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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Забоншиносӣ ҳам ба мисли дигар шохаҳои 

илм мунтазам дар ҳолати рушду такомул қарор дорад. Ба миён омадани равияҳои 

нави сершумор ва самтҳои гуногун, ки тақрибан дар чил соли охир (аз охири 

солҳои 50–ум ва ибтидои солҳои 60–уми асри ХХ то инҷониб) ба мушоҳида 

мерасад, дурустии ин суханонро таъйид менамояд. Яке аз равияҳои нисбатан нав 

ва тадриҷан рушдёбандаи забоншиносӣ – этнолингвистика ба шумор меравад.  

Этнолингвистика ё забоншиносии қавмӣ равияи забоншиносист, ки 

забонро дар муносибат ба этнос (қавм) ва муносибати этносро ба забон дар 

марҳилаҳои гуногуни ташаккули таърихии он мавриди омӯзиш қарор медиҳад.  

Бояд таъкид кард, ки солҳои охир таваҷҷуҳи ҷомеа ба фарҳанги суннатии 

мардум, ки дар худ хотираи халқу миллатро сабт менамояд, кам шудааст. Аҳли 

таҳқиқ ба миён омадани ин ҳолат, яъне бетаваҷҷуҳӣ ба фарҳанги суннатии 

мардумро ба дунёи нави иттилоотӣ ва фановарӣ марбут медонанд. 

Этнолингвистика фанни махсусест, ки маҳз ҳамин масъала, яъне робитаи байни 

падидаҳои забонию фарҳангиро мавриди омӯзиши густурда қарор медиҳад.  

Баъзе аз муҳаққиқон, аз ҷумла Ж. Фрибур (1981) дар шинохти 

этнолингвистика ду мавқеи асосиро таъкид кардаанд: тарафдорони мавқеи аввал 

кӯшиш менамоянд, ки фарҳангро тавассути забон фаро гиранд; ҷонибдорони 

мавқеи дувум дар назди худ вазифа гузоштаанд, ки иттилооти забониро дар 

заминаи фарҳанг омӯзанд. Воқеан, як ҷанбаи этнолингвистика аз рӯйи мавзуъ ва 

ҳадафҳои таҳқиқоташ ба этнология қаробат дорад ва ба таҳқиқи масъалаи 

вазифаи забон ҳамчун зернизоми фарҳанг машғул гардида, метавонад дар бобати 

ба истилоҳ «этнодонишҳо» маълумот пешниҳод намояд. Зеро, чунонки маълум 

аст, равияи этнолингвистика, аслан, дар доираи таҳқиқи забону фарҳанги 

бумиёни Амрико дар ибтидои солҳои 20–уми садаи XX ба миён омада, сараввал 

бо фарҳангҳои суннатии бехат сарукор дошт. 

Ҷанбаи дигар як бахши муҳимми забоншиносӣ будани этнолингвистика 

аст, ки оид ба таҳияи назарияҳои умумии муоширати забонӣ дар заминаи 

фарҳангҳои мушаххас масъалагузорӣ намуда, бо забоншиносии иҷтимоӣ 
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(сотсиолингвистика) ва забоншиносии равонӣ (психолингвистика) омезиш пайдо 

мекунад. 

Этнолингвистика, дар маҷмуъ, фарҳанги анъанавии мардум ва ҳувияти як 

халқи мушаххасро меомӯзад. Бинобар ин, аз маълумотҳои забон (умумихалқӣ ва 

лаҳҷа), фолклор, этнография, таърих, фарҳангшиносӣ, адабиёти бадеӣ, 

равоншиносӣ ва дигар фанҳои гуманитарӣ ба таври густурда истифода мекунад.  

Имрӯз, дар остонаи асри XXI мусаллам аст, ки ҳар як қавму миллат барои 

сохтани модели дунявияти ҳастӣ ва давлатдории худ кӯшиш ба харҷ медиҳад, 

афзалиятҳои маънавию ахлоқии худро муайян мекунад, ҳувияти этникӣ ва 

низоми арзишҳои зиндагиашро ташаккул медиҳад. Дар чунин марҳила бидуни 

шакку шубҳа дар ҷомеа раванди ҳамбастагии илмҳои гуногун пурзӯр мегардад, 

таъсири мутақобилаи илмҳо бештар шуда, этнолингвистика ба сифати равияи 

илми забоншиносӣ мавқеи боз ҳам намоёнтар ишғол мекунад. Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба сифати узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз равандҳои имрӯзаи 

ҷаҳонӣ барканор буда наметавонад, бинобар ин, этнолингвистика ва таҳқиқоти 

этнолингвистӣ дар ҷомеаи суннатии мо барои шинохти ҳампайвандии забону 

фарҳанги миллат мавқеи бештару устувортар пайдо менамояд. 

Мубрамияти рисолаи илмии мавриди назар, пеш аз ҳама, дар он аст, ки дар 

забоншиносии тоҷик бори нахуст гӯйишҳои як минтақаи васеи Тоҷикистон аз 

нуқтаи назари этнолингвистӣ ё пайванд бо суннатҳои мардумӣ дар шакли 

диссертатсияи докторӣ мавриди баррасӣ ва пажуҳиши илмӣ қарор мегирад. 

Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ. Этнолингвистика ҳарчанд ҳамчун шохаи 

алоҳидаи илми забоншиносӣ аввалҳои асри XX ба вуҷуд омада бошад ҳам, вале 

истилоҳи этнолингвистика ва равишҳои этнолингвистӣ дар илми забоншиносӣ 

собиқаи пештар доранд. Андешаҳои наздик ба этнолингвистика дар асарҳои И.Г. 

Гердер (а. XVIII), В. Гумболд, Ф. Буслаев, А. Афанасев ва А. Потебня (а. XIX) ба 

мушоҳида мерасанд. Пайдоиши равияи илмии этнолингвистика бо номи 

пажуҳишгарони амрикоӣ – мардумшинос Франс Боас ва забоншиносу 

мардумшинос Эдуард Сепир алоқаманд мебошад, ки дар робита ба забонҳои 

бехати ҳиндувони амрикоӣ (сокинони бумии Амрико) ва фарҳангу анъанаҳои 
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онҳо таҳқиқ анҷом додаанд. Ин таҳқиқоти бунёдӣ ба пайдоиши равияи илмии 

этнолингвистика пойдевори мустаҳкам гузошт. Э. Сепир ақида дошт, ки «нутқ 

ин мероси таърихии ҷамоат, воситаи истифодаи дурударози иҷтимоӣ мебошад. 

Нутқ чун дигар фаъолиятҳои эҷодӣ гуногунҷабҳа буда, мумкин аст, ҳанӯз он 

қадар дарк нашудааст, вале ба ҳар ҳол на дар пояи пасттар нисбат ба дин, 

боварҳо, расму анъана ва санъати мардумони гуногун қарор дорад» [251, с.6].  

Ақидаҳои Ф. Боас ва Э. Сепирро баъдан Бенҷамин Уорф идома дода, дар 

зимн изҳор кард, ки забон, дин, анъана, расму оин ва санъат барои таҳқиқоти 

этнолингвистӣ дар ҳар ду ҳолат ҳамзамонӣ (синхронӣ) ва таърихӣ ё дерзамонӣ 

(диахронӣ), барои аз нав барқарор кардани муносибатҳои қадимаи забон ва халқ, 

забон ва суннатҳои мардумӣ нақши бузург мебозанд. 

Қобили ёдоварист, ки дар забоншиносии амрикоӣ этнолингвистика бо 

номи «антропологияи фарҳангӣ» машҳур аст, бинобар ин, дар корҳои 

таҳқиқотие, ки бар мабнои анъанаи амрикоӣ сурат гирифтаанд, ба ҷойи истилоҳи 

этнолингвистика маъмулан истилоҳи «лингвистикаи антропологӣ» (барои 

омӯзиши масъалаи маърифатию дидшинохтӣ (когнитивӣ)) ва ё истилоҳи 

«антропологияи лингвистӣ» (барои таҳқиқоти масъалаҳои муошират 

(коммуникативӣ)) истифода бурда мешавад. 

Дар робита ба этнолингвистика ва баъзе ҷанбаҳои он муҳаққиқон Ф. Боас, 

Э. Сепир, Б. Уорф, Ҷ. Локк, Д. Ҳаймз, Ж. Фрибур, Р. Миллер, Г. Лейбнитс, Н. 

Толстой, Е. Борвини, Э. Кондиляк, Г. Брутян, А. Герд, Г. Кабакова, А. 

Вежбиский, Ю.Д. Апресян, И.А. Мелчук, А.К. Жолтовский Е.В., Постовалова, М. 

Бородин, В.С. Расторгуева, Е.С. Яковлева, Б.А. Серебренников, Н.Ф. 

Алефиренко, Ю.С. Степанов ва дигарон таҳқиқоти арзишманд анҷом додаанд. 

Аз ҷониби муҳаққиқони тоҷик дар робита ба баъзе ҷанбаҳои 

этнолингвистика ва заминаҳои вобастаи он, аз ҷумла дар таҳқиқоти монографии 

Б.П. Алиев “Лексикаи этнографии Яғноб” (“Ягнобская этнографическая 

лексика”) (Душанбе, 1998), Д. Саймиддинов “Вожашиносии забони форсии 

миёна” (Душанбе, 2001), М. И. Ҳасанова “Лексикаи маросими тӯйи арусӣ дар 

лаҳҷаи Хуҷанд” (ҷанбаи тадқиқи этнолингвистӣ) («Обрядовая лексика ритуала 
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бракосочетания в диалекте Худжанда” (этнолингвистический аспект)») 

(Худжанд, 2010), М.М. Назаров “Хусусиятҳои лингвистию фарҳангии боварҳо 

дар шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ” (дар асоси маводи лаҳҷаҳои Кӯлоб), 

(«Лингво–культурные особенности примет в южном говоре таджикского языка 

(на материале кулябских диалектов)» (Душанбе, 2014), Х.Ш. Кабиров “Таҳқиқи 

этнолингвистии луғати маишии тоҷикони Хитой (дар заминаи маводи гурӯҳи 

этникии сарикӯлиҳо)” (“Этнолингвистическое исследование бытовой лексики 

таджиков Китая (на материале этнической группы сарикульцев ”) (Душанбе, 

2017)... ва асару мақолаҳои Б. Камолиддинов, Н. Шарофов, Ш. Исмоилов, Ғ. 

Ҷӯраев, Ҳ. Маҷидов, С. Назарзода, П. Ҷамшедов, Д.М. Искандарова, М.Б. 

Давлатмирова, О.Ҳ. Қосимов, Ҳ.Б. Султон, А. Мирбобоев, М. Аламшоев, С. М. 

Хоҷаева, Н. Ғиёсов, З.О. Назарова, М.С. Ҷӯраев, Ш.К. Фозилов, Х.Х. Мирзоев ва 

дигарон мулоҳизаҳои қобили таваҷҷуҳ ва андешаҳои ҷолиб баён гардидааст.  

Вале дар робита ба гӯйишҳои минтақаҳои Тоҷикистон аз нуқтаи назари 

этнолингвистӣ ва гӯйишҳои минтақавӣ ҳамчун як ҷузъи том ҳанӯз таҳқиқоти 

маҷмуӣ сурат нагирифтааст ва таълифи диссертатсияи мавриди назар дар ин 

замина кӯшиши нахустин аст. 

Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ. Масъалаҳои таҳқиқ 

бо барномаҳо ва мавзуъҳои таҳқиқи илмӣ робитаи зич дорад. Натиҷаҳо ва 

хулосаҳои таҳқиқи илмӣ дар таҳия ва такмили барномаҳои таълимӣ нақши 

муҳим бозида метавонад. Мавзуи диссертатсияи мазкур дар доираи яке аз 

самтҳои корҳои илмӣ–таҳқиқотии кафедраи филологияи Эрони факултети 

забонҳои Осиё ва Аврупои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошад.  

 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ 

Мақсади таҳқиқ. Мақсади таҳқиқ муайян намудани усулҳои робитаи 

забон ва фарҳанг дар муносибати байниҳамдигарии онҳо мебошад. Асоси 

таҳқиқи этнолингвистикаро забон ва муносибати он бо фарҳанг, ҳамбастагии 

ҷанбаҳои забонӣ, этнофарҳангӣ ва этноравонӣ дар фаъолият ва дигаргуншавии 

забон ташкил медиҳад. Забон яке аз самтҳои фаъоли фарҳанг, яке аз муҳимтарин 
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усулҳои пайдоиш, таҳким ва интиқоли фарҳанги мардумӣ маҳсуб мегардад. Аз 

ин рӯ, мақсади таҳқиқ ба вуҷуд овардани тасаввуроти умумӣ доир ба 

мустақилияти забонҳои миллӣ (этникӣ) ва тасвири ҷаҳоне, ки онҳоро муаррифӣ 

мекунад, мебошад. Дар робита ба ин доир ба усулҳои таъмин намудани 

тафоҳуми тарафайни халқҳо дар раванди мубодилаи арзишҳои фарҳангӣ ва 

таҷрибаҳои зиндагӣ маълумот медиҳад.  

Вазифаҳои таҳқиқ пажуҳиши муҳимтарин қонуниятҳои этнолингвистика, 

таърихи ин соҳаи забоншиносӣ ва фарогирии тадқиқоти этнолингвистӣ дар 

чаҳорчӯбаи забонҳо ва фарҳангҳои алоҳида мебошад. Бо ин мақсад ҳал намудани 

вазифаҳои зерин дар пеш гузошта шудааст:  

1. Таҳқиқи гӯйишҳои минтақавӣ дар давраҳои рушди забонҳои эронӣ аз 

нуқтаи назари таърихӣ ва этнолингвистӣ (масъалаҳои назарӣ). 

2. Муайян намудани робитаи гӯйишҳои минтақавӣ бо забони адабии 

тоҷикӣ. 

3. Нишон додани омилҳои забонӣ ва этнолингвистии вожаҳои хоси 

гӯйишҳои забони тоҷикӣ. 

4. Баррасии вазъи забонӣ ва ҳимояи забонҳо дар этнолингвистика. 

5. Таҳқиқи гӯйишҳои минтақавии забони тоҷикӣ. 

6. Баррасии вазъи ҷуғрофии минтақаи Кӯлоб дар се давраи рушди забони 

тоҷикӣ. 

7. Гунаҳо ва табодули таърихии номҳои ҷуғрофии минтақаи Кӯлоб. 

8. Аз назар гузаронидани қолабҳои сохтории вожаҳои хоси гӯйишҳои 

минтақаи Кӯлоб. 

9. Ба гурӯҳҳои луғавӣ ҷудо намудани вожаҳои хоси гӯйишҳои минтақаи 

Кӯлоб. 

10. Робитаи этнолингвистика бо фолклор ва таҳқиқи этнолингвистии 

фолклори минтақавӣ дар забоншиносии тоҷик. 

Объекти таҳқиқ муносибати этнолингвистии гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб 

буда, он дар чорчӯби илми этнолингвистикаи муосир аз нуқтаи назари забон 

ҳамчун объекти лингвистика, гӯйишҳо ва нақши он дар этнолингвистика, 
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пайдоиши гӯйишҳои минтақавӣ дар забони тоҷикӣ, вазъи забонии гӯйишҳои 

Кӯлоб дар марҳилаҳои гуногуни рушди забон, таҳлили мавзуӣ ва маъноии 

гурӯҳҳои мавзуӣ ва вожагонӣ, таҳқиқи вожаҳои хоси гӯйишҳои Кӯлоб ва 

робитаи гӯйишҳо бо эҷодиёти шифоҳии мардум мебошад.  

Предмети таҳқиқ. Пажуҳиши этнолингвистии таърихии гӯйишҳои 

минтақаи Кӯлоб, таҳқиқи қабатҳои номвожаҳои ҷуғрофӣ, гурӯҳбандии мавзуӣ ва 

вожагонии вожаҳои хоси маҳаллӣ ва таҳқиқи этнолингвистии фолклори 

минтақаи Кӯлоб мебошад. 

Асосҳои назарии таҳқиқ осори донишмандони ватаниву хориҷӣ оид ба 

этнолингвистика, муносибати забон ва ҷомеа, гӯйишҳои гуногуни забон, 

пайдоиши гӯйишҳои минтақавӣ, хусусиятҳои хоси лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ ва 

махсусан гӯйишҳои Кӯлоб буда, дар оянда барои пажуҳиши пурвусъати 

этнолингвистӣ дар забони тоҷикӣ мусоидат мекунад. Натиҷаи пажуҳиши илмӣ 

дар бораи гӯйишҳои минтақавӣ дар намунаи гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб барои 

муайян кардани самтҳои мухталифи этнолингвистӣ дар сохтори забон аҳаммияти 

бузурги илмию амалӣ дорад. 

Асосҳои методологии таҳқиқ. Асосҳои методологии таҳқиқро, асосан, 

истифодаи усулҳои муассири консептуалӣ, тафсири маъноӣ ва гурӯҳбандии 

мавзуиву вожагонии калимаҳои хоси гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб аз лиҳози 

таърихӣ (диахронӣ) ва ҳамзамонӣ (синхронӣ) ташкил медиҳад. Илова бар ин, дар 

диссертатсия усули оморӣ низ истифода гардидааст. 

Сарчашмаҳои таҳқиқ. Сарчашмаҳои асосии диссертатсия аз забони 

гуфтугӯйи мардум, осори илмӣ, таърихӣ, ҷуғрофӣ, адабию бадеӣ ва 

фарҳангномаҳо гирд оварда шудаанд. Манбаи асосии маводи гирдовардаи моро 

луғату вожаҳои осори таърихӣ, ҷуғрофӣ, адабӣ, луғату фарҳангҳои тафсирии ба 

забонҳои форсӣ ва тоҷикӣ таълифнамуда, чун «Луғатнома»–и Деҳхудо, 

«Бурҳони қотеъ», «Фарҳанги гӯйишҳои ҷануби забони тоҷикӣ», «Фарҳанги 

тафсирии забони тоҷикӣ», «Вожаномаи Шоҳнома»–и Парвиз Атобакӣ, 

«Фарҳанги форсӣ»–и Муҳаммад Муин, «Шеваҳои ҷанубии забони тоҷикӣ» (дар 5 

ҷилд) маводи дар баргаҳо гирдовардаи муаллиф аз забони гуфтугӯйӣ ва ғайра 
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мебошад. Ҳамчунин, ҳангоми таълифи диссертатсия аз як қатор донишномаҳо, аз 

қабили «Фарҳанги мардуми тоҷик» ва «Энсиклопедияи советии тоҷик (ЭСТ)» 

(иборат аз 8 ҷилд) истифода бурда шуд. 

Навгонии илмии таҳқиқ. Навгонии илмии таҳқиқи мавриди назар, пеш аз 

ҳама, аз он иборат аст, ки бори аввал дар забоншиносии тоҷик гӯйишҳои 

минтақавӣ дар намунаи гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб аз лиҳози этнолингвистӣ 

мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Дар диссертатсия бори нахуст ҳампайвандии 

забону фарҳанги тоҷикӣ дар заминаи гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб ба таври илмӣ 

таҳқиқ шудааст. 

Илова бар ин, дар диссертатсия бори аввал оид ба вазъи забонии минтақаи 

Кӯлоб дар се давраи таърихии рушди забони тоҷикӣ, дигаргуниҳои таърихии 

номҳои ҷуғрофии ин минтақа, гурӯҳҳои мавзуӣ ва қолабҳои сохтории вожаҳои 

хоси гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб таҳқиқ анҷом пазируфтааст. 

Ҷанбаи дигари муҳимми диссертатсия аз ин иборат аст, ки ба таҳқиқоти 

минбаъда дар заминаи этнолингвистикаи гӯйишҳои дигар минтақаҳои мамлакат 

роҳ боз мекунад. 

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда 

Нуктаҳои меҳварии зерин ба ҳимоя пешниҳод карда мешаванд: 

1. Таҳқиқи мавзуи мазкур метавонад дар роҳи омӯзиши муқоисавӣ ва 

ҷамъбасти илмии масоили этнолингвистика дар забони тоҷикӣ аз ҷиҳати илмӣ 

хизмат кунад. 

2. Омӯзиши этнолингвистикаи гӯйишҳои минтақавӣ, ки аксари вожаҳои он 

таърихи қадима доранд, дар бобати муайян намудани як қатор масъалаҳои 

марбут ба таърихи забони адабии тоҷик, бахусус давраҳои алоҳидаи тараққиёти 

он, ҷанбаҳои услубӣ, қолабҳои калимасозӣ ва қабатҳои вожагонӣ–маъноии он аз 

аҳаммияти вижа бархӯрдор аст. 

3. Натиҷагирӣ аз мавзуи мазкур дар омӯзиши масъалаҳои этнолингвистика, 

лаҳҷашиносӣ, мардумшиносӣ, номҳои ҷуғрофӣ ва ғайра мусоидат менамояд. 

4. Таҳқиқи вожаҳои минтақавӣ имкон медиҳад, ки аз қонунияти таърихии 

пайдоиш ва ташаккулу таҳаввули вожаҳо дар забони тоҷикӣ, омилҳои ба низом 
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даромадани онҳо ва асосҳои илмии онҳо зимни таҳлили гурӯҳҳои мавзуӣ, дар 

маҷмуъ, дуруст натиҷагирӣ карда шавад. 

5. Баррасии номҳои ҷуғрофӣ имкон фароҳам меорад, ки оид ба таърих ва 

роҳҳои номгузорӣ дар забони тоҷикӣ, табдили овоии номҳо ва зарурати 

истифодаи номҳои ҷуғрофӣ маълумот ба даст оварда шавад. 

6. Азбаски вожаҳои гӯйишҳои минтақавӣ вобаста ба гурӯҳҳои луғавӣ хеле 

гуногун мебошанд, бинобар ин, гурӯҳбандии онҳо аз нигоҳи маъноӣ (семантикӣ) 

хеле муҳим арзёбӣ мешавад. 

7. Натиҷаҳои таҳқиқ, ки дар рафти пажуҳиши мавзуи мазкур ба даст 

омадаанд, метавонанд, дар маҷмуъ, дар омӯзиши илмии масъалаҳои гуногуни 

этнолингвистикаи забони тоҷикӣ истифода шаванд. 

8. Азбаски вожаҳои гӯйишӣ роҳу омилҳои махсуси пайдоишу афзоиши 

худро доранд, аз ин рӯ, маводи андӯхтаи диссертант, ки дар диссертатсия хеле 

фаровон аст, барои муайян намудани ин омилҳо аз нигоҳи таърихӣ кумак 

мерасонад. 

9. Пажуҳиши забон бар асоси маълумоти фолклорӣ ва таҳқиқи 

этнолингвистии фолклору суннату анъанаҳои мардумӣ барои забоншиносии 

тоҷик хеле муҳим арзёбӣ мешавад. 

Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ. Таҳқиқи этнолингвистикаи 

гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб дар забоншиносии тоҷик ҳам аҳаммияти назарӣ ва 

ҳам аҳаммияти амалӣ дорад. Дар заминаи таҳқиқ муайян карда мешавад, ки дар 

мисоли гӯйишҳои минтақавӣ роҳҳои ташаккул ва инкишофи низоми луғавии 

забонро ба мушоҳида гирифтан мумкин аст. Ҳамчунин, мавзуи мазкур, ки дар 

ҳалқаи мавзуъҳои этнолингвистӣ қарор мегирад, барои инкишофи назарияи ҳам 

лаҳҷашиносӣ ва ҳам этнография маводи зарурӣ фароҳам оварда метавонад. 

Агарчи дар бораи этнолингвистика дар забони тоҷикӣ асарҳои илмӣ эҷод 

шуда бошанд ҳам, таҳқиқи мукаммали мавзуъ дар забоншиносии тоҷик бори 

нахуст сурат мегирад. Бинобар ин, кори мо қадами аввалинест, ки холигоҳи 

мавҷударо пур мекунад. 
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Инчунин, аҳаммияти назарии таҳқиқ аз он иборат аст, ки дар 

забоншиносии тоҷик хусусиятҳои хоси гӯйишҳои минтақавиро аз нуқтаи назари 

этнолингвистӣ муайян намуда, барои рушди забоншиносии муосир ва махсусан 

бахши назарии он дар робита бо алоқамандии суннатҳои мардумӣ мусоидат 

менамояд. 

Дар рисола бори аввал хусусиятҳои этнолингвистӣ, вожагонӣ–маъноӣ ва 

вожасозии вожаҳои хоси маҳаллӣ дар чорчӯби гӯйишҳои минтақавӣ ва 

муносибати онҳо ба забони тоҷикӣ муайян карда шудааст. 

Аҳаммияти амалии пажуҳиш дар он аст, ки натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ 

метавонад ҳангоми таълифи китобҳои илмию дастурҳои таълимӣ, хондани 

лексияҳо оид ба забоншиносӣ, этнолингвистика, вожасозӣ, курсҳои махсус ва 

семинарҳои махсус аз рӯйи назарияи забоншиносӣ истифода шавад. Инчунин, 

натиҷаҳои рисола барои таҳияи фарҳангҳои лаҳҷашиносӣ метавонад мавриди 

истифода қарор гирад. 

Мутобиқати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ.    

Диссертатсия дар мавзуи “Пажуҳиши этнолингвистии гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб 

(таҳқиқи таърихӣ ва ҳамзамонӣ)” барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илми 

филология ба ихтисоси 10.02.01–Забони тоҷикӣ комилан мувофиқат мекунад. 

 Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ. Саҳми шахсии 

муҳаққиқ аз он иборат аст, ки дар заминаи омӯзиши амиқи маводи таҳқиқшаванда 

бори аввал этнолингвистикаи гӯйишҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлонро 

мавриди таҳқиқи ҳамаҷониба қарор дода, онҳоро аз рӯйи баромади таърихӣ ва 

таснифоти луғавию маъноӣ дар давраҳои гуногуни таърихӣ баррасӣ намудааст. 

Диссертант аз давраи оғози таҳқиқи рисола, яъне аз таҳияи нақшаи дурнамои 

рисола, ҷамъоварии мавод, омӯзиши осори гуногуни забоншиносӣ доир ба мавзуи 

мавриди таҳқиқ, ҷамъоварии вожагони хоси лаҳҷа дар шакли барга ва таҳияи 

баргадони вожаҳои хос то навиштани рисолаи илмӣ ва ҷамъбасти таҳқиқи илмӣ ба 

таври тадриҷӣ ва пайдарпай фаъолият анҷом додааст.  

Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ. Натиҷаи амалии рисоларо метавон 

зимни таълифи китобҳои илмӣ ва дастурҳои таълимӣ оид ба этнолигвистика, 
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лаҳҷашиносӣ, топонимика ва дарсҳои амалии донишҷӯёни факултетҳои филологӣ 

мавриди истифода қарор дод. Маводи диссертатсия ҳангоми навиштани китобҳои 

илмию дарсӣ аз этнолингвистика (забоншиносии қавмӣ), мардумшиносӣ, номҳои 

ҷуғрофӣ ва ғайра метавонад ҳамчун манбаъ истифода бурда шавад. 

Мазмуну мундариҷаи асосии диссертатсия дар гузоришу маърузаҳои 

довталаби дараҷаи илмӣ дар конференсияҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ, аз 

қабили конференсияи байналмилалӣ дар мавзуи “Масъалаи вожагузинӣ ва 

истилоҳоти забони тоҷикӣ–форсӣ” (Душанбе, 27–уми июли соли 2015), 

конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ дар мавзуи “Суннати номгузорӣ ва номҳои 

ҷуғрофӣ” (Душанбе, соли 2015), конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ–назариявӣ 

дар мавзуи «Таҳқиқотҳои муқоисавӣ–типологии забонҳои хориҷӣ ва пешомадҳои 

таълимии забонҳои хориҷӣ дар замони муосир» (Душанбе, соли 2016), 

конференсияи байналхалқии илмӣ–назариявӣ дар мавзуи «Забони миллат – 

ҳастии миллат» (Душанбе, 5–уми октябри соли 2018), конференсияи ҷумҳуриявӣ 

дар мавзуи «Гаройишҳои навин дар филологияи мамлакатҳои Осиё ва Аврупо» 

(Душанбе, 20–уми ноябри соли 2018), конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ–амалӣ 

дар мавзуи «Забон: таҳқиқ ва таълим» (Душанбе, 24–уми майи соли 2019), 

конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзуи «Забоншиносии Шарқ ва 

Ғарб» (15.11.2019), конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзуи 

«Адабиёт ва замон» (Душанбе, 30–юми марти соли 2020), конференсияи 

ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзуи «Масъалаҳои мубрами типологияи 

муқоисавӣ, тарҷума ва методикаи таълими забонҳои хориҷӣ дар давраи муосир» 

(Душанбе, 4–уми ноябри 2020), конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар 

мавзуи «Заминаҳои ривоҷу ташаккули филологияи араб дар ҷаҳони муосир» 

(Душанбе, 16–уми ноябри 2021), конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар 

мавзуи «Вижагиҳои забонии услуби мовароуннаҳрӣ дар осори адибони асрҳои 

XVI–XIX» (Душанбе, 15–уми марти 2022), конференсияи байналмилалии 

«Рушди забони адабии тоҷик дар замони истиқлол: мушкилот ва дурнамо» 

(Душанбе, 15 июни 2022), монография ва мақолаҳои ҷудогонаи муаллиф, ки дар 

маҷмуа ва маҷаллаҳои гуногуни илмӣ ба табъ расидаанд, инъикос гардидааст. 
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Диссертатсия дар љаласаи муштараки кафедрањои филологияи Эрон ва 

таърихи забон ва типологияи Донишгоњи миллии Тољикистон аз 14. 05. 2022, 

суратљаласаи №9 ва љаласаи васеи шурои олимони факултети забонњои Осиё ва 

Аврупо аз 28.06.2022, суратљаласаи №10 баррасї ба њимоя пешнињод шудааст. 

Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия. Хулосаҳои асосии 

диссертатсия дар 1 монография, 32 мақола, аз ҷумла 18 мақола дар маҷаллаҳои 

тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва 14 мақола дар маҷмуаҳои гуногуни илмӣ ба чоп расидаанд. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, панҷ боб, 

хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат аст. Њаљми умумии диссертатсия 304 сањифаи 

чопи компютериро ташкил медињад. 

Дар муқаддима оид ба гузориши масъала, зарурати интихоби мавзуъ, 

дараҷаи омӯхта шудани мавзуъ, аҳаммияти илмӣ ва амалии таҳқиқ, мақсад ва 

вазифаҳои таҳқиқ, сарчашмаҳои таҳқиқ, методҳои таҳқиқ, маводи асосии таҳқиқ, 

сохтори диссертатсия маълумот дода шудааст. 

Боби якум – «Масъалаҳои назарӣ ва амалии этнолингвистика» унвон дошта, аз 

шаш фасл иборат аст. Мундариҷаи фаслҳои боби мазкурро масоили амалӣ ва назарии 

этнолингвистика, ташаккули вазъи забонӣ дар гӯйишҳои минтақавӣ, таҳқиқи гӯйишҳо 

ва робитаи этнолингвистика бо илмҳои гуногун ташкил дода, дараҷаи корбурди онҳо 

мавриди таҳлил қарор гирифтааст. 

Боби дуюм – «Пажуҳиши минтақаи Кӯлоб аз нигоҳи забоншиносии таърихӣ» 

номгузорӣ шуда, аз се фасл таркиб ёфтааст. Дар фаслҳои боб вазъи таърихию забонии 

сарзамини Кӯлоб дар се давраи рушди забонҳои эронӣ тасниф гардида, вазъи таърихӣ–

иҷтимоӣ ва забонӣ мавриди таҳлил қарор гирифтааст.  

Боби сеюм – «Номҳои ҷуғрофии таърихӣ ва бархе аз масоили забонии минтақаи 

Кӯлоб» номгузорӣ шудааст ва аз шаш фасл таркиб ёфта, дар ин боб номҳои ҷуғрофӣ аз 

нигоҳи забоншиносӣ таҳлил шудааст.  

Боби чорум – «Таҳқиқи таърихӣ ва забоншиносии вожаҳои хоси гӯйишҳои 

минтақаи Кӯлоб» унвон дошта, аз се фасл ва шаш зерфасл иборат аст ва дар он вожаҳои 
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вижаи минтақаи Кӯлоб аз лиҳози гурӯҳҳои мавзуӣ ва луғавӣ мавриди баррасӣ қарор 

гирифтааст. 

Боби панҷум – «Таҳлили этнолингвистии фолклори Кӯлоб» аз чор фасл 

иборат буда, дар он робитаи этнолингвистика бо фолклор, зарурати таҳқиқи забонии 

фолклори Кӯлоб ва нигоҳи этнолингвистӣ ба фолклори Кӯлоб баррасӣ 

гардидааст.  

Дар хулоса натиҷаҳои илмии бадастомада дар 28 банд ҷамъбаст шудааст. 

Феҳристи адабиёт тибқи талабот ва анъанаҳои мавҷуда таҳия шуда, 419 адад адабиёти 

дорои хусусияти илмӣ - назариявиро дар бар мегирад.  
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БОБИ I 

Масъалаҳои назарӣ ва амалии этнолингвистика 

I.1. Матолиби муқаддамотӣ 

Асри XX воқеан дар таърихи пешрафти илм сарнавиштсоз арзёбӣ шуда, 

дар олами илм бо таваҷҷуҳ ба дигаргуниҳои куллӣ дар илм ва пайдо шудани 

равияҳои нави илмӣ нақши калидӣ дорад. Пешрафти бунёдии илм ва дар асоси 

он ба вуҷуд омадани инқилоби илмӣ–техникӣ чеҳраи ҷаҳони муосирро комилан 

дигаргун кард. Дар натиҷа усул ва равияҳои нави илмӣ ба вуҷуд омаданд, ки 

онҳо дар навбати худ ба пайдо шудани соҳаҳои нави илм мусоидат карданд. 

Мафҳуми этнолингвистика низ ҳамчун равия, ҳарчанд дар асри XIX арзи вуҷуд 

кард, вале ба сифати соҳаи нави илми забоншиносӣ зодаи садаи XX мебошад. 

Вай дар пояи ақидаву андешаҳои забоншиносони машҳури сатҳи ҷаҳонӣ, ба 

монанди Вилгелм фон Гумболдт (1767–1835), Франс Боас (1858–1942), Эдуард 

Сепир (1884–1939), Бенҷамин Ли Уорф (1897–1941), Моррис Сводеш (1909–

1967) ва дигарон пайдо шуда, барои ташхиси муносибатҳои забон ва мардум, 

таҳқиқи забонии робитаи забон ба қабилаву қавмҳо, халқу миллатҳо, сиёсатҳои 

забонии давлатҳои гуногуни дунё ва муносибату таъсири ин сиёсатҳои забонӣ ба 

аҳолӣ аз диди нав роҳи васеъ боз мекунад.  

Мафҳуми этнолингвистика ё забоншиносии қавмӣ дар асарҳои илмӣ ва 

донишномаву луғатҳо ба таври гуногун шарҳу тавзеҳ гардидааст, вале ба назари 

мо ду таърифе, ки дар зер оварда мешаванд, ин мафҳумро ба таври нисбатан 

пурра ифода мекунанд. 

Этнолингвистика (калимаи юнонӣ буда, маънояш «халқ, қабила» ва 

«забоншиносӣ») – як равияи забоншиносӣ буда, алоқамандии забонро бо 

фарҳанг, робитаи омилҳои забонӣ, этномаданӣ ва этноравонӣ дар фаъолият ва 

таҳаввули забон меомӯзад. Ба маънои нисбатан васеътар, этнолингвистика фанни 

маҷмуӣ ба ҳисоб меравад, ки бо воситаи усулҳои забоншиносӣ «мазмун»–и 

фарҳанг, равоншиносӣ ва устураи мардумро новобаста аз усулҳои тасаввури 

расмии онҳо мавриди омӯзиш қарор медиҳад [347, с. 597]. 



 
 

17 
 

Дар маҷмуъ, этнолингвистика соҳаи нисбатан нави забоншиносӣ мебошад, 

ки забонро дар робита бо фарҳанг меомӯзад. Таърифи мазкурро метавон таърифи 

хулосавӣ ба шумор овард, гарчанде одатан дар илмҳои ҷомеашиносӣ барои 

этнолингвистика як қатор таърифҳои гуногун пешниҳод гардидаанд. 

Илова бар ин, илме, ки робитаи байни забону фарҳангро меомӯзад, ба ғайр 

аз этнолингвистика, боз ба таври гуногун ном бурда мешавад: лингвистикаи 

антропологӣ, анропологияи лингвистӣ, лингвокултурология. 

Тавзеҳан дар таҳқиқоте, ки анъанаҳои забони англисӣ, хусусан забони 

англисии амрикоиро дар бар мегиранд, ба ҷойи истилоҳи ethnolinguisics 

«этнолингвистика» (ва ё дар қатори он) истилоҳи linguistic anthropology 

(антропологияи забоншиносӣ), баъзан – anthropological linguistics «забоншиносии 

антропологӣ» ё ин ки cultural linguistics «забоншиносии фарҳангӣ ё маданӣ» 

истифода мешавад. Антрополог Алессандро Дуранти, ки дар робита ба омӯзиши 

забону фарҳанг таҳқиқоти арзишманд анҷом додааст, таърихи мураккаби 

пазириши ин истилоҳро чунин шарҳ медиҳад: «Дар муҳокимаҳои қаблӣ оид ба 

номҳои гуногуни илме, ки забон ва фарҳангро меомӯзад – антропологияи 

забоншиносӣ, забоншиносии антропологӣ, этнолингвистика ва 

сотсиолингвистика, қайд карда будам, ки ин номҳо муродиф нестанд, балки аз 

равишҳои гуногуни назариявӣ ва усулӣ нисбат ба мавзуи таҳқиқот шаҳодат 

медиҳанд» [357, с. 323]. 

Ҳамчун илми мустақил этнолингвистика бо соҳаҳои дигари илм: 

фарҳангшиносӣ, мардумшиносӣ, адабиёти шифоҳӣ, антропология, 

сотсиолингвистика, психолингвистика, назарияи муошират, семиотика 

алоқаманд мебошад. Соҳаи татбиқи этнолингвистика хеле густурдаву васеъ буда, 

вобаста ба самти асосӣ, дар он омӯзиши самтҳои маърифатӣ (когнитивӣ), 

иртиботӣ (коммуникативӣ), забоншиносии иҷтимоӣ (сотсиолингвистӣ) ва 

фолклориро ҷудо кардан мумкин аст. Бар замми ин, пажуҳишгари рус А. Герд 

(1841–1888) этнолингвистикаи ҳамзамонӣ (синхронӣ) ва таърихӣ ё дерзамонӣ 

(диахронӣ)–ро ба таври ҷудогона баррасӣ мекунад, ки ин андешаи ӯро метавон 

шоистаи эътимод ва қобили қабул донист. Этнолингвистикаи дерзамонӣ 
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(диахронӣ) забон ва усулҳои забоншиносиро ҳамчун воситаи донистани 

гузаштаи дур, таърихи қавмии халқ, таърихи фарҳанги моддӣ ва маънавии он 

мавриди омӯзиш қарор медиҳад. Этнолингвистикаи ҳамзамонӣ (синхронӣ) 

бошад, забон ва усулҳои забоншиносиро ҳамчун воситаи шиносоӣ ба масъалаҳои 

мубрами миллӣ ва иҷтимоии замони муосир меомӯзад [67, с. 7]. 

Аслан, чунонки дар боло таъкид кардем, зуҳури этнолингвистика ҳамчун 

илм ба аввали асри XX рост меояд, ҳарчанд мафҳуми этнолингвистика дар охири 

асри XIX ба вуҷуд омадааст. Эҷодкорони он олимони амрикоӣ – Франс Боас ва 

Эдуард Сепир мардумшиносоне буданд, ки дар охири асри XIX қабилаҳои 

ҳиндуи америкоиро мавриди таҳқиқ қарор дода буданд ва табиист, ки ҳангоми 

таҳқиқ ба масъалаи зарурати омӯзиши забони ин қабилаҳо дучор омаданд, зеро 

бидуни омӯхтани забони онҳо дарки фарҳанги эътиқод ва маросими ин қабилаҳо 

ғайриимкон буд. Дар нимаи аввали асри XX этнолингвистика дар ҳамин замина 

ба сифати соҳаи нави забоншиносӣ, ки ҳамчунин забоншиносии антропологӣ низ 

номида мешуд, ташаккул ёфт.  

Ин нукта ҷойи баҳс надорад, ки донишмандону муҳаққиқон ба мушкилоти 

муносибати забон ва фарҳанг, забон ва қавм дер боз таваҷҷуҳ зоҳир мекунанд. Ба 

маврид аст, ки дар ин замина назарияи маъмули намояндаи маъруфи тадқиқот 

оид ба этнолингвистика – Вилгелм фон Гумболдтро мавриди баррасӣ қарор 

диҳем.  

Фридрих Вилгелм Карл Фердинанд фон Гумболдт (1767–1835) – файласуф, 

забоншинос, ходими давлатӣ, дипломат (бародари бузурги олими ҷуғрофиядон 

ва табиатшинос Александар фон Гумболдт) дар таърихи забоншиносӣ мақоми 

хос дорад. Вай донишмандест, ки забоншиносиро ҳамчун илми мустақил муайян 

кардааст. Ӯро ҳамчунин яке аз бунёдгузорони улгу (парадигма)–и маърифат дар 

забоншиносӣ ном мебаранд. 

Асоси фалсафаи забони Вилгелм фон Гумболдтро эътиқод ба таъини 

таъсири забон дар рушди маънавии халқ ташкил медиҳад. Ин донишманд 

пайванди байни забон ва тафаккурро чунон амиқ ва табиатан ба ҳам хос 

мешумурд, ки амалан ин ҳар ду ба назари ӯ як маъниро ифода мекард: “Агар мо 
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фаъолияти зеҳнӣ ва забонро фарқ кунем, пас, дар асл чунин тақсимот вуҷуд 

надорад” [75, с. 72]. Ба андешаи Гумболдт, “барои инсон ҷаҳоне, ки дар он 

зиндагӣ мекунад, асосан ҳамон аст, ки ин ҷаҳонро забони ӯ тасвир мекунад” [75, 

с. 80]. 

Вилгелм фон Гумболдт қисман таҳти таъсири бародари табиатшиноси худ 

Александр фон Гумболдт қарор дошта, ба забонҳои нодир (экзотикӣ) майли 

бештар дошт. Вай зимни омӯзиши забони баскӣ, испанӣ ба чунин хулоса омад, 

ки забонҳои гуногун на танҳо тарафҳои гуногуни башарияти умумӣ, балки 

руъёҳои гуногуни тасвири ҷаҳон ҳастанд. Таҳқиқоти илмии охирини нотамоми ӯ 

низ ба яке аз забонҳои ҷазираи Ява бахшида шудааст. Шояд ҳамаи ин боиси 

ташаккули ғояи робитаи забон ба руҳияи халқҳо шуда бошад, ки онро Вилгелм 

фон Гумболдт чунин ифода кардааст: “Забони мардум руҳи онҳост ва руҳи 

мардум забони онҳост ва чизе шабеҳтарро тасаввур кардан душвор аст” [75, с. 

72].  

Бояд таъкид кард, ки ғояҳои илмии Вилгелм фон Гумболдтро, то ба имрӯз 

донишмандон мавриди омӯзиш ва такмил қарор дода истодаанд. Дар байни 

пайравони барҷастаи ӯ навгумболдтиён (ҷараёни наве, ки ақидаҳои Гумболдтро 

ҷонибдорӣ мекарданд)–ро ном бурдан мумкин аст. Пайравони навгумболдтиён 

дар Амрико, ки дар он кишвар этнолингвистика ҳамчун илми мустақил бештар 

ташаккул ёфтааст, Ф. Боас, Э Сепир, Б. Уорф, М. Совдеш ва ғайра мебошанд.  

Франс Боас асосгузори этнолингвистикаи амрикоӣ дар Пруссия таваллуд 

шуда, дар ҳамон ҷо таҳсил кардааст, албатта, ин донишманд бо ғояҳои В. фон 

Гумболдт, мисли шогирдаш Эдуард Сепир, ки дар Олмон таҳсил кардааст, аз 

наздик ошно буд.  

 Дар Аврупо навгумболдтиён ҳамчун аксуламал ба маҳдудияти 

мутахассисони ҷавонграмматик ба миён омад ва асосан, дар Олмон (ҷое, ки онро 

этнолингвистика наменомиданд) фаъолона рушд мекард. Неогумболдтиёни 

олмонӣ – Валтер Портсиг (1895 – 1961), Йост Трир (1894 –1970), Лео Вайсгербер 

(1899– 1985), Гюнтер Ипсен (1899–1984) ва дигарон буданд. 

 Муқаррароти асосии навгумболдтиёни олмонӣ аз инҳо иборат буд:  
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 1. Забон тафаккури инсон ва дар маҷмуъ, раванди фаҳмишро, ки ба 

воситаи ӯ фарҳанг ва рафтори ҷамъиятии одамон, ҷаҳонбинӣ ва тасвири куллии 

ҷаҳон дар шуур пайдо мешавад, муайян мекунад. 

2. Одамоне, ки бо забонҳои гуногун сухан меронанд, манзараҳои гуногуни 

оламро ташкил медиҳанд, бинобар ин, онҳо намояндаи гуногуни фарҳанг ва 

рафтори гуногуни ҷомеа мебошанд. 

3. Забон на танҳо шароит, балки имкониятҳои маърифатии инсонро маҳдуд 

мекунад, аз тафовути забонҳо на танҳо фарқи мундариҷаи тафаккур, балки 

тафовути мантиқи тафаккур, табиати тафаккур низ вобаста аст. 

 Намояндаи асосии неогумболдтианизми олмонӣ Л. Вайсгербер (1899–

1985) дузабона буд, яъне ду забон – олмонию фаронсавиро хуб медонист. 

Вайсгербер ба ин назар буд, ки ҳар як забон беназир аст ва ба истилоҳ тасвири 

дунёи худро дорад – модели хоси фарҳангӣ ва забон як навъ “ҷаҳони мобайнӣ” 

аст, ки дар байни воқеияти айнӣ ва шуур воқеъ мебошад. Пас, мо гуфта 

метавонем, ки тарзи тафаккури мардумро забон муайян мекунад. Ҳамчунин Л. 

Вайсгербер консепсияи тасвири забонии ҷаҳонро ҷорӣ кард, ки дар 

забоншиносии муосир маъмулу машҳур гаштааст. 

Маҳз дар Олмон дар асарҳои Йост Триер (1894–1970), Л. Вайсгербер 

(1899–1985), Г.Ипсен (1899–1984) ва дигарон назарияҳои соҳаҳои забонӣ ва 

мафҳумӣ (консептуалӣ) ба вуҷуд омаданд, ки омӯзиши муназзами вожаҳоро бо 

таърихи халқ ва "руҳи миллӣ" пайванд медиҳанд. Ҳамин тариқ, метавон ба 

натиҷа расид, ки ғояи аслии муносибати забон ва фарҳанг дар заминаи 

ташаккули давлатҳои миллӣ ба миён омад ва баъдан дар бештари мавридҳо бо 

ғояи миллӣ робита пайдо кард. 

Тавре дар боло ишора рафт, дар адабиёти забоншиносии англисизабон 

истилоҳи этнолингвистика камистеъмол аст. Ба ҷойи он мафҳумҳои 

забоншиносии антропологӣ ва антропологияи забоншиносӣ истифода мешаванд, 

ки ҳар яки онҳо дорои барномаи таҳқиқотии худ мебошад. Илова бар ин, 

истилоҳи этнолингвистика дар корҳои илмии олимони амрикоӣ бештар бо 
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истилоҳи антрополингвистика, этносемантика ва антропологияи фарҳанг иваз 

мешавад. 

Пеш аз зуҳури этнолингвистика сабту тафсири матнҳои маишию мардумӣ 

ва эҷодиёти шифоҳӣ ҷузъи ҷудонопазири тавсифи мардумшиносӣ буд. Дар 

баробари ин, ошкор гардид, ки аслҳои анъанавӣ ва усулҳои тавсифи 

забоншиносии барои забонҳои аврупоӣ муносиб, барои забонҳои экзотикӣ 

чандон мувофиқ нестанд. Мушкилоти марбут ба аврупогароӣ ё аврупомарказӣ 

(евросентризм) дар муносибатҳои аслии забоншинохтии муҳаққиқон ҳангоми 

муайян кардани таркиби овозии забони ҳиндуҳо, ҳангоми тартиб додани 

луғатномаҳо, фарҳангҳо ва зимни тавсифи дастури забони онҳо низ зуҳур 

кардааст. Бинобар ин, этнолингвистика аз ибтидои пайдоиши худ ба ҷустуҷӯи 

чунин аслҳо ва усулҳои тавсифи забоншиносӣ, ки ба хусусиятҳои умумиҷаҳонии 

забонҳои инсонӣ асос ёфта, монандӣ ва фарқи забонҳои намудҳои мухталифро ба 

таври кофӣ инъикос намоянд ва маълумоти онҳоро дар шакли муқоисавӣ 

пешниҳод кунанд, равона шуда буд. Аз ин рӯ, ҳанӯз аз ибтидои пайдоиши 

этнолингвистика ҷустуҷӯи чунин аслҳо ва усулҳои муаррифӣ, ки ба навиштаҳои 

забонӣ ба хусусиятҳои умумиҷаҳонии забонҳои инсонӣ асос ёфта бошанд, дар 

авлавияти он қарор дошт. Ин авлавиятҳо имкон медоданд, ки монандӣ ва фарқи 

забонҳои намудҳои гуногун ба таври кофӣ инъикос гардида, маълумоти онҳо дар 

шакли муқоиса пешниҳод карда шавад. Бинобар ин, ин воқеият таваҷҷуҳи 

забоншиносии қавмӣ (этнолингвистика)–ро ба масъалаҳое, ки то чи андоза 

қобилияти забонии шахс фитрӣ ва умумибашарист ва то чи андоза инъикос ва 

таҷассуми воқеияти мушаххаси фарҳангӣ мебошад, ифода мекунад. Баъд аз ин, 

ба таври табиӣ саволҳо ба миён меоянд, ки то чи андоза дарки ҷаҳони атроф 

барои ҳомилони ҳамаи забонҳо ва фарҳангҳо умумист ва он то чи андоза зери 

таъсири вижагиҳои луғавию дастурии як забони муайян дар ҳоли шакл гирифтан 

аст? Ҳалли ин саволҳо бевосита ба масъалаи барои этнолингвистика асосӣ 

“нисбияти забонӣ” алоқаманд мебошад.  

Ғояи нисбияти забонӣ бори аввал дар асарҳои асосгузори этнолингвистика, 

антропологи барҷастаи амрикоӣ Ф.Боас ва шогирди ӯ Э. Сепир тасвир ёфтааст, 
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аммо ташаккули мукаммал ва сайқалёфтаи ғояҳои мувофиқ дар шакли асли 

нисбияти забонӣ аз рӯйи монандии мустақим ва амдӣ (қасдан) дар робита бо 

назарияи нисбияти Эйнштейнро метавон аз асарҳои Б. Уорф ба даст овард. 

Тибқи аслияти нисбии забонӣ, ба истилоҳ манзараи ҷаҳони гӯянда (ки чи 

гуна олами атрофро дарк мекунад) на танҳо ва на он қадар бештар ба воқеияти 

мушоҳидашуда, балки ба шабакаи таснифшуда, ки як забони мушаххасро бо 

дастур ва хусусиятҳои забонӣ ба гӯянда таҳмил мекунад, вобаста аст. Намуна ё 

мисоли машҳури Уорф аз як тараф бо вазифаҳои гуногуни шумораҳо дар забони 

ҳиндуҳои ҳопи Амрико (бахши уто–астекҳои забонҳои тано–уто–астек, ки бо он 

чанд ҳазор нафар дар шимолу шарқи Аризона ҳарф мезананд) робита дошта, аз 

тарафи дигар, дар забони англисӣ, мансуб ба гурӯҳе, ки онро Уорф забонҳои 

стандарти шимоли аврупоӣ номидааст, алоқаманд мебошад.  

Бояд таъкид кард, ки мафҳуми забонҳои стандарти миёнааврупоӣ пурра 

дар истеъмоли илмӣ ҷой гирифт ва дар забоншиносӣ ва берун аз 

этнолингвистика, аз ҷумла дар забоншиносии муқоисавӣ низ васеъ истифода 

мешавад. Хусусиятҳои вижаи забонҳои стандарти миёнааврупоӣ инҳо мебошанд: 

1. Мавҷудияти артиклҳои муайянӣ ва номуайянӣ; 

2. Перфекти комил бо феъли “доштан”; 

3. Бартарияти феълҳои беиллат дар муқоиса бо феълҳои иллатнок; 

4. Сохтори муқоисавӣ бо ҳиссачаҳои вижа;  

5. Ифодаи пурсиш дар саволҳои умумӣ тибқи тартиби вожаҳо, бе 

истифода аз ҳиссачаи саволӣ;  

6. Сохтани ҷумлаҳои тобеъ бо истифода аз ҷонишини махсуси аз 

ҷонишини саволӣ сохташуда ва ғайра [365, c. 271–287]. 

Аён аст, ки забонҳои гуногуни аврупоӣ ба ин стандарт дар дараҷаҳои 

гуногун ҷавобгӯ мебошанд. Бояд хотирнишон кард, ки забони русӣ низ ба 

забонҳои стандарти миёнааврупоӣ тааллуқ дорад. 

Ҳамин тариқ, забоншиносии қавмӣ (этнолингвистика) баъд аз дастури 

умумӣ, дувумин шохаи пурмуҳтаво ва аз ҷиҳати маъноӣ фарогири забоншиносӣ 

гардид ва аз пайи сохторгароӣ рушд кард. Забоншиносии қавмии амрикоӣ нисбат 
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ба забоншиносии қавмии аврупоӣ, аз ҷумла славянӣ низ дигаргуна тавсиф 

мешавад. Тафовути этнолингвистикаи амрикоӣ аз славянӣ дар ҷиҳатгирии аввалӣ 

ба самти амалгароии забонӣ ва дувумӣ ба сермаъноии забонӣ ифода меёбад. 

Амалан забоншиносии қавмии иртиботӣ (иртиботгаро) дар ҷаҳони славянӣ 

нисбат ба этнолингвистикаи маъноӣ ва маърифатӣ (ё маърифатшинохтӣ) камтар 

маъмул аст. Намунаи аввал метавонад китоби И.И. Токарева «Этнолингвистика и 

этнография общения» (Этнолингвистика ва этнографияи муошират) бошад, ки ба 

баррасии фарқиятҳо дар меъёрҳои рафтории нутқ дар муҳити русизабон ва 

англисизабон (бритонӣ ва амрикоӣ) бахшида шудааст.  

Вале яке аз нахустин пажуҳишҳои муҳим дар ин самт таҳқиқоти Ҷон 

Пауэлл “Введение в изучение индейских языков” (“Муқаддимаи омӯзиши 

забонҳои ҳинду”) мебошад [380]. Ин китоб ба корҳои аввалии русҳо дар мавриди 

эҷодиёти шифоҳӣ ва устурашиносӣ шабоҳат дорад. Мувофиқи ақидаи гуногунии 

қавмӣ дар асри XIX забонҳо бо категорияҳои қавмӣ (этникӣ) ҳамбастагӣ 

доштанд: баъзе гурӯҳҳо ва забонҳои онҳо низ нисбат ба дигарҳо бештар 

рушдёфта ҳисоб мешуданд. Дар чунин таҳқиқоти амалӣ антропологҳои амрикоӣ 

барои тавсифи забонҳо асосан аз мабонии филологӣ истифода кардаанд. Дар як 

қатор ҳолатҳо ин донишмандон барои ин қабилаҳои ҳинду аввалин низомҳои 

хатро таҳия карда, маводи забонии онҳоро ҷамъ оварданд ва таҳлили 

забоншиносӣ–антропологии забонҳои камшинохти амрикоиро анҷом доданд.  

Ф. Боас ба сифати асосгузори антропологияи академии амрикоӣ дар 

Донишгоҳи Колумбия ташаббускори гузариш аз забоншиносии муқоисавии 

таърихӣ ба омӯзиши амиқи забонҳои алоҳида (ҷудогона) мебошад. Намунаи хуби 

ин рӯйкард нашри кори дастаҷамъонае бо номи "Дастур оид ба забонҳои 

ҳиндуҳои Амрико" мебошад, ки соли 1991 зери таҳрири Ф.Боас ба нашр расид. 

Ин асар на фақат таҳқиқоти муқоисавии таърихӣ, балки маҷмуи пажуҳишҳо 

(омӯзишҳо) -и дақиқи забонҳои алоҳида буд. Дар он, дар баробари тавсифи 

забоншиносӣ, маълумот дар бораи ҳомилон (соҳибони забон) ва маълумоти 

ҷуғрофӣ пешниҳод шудааст.  
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Шогирдони Ф.Боас ғояи робитаи забон бо фарҳанг ва қавмиятро боз ҳам 

бештар рушд доданд. Дар Донишгоҳи Йел Э.Сепир ва шогирдаш Б.Уорф аз 

фаҳмиш ва дарки забон ҳамчун манбаи фарқкунандаи фарҳангӣ шуруъ карданд. 

Тавре маълум аст, онҳо фарзияи нисбияти забониро ташаккул доданд, яъне забон 

дар дарк ва фаҳмиши ҷаҳон нақши миёнаравро мебозад. Агар Ф. Боас асосан ба 

асарҳои И. Гелдер такя мекард, пас, Сепир ба назарияи В. Фон Гумболдт ва 

навгумболдтиён такя дошт. Бо истифода аз маълумотрасонон, ки барои онҳо 

забонҳои амрикоӣ ва маводи матни забони модарӣ буданд, Б. Уорф намунаҳои 

забон ва тафаккури стандарти миёнааврупоӣ ва ҳиндуёни ҳопиро муқоиса карда, 

фарқиятҳоро бо заминаи васеи фарҳангӣ иртибот дод [286, с. 58–92].  

Антрополог ва забоншиноси шинохтаи амрикоӣ А. Дуранти се намуна 

(парадигма) –ро дар антропологияи забоншиносии Амрико муайян кардааст.  

Ҳадафи намунаи аввал ҳуҷҷатгузорӣ, тавсиф ва таснифи забонҳои 

автохтонӣ ё бумӣ, алалхусус забонҳои Амрикои Шимолӣ ё ба истилоҳ 

антропологияи наҷот мебошад. Дар доираи намунаи (парадигма) аввал, забон 

ҳамчун маҷмуи вожагон (фарҳанги забон) ва дастур фаҳмида мешавад, ки 

муносибати байни забон ва воқеиятро ҳамчун низом ва шабакаи аломатҳо 

(бешуурона /нофаҳмида/ барои ҳомил) нишон медиҳад. Вай объекти таҳлили 

воҳидҳо ва сатҳҳои гуногуни забон буда, ҷумлаҳо, вожаҳо, морфемаҳо ва аз 

солҳои 1920–ум фонемаҳо, инчунин, матнҳои анъанавии фолклориро дар бар 

мегирад. Платформаи назариявии он омӯзиши муқоисавии забонҳо аз нуқтаи 

назари таснифи генеологӣ ва фарзияҳои нисбияти забонӣ мебошад. Усулҳои 

ҷамъоварии мавод, ки ба намунаи якуми антропологияи забоншиносии амрикоӣ 

хос мебошанд, ин сабти феҳристи нишонаҳо (лексемаҳо), қоидаҳои дастурӣ ва 

матнҳои анъанавӣ (афсонаҳо, ривоятҳо ва ғ.) мебошанд, ки аз худи ҳомили забон 

шунида шудаанд [357, с. 323]. 

Муқоисаи забони фарҳанги халқӣ ва забони табиӣ аз бисёр ҷиҳат (маъноӣ, 

амалкардӣ ё функсионалӣ, амалгароёна ё прагматикӣ, сохторӣ), татбиқи 

дастабандиҳо ва усулҳои лингвистӣ ба маводи фарҳанг, “вожа”, “дастур” ва 

“матнҳо” –и он метавонад ҳам барои фарҳанги омма ва мардумшиносӣ, 
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алалхусус барои омӯзиши таркиби ҷудонашавандаи анъанаҳои мардумӣ, маъно 

ва "мундариҷа" –и онҳо, дар ҳамон шакл ва жанрҳое, ки онҳо ифода мешаванд, 

муфид бошад. Маҳз ҳамин равия дар заминаи этнолингвистикаи славянӣ қарор 

дорад, ки онро ду мактаби илмӣ – мактаби Н.И. Толстой дар Маскав [279] ва 

мактаби люблинии Э. Бартминский [26; 359] пайдарҳам инкишоф медиҳанд. 

Ба назари ҷонибдорони мактаби этнолингвистии Н.И. Толстой 

"Этнолингвистика як бахши забоншиносӣ ё ба маънои васеъ як самти 

забоншиносӣ мебошад, ки муҳаққиқро барои баррасии таносуб ва робитаи забон 

ва фарҳанги маънавӣ, забон ва ҳувияти халқ, забон ва ҳунари мардумӣ, 

вобастагии онҳо ва навъҳои гуногуни мукотибаи онҳо водор мекунад" [280, с. 

27]. Дар ин ҷо этнолингвистика ҳамчун як бахши забоншиносӣ фаҳмида мешавад 

ва ҳадафу мақсади пажуҳиши он, забон дар робита бо фарҳанг ба ҳисоб меравад. 

Таърифи дуюм нисбатан васеъ аст ва дар он этнолингвистика ҳамчун як фанни 

мураккаб фаҳмида мешавад, ки мавзуи омӯзиши он тамоми "нақшаи 

мундариҷа"–и фарҳанг, равоншиносии халқӣ ва устурашиносӣ, новобаста аз 

воситаҳо ва усулҳои таҷассуми расмии онҳо (калима, ашё, маросим, тасвир ва ғ.) 

мебошад [280, с. 39–40]. Минбаъд, дар асарҳои худи Н.И. Толстой ва шогирдони 

ӯ пажуҳиши ин равия ба андозаи бештар рушд пайдо кард. Объекти омӯзиши ин 

этнолингвистика на танҳо забон (ҳарчанд он ифодакунандаи асосӣ ва нигаҳбони 

иттилооти фарҳангӣ эътироф шудааст), балки шаклу моддаҳои дигаре низ 

мебошанд, ки дар онҳо шуури умумӣ, ҳувияти халқ дар ин ё он шакл рушд 

кардааст.  

Дар ин равиш, унсури асосӣ фаҳмидани “ҷудонашавандагӣ”–и фарҳанг, 

яъне ягонагии маъноии ҳама шаклҳо ва жанрҳои он (забон, маросим, эътиқод, 

ҳунарҳои мардумӣ) мебошад, ки аз тасвири ягонаи олам, дарки ҷаҳон ва эҷоди 

фарҳанги инсон сар мезанад. Чунин назари мардумшиноси (антропологи)–и 

фарҳанг ва забон барои тамоми соҳаи донишҳои башарӣ дар замони мо хос аст. 

Этнолингвистикаро танҳо ба ин маъно метавон як фанни нави 

ҷомеашиносӣ номид ва онро ҳамчун соҳаи махсуси илмӣ дарк кард, мавзуъ ва 

объект, ҳудуди он, таносуби онро бо дигар фанҳои ҷомеашиносӣ (филологӣ ва 
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фарҳангӣ) муайян кард. Аммо, агар мо мушкилоти таносуби забон ва фарҳанг ва 

имкони барқарор кардани мундариҷаи фарҳангиро ба воситаи забон дар назар 

дошта бошем, онро ба ҳеҷ ваҷҳ нав номидан мумкин нест. Дар ин замина 

этнолингвистика намояндагони барҷаста, ба монанди В. Гумболдт, А.А. Потебня, 

забоншиносон ва этнографҳои амрикоӣ Ф. Боас, Э. Сепир, Б. Уорф ва бисёр 

дигарон, ки дар боло ёдовар шудем, инчунин намояндагони «антропологии 

муосир»–и русӣ ва хориҷӣ, аз қабили Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, Т.В. 

Булигина ва А.Д. Шмелев, А. Вежбитская ва дигаронро дорад.  

Дар асарҳои ҳамаи ин донишмандон забон ва манзараи забонии ҷаҳон ба 

сифати объекти омӯзиш қарор гирифтааст. 

Махсусан, дар забоншиносии рус агар дар бораи фаҳмиши васеъ сухан 

ронем, чунин фаҳмиш дар асарҳои В.В. Иванов ва В.Н. Топоров ҷой дорад, ки 

дар бештари маврид ба маънои этнолингвистика ба ақидаи Н.И. Толстой наздик 

аст. Ин ду донишманд кӯшиш кардаанд, ки бо истифода аз усули муқоисавии 

таърихии дар забоншиносӣ пазируфташуда қадимтарин унсурҳо ва сохторҳои 

забоншиносии ҳиндуаврупоӣ, бахшҳои бостонии этномадании ҳиндуаврупоӣ, 

яъне қадимтарин “тасвири олами устуравӣ”–и ҳиндуаврупоиҳо ва славянҳоро ба 

сифати яке аз шохисҳои забонҳои ҳиндуаврупоӣ нишон диҳанд. Ин самт дар 

омӯзиши унсурҳои бостонии славянӣ (ва ҳиндуаврупоӣ) баъзан баръакси равиши 

“лаҳҷашиносӣ” (диалектологӣ), ки дар асарҳои мактаби Н.И.Толстой таҳия 

шудааст, ҳамчун решашиносӣ (этимологӣ) муайян карда мешавад. 

Дар асоси ин самт ва таҷрибаи пурсишҳо дар Полесия ба Н.И. Толстой 

имкон дод, ки луғати этнолингвистии бисёрҷилдаи умумииславянии 

«Славянские древности» (Қадимаҳои славянӣ)–ро тадвин кунад.  

Дар бахши омӯзиши этнолингвистикаи таҳқиқи гӯйишҳои забонҳои эронии 

Тоҷикистон, ба ғайр аз таҳқиқоти донишмандони соҳа, дар асарҳои Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҳам мулоҳизоти ҷолиб ба мушоҳида 

мерасад. Президенти кишвар дар китоби «Нигоҳе ба таърих ва тамаддуни ориёӣ» 

мегӯяд: «Имрӯз Тоҷикистон аз ҷиҳати боигарии забонӣ низ мисли як осорхонаи 

таърихи зинда аст. Чандин забонҳои қадимаи мутааллиқ ба гурӯҳи забонҳои 
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шарқии эронӣ дар Бадахшон ва яғнобӣ дар болооби дарёи Зарафшон ҳанӯз ҳам 

мавҷуданд. Ин забонҳо як лабораторияи бебаҳои таърихи забон буда, онҳоро 

ҳифз кардан ва ҳарчи беҳтар аз лиҳози илмӣ, хосатан этнолингвистӣ, омӯхтан 

зарур аст» [221, с. 31]. 

Суннатҳои маҳаллии мардуми Бадахшон ва Яғноб низ идомаи суннатҳои 

гузаштаи шарқии эронӣ, ба вижа бохтарию суғдӣ мебошад. Аз ин рӯ, омӯзиши 

ҳамаҷонибаи тамоми суннатҳои шарқи эронӣ дар ин минтақаҳо хеле муҳим 

арзёбӣ мешавад. Яке аз ҷолибтарин суннатҳои маҳаллӣ ҳунарҳои дастии ин 

мардум, аз қабили кулолӣ, бофандагӣ, осиёбсозӣ, ресандагӣ ва тибби халқӣ ва 

муолиҷаи халқии бемориҳо мебошад. Аҳаммияти пажуҳиши гуногунҷабҳаи 

забоншиносии ин забонҳоро ба назар гирифта, Президенти кишвар мефармояд: 

«Ба назарам, дар натиҷаи таҳаввулоти давраи нави таърихи миллатамон шояд 

забонҳои помирӣ бар асари марҳалаи сифатан нави равобит ва таъсири 

мутақобил тағйиру таҳаввули ҷиддии ногузир хоханд дид, вале мо бояд кӯшиш 

кунем, ки ин забонҳо ҳамчун сарвати маънавии халқамон ҳифз шаванд» [221, с. 

31]. 

Дар забоншиносии тоҷик ҳам оид ба этнолингвистика ва таҳқиқи маводи 

забонӣ дар асоси равияҳои нави забоншиносӣ корҳое анҷом ёфтаанд. 

Донишманди забоншинос Назарзода С. дар як мақолаи худ бо номи “Истиқлол ва 

забоншиносии тоҷик” чунин изҳори назар кардааст: “Месазад, ки дар шароити 

имрӯз бо назардошти аҳаммияти сиёсӣ ва давлатӣ пайдо кардани таҳқиқоти 

тоҷикшиносӣ дар кишвар пажуҳишҳои гуногуни дар ин мавзуъ анҷомёфта ва ё 

идомадошта дар як маркази умдаи таҳқиқотӣ ҷамъ оварда шуда, самтҳои 

афзалиятноки он аз дидгоҳи аҳаммияти сиёсӣ ва давлатӣ муайян шавад. Бояд 

гуфт, ки ҳангоми муайян кардани ин самтҳо масъалаҳои таҳқиқоти 

этнолингвистӣ ва этносотсиолингвистӣ ба назар гирифта шаванд” [177, c. 255]. 

Сипас ӯ моҳияти этнолингвистикаро ҳамчун илм муайян карда менависад: 

«Этнолингвистика илмест, ки алоқамандии забон ва этносро меомӯзад. Ин соҳаи 

забоншиносӣ ба мардумшиносӣ, лаҳҷашиносӣ, фолклоршиносӣ, равоншиносӣ ва 

таърихи забон алоқаманд аст. Омӯзиши этнолингвистика барои равшан 
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намудани баъзе масъалаҳои печидаи равобити забон ва этнография, забон ва 

фарҳанг, забон ва асотир, забон ва фолклор аҳаммияти илмию назариявӣ дорад» 

[177, c. 255]. 

Дар бораи таҳқиқоти этнолингвистӣ донишмандони дигари забоншиноси 

тоҷик Д. Карамшоев, М. Файзов, Ҳ. Маҷидов, С. Назарзода, П. Ҷамшедов, Д.М. 

Искандарова, М.Б. Давлатмирова, О.Ҳ. Қосимов, Ҳ.Б. Султон, А. Мирбобоев, С. 

Матробов ва дигарон низ изҳори ақида намудаанд, ки дар пояи асосҳои илмии 

таҳқиқоти этнолингвистӣ баён шудаанд. 

Пажуҳишҳои этнолингвистӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар хусусияти 

амалӣ дошта, бо тадриси он дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ маҳдуд мегардад ва 

рисолаҳои илмӣ дар ин соҳа хеле камшуморанд. Аҳаммияти илмии рисолаи мо 

ҳам маҳз ба пур кардани ҳамин халои мавҷудаи таҳқиқи илмӣ дар ин замина 

мебошад. 

Ҳамин тариқ, пажуҳишҳои этнолингвистӣ дар илми забоншиносии тоҷик 

ҳамчун як равияи нави илмӣ ба роҳ монда шуда, дар оянда метавонад, як бахши 

муҳимми пажуҳишҳои забоншиносии тоҷик гардад. 

 

I.2. Этнолингвистика ва гӯйишҳои забони тоҷикӣ 

Дар таърихи забони тоҷикӣ масъалаи ҷудо кардани лаҳҷаву шеваҳо мавзуи 

баҳсталаб аст. Махсусан, истифодаи истилоҳҳои лаҳҷа ва шева дар байни 

забоншиносон баҳсҳои зиёдеро ба вуҷуд овардааст. Бархе бар ин ақидаанд, ки ба 

ҷойи лаҳҷа истилоҳи шева истифода карда шавад. Дигарон тарафдори истилоҳи 

лаҳҷа мебошанд. Ба ақидаи мо, истифодаи истилоҳи лаҳҷа ба маънои “диалект” 

дуруст ба назар мерасад. Дар тақсимбандии лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ низ фикру 

ақидаҳо гуногунанд. Мувофиқи тақсимбандии расмии лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ 

он аввал ба ду гурӯҳи асосӣ – лаҳҷаҳои шимол ва ҷануб тақсим шудааст. Баъдан 

лаҳҷаҳои марказӣ ва ҷанубу шарқиро низ ба он илова карданд. Ба лаҳҷаҳои 

шимол бархе аз лаҳҷаҳои манотиқи тоҷикнишини Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва 

Ҷумҳурии Қирғизистон дохил карда шудаанд. Ҳол он ки лаҳҷаҳои минтақаҳои 

ҷануби Ӯзбекистон аз лиҳози хусусиятҳои хос ба гӯйишҳои ҷанубии Тоҷикистон 
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бештар шабоҳат доранд. Аз лиҳози таърихӣ ҳам ин минтақаҳо ба сарзамини 

таърихии Бохтар шомиланд, ки ин хусусиятҳоро равшантар маълум менамояд. 

Аз тарафи дигар, ба гурӯҳбандии лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ гӯйишҳои сершумори 

сарзаминҳои он тарафи Амударё аз Бадахшон шуруъ карда, то Кобул ворид 

карда нашудаанд, ки ғайритабиӣ ба назар мерасад. 

Биноан, ба таври мушаххас хусусиятҳои таърихии инкишофи забони 

тоҷикиро ба назар гирифта, гӯйишҳои шарқиву ғарбии забони умумии тоҷикӣ–

форсиро ба гурӯҳи гӯйишҳои забони тоҷикӣ (то Сиистону Хуросони Эрон) ва 

гӯйишҳои забони форсӣ (минтақаҳои Эрони марказӣ ва ғарбӣ) ҷудо кардан ба 

мақсад мувофиқ аст. 

Таркиби луғавии забони тоҷикӣ вожа ва истилоҳоти тамоми соҳаҳои 

зиндагии мардуми тоҷикро фаро мегирад. Як қисми муайяни вожагони забони 

тоҷикиро воҳидҳои луғавии забони зинда (шеваву лаҳҷаҳо)–и мардуми тоҷик, ки 

барои қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти рӯзмарраи худ истифода мебаранд, ташкил 

медиҳанд. 

Ҳарчанд дар байни унсурҳои лаҳҷавӣ ва вожаҳои забони адабӣ тафовут 

эҳсос шавад ҳам, онҳо дар якҷоягӣ барои таҳаввули таркиби луғавии забони 

тоҷикӣ нақши муҳим доранд. Вожагони лаҳҷаҳои маҳаллӣ дар давоми солиёни 

тулонӣ зина ба зина рушд намуда, вазъи зиндагии намояндагони худро вобаста 

ба тағйироти сохти ҷомеа дар давраҳои гуногуни таърихӣ таҷассум мекунанд. 

Дар ҳама гуна шароити таърихӣ лаҳҷаҳои маҳаллӣ аз забони адабӣ канда 

нестанд. Донишманди маъруф Н. Маъсумӣ дуруст зикр мекунад, ки «лексикаи 

забони зинда ё лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ ба лексикаи забони адабӣ сахт марбут 

аст. Ҳар як тағйироте, ки дар ҷомеа рӯй медиҳад, нахуст дар таркиби луғавии 

лаҳҷа инъикос меёбад, сонӣ он ба забони адабӣ мегузарад» [167, c. 124].  

Рушду нуму ва таҳаввулоти таърихии лаҳҷа ба таърихи ташаккули ҷомеа 

вобастагии наздик дорад. Инкишофу тараққиёти лаҳҷаҳои маҳаллӣ дар иртибот 

бо забони адабӣ идома пайдо мекунад. Рушди забони адабии муосири тоҷикро 

метавон шартан аз ду давраи бузург иборат донист: 
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1. Давраи якуми инкишофи забони адабӣ аз асрҳои IХ–Х, ки мо онро 

забони адабиёти классикӣ меномем, оғоз мегардад. Аломатҳои махсуси забони 

адабӣ дар ин давра аз мураккаб будани таркиби лексикаи он (аз асрҳои ХII то 

асри ХIХ), мавҷудияти баъзе шаклҳои китобии дастурӣ (грамматикӣ) ва 

тафовути услубии онҳо иборат аст. Дар як марҳилаи муайян забони зинда 

(шеваю лаҳҷаҳо)–и халқ аз забони адабӣ–китобӣ дур шуда буд. 

2. Марҳилаи дуюми инкишофи забони адабӣ аз асри ХХ шуруъ мегардад. 

Дар ин давра таркиби луғавии забони адабӣ рӯ ба содагӣ ва оммафаҳмӣ овард. 

Хусусиятҳои хоси ин давра аз содаю оммафаҳм будани таркиби луғавӣ, дар он 

мавҷуд будани унсурҳои луғавии забони зинда (лаҳҷа), бо қоидаҳои наву 

оммафаҳм пурра шудани ҷойҳои холии дастур, фасоҳат ва равонӣ дар услуб, 

мувофиқати шаклу мазмун иборат мебошад. 

Ба забони зиндаи халқ наздик шудани забони адабӣ аз хусусияти оммавӣ ва 

меъёрӣ гирифтани он иборат аст. Маълум аст, ки асоси забони адабии тоҷик – 

забони зиндаи халқи тоҷик ба шумор меравад. Яъне, забони адабӣ дар ҳар 

маврид аз забони зинда, ё ки лаҳҷаҳои маҳаллӣ ғизо мегирад. 

Шеваву лаҳҷаҳо воситаи асосии муомила ва муоширати мардуми ин ё он 

маҳал маҳсуб мешаванд. Онҳо барои аҳолии як маҳал ё аҳолии як ҳудуди 

ҷуғрофии муайян хизмат менамоянд. Шеваву лаҳҷаҳои тоҷикӣ ба забони ягонаи 

умумихалқӣ – забони адабии тоҷик тобеъ мебошанд. 

Ба қавли донишманди нуктасанҷ Н. Маъсумӣ, «Дар давраи таҳаввулоти 

забони тоҷикӣ забони умумихалқӣ бо шохаҳои шевагии худ алоқаи зич дошт ва 

ҳамеша таркиби луғавии худро аз ҳисоби онҳо бой мекард» [167, c. 150]. 

Ягонагии забони умумихалқӣ ва адабӣ дар захираи асосии луғавӣ ва сохти 

дастурӣ (грамматикӣ) низ дида мешуд. Дар ин байн фарқи муайяне ҳам буд. Аз 

рӯйи гуфтаи олимон ва муаррихон то асри ХII забони адабӣ бо забони гуфтугӯии 

умумихалқӣ муносибати хеле наздик дошт. 

Аломати махсуси фарқкунандаи ин давра аз он иборат аст, ки ба таври 

умумӣ ва хеле босуръат таркиби луғавии ҳам забони адабӣ ва ҳам забони зиндаи 

халқ инкишоф меёфт ва забони адабӣ таркиби луғавии худро аз ҳисоби 
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калимаҳои халқӣ – гуфтугӯӣ ва лаҳҷавӣ ғанӣ мегардонд. Агар баъзе 

маҳдудиятҳои таърихии ин давраро сарфи назар кунем, ин давра давраи нисбатан 

содагии таркиби луғавӣ, тарзи баён ва услубҳои забони адабии тоҷик ба шумор 

меравад. Баъд аз асри Х шохаҳои шевагии забони тоҷикӣ торафт тавсеа ёфта, 

хеле пурзӯр шуданд. 

Аз таркиби луғавии забони умумӣ вожаҳои оммафаҳму сода ва 

суфташудаву сайқалёфта ба лексикаи забони адабӣ роҳ ёфтанд. Масалан, воҳиди 

луғавии кавдан–маънои гӯлу гумроҳро дошт [84, c. 115], аз забони умумихалқӣ 

ва шохаҳои лаҳҷавии он ба таркиби луғавии забони адабӣ дохил шуда, дар баъзе 

асарҳои бадеӣ мавриди истифода қарор гирифт. Ба ин васила забони зинда ва 

лаҳҷаҳои он тадриҷан хусусияти умумӣ ва анъанавӣ пайдо намуданд. Ин 

таҳаввулот қариб дар ҳамаи услубҳо ва жанрҳои адабӣ–китобӣ умумӣ шуда 

монд. 

Инкишофи забони умумӣ ва шохаҳои он–забони адабӣ ва лаҳҷаҳои 

маҳаллӣ то асри ХХ бо роҳи мураккабшавӣ сурат гирифтааст. Ҷараёнҳо, 

равияҳои адабӣ, муносибатҳои ҷомеа рафта–рафта услубҳои махсуси забонро ба 

вуҷуд оварданд, ки дар асоси онҳо муносибати байни забони адабӣ ва забони 

зинда то андозае суст шуда, чунин ба назар мерасид, ки забони адабӣ аз асоси 

худ канда шудааст. 

Бисёр адибон, шоирон ва аҳли илму фарҳанг мекӯшиданд, ки забони 

адабиро бо забони зиндаи халқ наздик намоянд ва таркиби луғавии онро аз 

ҳисоби вожаҳои лаҳҷавӣ ғанӣ гардонанд. Муносибати ба забони зинда (лаҳҷа) 

доштаи забони адабӣ бештар дар асарҳои ҳаҷвӣ–танқидии нависандагон эҳсос 

мешуд. Мисоли барҷастаи ин иддао асарҳои ҳаҷвии Убайди Зоконӣ, Аҳмади 

Дониш ва пайравони эшон ба ҳисоб мераванд. 

Сабабҳои таърихии иқтибоси калимаҳо аз забонҳои дигар дар забонамон 

низ ниҳоят гуногунанд. Аз ҷумла, борҳо аз ҷониби аҷнабиён забт гардидани 

сарзамини аҷдодии мардуми тоҷик–Осиёи Миёна аз ҳамин гуна сабабҳост. Дар 

давраҳои гуногуни таърихӣ аз ҷониби арабҳо ва қабилаҳои мухталифи турку 

муғулҳои кӯчӣ истило шудани ин кишвар ба забонамон бетаъсир намондааст. 
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Унсурҳои луғавие, ки аз забонҳои дигар ба лаҳҷаи Хатлон гузашта, дар 

радифи вожаҳои худӣ ифои вазифа мекунанд, зиёд нестанд. Вале бояд дар назар 

дошт, ки ин ҷо гап сари камию зиёдии ин навъи вожаҳо намеравад, балки муҳим 

он аст, ки онҳо дар луғати лаҳҷаи мазкур мавқеи устувор доранд.    

Баъзан мебинем, ки як қисм вожаҳои иқтибосӣ ба лаҳҷа ворид шуда, бо 

калимаҳои худӣ дар як муддати муайян барои дар нутқи мардум мавқеъ пайдо 

намудан рақобат мекунанд. Ин рақобат ба он меорад, ки як гурӯҳи вожаҳои 

иқтибосӣ тоб наоварда, пас аз чанд муддат аз байн мераванд ва ё маънои аслии 

худро аз даст дода, маънои нав касб менамоянд. Масалан, ҳамин гуна тақдири 

таърихӣ ба сари вожаи авқот бор шуд. Вожаи авқот арабӣ буда, шакли ҷамъи 

«вақт»–ро мефаҳмонад. Аммо чун ба лаҳҷа ворид шуд, маънои аслиашро дигар 

намуд ва акнун ба маънои хӯрок (авқот) кор фармуда мешавад. Ногуфта 

намонад, ки шакли авқот (хӯрок) дар забони умумихалқии тоҷик хеле фаъол аст. 

Дар ин хусус Н. Маъсумӣ чунин менависад: «Забони адабии тоҷик дар 

бобати лексика ташаккул ёфт ва пеш рафт. Вай дар инкишоф ба ду самти асосӣ 

такя мекунад. Яке аз ин самтҳо лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ бошад, дигаре 

калимаҳои иқтибосӣ ба шумор меравад» [165, c. 40]. 

Аҳаммияти пажуҳиши гӯйишҳои кӯҳистон барои омӯхтани таърихи забон 

низ бузург аст. Зеро баъзе аз воситаҳои қадими забонӣ, бархилофи забони адабӣ, 

маҳз дар шеваҳо боқӣ мемонанд. Барои ҳамин ҳам академик А.А. Шахматов 

далелҳои шевагиро дар омӯхтани таърихи забон назар ба далелҳои осори 

таърихӣ фоидаовартар ҳисобида, навишта буд: «Ёдгориҳои хаттӣ барои муайян 

намудани таркиби овозии асрҳои собиқ на ҳамеша материали боварибахш 

медиҳанд... Сарчашмаҳои асосие, ки аз онҳо барои грамматикаи таърихӣ 

материали боварибахш ва муҳим гирифта мешавад, албатта, шеваҳои ҳозираи 

зинда ҳисоб меёбанд» [327, с. 13]. 

Ховаршиноси фаронсавӣ Жилбер Лазар, ки дар асоси таҳлили чанд 

дастхати асрҳои X–XI дар тадқиқи диалектологияи таърихии забонҳои эронӣ 

қадами нахустин гузоштааст, дар хусуси аҳаммияти далелҳои шева дар омӯхтани 

таърихи забон ва қувват додани хулосаҳои илмии матнҳо дар ҳамбастагӣ бо онҳо 
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ба хулосаи зерин меояд: «...маълумоти матнҳо фақат дар қиёси шеваҳои имрӯза, 

ки ба истиснои шеваҳои забони тоҷикӣ қариб омӯхта нашудаанд, тасниф ва 

фаҳмида шуданашон мумкин аст» [327, с. 13–14].   

Бояд гуфт, ки пажуҳиши гуногунҷабҳаи гӯйишҳои ҷанубӣ ва махсусан 

гӯйишҳои минтақаи Хатлону Кӯлоб барои муайян кардани решаҳои пайдоиши 

забони тоҷикӣ хеле аҳаммият дорад. Чунонки маълум аст, дар байни аҳли таҳқиқ 

дар ин хусус назари ягона вуҷуд надорад. Гуpӯҳe ақида доранд, ки забони дарии 

форсӣ–тоҷикӣ дар мамлакати Форс (вилояти ҷанубии Эрон) пайдо шуда, аз он ҷо 

ба Фарорӯду Хуросон интишор ёфтааст, гурӯҳи дигар ба ин фикранд, ки ҷои 

пайдоиши он Осиёи Миёна ва Хуросон буда, маҳз аз ин сарзамин «дар аввалҳои 

ҳукмронии Салҷуқиён ба ҷойҳои дигари Эрон паҳн шуда, дар давраҳои минбаъда 

асоси забони адабии шимол, ғарб ва вилоятҳои марказии Эронро ташкил 

додааст» [327, с. 14]. Гурӯҳи сеюм фикри якумро мақбул дониста, дар айни ҳол 

илова намудаанд, ки забони дарии форсӣ–тоҷикӣ дар мамлакати Форс ба вуҷуд 

омада бошад ҳам, маҳз дар Хуросон ва Мовароуннаҳр нашъунамо ёфтааст [327, 

с. 14]. 

Mo таҳлили ин ақидаҳоро ба уҳда нагирифта, ҳамин қадар мегӯем, ки 

далелҳои шеваҳои забони тоҷикӣ ва дарии Афғонистон ҳамчун беҳтарин гувоҳ 

нишон медиҳанд, ки ин забон, дар воқеъ, дар мавзеи мазкур, яъне Хуросон ва 

Мовароуннаҳр, ривоҷи ҳартарафа доштааст: унсурҳои таърихӣ, далелҳое, ки ба 

давраҳои аввали забони адабиёти классикӣ тааллуқ доранд, маҳз дар лаҳҷаҳои 

мардуми ҳамин ҷойҳо фаровон боқӣ мондаанд. Ба ин масъала чанд вақт 

муқаддам Ҳерман Вамбери ишора карда буд, онро чанде аз суханшиносони Эрон 

аз ҷумла, Муҳаммад Тақии Баҳор эътироф карда, зикр кардааст: «Матлаби 

дигаре, ки қавли Ибни Муқаффаъро таъйид мекунад, 

боқимондаи лаҳҷаҳои маҳаллист, ки шарҳи он аз мавзуи баҳси мо хориҷ аст. 

Лекин ҳамин қадар кофист ишора шавад, ки ҳам имрӯз дар Хуросон, махсусан 

Афғонистон, Бухоро ва Тоҷикистон, намунаи зиёде аз тарзи талаффузи забони 

дарӣ дар рустоҳо мавҷуд аст. Аммо дар марказ, ғарб ва ҷануби Эрон…. лаҳҷаҳои 

маҳаллӣ ё лурист ё курдӣ, ё паҳлавии шимолӣ ё паҳлавии ҷанубӣ. Масалан, 
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забони шаҳр ё рустоҳои Исфаҳон, Форс ва Наҳованд пур аст аз луғат, истилоҳот 

ва ҳатто тарзи адои калимоти паҳлавӣ...» [327, с. 14]. 

Ҳамин тариқ, таҳқиқи вижагиҳои забонии лаҳҷаву гӯйишҳои забони 

тоҷикӣ аз дидгоҳи этнолингвистӣ аз дастовардҳои охири илми забоншиносии 

тоҷик гардида, ба пажуҳишҳои гуногунҷабҳаи гӯйишҳо дар асоси дастовардҳои 

охири забоншиносӣ оғоз мебахшад. 

Донишмандони русу аврупоӣ ҳангоми таҳқиқи минтақаҳои тоҷикнишини 

Осиёи Марказӣ аз нуқтаи назари ҷуғрофиву этнографӣ ба масъалаҳои вижагиҳои 

хоси забони тоҷикии минтақаҳои гуногун таваҷҷуҳ зоҳир намудаанд. Масалан, 

А.А. Семёнов ҳанӯз дар ибтидои қарни XX зимни таҳқиқоти этнографию 

кишваршиносӣ доир ба фолклор ва забони мардуми тоҷик мавод гирд оварда, ба 

тафовутҳои гӯйишиву лаҳҷавӣ ишора карда, навишта буд: «Забони тоҷикони 

кӯҳистон нисбат ба забони тоҷикони Самарқанд ва Бухоро тозатар буда, 

хусусиятҳои забонҳои қадимӣ ва классикиро бештар нигоҳ доштааст. Калимаҳои 

туркӣ ва арабӣ дар лаҳҷаҳои кӯҳистон нисбат ба лаҳҷаҳои тоҷикони водӣ хеле 

кам дучор мешаванд» [315, с. 91]. Ҷолиб аст, ки А. А. Семёнов забони тоҷикиро 

ҳамчун «лаҳҷаи забони форсӣ» қаламдод кардааст. 

Инчунин, соли 1915 П.Е. Кузнетсов дар асоси муқоисаи чанде аз лаҳҷаҳои 

тоҷикони кӯҳистон ва ҳамворӣ чунин қайд мекунад: «Лафзи тоҷикиро ба ду шева 

тақсим кардан мумкин аст: шеваи якум, хоси тоҷикони Қаротегин, Дарвоз, 

Рӯшон, Шуғнон ва ғ., умуман нисбати тоҷикони болооби дарёи Ому ва шеваи 

дуюм хоси тоҷикони ҳамворӣ мебошад, ки Фарғона ва уезди Тошканд ҳам ба он 

дохил мешаванд» [315, с. 91]  

Сипас ба вижагиҳои ин ду гӯйиш таваҷҷуҳ карда, менависад: «Тоҷикони 

болооби Ому нисбат ба тоҷикони водӣ шеваи худро бештар нигоҳ доштаанд: дар 

шеваи онҳо унсурҳои туркӣ каманд ва пешояндҳо ба пасоянд табдил нагашта ба 

таври табиӣ истифода мешаванд» [315, с. 91]. 

М.С. Андреев дар соли 1930 дар заминаи муқоисаи як силсила далелҳо, ки 

онҳоро аз намояндагони маҳалҳои гуногуни тоҷикнишин бештар бо роҳи пурсиш 
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ва тафтиш гирд оварда буд, лаҳҷаҳои тоҷикиро ба ду гурӯҳи калон – шимолу 

ғарбӣ ва ҷанубу шарқӣ ҷудо мекунад. 

Солҳои 50–ум дар таърихи лаҳҷашиносии тоҷикӣ марҳилаи нав оғоз 

гардид. Даҳҳо лаҳҷа бо усули илмӣ мавриди пажуҳишҳои илмӣ қарор гирифта, 

дар хазинаи лаҳҷашиносии тоҷикӣ маводи фаровоне гирд омад. Аз ин рӯ, 

таснифоти собиқ ба тасҳеҳ ва иловаҳо зарурат пайдо кард. Ин рисолатро 

эроншиноси маъруф В.С. Расторгуева, ки тамоми фаъолияти худро ба омӯзиши 

лаҳҷаҳои тоҷикӣ бахшидааст, иҷро кард. Соли 1960 ӯ дар конгресси XXV 

байналхалқии шарқшиносон, ки дар шаҳри Маскав баргузор гардида буд, 

маъруза карда, таснифоти нави лаҳҷаҳои тоҷикиро пешниҳод намуд, ки тибқи он 

гӯйишу лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ ба чор гурӯҳи калон ҷудо карда шуд: 1. Шеваи 

шимолӣ, ки зиёда аз 10 (даҳ) гурӯҳи лаҳҷаҳоро дар бар мегирад. Ба ин силсила, 

аз ҷумла гурӯҳи лаҳҷаҳои Самарқанду Бухоро, Ӯротеппа [ҳозира Истаравшан], 

ғарбии Фарғона [Хуқанд, Конибодом, Исфара], шарқии Фарғона [Ашт, Чуст, 

Косон], Панҷакант [дохили шаҳр ва қишлоқҳои атрофи он], Бойсун, Варзобу 

Ҳисор [Варзоб, Қаратоғ ва қишлоқҳои кӯҳии Ҳисор] ва ғ. дохил мешаванд; 2. 

Шеваи мобайнӣ [марказӣ], ки он лаҳҷаҳои саргаҳи Зарафшон [Мастчоҳ ва 

ноҳияи Айниро] дар бар мегирад; 3. Шеваи ҷанубӣ. Ба ин шева лаҳҷаҳои 

Қаротегин [қаротегинӣ, вахёю қаротегинӣ], Кӯлоб [шимолӣ, ҷанубӣ, ғарбӣ], Роғ, 

кӯлобии Ҳисор ва Бадахшон [қишлоқҳои тоҷикзабони Ғорон ва Нут] нисбат дода 

шудаанд; 4. Шеваи ҷанубӣ–шарқӣ, ки лаҳҷаҳои Дарвоз ва қисман Ванҷ дохил 

мешаванд. Бояд гуфт, ки В.С. Расторгуева ҳангоми гурӯҳбандии гӯйишҳои 

забони тоҷикӣ бештар хусусияти умдатарини фарқкунандаи гӯйишу лаҳҷаҳо такя 

кардааст. Ӯ инъикоси гурӯҳи садонокҳои таърихии 

қатори қафои у, у, ӯ–ро, яъне ҷуфти садонокҳои таърихан дарозу 

кӯтоҳи у ва вови маҷҳулро интихоб намудааст. Назар ба 

нишондоди муаллиф, ин меъёр чунин бартариҳо дорад: 1) он 

ҷараёни тараққиёти вокализмро, ки дар системаи забон қисми 

муҳим ҳисоб меёбад, нишон медиҳад; 2) вай калима ва морфемаҳои гуногунро 

дар бар мегирад ва аз ин рӯ, ҳангоми шиносоии 
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аввалин бо сохтори ин ё он лаҳҷа зуд ба назар бармехӯрад; 3) вай 

дар бораи интишори [изоглоси] фактҳо тасаввуроти равшан ба 

вуҷуд меоварад. 

Ҳангоми таснифи гӯйишҳо одатан ду омил ба назари эътибор гирифта 

мешавад: 1. вижагиҳои луғавӣ, овоӣ ва сарфию наҳвӣ; 

2. мавқеияти ҷуғрофӣ ё ҳудуди маъмурӣ. Вале дар мушаххас 

гардидани хусусиятҳои гӯйишҳои алоҳида аз байни омилҳои 

зикрёфта аввалӣ нақши ҳалкунанда бозида, ҳудуди маъмурӣ 

нақши дувумдараҷа дорад. Дар таърихи шевашиносӣ лаҳҷа ва 

шеваҳои забони тоҷикӣ то кунун аз тарафи муҳаққиқони алоҳида 

бо назардошти баҳисобгирии омилҳои номбаршуда борҳо тасниф гардидаанд. 

Бинобар ин нахустин таснифоти лаҳҷаю шеваҳои забони тоҷикӣ соли 1915 аз 

ҷониби муҳаққиқи рус В.Е.  

Кузнетсов сурат гирифтааст, ки он таснифот бо номи таснифоти 

ҷуғрофӣ [географӣ] дар адабиёти илмӣ зикр гардидааст. Зеро 

аз рӯйи ин таснифот лаҳҷаҳои забони тоҷикиро ин муҳаққиқ ба 

ду шева – тоҷикони кӯҳистон ва тоҷикони ҳамворзамин тақсим менамояд. Ба 

шеваи тоҷикони кӯҳистон – Қаротегин, 

Дарвоз, Рӯшон, Шуғнон ва умуман тоҷикони воҳаи саргаҳи Аму ва ба шеваи 

тоҷикони ҳамворзамин – водии Фарғонаю уезди Тошканд, Самарқанду қисмати 

шимолии аморати Бухороро дохил карда, қайд менамояд, ки тоҷикони саргаҳи 

Аму [тоҷикони кӯҳистон] лаҳҷаи худро нисбат ба тоҷикони ҳамворзамин хубтар 

нигоҳ доштаанд, зеро дар онҳо калимаҳои туркӣ каманд ва пешояндҳо дар ҷойи 

муқаррарӣ истеъмол меёбанд ва ба вазифаи пасояндӣ намегузаранд» [315, с. 98–

99]. 

Аҳаммияти таркиби гӯйишҳои кӯҳистон, имкониятҳои бепоёни онҳо дар 

такмили забони адабӣ ва демократӣ шудани он ҳaнӯз аз солҳои бист, дар солҳои 

баҳсҳои доманадор дар атрофи сарчашмаҳои ташаккули забони адабии миллии 

тоҷик, диққати аҳли илму адабро ҷалб карда буд. Аз ҷумла, устод Айнӣ, 

аҳаммияти гӯйишҳои кӯҳистонро дар ташаккули забони адабӣ ба таври зер 
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хотиррасон кардааст: «...моро лозим аст, ки дар китобҳои мактабии тоҷикӣ 

забони кӯҳистони тоҷикро қабул намоем. Забони кӯҳистони тоҷик забони форсии 

содда, аз такаллуфоти эронӣ холӣ, бо луғатҳои арабӣ омехтанашуда ва ба сарфу 

наҳви форсӣ мувофиқ аст. Оре, дар талаффуз назар ба забони форсиёни шаҳрӣ 

қадре ғализӣ дорад. Дар ҳар сурат соф ва мувофиқи қоида аст. Ин забон аз 

Фалғару Мастчоҳ гирифта, то Қаротегину Дарвоз маъмул ва ҳамафаҳм аст» [327, 

с. 13]. 

Ин назари С. Айнӣ аз тарафи донишмандони дигари тоҷик тарафдорӣ ва 

дастгирӣ гардида, А. Деҳотӣ, Б. Азизӣ ва дигарон дар ин хусус мақолаҳои 

алоҳида чоп кардаанд. 

Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ, мувофиқи таснифоти профессор В.С. 

Расторгуева, яке аз чаҳор гурӯҳи шеваҳои забони тоҷикист. Вай дар марказ ва 

ҷануби Тоҷикистон, яъне дар ҳавзаи рости дарёи Панҷ (Амударё), Вахш (бо 

шохобҳояш Сурхобу Хингоб), Қизилсуи ҷанубӣ (бо шохобаш Ёхсу) ва 

Кофарниҳон густариш ёфтааст. Маскуншавии соҳибони лаҳҷаҳои тоҷикӣ дар ин 

водиҳо, ки бо номҳои Вахёи Поён, Қаротегин (Рашти кунунӣ), Кӯлоб ва Ҳисор 

машҳуранд, хеле барвақт сурат гирифтааст. Шеваи ҷанубӣ, ба ин тариқ, дар 

шимолу шарқ то маҳалҳои тоҷикнишини ноҳияи Ҷиргатол, дар шарқ то 

Бадахшон, дар ҷануб то сарҳади Афғонистон, дар ғарб то водии Ҳисор (сарҳади 

охирини он қишлоқи Чиртак аст) тул мекашад. Ин шева ба чор лаҳҷа (ё гурӯҳи 

лаҳҷаҳо): лаҳҷаҳои раштӣ, кӯлобӣ, роғӣ ва бадахшонӣ ҷудо мешаванд, ки ҳар яке 

аз онҳо дар навбати худ чанд шоха дорад.  

Лаҳҷаҳои кӯлобӣ ба чаҳор гурӯҳ ҷудо мешаванд: 

а) лаҳҷаи шимолии Кӯлоб. Ин лаҳҷа дар ҳавзаи боло ва миёнаи дарёҳои 

Ёхсу ва Сурхоб (то ҷойи бо ҳам омехтани ин дарёҳо), яъне дар қисми шимолӣ ва 

шимоли шарқии минтақаи Кӯлоб интишор ёфтааст; 

б) лаҳҷаи ғарбии Кӯлоб. Ин лаҳҷа соҳили чапи дарёи Вахш – дар шимол аз 

Балҷувон то деҳаи Сангтӯда, дар ҷануб (аз рӯйи тақсимоти маъмурии ҳозира) 

ноҳияи Данғараро дарбар мегирад; 
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в) лаҳҷаи ҷанубии Кӯлоб. Ин лаҳҷа дар қисми ҷануби шарқии минтақаи 

Кӯлоб (қисми ҷануби шарқии ноҳияи Муъминобод), ноҳияи Шурообод то 

ҷамоатҳои Саричашма ва Даштиҷум паҳн шудааст; 

г) лаҳҷаи кӯлобии Ҳисор, ки доираи интишори он чунин аст: соҳили рости 

қисми миёнаоби дарёи Вахш, қишлоқҳои атрофи ҳавзаи дарёи Кофарниҳон бо 

шохобҳояш (деҳоти ноҳияҳои Файзобод, Норак, Ёвон), мавзеъҳои аҳолинишини 

кӯҳҳои Ғозималик ва Боботоғ.  

Лаҳҷаи роғӣ дар қисмати ҷануби минтақаи Кӯлоб дар баъзе ҷамоатҳои 

ноҳияи Шӯрообод интишор ёфтааст [288, c. 13–14]. 

 

I.3. Вазъи забонӣ ҳамчун объекти этнолингвистика 

Дар этнолингвистика ё забоншиносии қавмӣ ду масъалаи муҳимми бо ҳам 

алоқаманд мавҷуд аст, ки онҳоро «когнитивӣ» (аз лотинӣ comitio – «фаҳмиш») ва 

«коммуникативӣ» (аз лотинӣ communication – «муошират») яъне мухобирот ва 

маърифат ё дидшинохтӣ ном бурдан мумкин аст: 

1. Чи гуна, бо кадом восита ва дар кадом шакл дар забон ғояҳои фарҳангии 

(ҳаётӣ, динӣ, иҷтимоӣ ва ғайраи) шахсоне, ки ба ин забон ҳарф мезананд, дар 

бораи оламе, ки моро иҳота кардааст ва ҷойи инсон дар он инъикос меёбад? 

2. Кадом роҳу воситаҳои муошират, пеш аз ҳама, воситаи забонӣ барои ин 

гурӯҳҳои қавмӣ ва иҷтимоӣ хосанд? [358, с. 15]. 

Комёбиҳои илми забоншиносии муосир дар соҳаи таҳлили вазифаҳои 

иҷтимоии забон, муайян ва тавсиф намудани шаклҳои мухталифи вазъи забонӣ 

ниҳоят муҳим аст. 

Намунаҳои гуногуни вазъи забонӣ ба шаклҳои нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ ҷудо 

мешаванд. Дар чорчӯбаи нутқи шифоҳӣ навъҳои гуногуни он, аз қабили лаҳҷа, 

минтақаи лаҳҷаҳо, шеваву лаҳҷа, тарзи гуфтор, региолект, нутқи шевагии касбӣ, 

арго, нутқи касбии шаҳр, забони махсуси гурӯҳҳо, нутқи адабии гуфтугӯӣ, нутқи 

адабии расмӣ вуҷуд доранд. 

Дар байни шаклҳои хаттии вазъу ҳолати забонӣ инҳоро ҷудо мекунанд; 
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– забони адабиёти бадеӣ; 

– забони фолклор; 

– забони публитсистӣ (забони рӯзномаву маҷалла, радто ва телевизион); 

– забони илмӣ; 

– забони ҳуҷҷатҳои расмӣ –коргузорӣ; 

– забони тарғибот (реклама ва эълонҳо); 

– забони иншоӣ; 

– забони конфессионалӣ. 

Шаклҳои мухталифи дар маҷмуъ гирифташудаи вазъу ҳолати забонӣ 

забони миллиро ташкил мекунанд. Ҷузъиёти муайянкунандаи забони миллӣ 

нутқи адабии гуфтугӯӣ, забони адабиёти бадеӣ, илм,  публитсистика, забони 

коргузорӣ мебошанд. 

Муоширати байнишахсӣ, иҷтимоӣ, чун қоида, бо ёрии забони табиӣ амалӣ 

мегардад, ҳарчанд ки чунин воситаҳо ба монанди забонҳои сунъӣ, имову ишора 

ва бозиҳо низ вуҷуд доранд. 

Аз нуқтаи назари мушкилоти интиқоли иттилоот чунин фазои бо ном 

иртиботӣ (коммуникативӣ) низ вуҷуд дорад, ки дар он ҳар як фард дар ин ё он 

нақши иҷтимоӣ дар ҳолатҳои гуногун (дар кор, дар мағоза, дар хона, дар 

меҳмонӣ) баромад мекунад. Фазои иртиботӣ ба соҳаҳои иртиботие, ба монанди 

соҳаи хусусии муоширати касбӣ, муоширати хусусии ғайрирасмӣ, муоширати 

расмии оммавӣ ҷудо мешавад. Соҳаҳои иртиботӣ вобаста аз вазъу мавзуъ ба 

ҳолатҳои иртиботӣ ҷудо мешаванд. Робитаҳо (коммуникатсияҳо) фардӣ ва 

оммавӣ мешаванд; ҳангоми иртиботҳои оммавӣ нақши асосиро фард нею гурӯҳи 

одамон, низом (система) мебозад. 

Вазъу ҳолати забонӣ – шаклҳои гуногуннавъи мавҷуд будани забон намуди 

ҳолати забон аст. Масалан, ҳолати муоширати дузабонӣ, бисёрзабонӣ, маишӣ ва 

ё расмӣ будан метавонанд намудҳои ҳолати забонӣ бошанд. 

Сохтори дарунӣ, қонуниятҳои кору амалкард ва таҳаввулоти забон дар ин ё 

он вазъу ҳолати забонӣ, таҳлили мувофиқат байну намудҳои мухталифи вазъу 

ҳолати забонӣ ва халқиятҳо, гурӯҳҳои иҷтимоӣ дар ҷомеа ба вазифаҳои 
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забоншиносии қавмӣ дохил мешавад. Масалан, аз як тараф, халқҳое вуҷуд 

доранд (русҳо, англисҳо, фаронсавиҳо ва ғ.), ки дорои маҷмуи пурраи дар боло 

зикргардидаи навъҳои вазъу ҳолати забонӣ мебошанд. Аз тарафи дигар, дар олам 

халқиятҳои зиёде ҳастанд, ки соҳибхат нестанд, аммо низоми пешрафтаи лаҳҷаҳо 

ва нутқи касбӣ доранд. 

Намудҳои дар боло зикршудаи вазъу ҳолатҳои забониро ба таври нисбатан 

муфассал баррасӣ менамоем. Сараввал шаклҳои нутқи шифоҳии муоширатро 

баррасӣ мекунем. 

Тавре ки маълум аст, забон дар вақт ва фазо ҷойгоҳ дорад. Дар вақт – аз 

лаҳҷаҳои давраҳои қадимтарин сар карда, то замони мо; дар фазо – аз шаклҳои 

мухталифу яку якбораи нутқи гуфтугӯӣ дар деҳот ва шаҳрҳо. Масалан, то 

ташаккул ёфтани тамоми забонҳои муосири славянӣ дар ибтидои давраи мо 

давраи шеваҳои қадимтарини тославянӣ (прославянӣ) вуҷуд дошт, то ташаккули 

забонҳои алоҳидаи назди балтикию финӣ (финӣ, эстонӣ, кореягӣ, вепсӣ, ижорӣ, 

ливӣ) давраи вазъу ҳолати умумии забонии наздибалтикӣ – финӣ мавҷуд буд. 

Вобаста ба забонҳои эронӣ метавон гуфт, ки аз давраи ҷудошавии забонҳои 

эронӣ аз модарзабони ҳиндуэронӣ давраи тулонии чандҳазорсола вуҷуд дорад ва 

то ба забонҳои алоҳида ҷудо шудани забонҳои эронӣ (забонҳои ориёӣ (бо 

забонҳои авестоӣ ва форсии бостон), забонҳои сакоӣ ва забони модӣ) давраи 

ҳолати умумии забонҳои эронӣ ҳисоб мешавад. 

Масалан, аз лиҳози забоншиносӣ ва забоншиносии қавмӣ муайян кардани 

истилоҳи «забони ориёӣ» дар забоншиносии муосир хеле муҳим аст. То ин дам 

дар байни забоншиносон забони ориёӣ забони умумии ҳиндуориёҳо ва эрониҳо 

дониста шуда, замони ин умумият тақрибан дувуним – се ҳазор сол пеш аз мелод 

муайян гардида буд. Вале имрӯз собит шудааст, ки яке аз забонҳои расмии 

давлатдории Ҳахоманишиён ва Кушониён забони ориёӣ будааст. Ин нукта аз 

тарафи Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар китоби «Тоҷикон дар оинаи 

таърих» чунин таъйид шудааст: «Бозёфтҳои катибаи Сурхкӯтал ва катибаи 

Работак дар музофоти Қундузу Бағлони Афғонистон дар илми кушоншиносӣ 

инқилоби тозае ангехта, бо бурҳони қотеъ собит намуд, ки Кушониён забони 
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бохтариро бо номи забони ориёӣ пазируфта, дар коргузории маъмурӣ ва 

рисолати давлатдорӣ ҷорӣ намудаанд» [337, с. 330]. Чунин тахмин кардан 

мумкин аст, ки забони ориёӣ ҳамчун забони расмии умумӣ дар байни 

эронитаборон дар давраҳои қадим ва миёна истифода мешудааст. Агар ба 

таърихи забони тоҷикӣ назар афканем, то давраи нави рушди забони тоҷикӣ дар 

қаламрави забони тоҷикӣ забони ориёӣ вуҷуд дошт. 

Дар забоншиносии тоҷик ба масъалаи забони адабӣ ва забони шифоҳӣ 

(гуфтугӯӣ) забоншиноси барҷастаи тоҷик Ҳ. Маҷидов таваҷҷуҳ кардааст. Ӯ бо 

такя ба ақидаи Б. Ғафуров чунин мегӯяд: “Забони адабии шифоҳии имрӯзаи 

тоҷикӣ низ, ҳамчун яке аз гунаҳои мавҷуда, назар ба шакли хаттии он собиқаи 

бештаре дорад. Он шояд дар доираҳои фарҳангии шаҳрҳои қадимаи Бухоро, 

Самарқанд ва шаҳрҳои дигари Осиёи Миёна аз ҷониби зиёиён ва равшанфикрони 

он марказҳо дар асрҳои XVIII–XIX ба вуҷуд оварда шудааст, зеро ки маҳз дар 

аввалҳои ҳамин марҳила тамоми Мовароуннаҳр ба як марказ муттаҳид шуда буд 

ва он то андозае оромию суботро дар ин минтақа таъмин намуда, ба инкишофи 

хоҷагидорӣ ва рушди фарҳанги мардумӣ имконият медод” [153, c. 9]. 

Сипас ӯ забони адабии тоҷикиро бархоста аз лаҳҷаҳои Бухорову 

Самарқанд медонад: “Мушоҳидаҳои умумӣ нисбати забони адабии шифоҳии 

тоҷикӣ, муқоисаи шакли имрӯзаи он бо намунаҳои пешинаш ҳаминро нишон 

медиҳад, ки он сол аз сол суфтатару рангинтар гардида, аз шакли ибтидоиаш – 

гунаи адабии бухороиву самарқандии он дур шуда, унсурҳои шеваҳои дигарро 

низ қабул намуда, торафт бештар оммавӣ гашта истодааст ва ба забони 

муоширати умум, забони мардумӣ ва хонаводагӣ табдил меёбад” [153, c. 10].  

Албатта, ин ақида баҳси илмӣ мехоҳад, зеро забони адабии имрӯзаи мо 

таърихан аз забони давраи классикӣ, яъне забони Рӯдакиву Фирдавсию Носири 

Хусрав сарчашма мегирад. 

Меъёрҳои забони адабӣ дар муддати тулонии таърихи густариши забони 

адабӣ ташаккул меёбад ва шакли собит ва устуворро ба худ гирифта, дар шакли 

дастур ё грамматикаи забон барои ҳамаи соҳибзабонон ҳатмӣ мегардад. 

Меъёрҳои забони адабии тоҷикӣ дар асрҳои IX–X дар давраҳои Саффориёну 
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Сомониён дар баробари ташаккул ёфтани миллати тоҷик шакли устувор пайдо 

кардаанд, вале дар сохтори дастурии забон тағйироти куллӣ дида намешавад. 

Тағйироти бамиёномада бештар хусусияти ҷузъӣ дошта, ба шаклу ифодаи овоии 

калимаҳо, тағйири маъноӣ ё ворид шудани вожагони нав (бештар иқтибосӣ), 

ҷойивазкунии баъзе унсурҳо дар дохили ҷумла ва ғайра марбут мебошанд. Ба ин 

маънӣ имлои аксари ҳиссаҳои нутқи забон низ мазмунан хусусияти таърихӣ 

дошта, аз хусусиятҳои дастурии ҳамин давраи густариши забони адабӣ сарчашма 

мегирад.  

Забони тоҷикӣ дар нимаи дуюми ҳазорсолаи аввали мелодӣ, яъне дар 

асрҳои V–VII мелодӣ тадриҷан ҷойи забонҳои ба ҳам наздики минтақаи 

Эронзамини таърихиро (забонҳои форсии миёна, бохтарӣ, портӣ, суғдӣ, хоразмӣ 

ва ғ.) гирифт.  

Яке аз аломатҳои асосии ба забони адабӣ табдил ёфтани забони модарӣ ё 

маҳаллии як қавм соҳиби хатти таърихан ташаккулёфта будани он мебошад.  

Ба таври мисол забони тоҷикӣ забони мустақили бостонӣ буда, хостгоҳи он 

Хуросон ва Мовароуннаҳр ё мушаххастар ду тарафи соҳилҳои рӯди Ому буда, 

тадриҷан ба шакли меъёрӣ даромадааст. Ин ақидаро осори бадастомада ва 

донишмандону шоирони бархоста аз ин сарзамин дар асрҳои VIII–X тасдиқ 

мекунад. Маҳз дар Балху Бухоро ва Ҳироту Тӯс дар асрҳои IX–X забони адабии 

меъёрии тоҷикӣ ташаккул ёфта, минбаъд дар ҳаёти фарҳангии халқҳои гуногуни 

Осиёи Миёна, Эрон, Афғонистон, Ҳиндустон ва кишварҳои ҳамҷавори онҳо 

нақши забони байналмилалиро бозӣ кард. Бояд хотиррасон кард, ки бузургтарин 

намояндагони адабиёти тоҷикзабони давраи оғози рушди забон аз Хуросону 

Фарорӯд бархостаанд. Аз рӯйи иттилои тазкираи қадимтарини ба дасти мо 

расида, “Лубоб–ул–албоб”–и (1221–1222) Муҳаммад Авфӣ аз 106 шоире, ки дар 

давраи Салҷӯқиён эҷод мекардаанд, 68 нафари онҳо аз Хуросону Фарорӯд ва 

танҳо 16 нафар аз вилоятҳои ҷанубии Эрон бархоста буданд [34, c. 39–57]. Ин 

иттилоот боз як бори дигар тасдиқи он фарзия аст, ки то ҳуҷуми муғул адабиёт 

ба забони тоҷикӣ бештар дар сарзаминҳои Хуросону Фарорӯд, на дар 

сарзаминҳои Эрони ғарбӣ густариш ёфта будааст. Дар ин давра дар сарзаминҳои 
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Эрони ғарбӣ лаҳҷаву гӯйишҳои забони форсии миёна ё паҳлавӣ бештар ривоҷ 

дошт. 

Бинобар ин, бар асари ҳамёриву таъсири байниҳамдигарӣ бо забонҳои 

портиву бохтариву суғдӣ ва зери таъсири бевоситаи забони форсии миёна 

(паҳлавӣ) забони тоҷикӣ ба тадриҷ то истилои араб забони умумии адабии 

Хуросону Осиёи Миёна гардида буд. 

Таҳлили маводи забонии пайдошуда дар ин сарзамин аз мустаҳкамӣ ва 

қавӣ будани меъёрҳои дастурии забон, сарвати бебаҳои вожагони асили худӣ, 

зебоӣ ва нозукии тасвири андешаву хаёл дар осори назму насри давраи оғозини 

рушди забони мо шаҳодат медиҳад. Он давоми бевоситаи забони форсии миёна 

набуда, баръакс ҳамчун забони алоҳидаву мустақил дар баробари ин забон ва 

забони суғдӣ хеле пештар аз истилои араб вуҷуд дошт. Дар оғози садаи VIII 

мелодӣ, ки акнун ба таври мустақим истилои сарзаминҳои Бохтару Суғд шуруъ 

шуда буд, забони тоҷикӣ забони гуфтугӯйи сарзамини Балх буда, осори адабӣ ба 

шакли навишторӣ дар байни монавиён вуҷуд дошт. Меҳани адабиёт ба ин забон 

Хуросону Мовароуннаҳр буда, яке аз қадимтарин осори таърихӣ ба ин забон бо 

хаттӣ арабиасос қитъаи шеърие мебошад, ки дар «Таърихи Табарӣ» ҳангоми 

сабти ҳодисаҳои соли 725 мелодӣ, вақте арабҳо дар Хатлон аз аҳолии ғаюру 

ватандӯсти ин сарзамин шикасти сахте хӯрданд, баён шудааст: Аз Хутталон 

омадиҳ, Ба рӯ табоҳ омадиҳ… [339, с. 223].  

Забони адабӣ дар асл шакли олии мавҷудияти забон буда, хусусиятҳои 

асосии зеринро доро мебошад: 

1. Вуҷуд доштани меъёрҳои муайяншудаи собит, ки бошуурона 

нигаҳдорӣ ва риоя мешаванд ва дар фарҳангу луғатнома ва дастурҳои забон 

инъикос меёбанд, ки онро дар забоншиносии муосир кодификатсия ё 

меъёргузорӣ ё рамзгузории меъёрӣ меноманд; 

2. Дорои хат будани забон, ки хатти он таърихан ташаккулёфта ва ба 

меъёрҳои забони соҳиби хат мувофиқшуда бошад; 

3. Хусусияти фаролаҳҷавӣ доштан, забони адабӣ ё забони меъёр бояд 

барои тамоми соҳибони забон умумӣ ва фаҳмо бошад; 
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4. Сервазифа будани забони адабӣ. Он бояд дар тамоми соҳаҳои 

фаъолияти соҳибони забон вазифаи воситаи алоқаи умумӣ будани худро иҷро 

намояд, ҳам ҳангоми суханрониҳо, ҳам ҳангоми суҳбати байни одамон ва ҳам 

дар дигар ҳолатҳо [126, с. 13]. 

Ин хусусиятҳои асосии забони адабӣ аз вазифаҳои умдаи забон ҳамчун 

низоми мураккаби қонунан ташаккулёбандаи аломатҳо, бахши андешаву 

тафаккур, низоми дониш, ки дар шакли фарҳангу дастурҳо ташаккул меёбад ва 

интиқоли маълумоту иттилоот аз шакли тафаккурӣ ё андешавӣ ба шакли моддӣ 

таъмин гашта, дар шакли суханҳои комили матнӣ ба вуҷуд меояд. Яъне, 

хусусиятҳои хоси забон, ки вазифаи робитаву алоқа, табиати рамзӣ, низом ё 

тартиботи дохилӣ ва ғайримушоҳидавиро дорост, дар забони адабӣ ба таври 

барҷаста инъикос мешавад. Аз ин нуқтаи назар, забоншиноси тоҷик М.Н. 

Қосимова панҷ хусусияти хоси забони адабиро муайян карда менависад. «Забони 

адабӣ соҳиби чунин хосиятҳост: 

А) аз тарафи ҷамъият эътирофшуда; 

Б) барои ҷамъият умумибуда (ягона); 

В) суфтаву сайқалёфта; 

Г) услуби муайяндошта; 

Ғ) меъёри ягонадошта (дар талаффуз, корбурди калима, калимасозӣ, 

ибораороӣ, ҷумлабандӣ). 

Танҳо ҳамон осори хаттӣ осори хаттии забони адабӣ дониста мешавад, ки 

ба шартҳои зикршуда ҷавобгӯй бошад» [136, с. 4]. 

Забони адабӣ ҳам хусусияти меъёрӣ дорад, ҳам хусусияти гуфтугӯӣ. 

Бинобар ин, дар забоншиносии муосир ин ду хусусияти хоси забони адабиро аз 

ҳам ҷудо мекунанд: 

1. Забони адабии меъёр ё меъёришуда ё кодификатсияшуда. Ин забон 

дар маҳфилҳои расмию илмӣ, бо матнҳои омодашуда ва суханрониҳои расмӣ 

бештар истифода мешавад. Таҳияи китобу рисолаҳои илмӣ, гузоришҳои расмӣ, 

фармону маншурҳо, ҳуҷҷату санадҳои дигари расмӣ низ ба забони адабии меъёр 

сурат мегирад. 
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2. Забони гуфтугӯӣ. Ин забон як навъи забони адабӣ буда, бештар дар 

ҳолатҳои озоди ғайрирасмӣ истифода мешавад [177, с. 210]. 

Дар аксари ҳолатҳо мо аз забони гуфтугӯӣ, ки барои соҳибони забон табиӣ 

ва одӣ ба назар мерасад, истифода мекунем. Барои ба забони меъёр ё адабӣ 

суҳбат кардан дар бисёр ҳолат мо омодагӣ мегирем ва тарзи суханронии худро 

назорат мекунем. Вале бояд таъкид кард, ки ҳадафи омӯзишу пажуҳиши илмӣ 

ҳамон забони адабии меъёриест, ки дар шакли навиштаҳои гуногун боқӣ 

мемонад.  

Дар як мақолаи худ профессор Ҳ. Маҷидов хусусиятҳои хоси забони 

адабии шифоҳиро муқаррар намудааст, ки мухтасари он ба шарҳи зер аст: 

а) Чунин ба назар мерасад, ки нисбат ба ҳама форсиҳои дигар дар 

талаффузи адабии тоҷикӣ овозҳои воҳидҳои забон хеле равшан ва бо иштироки 

ҳама фазаҳои артикулятсионӣ истеҳсол мешаванд. Ба ин сабаб, талаффуз дар 

забони адабии тоҷикӣ як андоза софтар, бурротар ва гӯшнавозтар садо медиҳад.  

б) Дар системаи савтиёти тоҷикӣ, хоссатан, талаффузи садонокҳо аз ҳама 

навъ садонокҳои форсиҳои дигар фарқ мекунад. Ин тафовутро, бахусус, дар 

муқоисаи садонокҳои тоҷикӣ ва форсии Эрон ба тариқи равшан зоҳир кардан 

мумкин аст. Дар забони форсии Эрони имрӯза чун дар забони тоҷикӣ 6 фонемаи 

садонок мавҷуд бошад ҳам, сифати онҳо аз ҳам ба куллӣ фарқ мекунад” [195, с. 

13–15, с. 32]. Бояд гуфт, ки дар забони форсии муосир ба ғайр аз шаш садоноки 

сода, ду садоноки мураккаби ей ва оу мавриди истифода буда, дар забони тоҷикӣ 

онҳо бо овозҳои алоҳида (ҷавшан, равған, равшан, майдон, майл, вайрон) ҷудо 

шуда, ба ҳарфҳои ҷудогона навишта мешаванд. Яъне, дар забони тоҷикӣ онҳо 

хусусияти садонокҳои мураккабро аз даст додаанд. Аз ин нуқтаи назар забони 

адабии шифоҳии мо бо ҳамин хел забони адабии форсии Афғонистон, яъне 

забони тоҷикӣ ё дарии ин сарзамин наздикии бештаре дорад. Ба ақидаи 

муҳаққиқи он Равон Фарҳодӣ, ки заминаи ин забони шифоҳиро лаҳҷаҳои 

тоҷикию хуросонии Афғонистон меҳисобад, дар он 6 садоноки сода ва ду 

дифтонги дар форсии классикӣ мустаъмал маҳфуз мондаанд [409, с. 15–24].  
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в) Забони адабии шифоҳии мо бо сохтори таркиббандиҳо, ибораороиҳо ва 

ҷумлапардозиҳояш низ фарқ мекунад. Дар он, асосан, ҷумлаҳои сода, ҳатто 

бештар навъҳои мухталифи содаи нопурра ба кор бурда мешаванд. Истифодаи 

ҷумлаҳои мураккаб аҳён–аҳён ҳамон ҳам дар қолабҳои ниҳоят рехта ва 

ихтисорёфта, ба назар мерасад. Дар навъҳои зиёди нутқи шифоҳӣ бештари 

ҷумлаҳо дар шакли муколама (диалогҳо) тарҳрезӣ шудаанд.  

г) Сохтори овозӣ воҳидҳо ва низоми талаффузии забони адабии шифоҳии 

тоҷикӣ ба вижагиҳои назаррас соҳиб аст.  

Хулосаи устод ва бардошту натиҷагириҳои вай дар ин замина хеле муҳим 

ба назар мерасад, ки чунин аст: “Ҳол он ки мо – ворисони бевоситаи форсии 

дарӣ, вазифадор ҳастем, ки он талаффузи азалиро эҳтиёт кунем, ҳифз намоем, ба 

ҳар навъ тақлидкориҳои беҷо роҳ надиҳем. Истифодаи дурусту бамавриди 

забони шифоҳӣ, бахусус, аз ҷониби соҳибзабонони бомаърифати ҷомеа – воизон, 

нотиқон, ровиён, сарояндагон ва соири санъаткорони дигар, ба ривоҷу равнақ ва 

нашъу намои он боис шуда метавонад» [153, с. 9–15]. 

 

I.4. Этнолингвистика ва ҳимояи забонҳо 

Пажуҳиши сиёсати забонии давлатҳои ҷаҳон, якзабонии миллӣ ва забони 

ақаллиятҳои миллӣ, забони матбуот, расонаҳои иттилоотӣ ва забони давлатӣ, 

барномаҳои забони давлатӣ ва ҳимояву ҳифзи забонҳои дигар қавму миллатҳо аз 

масъалаҳои муҳимми этнолингвистика мебошад. 

Масъалаҳои забонӣ махсусан ҳимояи забонҳои маҳаллӣ дар меъёрҳои 

байналмилалӣ дар баъзе санадҳои меъёрии ҳуқуқии охири асри XIX ва ибтидои 

асри ХХ, махсусан дар санадҳои меъёрии Лигаи миллатҳо дида мешавад. Вале ин 

масъала асосан баъд аз Ҷанги дувуми ҷаҳонӣ дар Эъломияи ҳуқуқи башар 

(моддаҳои 1 ва 2) бештар ба мушоҳида мерасад. Эъломияи ҳуқуқи башар аз 

Эъломияи умумии ҳуқуқи башар (аз тарафи Маҷмааи умумии СММ 10 декабри 

соли 1948 қабул шудааст), Шартномаи байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи шаҳрвандӣ, 

иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ва Шартномаи байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва 
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сиёсӣ, ки 19 ноябри соли 1966 аз тарафи Маҷмааи умумии СММ қабул шудаанд, 

иборат мебошад. 

Мафҳумҳои асосии ин мавзуъ, яъне «забони давлатӣ» ва «забони расмӣ» 

ҳарчанд як маънии томро ифода мекунанд, вале вижагиҳои хосе низ доранд: 

Дар «Фарҳанги мухтасари энсиклопедӣ» дар ин бора чунин гуфта шудааст: 

«Забони давлатӣ забонест, ки ба тариқи қонунгузорӣ иҷрои он дар доираҳои 

расмӣ ҳатмӣ мебошад» [131, c. 98]. «Забони расмӣ–муродифи ҳуқуқӣ–сиёсии 

истилоҳи забони давлатӣ мебошад» [131, c. 95]. 

Фарқи байни истилоҳҳои забони давлатӣ (national languade) ва забони 

расмӣ (official language) чунин аст: «Забони давлатӣ забоне мебошад, ки дар 

чорчӯбаи як давлат вазифаҳои ҳамгироиро иҷро карда, ҳамчун рамзи миллии 

давлати мушаххас баромад мекунад. Забони расмӣ забони идораи давлатӣ, 

қонунгузорӣ ва мақомоти судӣ мебошад». Аз ин ҷиҳат, мақоми забони давлатӣ аз 

лиҳози истифода аз забони расмӣ васеътар буда, ба ғайр аз соҳаҳои расмӣ бахши 

фарҳангу иҷтимоиро дарбар мегирад [228, с. 419–425]. 

Хулоса, ба таври фишурда вазифаҳои забони давлатӣ аз лиҳози 

истифодаи расмӣ аз унсурҳои зерин иборат аст: 

– забони давлатӣ забонест, ки давлат ба воситаи он бо шаҳрвандони 

худ, бо аҳолии кишвар робита барқарор карда, гуфтугӯ мекунад; 

– санадҳои қонунгузорӣ ва меъёрии ҳуқуқӣ, санадҳои расмӣ, 

суратмаҷлисҳои ҷаласаҳо ба воситаи он қабул мешаванд; 

– кори мақомоти идорӣ, коргузорӣ, судҳо ва муросилоти расмӣ ба ин 

забон сурат мегирад; 

– забони давлатӣ забони эълону реклама, забони мақолаву овезаҳои расмӣ, 

муҳру тамғаҳо, санадҳои тиҷоратӣ, шохисҳои молҳои саноатии ватанӣ, аломати 

роҳҳо, номи хиёбону кӯчаҳо, майдону гулгаштҳо мебошад; 

– забони таълим дар макотиби миёнаву олӣ буда, донистани он барои 

тамоми шаҳрвандон ҳатмӣ мебошад; 

– забони аксарияти рӯзномаву маҷаллаҳо, радиову телевизион низ бояд 

забони давлатӣ бошад. 
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Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» (5 октябри 2009) «...вазъи ҳуқуқии забони давлатиро муайян ва 

истифодаи онро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим менамояд». Имрӯз дар шароити 

ҷаҳонишавӣ забони давлатии мо–забони тоҷикӣ, ҳам ба ғамхорию пуштибонии 

давлат ниёз дорад. Бинобар ин, банди сеюми ин модда чунин аст: «Ҷумҳурии 

Тоҷикистон истифода, ҳимоя ва рушди забони давлатиро таъмин менамояд». 

Дар ин Қонун масъалаҳои ҳифзу нигаҳдории забони тоҷикӣ, истифодаи он 

дар тамоми соҳаҳои ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, риояи ҳатмии меъёрҳои 

забони адабӣ ва бисёре аз масъалаҳои муҳимми дигар, ки барои инкишофи 

забони тоҷикӣ ҳамчун забони давлатӣ дар солҳои оянда пояҳои ҳуқуқии бунёдӣ 

фароҳам меоранд, дарҷ шудааст. Моддаи сеюми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки «Забони давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» номгузорӣ шудааст, ба ин масъалаҳо бахшида шуда, 

моҳиятан онҳоро мушаххас кардааст, ки дар Қонуни пешин дида намешуд.  

Масъалаи ҳимоя ва ҳифзу нигаҳдории забони давлатӣ дар санадҳои 

меъёрии байналмилалӣ ва қонунҳое, ки дар кишварҳои дигар оид ба забони 

давлатӣ қабул шудаанд, ҷойи асосиро ишғол менамояд ва дар аксари қонунҳои 

забони кишварҳои ҷаҳон дар мадди аввали таваҷҷуҳ қарор дорад. Масалан, дар 

Қонуни Ҷумҳурии Лаҳистон (Полша) «Оид ба забони поландӣ (лаҳистонӣ)» дар 

моддаи сеюм қисми 1 чунин гуфта шудааст: «Ҳимояи забони лаҳистонӣ чунин 

унсурҳоро дарбар мегирад: 1. Ғамхорӣ дар бораи истифодаи дуруст ва ба таври 

мукаммал донистани он аз тарафи истифодабарандагон ва инчунин таъмини 

шароит барои рушди минбаъдаи забон ҳамчун василаи муоширати байни 

мардум; 2. Монеагузорӣ бар зидди омиёна ва дағал шудани забон; 3. Тавсеаи 

донишандӯзӣ дар бораи забон ва нақши он дар фарҳанги лаҳистонӣ; 4. 

Муносибати эҳтиромона ба забону гӯйишҳои минтақавӣ ва мамониат кардан ба 

нобудшавии онҳо; 5. Интишори забони лаҳистонӣ дар саросари ҷаҳон; 6. 

Пуштибонӣ аз омӯзиши забони лаҳистонӣ дар кишвар ва хориҷ аз он» [228, с. 

419–425].  
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Шоёни таъкид аст, ки дар моддаи сеюми Қонуни нави Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” аксари ин 

талаботҳое, ки ба истифода, ҳимоя, нигаҳдорӣ, рушд ва инкишофи забони 

давлатӣ бахшида шудаанд, матраҳ гардида, ба меъёрҳои байналмилалӣ мувофиқ 

будани ин Қонунро нишон медиҳад. 

Забони миллӣ ё умумихалқӣ ба этнолингвистика дар бахши муносибати 

забон ва мардум ва бо сотсиолингвистика ё муносибат бо ҷомеа иртиботи 

ногусастанӣ дорад. 

Мувофиқи таҳқиқи оморӣ – забоншиносӣ, дар ҷаҳон зиёда аз ҳафт ҳазор 

забон вуҷуд дорад. Бештар аз 100 забони дунё ба ҳайси забони давлатӣ ва расмӣ 

пазируфта шудааст. Дар даврони ҷаҳонишавӣ (глобализатсия) ҳатто ҳамин 

забонҳои расмию давлатӣ ҳам зери нуфуз ва таъсири забонҳои пурқудраттарини 

ҷаҳон, аз қабили англисӣ, русӣ, фаронсавӣ, олмонӣ, чинӣ ва ғайра қарор гирифта, 

дар бисёр ҳолатҳо дар сатҳҳои гуногуни истифодаи забон ҷойи худро ба ин 

забонҳо дода истодаанд ва зери хавфи аз даст додани ҳувияти забонӣ қарор 

доранд. Нобудшавии забонҳои маҳаллӣ низ яке аз хусусиятҳои хоси замони 

муосир аст. Танҳо дар Иттиҳоди Шуравии собиқ зиёда аз 90 забони маҳаллӣ аз 

байн рафтааст. 

Забоншиноси тоҷик Мирзо Ҳасани Султон бо таваҷҷуҳ ба таҳқиқоти дар 

заминаи вазъи забонҳои имрӯзаи олам анҷомдодаи соҳибназарон ва муҳаққиқон 

ба ин натиҷа расидааст, ки дар ҷаҳони муосир танҳо ҳашт забон, яъне забонҳои 

чинӣ, англисӣ, испанӣ, русӣ, португалӣ, банголӣ, ҳиндӣ ва японӣ дар ҳоли 

шукуфоӣ қарор дошта, 96 дар сади мардуми олам ба 4 дар сади миқдори умумии 

забонҳои зиндаи ҷаҳон суҳбат мекунанд ва дар 100 соли оянда 50 дар сади 

забонҳои олам аз байн мераванд. Вай бо истинод ба забоншиноси амрикоӣ 

Майкл Кравс (Michael E. Krauss), ки ба таҳқиқи забонҳои маҳкум ба нобудӣ 

машғул аст, андеша дорад, ки дар асри XXI ба 90 дар сади забонҳои зиндаи дунё 

хатари нобудӣ таҳдид мекунад [264, c. 280–281]. 
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Ин рақаму далелҳо гувоҳи онанд, ки имрӯз масъалаи ҳимоя ва ҳифзу 

нигаҳдории забони модарӣ дар аксари кишварҳои ҷаҳон ба яке аз масъалаҳои 

бунёдии нигаҳдории ҳувияти миллӣ мубаддал гардидааст.  

Дар робита ба ин масъала дар рӯзгори имрӯзии ба истилоҳ “ҷаҳонӣ шудан” 

ҳифзу нигаҳдории забони модарии мо ва дар маҷмуъ, лаҳҷаву шеваҳои он бисёр 

муҳим аст. Ёдоварӣ мебояд, ки забони тоҷикӣ забони давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон буда, аз рӯйи гурӯҳбандӣ ба хонаводаи забонҳои ҳиндуаврупоӣ, 

гурӯҳи забонҳои эронӣ дохил мешавад ва яке аз забонҳои ғарбии эронӣ мебошад. 

Дар ҷаҳон бо ин забон дар Тоҷикистон, Афғонистон, Эрон, Ӯзбекистон, 

Қирғизистон, Чин (қисмати ғарбӣ) гуфтугӯ мекунанд ва тоҷикон дар ин 

кишварҳо ба таври муқимӣ сокин ҳастанд. Дар кишварҳои гуногуни ҷаҳон, аз 

ҷумла Русия, Амрико, Канада, кишварҳои арабӣ ва ғайра бо таваҷҷуҳ 

муҳоҷирати тоҷикон дар солҳои охир забони тоҷикӣ ривоҷу равнақ ёфтааст. 

Забони тоҷикӣ дар тули таърихи чандҳазорсолаи хеш, бо вуҷуди он ҳама рӯёрӯйӣ 

бо чандин забонҳои тавонои дунё, чеҳраи воқеии худро нигоҳ доштааст, ки ин 

далели тавоноии бунёдии он аз даврони бостон то имрӯз мебошад. 

Вале рӯзгори имрӯзии ба истилоҳ “ҷаҳонӣ шудан” ба ҳифзи асолат ва 

рушду таҳкими забони тоҷикӣ низ ба андозае таҳдид эҷод кардааст. Бинобар ин, 

ба андешаи забоншинос Мирзо Ҳасани Султон, “роҳи асосии ҳифзу нигаҳдошт 

ва рушду таҳкими забони модарии мо дар ҷаҳони имрӯз, пеш аз ҳама, аз 

муносибати самимонаву содиқонаи соҳибзабонон ба ганҷинаи вожагону 

истилоҳоти забон, ки дар тули ҳазорон сол фароҳам омадааст, ибтидо гирифта, 

бо кӯшиши ҳамвора барои истифодаи ин дороӣ дар ҳамаи соҳаҳои илму фан ва 

ҳаёти ҷомеа ва дар ҳамин замина пайванд додани гузаштаи забон ба имрӯзу 

фардои он идома пайдо хоҳад кард” [264, c. 281]. 

 

I.5. Этнолингвистика ва региолект 

Дар шароити ҷаҳонишавӣ ва аз байн рафтани фарқиятҳои миллӣ ва 

минтақавӣ таҳқиқоти минтақавии забон мавқеи хос пайдо мекунад. Муайян 

кардани ифодаи хусусиятҳои минтақавӣ дар ҳама қисматҳои забон: овошиносӣ, 
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вожагону фразеология, дастур ва ғайра аз мавзуъҳои хоси региолект аст. 

Филологияи минтақавӣ дар соҳаи омӯзиши забони шоир ё нависанда, ки 

эҷодиёти ӯ дар шароити минтақаи алоҳида тақвият меёбад, имкониятҳои хуб 

дорад. Ҷузъҳои забонӣ ва адабии адабиёти бадеии минтақавӣ симои маҳалро 

ифода мекунанд. Аз ин рӯ, «вазифаи минтақашиносии филологӣ ҳамчун як шоха, 

аз як тараф, филология, аз тарафи дигар – таърих, аз ошкор кардани падидаҳои 

адабию бадеӣ ё равандҳои забонӣ, генезисӣ, таҳаввулоти зерфарҳанги минтақавӣ 

бо истифода аз воситаҳои филологӣ тавассути дарки хусусиятҳои эҷодии 

инфиродии эҷодкор иборат аст» [208, с. 195–196]. Дарки эҷодкор танҳо ба 

воситаи «матнаш», ки материали графикии маҳаллиро дарбар мегирад, 

имконпазир аст. 

Минтақашиносии филологӣ ҳамчун илм муҳаққиқони забонро вазифадор 

мекунад, ки матни адабиро бо маводи таърихи минтақашиносӣ дар заминаи 

осори худи ин ё он муаллиф ва дар заминаи умумии таърихию адабӣ ва 

гӯйишҳои минтақавӣ баррасӣ намоянд. Ин равиш омӯзиши арзишҳои маънавӣ, 

ахлоқӣ ва иҷтимоии давраро дарбар мегирад, ки дар маҳалшиносии бадеӣ 

инъикос меёбад. Яке аз роҳҳои дарки хусусиятҳои зиндагии минтақа омӯзиши 

адабии маҳалшиносӣ мебошад, ки дар забони шоир ё нависанда ва қисми 

бештари аҳолии як минтақа зоҳир мегардад. 

Муҳаққиқони забони адабӣ бояд дар бораи региолект, маҳалшиносӣ, 

гуногунрангии маҳаллӣ, лаҳҷа, забони мардумӣ, идиолект тасаввуроти дақиқу 

равшан дошта бошанд, зеро ин мафҳумҳо бевосита ба омӯзиши матнҳои адабии 

адибоне, ки дар як минтақаи муайян кору фаъолият кардаанд, иртибот доранд. 

Мафҳуми региолект дар забоншиносӣ падидаи нисбатан нав аст. Вай 

ҳамчун истилоҳи мактаби романии лаҳҷашиносӣ дар забоншиносии фаронсавӣ 

ҳанӯз дар миёнаҳои асри XX ба вуҷуд омадааст ва ин мафҳумро ба забони русӣ 

бори аввал В.И. Трубинский соли 1991 [284, с. 157] ворид кардааст. Баъдан ин 

андешаро Е. Оглезнева, Л. Грузберг, Н.В. Хорошева, А.С. Герд ва дигар 

муҳаққиқони рус сайқал додаанд. Аз ҷумла, соли 2001 муҳаққиқи рус А.С. Герд 

дар бораи мафҳуми региолект чунин изҳори назар кардааст: «(региолект) як 
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шакли махсуси нутқи шифоҳӣ, ки дар он аллакай бисёр хусусиятҳои қадимаи 

лаҳҷа аз байн рафтааст ва хусусиятҳои нав инкишоф ёфтаанд» [68, с. 23]. Имрӯз 

региолектро ҳамчун «истилоҳе, истифода мекунанд, ки суханронии сокинони 

шаҳрҳои миёна ва хурдро ифода мекунад ва дар он таъсири лаҳҷаҳои маҳаллӣ ва 

забони мардумӣ эҳсос мешавад» [97, с. 300]. 

Воҳиди забонии региолект – регионализмҳо ё “лексемаҳои маъмули як 

минтақаи мушаххас” мебошанд [97, с. 300]. Истилоҳи «регионализм» дар радифи 

истилоҳи анъанавии «диалектизм» шакл гирифтааст, ки воҳиди лаҳҷаро ифода 

мекунад. Забоншинос Т.А. Кадоло регионализмҳоро калимаҳое медонад, ки 

ҳарчанд дар минтақаҳои муайян истифода бурда шаванд ҳам, дар луғатҳои 

тафсирии забони адабӣ сабт нашудаанд ва ё дар фарҳангҳо таҳти ишораҳои 

махсуси «вилоятӣ», «минтақавӣ», «лаҳҷавӣ», «гуфтугӯйӣ», сабт гардидаанд [117, 

с. 22]. Муҳаққиқ И.С. Зварикина ин мафҳумро тавзеҳ дода, пешниҳод мекунад, 

ки регионализмҳоро «воҳидҳои лексикӣ–фразеологӣ» номидан мумкин аст, зеро 

дар ҳудуди муайян истифода бурда мешаванд, воқеиятҳои асосии як минтақаро 

ифода менамоянд, ки сокинони ин минтақа асосан дар муоширати шифоҳӣ аз 

онҳо истифода мебаранд, аммо онҳо дар фарҳангҳои луғавии минтақа, адабиёти 

бадеӣ, публитсистӣ низ ба чашм мерасанд [102, с. 34]. 

Дар мавриди мафҳуми региолект дар забон А.С. Герд изҳори назар намуда, 

мегӯяд, ки «лаҳҷаҳо намемиранд, балки ба региолектҳо табдил меёбанд" [68, с. 

224]. Н.В. Хорошева мавқеи миёнаи региолектро дар байни лаҳҷа ва забони 

адабӣ қайд намуда, сабаби пайдо шудани онро чунин шарҳ медиҳад: «Дар 

ҷомеашиносии муосир дар аксар маврид натанҳо ҷиҳати «аз байн рафтан» ё 

«парокандагӣ»–и гӯйишҳои марзӣ, балки дар бораи тағйири шаклҳои 

ивазшавандаи фазои забон, ки боиси пайдоиши идиомаҳои мобайнӣ мегардад, 

ҳарф мезананд» [304, с. 32]. 

И.С. Зварикина бошад сабаби ба вуҷуд омадани региолектро чунин баён 

мекунад: «... Дар зери таъсири омилҳои иҷтимоӣ (шаҳрнишинӣ, таъсири 

воситаҳои ахбори омма ва ғайра), «поксозӣ»–и ҳудуди гӯйишҳо ба вуқуъ 

мепайвандад, ки сабаби ташаккули падидаи нави забонӣ – региолект мегардад» 
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[102, с. 31]. Дар ин тафсир, региолект ҳамчун падидаи нави гӯйиш зоҳир 

мегардад, ки дар натиҷаи ҳамоҳангии фарқиятҳои минтақавӣ ба вуҷуд омадааст. 

Дар муддати тулонӣ, масалан, гӯйишҳо дар забони русӣ бо гунаҳои адабии он 

мухолифат мекарданд, аммо имрӯз наздикшавии онҳо ба мушоҳида мерасад, ки 

дар натиҷа региолектҳо пайдо мешаванд. 

Мафҳуми региолект аксар вақт аз ҷониби муҳаққиқон дар мисоли 

гуногунии забони маҳаллии як минтақа баррасӣ карда мешавад. Э.А. Оглезнева, 

масалан, региолекти Шарқи Дури забони русиро таҳлил намуда, мавҷудияти 

«хусусияти минтақавии нутқи забони русиро дар минтақаи Шарқи Дур» таъкид 

мекунад. Ба андешаи ӯ, ин имкон медиҳад, ки «дар бораи мавҷудияти региолекти 

Шарқи Дур, ҳамчун мавҷудияти шакли забонӣ дар яке аз забонҳои Шарқи Дур 

сухан ронем [196, с. 134]. Муҳаққиқ Л. Грузберг региолекти сокинони Пермро 

таҳлил намуда, асосан ба хусусиятҳои фонетикии нутқи онҳо таваҷҷуҳ карда, аз 

ҷумлаи хусусиятҳои асосии региолекти онҳо «оҳу воҳ» ва «доду фарёд», 

редуксияи аз ҳад зиёди садонокҳоро номбар намудааст [72, с. 14]. Таҳлили 

региолектҳои Забайкалеро муҳаққиқ Т.Ю. Игнатович анҷом дода, аз ҷумла «ба 

ҳам наздикшавӣ, дигаргунсозӣ, баробар кардани хусусиятҳои фарқкунанда ва 

шаклгирии умумияти маҳаллӣ»–и онҳоро, ки дар зери таъсири равандҳои 

интегратсия ба амал меоянд, таъкид кардааст [105, с. 344]. 

Муҳаққиқ И.С. Зварикина дар мисоли лексикаи вилояти Астрахан ба 

масъалаи фарқ гузоштан миёни падидаҳои забоншиносӣ дар гӯйиш ва лаҳҷаҳои 

минтақавӣ дахл мекунад. Ин муҳаққиқ чунин ақидаро асоснок кардааст, ки «дар 

шароити муосири забонӣ на дар бораи падидаҳои лаҳҷавии забон, балки бештар 

дар бораи падидаҳои забони минтақаҳо сухан рондан бамавридтар аст» [102, с. 

30]. Бинобар ин, И.С. Зварикина регионализмҳои минтақаи Астраханро мавриди 

баррасӣ қарор дода, чунин мегӯяд: «Шароити табиии вилояти Астрахан, ки бо 

фаровонии обанборҳо, дастрасӣ ба баҳри Каспий алоқаманд аст, далели он аст, 

ки моҳидорӣ аз қадимулайём яке аз ҳунарҳои асосии мардуми ин минтақа 

будааст. Вобаста ба ин, дар нутқи мардуми вилоят воҳидҳои забонии зиёди 

номбаркунандаи навъҳои гуногуни моҳиҳо пайдо гардиданд» [102, с. 31]. 
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Региолекти сокинони вилояти Перми Федератсияи Русияро муҳаққиқ Т.И. 

Ерофеев мавриди пажуҳиш қарор додааст. Муҳаққиқ Э.А. Корнейко мафҳумҳои 

топо–консепсияҳои вилояти Белгородро таҳлил намуда, қайд менамояд, ки онҳо 

«ҳамчун як навъ нишони фарҳангии минтақа амал карда, барои сохтани 

парафразаҳои топонимикӣ асос мебошанд» [128, с. 5]. Хусусиятҳои минтақавии 

забони русиро дар Шимолу Шарқи Дури Русия муҳаққиқон Ю.А. Резвухина ва 

А.С. Шербак мавриди таҳқиқ қарор додаанд. Муҳаққиқ Е.В. Жалнина 

ономастикаи минтақавиро дар ҳудуди вилояти Тамбови Федератсияи Русия 

баррасӣ намуда, таъкид мекунад, ки «бисёр воҳидҳои ономастикӣ решаҳои 

лаҳҷавиро дар худ «нигоҳ доштаанд» ва ба истилоҳ «вожаҳои минтақавӣ» маҳсуб 

меёбанд [333, с. 42]. 

Ҳангоми шарҳи региолект ҳамчун падидаи забонӣ муҳимтарин масъала 

ҷудо кардани он аз мафҳуми гӯйиш мебошад. Зери мафҳуми гӯйиш, чун анъана 

«гуногунии ҳамин забонеро, ки ба сифати муоширати инсонҳо истифода бурда 

мешавад, умумияти ногусастании марзиву ҳудудӣ, иҷтимоӣ ё тахассусӣ дорад, 

ҳамчун навъи минтақавии забони миллӣ фаҳмида мешавад» [122, с. 132]. 

Бояд дар назар дошт, ки ин муҳаққиқон истилоҳи «диалект» (лаҳҷа, шева) 

–ро бештар ба навъи ҳудудии забони миллӣ мансуб медонанд. 

Ҳангоми муайян кардани тафовути региолект аз диалект ин фарқиятҳоро 

метавон ба мушоҳида гирифт: 

1. Паҳншавӣ дар ҳудуди васеътар, маҳдудияти хурди ҳудудӣ. Ба ақидаи 

Т.В. Жеребило, «аз диалекти ҳудудӣ региолект бо он фарқ мекунад, ки дар 

ҳудуди васеътар – дар гурӯҳи шаҳрҳои хурд, ки дар масофаи наздик аз якдигар 

ҷойгиранд, паҳн шудааст» [97, с. 300]. 

2. На дар нутқи сокинони деҳот, балки дар нутқи сокинони шаҳрҳои 

миёнаву хурд, [97, с. 300], инчунин, дар «қасабаи шакли шаҳрӣ» вуҷуд доранд 

[68, с. 24]. 

3. Серамалии бештар: «Региолект ин банде дар системаи ҳолатҳои забонӣ 

аст, ки дар ҳаракати доимӣ буда бар хилофи диалект, ки дар муддати муайяни 
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замони таърихӣ (масалан, феодалӣ) чунон устувор аст, ки ба мафҳуми «забон» 

баробар мешавад [46, с. 34].  

4. Устувории камтар. Н.В. Хорошева дар муносибат ба регионализмҳо 

«истифодаи ноустувор ва ғайримунтазами онҳоро дар нутқи ҳатто як 

хабаррасон» қайд мекунад [304, с. 33]. 

5. Замони пайдоиш. Диалект ҳолати ибтидоии забони миллӣ аст, ки аз он 

дар давраи муайяни инкишофи ҷамъият (дар асоси яке аз диалектҳо) забони 

адабӣ пайдо мешавад. Аз рӯи гуфтаҳои И.С. Зварикина, «аз ибтидо диалект 

ҳамчун асос барои пайдоиши забони адабӣ хизмат мекард, барои ҳамин набояд 

ба он ҳамчун як чизи таназзулкунанда нисбат ба забони бо рамз навишташуда 

назар карда шавад» [102, с. 31]. 

Инчунин, қайд кардан лозим аст, ки региолект ва диалект аз бисёр ҷиҳат ба 

ҳам монандӣ доранд: ба нутқи сокинони ҳудуди муайян мансубанд; ҳамчун 

вайроншавии забони бо рамз навишташудаи адабӣ фаҳмида мешаванд. 

Ҳангоми тадқиқи диалект ба он бояд оид ба чунин падидае ба монанди 

забони халқӣ (гуфтугӯӣ) муносибат кард. Забони халқӣ ба «соҳаи ғайрирамзӣ 

навишташудаи муоширати шифоҳии нутқи умумӣ – забони халқӣ – гуфтугӯӣ 

дохил мешавад: хусусияти забони адабиро дорад» [32, с. 402]. Ҳар ду навъи 

забонҳои таҳлилшаванда дар нутқи аҳолии шаҳр вуҷуд доранд, аммо региолект 

аз забони халқӣ бо чунин хусусиятҳои худ фарқ мекунад: 

1. Ба ҳудуди муайян тааллуқ дорад. 

2. Маънои иловагии фарҳангӣ, баҳо аз рӯйи нуқтаи назари фарҳанг: забони 

халқӣ ҳамчун вайроншавии меъёри адабӣ фаҳмидашуда маънои иловагии 

фарҳангии манфӣ дорад, региолект – чун навъи ҳудудии забон фаҳмида шуда, 

баҳои фарҳангии он имрӯзҳо мусбат шуда истодааст. 

3. Сатҳи саводнокии шахси забондон, ки дар нутқи ӯ ба амал меояд: забони 

халқӣ дар нутқи одамони камсавод дида мешавад, намояндаҳои региолект бошад 

– «зиёиёни маҳаллии шаҳр, хизматчиёни муассисаҳои маъмурӣ» мебошанд [97, с. 

300]. 
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«Вожагони лаҳҷа ва забони халқӣ – ду қабати пурзӯр дар низоми забони 

русӣ мебошанд, ки бо сабаби муносибати манфӣ ба онҳо аз тарафи намояндагони 

меъёри адабӣ тасвири асосиро дар забони адабиёти бадеӣ нагирифтаанд» [94, c. 

223]. 

Боз як мафҳуми муҳимме, ки ба мафҳумҳои региолект ва диалект 

муносибат дорад, ин мафҳуми идиолект мебошад. «Объекти муносиб барои 

тадқиқоти идиолекти шахси забондони суханоро ин захираи луғавии ӯ 

мебошад… Маҳз дар вожагон таҷрибаи забонии намояндаи забон инъикос шуда, 

хусусиятҳои ҷаҳонбинии ӯ равшантар кушода мешаванд» [132. c. 192], зеро 

калима «ин на танҳо дастгоҳи устувори интиқолдиҳии маълумот аст, балки 

асбоби тафаккури фарҳанг мебошад» [305, с. 78]. Ин мафҳум дар забоншиносӣ, 

аллакай, муддати якчанд даҳсола амал карда, он ҳамчун «маҷмуи хусусиятҳои 

расмӣ ва услубӣ, ба нутқи намояндаи алоҳидаи забони мазкур хосбуда» муайян 

карда мешавад [51, с. 171] ва «имрӯзҳо яке аз мафҳумҳои поя дар соҳаи 

тадқиқоти хусусиятҳои инфиродии забон» мебошад [37, с. 100]. 

Истилоҳи «идиолект» аз рӯйи намунаи истилоҳи «диалект» сохта шудааст 

ва барои ифодаи муқобили он – «варианти инфиродии забон, дар муқоиса бо 

варианти инфиродӣ ва иҷтимоӣ, ки дар он хусусиятҳои муайяни нутқ хоси 

тамоми гурӯҳҳо ё гурӯҳи суханварон» ё татбиқ дар забони фарди як забони 

муайян, ки хусусиятҳои умумӣ ва хоси сохтори забонӣ, меъёрҳо ва корбурди 

забониро дарбар мегирад [96, с. 21], истифода мешавад. 

Бояд ба назар гирифт, ки худи забон маҷмуи калимаву ибораҳои 

идиолектӣ, яъне татбиқи хос ва фардии низоми забон аст, региолект бошад, дар 

нутқ фаъолияти гурӯҳи интиқолдиҳандаҳоро дар назар дорад, ки хусусияти 

иҷтимоии он, вобастагӣ ба соҳаи муайян, дараҷаи маърифати интиқолдиҳандаҳо 

ва ғайраро нишон медиҳад. Баррасии забони шоир ё нависанда фарзияи умумӣ 

(региолект) ва хос (идиолект)–ро дар назар дорад. 

Ҳамчунон ки дар боло гуфтем, мафҳуми региолект дар забоншиносии 

муосир мафҳуми нав аст, аз ин рӯ, мавҷудияти мушкилоте, ки бо региолект 
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алоқаманд аст, баррасӣ ва ҳалли онҳоро тақозо мекунанд (региолект ва лаҳҷа, 

региолект ва забони мардумӣ, региолект ва идиолект) як падидаи табиист. 

Региолект, бешубҳа мафҳуми забоншиносист, зеро хусусиятҳои минтақавӣ, 

ба гуфтаи Н.В. Хорошева, «дар тамоми сатҳҳои забонӣ, вале равшантар дар 

сатҳи луғавию овошиносӣ зоҳир мегардад, дар ҳоле ки хосияти сарфиро муайян 

кардан душвортар аст, зеро аз сохторҳои умумии гуфтугӯӣ фарқ кардан дар аксар 

маврид мушкил аст» [304, с. 33]. Айни замон регионализми вожагонӣ аз ҳама 

бештар таҳқиқ карда мешавад. Т.И. Ерофеева панҷ сарчашмаи зуҳури онҳоро 

муайян кардааст: диалектизмҳо, воҳидҳои забони мардумии шаҳрӣ, калимаҳои 

гуфтори адабии мардуми шаҳр, калимаҳои адабии «дар як минтақаи муайян 

мавқеи хосса васеъ пайдо кардаанд» ва калимаҳои куҳнашуда [95, с. 103]. 

Дар маҷмуъ, региолект ин шакли хоси нутқи шифоҳиест, ки дар он, 

аллакай, хусусиятҳои зиёди лаҳҷа аз байн рафтааст. Ин шакл, аз як тараф, ҳанӯз 

ба мақоми забони стандартии адабӣ нарасидааст, аз тарафи дигар, бо сабаби 

мавҷуд будани хусусиятҳои зиёди тағйирёбанда ба пуррагӣ ба гуфтугӯи содаи 

шаҳрӣ рост намеояд. Региолектҳо (шеваҳои минтақа) як қатор лаҳҷаҳои 

ҳамҷавор, инчунин, шаҳру шаҳракҳо ва гурӯҳҳои зиёди ин ё он халқиятҳоро дар 

бар мегиранд. Аз нуқтаи назари минтақавӣ забони халқияти калони муосир ба 

лаҳҷаҳои минтақавӣ ҷудо мешаванд. Донандагони ин лаҳҷаҳо дар бисёр маврид 

муаллимон, пизишкон, кормандон, кишоварзони маҳаллӣ мебошанд. 

Масалан, қариб ҳама русҳои шимолӣ, сокинони шаҳрҳои шимолии Русия 

ва ҳамчунин намояндагони дигар халқҳои шимоли Русия ва шимолу ғарб дар 

ҷараёни робитаи шифоҳии нутқ аз ду региолекти (лаҳҷаи минтақавӣ) забони 

русӣ: шимоли русӣ ва шимоли ғарбӣ, истифода мебаранд. Барои лаҳҷаи шимолу 

ғарбӣ дар нутқи сокинони шаҳрҳо истифода бурдани шаклҳои гуногун хос аст. 

Лаҳҷаи шимоли русӣ  ҳудудҳои хеле калонро аз Твер, Ярославл, то Череповес 

дар бар мегирад, дувумин – ҳудудҳои шимолу ғарб аз Маскав (Твер, Псков, 

Новгород, Ленинград, Мурманск, Карелия)–ро фаро мегирад. 

Дар ин замина, лаҳҷаву гӯйишҳои забони тоҷикиро низ ба ду гурӯҳи 

минтақавӣ (лаҳҷаҳои шимолӣ ва ҷанубӣ) ҷудо кардан имконпазир аст, ки ин ду 
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гурӯҳи бузурги гӯйишҳои забони тоҷикӣ дар ноҳияҳои марказӣ, махсусан дар 

шаҳри Душанбе ва атрофи он дар ҳолати баҳамоӣ мебошанд. 

Ҳамин тариқ, ба ҷойи лаҳҷаҳои куҳнаи деҳқонӣ, на забони адабии 

ғайристандартӣ, балки шаклҳои наву хоси нутқи шифоҳӣ ҷойгузин мешаванд. 

Лаҳҷаҳо комилан аз байн намераванд, балки ба региолектҳо (лаҳҷаҳои минтақа) 

табдил меёбанд. 

Ба ҷудо кардани региолектҳо далели мавҷуд будани вазъу ҳолати хоси 

забонӣ асоснок мегардад, ки қариб шакли асосии муоширати шифоҳии нутқи 

гурӯҳи калони халқият дар ҳудуди муайян мебошад. 

Шаклҳои болошевагии нутқи шифоҳӣ инҳо навъҳоеанд, ки дар ягон ҳудуд 

мустаҳкам нагардида бештар дар шаҳру шаҳракҳо паҳн гардидаанд ва одатан 

аллакай чун забони шаҳр баррасӣ мешаванд. 

Дар забони ҳар як шаҳри замонавӣ навъҳои зерини муоширати шифоҳии 

нутқро ҷудо кардан мумкин аст: нутқи ҳаррӯзаи маишӣ (дар оила, дар доираи 

дӯстон), нутқи муоширати касбӣ–истеҳсолӣ (забонҳои махсуст нутқи шифоҳии 

расмӣ). 

Мураккабии коркарди ин навъи забонҳо аз он иборат мебошад, ки аз 

нуқтаи назари худи забоншиносӣ ҳамаи онҳо дар байни ду қутб: забони халқӣ ва 

нутқи шифоҳии адабӣ – ҷой гирифтаанд. 

Дар забоншиносӣ забонҳои халқӣ тасвир гардида, таркиб ва доираи 

иҷтимоии донандагони онҳо муайян шудааст. Барои забонҳои халқӣ марбут 

будан ба вазъияту ҳолат, сатҳи омодагӣ, теъдоди гӯяндагон, мавзуи гуфтугӯ, 

суҳбат ниҳоят муҳим аст. Аз диди забоншиносии иҷтимоӣ, ин навъҳои нутқ ба 

шеваҳои гуногун, ки дар ин ё он шаҳр пешниҳод шудаанд, мувофиқат мекунанд. 

Дар фарқият аз лаҳҷаҳои худӣ (ҳудудӣ) чунин лаҳҷаҳои шаҳриро шартан 

иҷтимоӣ меноманд. 

Аз нигоҳи забоншиносӣ ва мардумшиносӣ забони халқӣ метавонад ҳамчун 

ченак, аломати ҷудо кардани дигар гурӯҳҳо, пеш аз ҳама иҷтимоӣ, аҳён–аҳён 

гурӯҳҳои касбӣ дар ҷомеа хизмат намояд. Масалан, забони сокинони шаҳр, ки ба 

қарибӣ аз деҳа ба шаҳр омадаанд, шахсони насли калонсол, ки бо деҳот таърихан 
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алоқаманданд. Забони халқӣ эътибору нуфузи зиёд надорад, дар шаҳр ба он 

баҳои манфӣ дода шуда, ҷавонон онро мазоҳу масхара мекунанд. 

Ҳамзамон, забони халқии шаҳрҳои зиёд, махсусан шаҳрҳои начандон 

калон ба соҳаи бештар васеи шеваи минтақавии (региолектикӣ) ин ё он намуд 

навишта мешавад. Ҳамчунин ин нукта, ки кадом хусусиятҳои лаҳҷавӣ, кадом 

лаҳҷа дар нутқи гуфтугӯии шаҳр ҳис ё мушоҳида карда мешавад, барои 

этнолингвистика (забоншиносии қавмӣ) ниҳоят мароқангез аст. Масалан, маълум 

аст, ки дар нутқи сокинони бисёри Петербург хусусиятҳои лаҳҷаҳои Псков, 

Новгород, Вологда ва дар нутқи сокинони Архангелск нутқи поморҳои 

архангелскийи баҳри Сафед бештар аён мегарданд. Маълумотҳои муфассал 

имкон медиҳанд, ки масъалаҳои таърихи мардуми шаҳр бештар амиқтару 

нозуктар таҳлил карда шаванд. 

Дар чунин шароит шеваҳо дар шароитҳои робитаи доимии байнизабонҳо 

рушду инкишоф меёбанд. Лаҳҷа гурӯҳҳои наздики шеваҳоро муттаҳид месозад. 

Мафҳуми лаҳҷа бо баъзе гурӯҳҳои таърихии байниқавмӣ хуб мувофиқат 

мекунад. 

Шеваи ҳудудӣ дар навбати худ як навъи забон мебошад, ки ба сифати 

воситаи муошират дар байни шахсони аз ҷиҳати ҷуғрофӣ ва ҳудудӣ алоқаманд 

кор фармуда мешавад. Шеваи ҳудудӣ пеш аз ҳама забони аҳолии деҳот ва 

ҳамзамон шеваи иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад. Маҳз ҳамин мафҳуми шеваи ҳудудӣ 

дар пажуҳишҳои мардумшиносӣ бештар мавриди истифода қарор мегирад. 

Ҳудудҳои байни забонҳои дорои хешутабории наздик ва шеваҳои онҳо 

возеҳу равшан нест ва ҳадгузорӣ дар ин масъала кори душвор ва заҳматталаб аст. 

Масалан, дар намунаи забонҳои давраи миёнаи эронӣ барои ҷудо кардани 

сарҳади ҷудошавии мавзеъҳои таърихии густариши забонҳои бохтарию суғдӣ аз 

як тараф ва бохтарию хоразмӣ аз тарафи дигар, ё портию суғдию бохтарию 

хоразмӣ аз тарафи севум ҳудудҳои хоси ҷуғрофӣ вуҷуд надоранд. Онҳо аз рӯйи 

сукунати таърихӣ ба мавзеъҳои бузурги ҷуғрофӣ (масалан, Дарвозаи оҳании 

байни Бохтару Суғд) ҷудо мешаванд. Лаҳҷаҳои хоси ин минтақаҳо бошад, дар 

давраи нав аз рӯйи гӯйишҳои хоси онҳо гурӯҳбандӣ мешаванд. Масалан, 
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гӯйишҳои Кӯлоб, Ғарм ва Ҳисор аз як тараф ва гӯйишҳои Истаравшану Хуҷанду 

Конибодому Исфара аз тарафи дигар. 

Бо таваҷҷуҳ ба мавқеи ҷуғрофияи забоншиносӣ, инчунин шеваҳои ба 

истилоҳ ҷазиравӣ вуҷуд доранд. Масалан, лаҳҷа ё тарзи гуфтугӯи тоҷикони 

ноҳияи Сӯхи вилояти Фарғона – ҷазираи шимоли шарқӣ дар иҳотаи забонҳои 

ӯзбекӣ ва қирғизӣ чунин аст. Агар бо диди фарохтар нигарем, масалан, маҷориҳо 

ё венгерҳо дар Закарпат, сокинони деринаи Русия «семейские» (оилавӣ) – дар 

ноҳияҳои даштии Бурятия дар ҳамин вазъ қарор доранд. Аҳолии чунин ноҳияҳо, 

чун қоида, дузабонаанд. Дар кишварҳои алоҳида фарқияти байни шеваҳо ба 

фарқияти байни забонҳо наздик мешавад. Масалан, бисёр шеваҳо дар сарзамини 

Чин ва баръакс, фарқияти байни забонҳои алоҳидаи давлатӣ аз рӯйи миқдор ва 

навъи нишонаҳо нисбат ба фарқияти байни шеваҳо камтар буда метавонад, 

мисли забонҳои русӣ ва белорусӣ, чехӣ ва словакӣ. Баъзан ин ҳудуд, масалан, 

байни забонҳои русию украинии вилоятҳои Курск ва Белгород намоёнтар 

мегардад. 

Шеваҳои ҳудудӣ ҳамчун нишона ё аломат дар бисёр маврид метавонанд 

ҳамчун бузургии ҷудо кардани гурӯҳҳои алоҳидаи халқият хизмат намоянд. 

Ҳолатҳои зиёде мавҷуданд, ки шева ҳамчун гурӯҳи гуфтугузор маҳз бо мафҳуми 

субэтнос (субхалқият) ва ё дигар иттиҳодияҳои халқиятҳо мувофиқат мекунад. 

Масалан, дар ҳудудҳои шимоли Русия шеваҳои поморӣ бо шеваҳои помории 

баҳри Сафед ба пуррагӣ мувофиқат мекунанд, шеваи заонежӣ – ба заонежҳо, 

шеваҳои осташковӣ дар атрофи кӯли Селигер – ба осташҳо. 

Дар хусуси вазъу таҳаввулоти шеваҳо сухан ронда, инро ҳам ба ҳисоб 

нагирифтан номумкин аст, ки дар ҳудудҳои дер паҳнгардидаи забонҳо нисбат ба 

ҳудудҳои сукунати пешини аҳолӣ шеваҳо дар ҳолатҳои дигартар қарор доранд. 

Яъне, дар ноҳияҳои сукунати аҳолиашон дертар омада, онҳо бо забонҳои 

мухталиф бархурд доранд. Масалан, вазъи забони русӣ дар Сибир ва дар баъзе 

кишварҳои Осиёи Марказӣ чунин аст. Дар ин ҷойҳо дар паҳлуи аҳолии 

русизабон намояндагони дигар миллатҳо иқомат мекунанд, ки ин ба тақдири 

шеваҳои русӣ бетаъсир намемонад.  



 
 

61 
 

Дар минтақаи Осиёи Марказӣ забонҳои гуногуни туркӣ бо забони тоҷикӣ 

дар якҷоягӣ фаъолият дошта, таъсири байниҳамдигарии онҳо ба андозае назаррас 

аст, ки забонҳои туркӣ дар бархе минтақаҳои Осиёи Марказӣ ҷойи забони 

тоҷикиро ишғол кардаанд ва ҳоло ҳам дар ин минтақаҳо туркшавии аҳолии бумӣ, 

яъне тоҷикон идома дорад. Албатта, дар ин ҷараён, ки аз ҳазор сол бештар идома 

дорад, таъсири забон ва фарҳанги тоҷикон ҳам ба ин қабилаҳои туркнажод кам 

нест.  

Гузашта аз ин, имрӯзҳо дар маҳалҳои деҳоти кишварҳои гуногун шаклҳои 

омехтаи нутқи шевагӣ ба таври васеъ паҳн гардидаанд, забони шаҳр, забони 

адабӣ ба лаҳҷа таъсири сахт мерасонад. Ҳамзамон, барои донандагони 

(соҳибони) зиёди лаҳҷаҳо ба сифати шакли бонуфузу намунавӣ новобаста ба 

услуб ва мувофиқат ба меъёри забони адабӣ забони шаҳрӣ баромад мекунад, ки 

ба он тақлид намудан лозим меояд. 

Ба таври намуна, дар баъзе кишварҳо, аз ҷумла, дар Русия дар Урал, бисёр 

одамон аз ибтидо дар деҳа зиндагӣ карда, бо чорводорӣ, зироаткорӣ машғул 

мешаванд, ё дар ягон кони ангишт, ё корхонаи дигар кор мекунанд. Ин гурӯҳҳои 

ниҳоят мухталифи аҳолӣ мебошанд, ки аллакай ба табақаи коргарон мансубанд. 

Чунин гурӯҳҳо дар ҳамаи кишварҳои ҷаҳон вомехӯранд. Билохира, дар деҳаҳо 

паҳлу ба паҳлу муаллимон, табибон, мутахассисони соҳаи кишоварзӣ низ 

зиндагӣ доранд. Забони ҳамаи ин гурӯҳҳоро ба лаҳҷаҳои классикии деҳқонон 

мансуб донистан хеле мушкил аст. Дар натиҷа, региолект (лаҳҷа ё шеваи 

минтақавӣ) ба миён меояд. 

Вобаста ба мавзуи мавриди таҳқиқ, дар робита ба гӯйишҳои тоҷикии 

минтақаи Хатлон бояд гуфт, ки ин гӯйишҳо ҳамчун ҷузъи бисёр муҳимми забони 

адабӣ имрӯз ба гӯйиши минтақаи васеъ табдил ёфта, ба забони шифоҳии адабӣ 

таъсири зиёд мерасонанд. Бо қатъият метавон гуфт, ки онҳо аз нуқтаи назари 

этнолингвистӣ ба региолект ё гӯйиши минтақавӣ табдил ёфтаанд.  

Ҳамин тариқ, пажуҳиши забон дар асоси региолект дар забоншиносии 

муосир аҳаммияти вижа пайдо кардааст, зеро дар марҳилаҳои гуногуни 

мавҷудияти худ ва шаклҳои мухталиф, аз ҷумла намунаҳои навъҳои минтақавии 
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он, ҳатто вижагиҳои шахсияти забонии нависанда, аз ҷумла вижагиҳои шеваи 

забонии ӯ ва инъикоси хусусиятҳои региолектӣ ба паҳлуҳои гуногуни рушди 

забон равшанӣ меандозад. 

Дар забоншиносии тоҷик оид ба региолект ё забони минтақавӣ ҳанӯз 

пажуҳишҳои мушаххас оғоз нашуда, танҳо дар пажуҳишҳои лаҳҷашиносӣ баъзе 

хусусиятҳои забонии минтақаҳо ё маҳалҳои алоҳида нишон дода шудаанд. Вале 

дар асоси маводи назарии региолект таҳқиқи минтақаҳои забоние, ки дар асоси 

зуҳуроти нави иқтисодию иҷтимоӣ пайдо шудани маҷмуи шаҳру шаҳракҳо ва 

махсусан шаҳракҳои саноатӣ ва хусусияти умумии региолектӣ, ки дар ин 

маҳалҳо пайдо шудаанд, вазифаи ояндаи забоншиносон хоҳад буд. 

 

I.6. Этногенез ва таърихи этникӣ – объекти муҳимми этнолингвистика 

Этнолингвистика (забоншиносии қавмӣ) равияи нисбатан нави 

забоншиносист, ки забонро дар муносибат ба этнос (қавм) ва муносибати этнос 

(қавм)–ро ба забон дар марҳилаҳои гуногуни ташаккули таърихии он мавриди 

омӯзиш қарор медиҳад ва бо этногенез пайванди усулӣ дорад. 

Этногенез маъмулан ба сифати раванди ташаккули ҷомеаи нави этникӣ дар 

заминаи ҷузъҳои гуногуни этникии қаблӣ ҳамчун марҳилаи ибтидоии таърихи 

этникӣ муайян карда мешавад. 

Худи истилоҳи “этногенез” ду маъно дорад: 1) пайдоиш ва ташаккули 

этнос (қавм); 2) самти илмӣ, ки пайдоиш ва ташаккули этнос (қавм) ва таърихи 

этникии ин ё он минтақаро меомӯзад. 

Мавзуи таҳқиқоти этногенетикӣ таърихи ташаккули халқ, этнос бо тамоми 

гуногуннавъӣ ва хусусиятҳои ибтидоии он, инчунин таърихи аҳолии минтақа 

(минтақаҳои алоҳида ва атрофи онҳо) дар асоси натиҷаҳои таҳқиқоти илмҳои 

гуногун оид ба инсон мебошад. 

Дар робита ба масъалаҳои пайдоиши халқҳои гуногуни ҷаҳон таҳқиқоти 

зиёд анҷом дода шудааст ва дар ин замина адабиёти илмии фаровон таълиф 

гардидааст. Асарҳое, ки масъалаҳои марбут ба этногенезро фаро мегиранд, ба 
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қалами мардумшиносон, бостоншиносон, забоншиносон, антропологҳо, 

таърихшиносон, ҷуғрофиядонҳо ва заминшиносон тааллуқ доранд. 

Назарияи этногенез ҳарчанд даҳсолаҳо инҷониб ҳамчун равияи илмӣ 

пазируфта шуда бошад ҳам, ҳанӯз равияи нав ба ҳисоб меравад. 

Этногенез тавассути илмҳои гуногун, аз қабили мардумшиносӣ, 

бостоншиносӣ, антропология, забоншиносӣ, сарчашмашиносӣ, фолклоршиносӣ 

ва албатта, таърих омӯхта мешавад. Вазифаи этнолингвистика аз он иборат аст, 

ки чи тавр ва чи гуна далелҳои забонӣ, маводи маъхазҳои забоншиносиро дар 

якҷоягӣ бо маълумоти дигар илмҳо барои ҳалли масъалаҳои этногенез ва 

таърихи ибтидоии қавмҳо истифода намояд. Фаровонии илмҳои мухталифе, ки 

ба баррасии масъалаҳои марбут ба этногенез алоқамандӣ доранд, инчунин, 

гуногунии сарчашмаҳо мубрамияти ин масъаларо муайян мекунад. 

Хусусияти манбаъҳои илмҳои гуногунро дар робита ба этногенез чунин 

метавон баррасӣ кард. 

Мардумшиносӣ метавонад дар ин замина нисбат ба дигар илмҳо дар самти 

равшан кардани мазмуни чунин мафҳумҳо, аз қабили қавм, мардум, миллат, 

худогоҳӣ, тағйирёбӣ, азхудкунӣ бештар мусоидат намояд. Маълумоти этнографӣ 

бошад, бо гуногунрангӣ ва тафсилоти мушаххаси худ фарқ мекунад, зеро онҳо 

қариб ҳамеша метавонанд ҳудуди ҷуғрофии падида, воқеиятро муайян кунанд. 

Бостоншиносӣ дар бораи фарҳангҳои қадимӣ, ашё, таърихбандии 

нозуки онҳо маълумот медиҳад. Тавре ки В.П. Алексеев қайд мекунад, 

“бостоншиносӣ мардумшиносӣ аст. Аммо ҳарчанд ба этнография шабоҳат дошта 

бошад ҳам, фаъолияти инсонҳои зиндаро камтар дар бар мегирад ва бештар ба 

омӯзиши ашёву асбоби рӯзгор маҳдуд мешавад” [11, c. 150–151]. 

Сарчашмаҳои хаттӣ дорои маълумоти хеле пурарзиш дар бораи 

масъалаҳои этногенез ва таърихи ибтидоии қавмӣ мебошанд. Масалан, мо дар 

«Солномаи солҳои гузашта» манзараи хеле муфассали ҷуғрофияи маҳдуди 

қабилаҳои славянии шарқӣ ва ҳамсоягони онҳоро мебинем. Дар “Шоҳнома”–и 

безаволи Абулқосим Фирдавсӣ низ ҷуғрофияи таърихӣ ва этникии қавму 

қабилаҳои ориёӣ ва макони будубоши онҳоро дар робита ба ривоятҳои асотирию 
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таърихӣ, диниву этникӣ мушаххас мушоҳида карда метавонем. Мутаассифона, 

барои бисёр халқҳои ҷаҳон чунин сарчашмаҳои хаттии қадимӣ вуҷуд надоранд. 

Масалан, дар бораи пайдоиши номвожаи “тоҷик” ва пайдоиши он ки 

марбут ба этногенези мардуми тоҷик ва номи забони он аст, фарзияҳои гуногун 

вуҷуд доранд, ки яке аз онҳо ба номи қабилаҳои тахорӣ иртибот доштани вожаи 

тоҷик аст. С. Назарзода дар асари “Пажуҳише дар таърихи забони тоҷикӣ” бо 

истинод ба навиштаҳои муҳаққиқон менависад: “Фарзияи дигар дар бораи 

пайдоиши вожаи “тоҷик” бо омадани қабилаҳои тахорӣ ба Осиёи Миёна ва 

таъсиси давлати Кушон нахуст дар Бохтар (солҳои 140–130 то мелод баъд аз 

шикаст ва барҳам хӯрдани давлати Юнону Бохтар) ва баъдан табдили ин давлат 

ба шоҳаншоҳии Кушон дар оғози садаи аввали солшумории мелодӣ иртибот 

дорад. Бояд ёдовар шуд, ки дар ҳуҷҷату санадҳои нав дарёфтгардидаи забони 

бохтарии ин давра вожаи “тоҷик” барои номгузории мардуми сарзамини 

Тохаристон истифода шудааст, ки робитаи ин вожаро бо калимаи “тохар” нишон 

медиҳад. Бо таъсиси ин давлат вожаи “тоҷик” ба тамоми минтақаҳои ин 

шоҳаншоҳии бузург паҳн мешавад ва номи қавму қабилаҳои ин сарзамин 

гардида мафҳуми васеъ касб мекунад. Вожаи “тоҷик” ба қавмҳои ориёии 

тахориву ҳайтолӣ иртиботи қавӣ дорад ва ба назар чунин мерасад, ки бо пайдо 

шудани тахориҳо ва таъсиси давлати шоҳаншоҳии Кушониёни бузург, ки дар 

ҳудуди 600–700 сол якҷо бо Ҳайтолиён дар минтақаи бузурги сарзаминҳои 

Осиёи Миёна, Афғонистон, Покистон, қисмати шимолии Ҳиндустон, Эрони 

шарқӣ, Хитои ғарбӣ (Қошғару Хутану Уйғуристон, ки дар он давра Тахористони 

Бузург номида мешуд) ҳукмронӣ кардаанд, ташаккули халқи тоҷик оғоз 

мешавад” [177, c. 66]. 

Таҳқиқоти бунёдии этногенез, масъалаи таъини даврабандӣ ва раванди 

ташаккули халқи тоҷик ба қалами академик Б.Ғ. Ғафуров мансубият дорад. 

Пажуҳиши ҷиддӣ дар заминаи масоили таърихи халқи тоҷик асарҳои бунёдии 

«Тоҷикон, таърихи бостон, қадим ва асримиёнагӣ»–и Б. Ғафуров ва «Таърихи 

халқи тоҷик» дар 3 ҷилд ва 5 китоб маҳсуб мешаванд, ки фарогири таърихи 

халқи тоҷик аз давраи бостон то замони мо мебошанд. Ин асарҳо таърихи халқи 
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тоҷикро илман низомбандӣ намуда, дар онҳо маводи фаровони таърихӣ шомил 

гардидааст, ки исботи ҷиддии пайдоишу ташаккули этноси тоҷик, фарҳанг ва 

дини он мебошад [340, c. 54–55].  

Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон дар асари худ “Тоҷикон дар оинаи 

таърих. Китоби сеюм. Аз Ориён то Сомониён” баррасиҳои ин мавзуъро ҷамъбаст 

намуда, менависад: “Қабилаҳои нахустини юеҷӣ, ки ба Бохтар омада, ба қавмҳои 

бумӣ омезиш ёфтанд ва пойдевори давлати кӯшониҳоро дар ин сарзамин бунёд 

гузоштанд, дар асноди чинӣ баъзан бо номи та–юеҷиҳо ё да–юеҷиҳо ёд 

мешаванд. Таърихшиносон бояд ба номи қабилаи та–юеҷи таваҷҷуҳ зоҳир 

намуда, иртиботи онро бо ҷанбаҳои этникии пайдоиши забони ниёгони тоҷикон 

ва истилоҳи тоҷик мавриди тадқиқ қарор бидиҳанд” [337, c. 63]. 

Барои муайян кардани этногенези тоҷик дар адабиёти классикӣ осори 

фаровоне вуҷуд дорад, ки муҳаққиқон онҳоро бояд аз диди нав ва бо хониши нав 

баррасӣ намоянд. Аз давраҳои пешазисломии таърихи мардуми тоҷик низ 

имрӯзҳо санаду сарчашмаҳои зиёде пайдо шуда истодаанд. 

Тавре С. Назарзода дар асари худ “Пажуҳише дар таърихи забони тоҷикӣ” 

менависад: “Номи забони тоҷикӣ ҳам ба номи халқи тоҷик ва қавмҳои ориёии ба 

он наздик алоқаманд буда, таърихи дерина дорад. Бархилофи қабилаҳои форсӣ 

ин қавму қабилаҳо ба таври доимӣ дар Ватани аслии худ – ду тарафи дарёи Аму 

боқӣ монданд ва аз рӯи ривояти таърихии мардуми ориёитабор номи худро аз 

номи яке аз сарқабилаҳои ориёӣ бо номи Тоҷ гирифтаанд” [177, c. 51]. 

Оид ба вожаи “тоҷик” муҳаққиқон Н. Хаников, В.В. Бартолд, М.С. 

Андреев, А.Н. Бернштам, Б.Ғ. Ғафуров, А.Ю. Якубовский, А.К.Боровков, И.И. 

Кисляков, А.Л. Хромов, Садриддин Айнӣ, Эмомалӣ Раҳмон, Ҳ. Муъминҷонов, Ҷ. 

Сиддиқӣ, Муҳаммади Таботабоӣ, Аҳмади Ҷовид, Саидмуҳаммад Саҷодия ва 

дигарон пажуҳиш анҷом додаанд. 

Муҳаққиқон оид ба номвожаи тоҷик чанд фарзия пешниҳод кардаанд, аз 

ҷумла ин вожа ба номи қабилаи арабии “тай” (дар ҳайати қабилаҳои араб дар 

истилои Осиёи Миёна ширкат доштанд), ба вожаи тоҷ ба маънии тоҷдор, ба номи 
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сарқабилаи қавмҳои эронии бостон бо номи “Тоҷ” (аз Бундаҳишн) ва ба номи 

қабилаҳои тахории Осиёи Миёна дар шакли “таоҷӣ” иртибот мегирад. 

Донишманди маъруф В.В. Бартолд дар бораи номвожаи тоҷик чунин 

изҳори назар намудааст: “Тоҷик шакли пешини он тозик ё тожик, – номи халқе 

дар оғоз ба маънои араб (баъдан ин маънӣ танҳо дар шакли тозӣ боқӣ мемонад), 

баъдтар ба маънои эронӣ дар муқобили вожаи “турк”: ин вожа аз номи қабилаи 

арабии тай сохта шудааст” [27, c. 469].  

Донишманд А.А. Семёнов доир ба ин масъала чунин ибрози ақида 

кардааст: “Тафсири суннатии филологии вожаи тоҷик аз вожаи “тай”, номи 

қабилаи арабӣ, ки дар давраи Сосониҳо дар ҳамсоягии форсҳо сукунат доштанд, 

гирифта шудааст. Форсҳо намояндагони ин қабиларо тоҷик меномиданд. Шакли 

охирини анҷомаи ин вожа дар вожаи разӣ, яъне сокини Рай дида мешавад. 

Анҷомаи – зӣ ба анҷомаи “ҷик”–и қадимӣ мутобиқат дорад. Дар даврони истилои 

араб форсҳо аввал арабҳоро ва баъдан тамоми мусулмонҳоро тоҷик меномиданд” 

[250, c. 21].  

Муҳаққиқ Н. Хаников вожаҳои “тоҷик” ва “тозӣ”–ро мавриди пажуҳиш 

қарор дода, чунин хулосабарорӣ мекунад: “Ҳардуи ин истилоҳ аз давраҳои 

Ашкониён ва Сосониён, яъне то истилои араб вуҷуд доштанд. Истилоҳи аввал аз 

тарафи чиноиҳо ҳамчун “ташӣ” (дашӣ) ва истилоҳи дувум ҳамчун “тяоҷӣ” 

овонигорӣ шудаанд” [298, c. 93].  

Дар “Луғатномаи Деҳхудо” дар иртибот ба вожаи тоҷик чунин омадааст: 

“Фақат дар Афғонистон ва Туркистон ба форсизабонони он ҷо гуфта мешавад ва 

бештар дар муқобили турк истеъмол мешавад ва асли калимаи паҳлавии “тоҷик” 

мансуб ба қабилаи Тоҷ аст, ки аз қабоили Эрон буда” [394, c. 102–103].  

Устод С. Айнӣ дар мақолаи хеш таҳти унвони «Маънии калимаи «тоҷик» 

дар луғатҳо ва ҷойи кор фармуда шудани он дар таълифоти муаллифони Шарқ ва 

баромадгоҳи ин калима» вожаи «тоҷик»–ро аз сарчашмаҳои таърихӣ, 

луғатномаҳо ва осори адабиёти классикӣ ҷустуҷӯ намуда, мавриди таҳлилу 

баррасӣ қарор додааст. «Аз таълифоти муаллифони тоҷик–форс маълум 
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мешавад, ки шакли асосӣ, аввалин ва аслии ин калима «тоҷик» бо мадди зерин 

аст» [9, c. 43]. 

Муҳаққиқини эронӣ Саидмуҳаммад Саҷодия ва Муҳаммаддабири Сиёқӣ 

фарзияи устод Айниро ҳангоми таҳқиқи вожаи «тоҷик» дар осори хаттии давраи 

классикӣ тасдиқ намудаанд [415, c. 177–178]. 

Чунонки ба мушоҳида мерасад, таъини маънии дақиқи худи этноними 

“тоҷик” ҳам баҳсангез боқӣ мемонад. 

Барои таҳқиқи этногенези ҳар қавму миллат таҳқиқи лаҳну оҳангҳои 

мардумӣ низ муфид арзёбӣ мешавад. Омӯхтани оҳанг ва ритми мусиқии халқ, 

навъҳои мусиқӣ гоҳе ба умқи фавқулодаи хронологии ташаккули халқиятҳо 

ворид мешавад. 

Омӯзиши фолклор низ дар ин замина муҳим аст. Вай тавассути жанрҳои 

гуногуни фолклор имкон медиҳад, ки шуғлҳои қадимӣ, тасвирҳо ва ғояҳо дар 

бораи мардум пеши назар ҷилвагар карда шаванд. 

Забоншиносӣ ба таври мушаххасу дақиқ яке аз илмҳои асосӣ ба ҳисоб 

меравад, ки дар ҳалли масъалаҳои этногенез ва равшан кардани пайдоиши 

халқҳои гуногун бевосита саҳм мегузорад. 

Маълум аст, ки забон аз хусусиятҳои муҳимми гурӯҳи қавмист. Агар дар 

бораи истифодаи натиҷаҳои таҳқиқоти забоншиносӣ барои мақсадҳои 

этногенетикӣ сухан ронем, пас, бояд қайд намоем, ки дар ин ҷо бахшҳои 

гуногуни забон барои масъалаҳои этногенетикӣ аҳаммияти гуногун доранд. 

Овошиносӣ ва лаҳҷашиносӣ аксар вақт далелҳои хеле арзишмандро барои 

ҳалли масъалаҳои решаҳои қавмӣ (этногенетикӣ) дар бар мегиранд. Ҳамин тавр, 

масалан, аз бисёр ҷиҳатҳо аз рӯйи натиҷаҳои падидаҳои овоӣ ҳама фарзияҳо 

муайян мегардад, ки қабилаҳои ориёӣ дар аҳди бостон хеле бо ҳам алоқамандӣ 

дошта, пеш аз тақсим шудан ба гурӯҳҳои гуногуни этникӣ бо як ё якчанд забону 

гӯйиш гуфтугӯ мекарданд. Махсусан, қавму қабилаҳои ориёитабор баъд аз ҷудо 

шудан аз қабилаҳои ҳиндуаврупоии хеш хусусиятҳои овоии даврони ҳамзистиро 

бо ин қабилаҳо нигоҳ дошта, қаробат ва хешовандии худро бо онҳо дар 

талаффузи вожаҳои алоҳида ва сохтори овоии забони худ нигоҳ доштаанд. 
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Беҳуда нест, ки мардуми ориёитабор то давраҳои мушаххаси таърихӣ, яъне то 

давраи аввали солшумории масеҳӣ истилоҳи «ориё» ва «ориёӣ»–ро дар номи 

кишвари худ ва забони хеш нигоҳ доштанд. 

Падидаҳои дастурӣ ва наҳвӣ барои таҳқиқоти этногенетикӣ камтар мавод 

медиҳанд, аммо барои ҳалли масъалаҳои дузабонӣ ва муайян кардани намудҳои 

ҳолатҳои забонии онҳо маълумоти ҷолиб дар ихтиёр доранд. Дар баробари ин, 

вожаҳо фарҳанги мардумро мустақиман инъикос мекунанд ва дар ҳалли ҳама 

гуна масъалаҳои забоншиносии қавмӣ (этнолингвистика) хеле арзишманд 

мебошанд. Вожаҳо бо устувории сохтори худ дар тули асрҳои зиёд камтар ба 

фарқият дучор мешаванд. 

Таҳлили вомгирии вожаҳо ҳамеша ҳамчун нишондиҳандаи муҳимми 

забоншиносии қавмӣ хизмат мекунад. Ҳангоми истинод ба вожаҳои соҳавӣ ва 

ихтисосӣ барои мақсадҳои этнолингвистӣ, муайян кардан мумкин аст, ки агар 

дар асри X фалон калимае, ки мафҳуми мавриди назарро ифода мекард, вуҷуд 

дошт ё не. Пас, зоҳиран худи падида дар ҳамон давра ё марҳилаҳои гузаштаи 

рушди забон вуҷуд дошт. 

Дар байни сарчашмаҳои забоншиносӣ оид ба этногенез мавқеи махсусро 

таҳқиқоти номшиносӣ (ономастика) (этнонимия, топонимия, антропонимика) 

ишғол мекунад. Дар аксари ҳолатҳо, ҳузури гурӯҳи муайяни аҳолӣ бо номвожаи 

махсуси худ (этноним) дар як ҷойгоҳ ин ё он тарзи худшиносии қавмии онро 

нишон медиҳад. Масалан, агар ба таърихи давраҳои гуногуни миллии сарзамини 

Осиёи Миёна назар андозем, харитаи паҳншавии дар навбати аввал қавмҳои 

гуногуни ориёитабор ё эронитабор пеши назар ҷилвагар мешавад. Ба ҳамагон 

маълум аст, ки то қарнҳои V–VI милодӣ дар харитаи ҷуғрофии ин сарзамин 

халқҳои ориёитабор ба таври яклухт дар ҳама ҷойи Осиёи Марказӣ зиндагӣ 

доштанд. Қавму қабилаҳои сакоӣ, суғдӣ, бохтарӣ, хоразмӣ, портӣ, форсҳоро дар 

ин давраи таърихӣ шохиси муайянкунандаи харитаи этникӣ ё қавмии ин 

сарзамини паҳновар буд. Ҳатто ҳуҷуми Искандари Мақдунӣ ва истилои ин 

минтақа ба дасти юнониҳо харитаи ҷуғрофияи қавмии ин сарзаминро дигаргун 

карда натавонист ва истилогарони мақдунӣ баъд аз сад, саду панҷоҳ соли 
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омадани онҳо ба ин минтақа бо аҳолии бумии он омехта шуданд ва фарҳанги 

ориёитаборон онҳоро дар худ ҳазм намуд. 

Аз нимаи дуюми асри V милодӣ тохтутози турктаборон ва аз асри VII 

мелодӣ бошад, ҳуҷуми арабҳо оғоз мешавад. Ҳарчанд арабҳо ба мардуми 

ориёитабори бумии ин минтақа дини ислом оварданд, ба фарҳанги онҳо таъсири 

амиқ гузошта, онро ба фарҳанги исломӣ табдил доданд, вале боз ҳам харитаи 

қавмии ин сарзаминро тағйир дода натавонистанд. 

Омадани қабилаҳои гуногуни арабӣ ба соҳилҳои дарёи Ому низ вазъиятро 

тағйир дода натавонист ва ин қабилаҳо дар фарҳангу тамаддуни бостонии 

халқҳои ориёитабор ва минбаъд тоҷикон ғарқ шуданд. Аз онҳо танҳо номҳои 

ҷуғрофӣ ва гоҳ–гоҳе ҳам лаҳҷаҳои хоси тоҷикӣ боқӣ монданд. 

Туркҳо то он ки дар ин минтақа сокин шаванд, бештар аз ҳазор сол 

турктозӣ карданд. Ҳуҷуми Қарахониён, Салҷуқиён ва дигар қабоили хурду 

бузурги туркҳо то истилои муғул ба харитаи будубоши тоҷикон дар Осиёи 

Марказӣ таъсири амиқе гузошта натавонист. 

Баъд аз истилои хонумонсӯзи муғул ва наслкушии тоҷикон ба туркҳо 

муяссар шуд, ки дар минтақаҳои марзии мардуми тоҷиктабор (Ҳафтрӯд, Кошғар, 

Хутан...) сокин шаванд ва тоҷикони боқимондаи ин минтақаро турк намоянд. Дар 

минтақаҳои номбурда, то ҳуҷуми Шайбониҳо тамаддуни тоҷиктаборон побарҷо 

буд. Ба ин сарзаминҳо сарозер ва сокин шудани уйғурҳо (XII), қирғизҳо (XIV), 

қазоқҳо (ХIV–ХV), ӯзбакҳо (XVI) қабилаҳои қунғурот, қароқалпоқ, лақайҳо ва 

ғайра ба ҳуҷуми Шайбониён ба сарзамини Осиёи Миёна робитаи бевосита дорад. 

Фақат баъд аз истилои Осиёи Миёна аз тарафи Шайбониёни ӯзбеки 

аштархонӣ ва пайдо шудани хонигариҳои алоҳидаи турктабор (Хева, Қӯқанд, 

Бухоро) ва ғайра дар харитаи этникии ин минтақа тағйирот ба вуҷуд омад. 

Оҳиста–оҳиста дар минтақаҳои шимолии Осиёи Миёна қавму қабила ва 

миллатҳои туркзабон ба таври муқимӣ сокин гардида, аҳолии бумии он–

тоҷиконро танг карданд. Лекин ҳоло ҳам дар ин сарзаминҳо фарҳангу тамаддуни 

тоҷикӣ побарҷост [176, c. 44–68]. 
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Хусусан, номҳои ҷуғрофӣ ва номвожаҳои марбут ба об (ҳидронимия) барои 

ҳалли масъалаҳои этногенез ва таърихи қавмӣ маводи бебаҳо мебошанд. 

Тасодуфӣ нест, ки дар байни ҳама намудҳои маълумоти забоншиносӣ 

бостоншиносон аксар вақт ба номвожаҳои ҷуғрофӣ pӯ меоранд. Дар бисёр 

ҳолатҳо, номвожаҳои ҷуғрофӣ як минтақаи мушаххасро аз нуқтаи назари 

этнотаърихӣ ба таври эътимодбахш ва равшан нишон медиҳанд. 

Қабатҳои гуногуни номвожаҳои ҷуғрофиро дар харитаи ҷуғрофии 

минтақаи густариши забони тоҷикӣ ба таври фаровон дидан мумкин аст. 

Масалан, дар қисмати марказии Ҷумҳурии Тоҷикистон водии Ҳисор бо номи 

Ҳисори Шодмон ёд мешавад. Агар аз нуқтаи назари вазъи имрӯзаи забон ба ин 

номвожа нигарем, дар пеши мо манзараи Ҳисори сарсабзу хуррам ва шодибахш 

ҷилвагар мешавад. Вале агар аз нуқтаи назари ҷуғрофияи таърихӣ ба ин номвожа 

нигарем, тамоман манзараи дигар мушоҳида мешавад. Ба гуфтаи бисёре аз 

муҳаққиқон «Шодмон» ба маънии аслии имрӯзаи худ ҳеҷ қаробату наздикӣ 

надорад. Ин сарзамин дар давраҳои бостон бо номи Шумон машҳур буда, 

Шодмон шакли омиёнаи Шумон аст. 

Тавзеҳан, яке аз минтақаҳои аз ҷиҳати ҳудуди ҷуғрофӣ нисбатан хеле васеъ 

ва аз ҷиҳати таърихӣ диққатҷалбкунандаи Тоҷикистон – водии Ҳисор ба шумор 

меравад, ки дар маъхазҳои таърихию ҷуғрофии кишвар ва берун аз он унвони яке 

аз водиҳои қадимаи Осиёи Миёна ва ҳамчунин номи яке аз марказҳои маданию 

фарҳангии Мовароуннаҳр ва дар шакли умум Балхи бостонӣ ёд мешавад. Имрӯз 

ин вожа ҳамрадиф бо номҳои ҷуғрофии водии Ҳисор (Ҳисори Шодмон – 

Шумон), ноҳияи Ҳисор (Ҳисори Шодмон – Шумон) дар унвони яке аз мавзеъҳои 

бостонии кишвар Қалъаи Ҳисор ва ё Қалъаи Ҳисори Шодмон (Шумон) зикр 

ёфтааст. Ё ин ки номвожаи ҷуғрофии Хатлон ё Хутталон аз нуқтаи назари 

таърихӣ номвожаи нисбатан нав буда, ба Ҳайтолиён, ки бархоста аз ин сарзамин 

мебошанд, сахт иртибот дорад. 

Дар робита ба номвожаҳои таърихӣ метавон намунаҳои зиёде овард. Аз 

ҷумла, Бохтари давраи миёнаи рушди забонҳои эронӣ бо номи Тахористон 

маъруф буд. Ин ном ба қабилаҳои тахории ин сарзамин робита дошта, ҳатто чанд 
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муддат номи забони бохтарӣ ҳам бо номи забони тахорӣ ёд мешавад. Ё ин ки 

номҳои ҷуғрофии Қубодиён, Шаҳритӯс, Золи Зар ва ғайра моро ба умқи таърих 

ба ривоятҳои авестоиву шоҳномавӣ мебарад. 

Тибқи таҳқиқи О. Маҳмадҷонов, баъзе аз номвожаҳои ҷуғрофии 

Тоҷикистон ба забонҳои эронии шарқӣ тааллуқ доранд: «Таҳлилу баррасии 

маъхазҳои таърихӣ ва бостоншиносию ҷуғрофии Осиёи Миёна нишон медиҳанд, 

ки аз замонҳои қадим ин минтақаҳо макони зисти доимӣ ва ҳудуди рафтуомад ва 

кӯчишу гузариши қавму қабоили гуногунзабону мухталифнажод қарор доштааст 

Ба ин гуфтаҳо метавон харитаи таърихии Роҳи бузурги абрешимро илова намуд, 

ки чандин асрҳо хатти тиҷорати мардумони минтақаҳои бузурги олам аз ҳудуди 

ин сазамини бостонӣ убур намудааст ва то имрӯз дар баъзе маҳалҳои Тоҷикистон 

осори ин ҳамоиши бузурги тиҷоратию фарҳангиро дучор омадан мумкин аст. 

Албатта ҳамаи ин падидаҳои таърихӣ дар зиндагӣ ва ҳаёти ҳаррӯзаи мардумони 

ин сарзамин осори худро боқӣ гузоштаанд» [158, c. 47]. 

Оид ба хусусиятҳои этнолингвистии ин минтақаи ҷуғрофӣ муҳаққиқон 

чунин фикру андеша баён намудаанд: «… аҳолии қисме аз деҳаҳои мавзеи 

Варзоб ва болооби дараи Вистан (водии Ромит) мардумони яғнобӣ ва 

мастчоҳиёне будаанд, ки дар аввали солҳои 70–уми асри XIX аз саргаҳи 

Зарафшон ба ин ҷо омада маскун шудаанд» [256, c. 40–41]. 

Дар баробари ин, маҳз номвожаҳои ҷуғрофӣ ҳангоми истинод ба онҳо 

эҳтиёткории зиёд талаб мекунанд. Решашиносии бисёр номвожаҳои ҷуғрофии 

даврони бостон баҳсовар аст. Решаёбиву решашиносии саросемавору сатҳии 

номвожаҳои ҷуғрофӣ аксар вақт ба иштибоҳот оварда мерасонад, ки ин боиси 

сӯитафоҳумҳои этногенетикӣ мегардад. 

Омӯзиши таърихи насаб низ метавонад барои таърихи қавмӣ чизи зиёде 

диҳад. Масалан, дар байни насабҳои русӣ бисёриҳо асоси туркӣ доранд (Аксаков 

– аз аксаки туркӣ, Карамзин – аз туркӣ Кара–Мурза, Тимирязев – аз тим ва язи 

туркӣ – «ҷанговари оҳанин»). 

Дар байни маъхазҳои мустақими забонӣ фарҳанг ва атласҳои лаҳҷа, 

решашиносӣ, топонимӣ мавқеи махсусро ишғол мекунанд. Навъҳои гуногуни 
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гурӯҳбандии забон (генеалогӣ, типологӣ) манбаи ниҳоят муҳимми сохти 

этногенетикӣ мебошанд. 

Аз забоншиносӣ назарияи этногенез, на танҳо решашиносии вожаҳо, балки 

таркиби вожаҳо, минтақаи паҳншавии калимаҳоро дар шакли хос ва маънои 

мушаххаси онҳоро муайян талаб мекунад. Дар ин ҷо нақши ҳосилкунандаҳо, 

махсусан, маълумот дар бораи дар куҷо ва кай пайдо шудани ин шакл, чи гуна ва 

аз куҷо ба ин қаламрав, ба ин лаҳҷа омаданаш, муҳим мебошад. 

Барои назарияи этногенез ҷуғрофия ва калимаҳои адабӣ низ муфиданд. 

Масалан, “вир”–и русӣ “гирдоб”, асосан, дар лаҳҷаҳои русии ғарбӣ, белорус 

маълум аст ва дар булғорӣ, сербӣ ва хорватӣ вир “гирдоб” вожаи забони адабӣ 

мебошад. Калимаҳои адабии дар як забои буда, аксар вақт дар забони ҳамсоя 

лаҳҷавӣ ҳастанд. Барои этногенез таҳлили гурӯҳии вожаҳо аз рӯйи гурӯҳҳои 

мавзуии калимаҳо (вожаҳои хоси хӯрокворӣ, кулолӣ, моҳидорӣ ва ғ.) низ муҳим 

аст. 

Омиле, ки ба корҳои этнолингвистии ҷуғрофӣ мусоидат мекунад, ин 

характери оммавии маводи забонӣ мебошад (бисёр пасвандҳо, калимаҳо аз рӯйи 

минтақа, шумораи зиёди вариантҳои маъноии онҳо ва гузаришҳои нозук аз як 

минтақаи маҳаллӣ ба минтақаи дигар). Ин оммавият натиҷаҳои назаррас 

медиҳад, вақте ки мо маводи оммавии якхела дорем, масалан, даҳҳо калимаи 

бақайдгирифташуда дар заминаи мухталиф аз як минтақа, садҳо калимаи 

бақайдгирифташуда бо маъноҳои мухталиф аз минтақаҳои ҳамсоя. Маҳз ин гуна 

маводи азими лаҳҷавиро мо дар баргаҳо (картотекаҳо) ва луғатҳои калимаҳои 

минтақавӣ пайдо мекунем. Шумораи калимаҳои бақайдгирифташудаи як 

минтақа ғайримустақим фаъолияти падидаро нишон медиҳад. 

Табиати азими мавод дар қаламравҳои ҳамсоя боиси пайдоиши имконияти 

харитасозӣ мегардад. Ҳамин тавр, масалан, имрӯз мо дар ихтиёри худ маҷмуаҳои 

бузурги муттасили маводҳои луғавии тоҷикиро аз минтақаҳои гуногуни забонӣ 

дорем.  

Дар «Луғати фурс»–и Асадии Тӯсӣ, ки тақрибан 2300 вожа мавриди 

баррасӣ қарор гирифтааст, вожаҳои зиёде вомехӯранд, ки ба ғайр аз тафсири 
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забонӣ хусусияти гӯйишӣ ё паҳлуи дигари маъношиносии онҳо нишон дода 

шудааст. Масалан: 

«Бевар – ба забони паҳлавӣ даҳ ҳазор бувад, Фирдавсӣ гӯяд: 

Куҷо бевар аз паҳлавонӣ шумор, 

Бувад бар забони дарӣ даҳ ҳазор… 

…Шоистаи зикр аст, ки як қисми назарраси калимаҳои дар ин луғатнома 

шарҳу тавзеҳёфта, то имрӯз дар забони тоҷикӣ истифода мешаванд (ангишт, 

болор, бунёд, гирдбод, кох, нажод, обод, обканд, паст, тороҷ, тундар, фартут, 

хорпушт, чуст, оранҷ «бандгоҳи даст бувад миёни соид ва бозу», лунҷ «беруни 

рӯй бошад», кунҷ «чун гӯша бошад дар ҷойе», санглох «замини сангистон 

бувад», кифт «китф бувад, яъне дӯш», хусур «падари зан бошад», сипор 

«говоҳан, ки замин шикофанд» ва ғайра). 

Дар луғатнома калимаҳои зебову шевое ҳам ба назар мерасанд, ки 

мутаассифона, бо гузашти асрҳо аз доираи истеъмол берун мондаанд… Масалан: 

калимаҳои «пешкор» ва «пешёр», ки устод Рӯдакӣ дар байти зер истифода 

кардааст: 

Бахту давлат чу пешкори туанд, 

Нусрату фатҳ пешёри ту бод. 

Дар «Луғати фурс» номҳои зиёди шахсиятҳои таърихӣ ва асотирӣ, номҳои 

ҷуғрофӣ, номи набототу ҳайвонот ва ғайра гирд оварда шудаанд. 

Илова бар ин, муаллифи луғатнома хоси ин ё он маҳал ё лаҳҷае будани 

бархе аз ин калимаҳоро таъкид кардааст, аз ҷумла дар шарҳи калимаи «пӯшак» 

мегӯяд, ки «ба забони Мовароуннаҳр гурба бувад» [338, c. 382–383]. 

Дар маҷмуъ, этногенез бо этнолингвистика пайванди усулӣ дорад ва 

таҳқиқи этнолингвистии забон дар навбати худ ба решаҳои таърихии ташаккули 

забон равшанӣ андохта, нақши забонро дар инкишофи этникӣ ва миллии халқҳо 

ва миллатҳои алоҳида, аз ҷумла тоҷикон нишон медиҳад. Решашиносии қавмӣ ва 

этникии халқу миллатҳои гуногуни ҷаҳон, аз тарафи дигар, барои равшанӣ 

андохтани паҳлуҳои гуногуни густариши забон ҳамаҷониба мусоидат мекунад.  
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Хулосаи боби I 

1. Этнолингвистика ҳамчун равия, ҳарчанд дар асри XIX арзи вуҷуд кард, 

вале ба сифати соҳаи нави илми забоншиносӣ зодаи садаи XX мебошад. Он баъд 

аз дастури умумӣ, дувумин шохаи пурмуҳтаво ва аз ҷиҳати маъноӣ фарогири 

забоншиносӣ гардид ва аз пайи сохторгароӣ рушд кард. Этнолингвистика барои 

муайян кардани муносибатҳои забон ва мардум, таҳқиқи забонии робитаи забон 

ба қабилаву қавмҳо, халқу миллатҳо, сиёсатҳои забонии давлатҳои гуногуни 

дунё ва муносибату таъсири ин сиёсатҳои забонӣ ба соҳибони забон аз диди нав 

роҳи васеъ мекушояд.  

Пажуҳишҳои этнолингвистӣ дар илми забоншиносии тоҷик ҳамчун як 

равияи нави илмӣ ба роҳ монда шуда, дар оянда метавонад, як бахши муҳимми 

пажуҳишҳои забоншиносии тоҷик гардад. Имрӯз пажуҳишҳои этнолингвистӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хусусияти бештар амалӣ дошта, бо тадриси он дар 

муассисаҳои таҳсилоти олӣ маҳдуд мегардад ва рисолаҳои илмӣ дар ин соҳа хеле 

камшуморанд. 

2. Этнолингвистика далелҳои забонӣ, сарчашмаҳо, таърихи ибтидоии 

қавмҳоро якҷо бо масъалаҳои этногенез мавриди омӯзиш қарор медиҳад. 

Фаровонии илмҳои мухталифе, ки ба баррасии масъалаҳои марбут ба этногенез, 

гуногунии сарчашмаҳо иртибот доранд, мубрамияти ин масъаларо муайян 

мекунад. Номҳои ҷуғрофӣ ва номвожаҳои марбут ба об (ҳидронимия), кӯҳҳо ва 

ғайра барои ҳалли масъалаҳои этногенез ва таърихи қавмӣ маводи бебаҳо 

мебошанд. Номвожаҳои ҷуғрофӣ ҳангоми истинод ба онҳо эҳтиёткории зиёд 

талаб мекунанд. Решашиносии бисёр номвожаҳои ҷуғрофии даврони бостон 

баҳсовар аст. Решаёбиву решашиносии саросемавору сатҳии номвожаҳои 

ҷуғрофӣ аксар вақт ба иштибоҳот оварда мерасонад, ки ин боиси сӯитафоҳумҳои 

этногенетикӣ мегардад. 

3. Забони миллиро шаклҳои мухталифи дар маҷмуъ гирифташудаи вазъу 

ҳолати забонӣ ташкил мекунад. Сохтори дарунӣ, қонуниятҳои кору амалкард ва 

таҳаввулоти забон дар ин ё он вазъу ҳолати забонӣ, таҳлили мувофиқат байну 

намудҳои мухталифи вазъу ҳолати забонӣ ва халқиятҳо, гурӯҳҳои иҷтимоӣ дар 
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ҷомеа ба вазифаҳои забоншиносии қавмӣ дохил мешавад. Намунаҳои гуногуни 

вазъи забонӣ ба шаклҳои нутқи  шифоҳӣ ва хаттӣ ҷудо мешаванд. Дар чорчӯбаи 

нутқи шифоҳӣ лаҳҷа, минтақаи лаҳҷаҳо, шеваву лаҳҷа, тарзи гуфтор, региолект, 

нутқи шевагии касбӣ, арго, нутқи касбии шаҳр, забони махсуси гурӯҳҳо, нутқи 

адабии гуфтугӯӣ, нутқи адабии расмӣ ҷудо мешаванд. 

4. Забони адабӣ дар асл шакли олии мавҷудияти забон буда, хусусиятҳои 

асосии зеринро доро мебошад: 

– вуҷуд доштани меъёрҳои муайяншудаи собит, ки бошуурона нигаҳдорӣ 

ва риоя мешаванд ва дар фарҳангу луғатнома ва дастурҳои забон инъикос 

меёбанд, ки онро дар забоншиносии муосир кодификатсия ё меъёргузорӣ ё 

рамзгузории меъёрӣ меноманд; 

– дорои хат будани забон; 

– хусусияти фаролаҳҷавӣ доштан; 

– сервазифа будани забони адабӣ.  

5. Пажуҳиши сиёсати забонии давлатҳои ҷаҳон, якзабонии миллӣ ва забони 

ақаллиятҳои миллӣ, забони матбуот, расонаҳои иттилоотӣ ва забони давлатӣ, 

барномаҳои забони давлатӣ ва ҳимояву ҳифзи забонҳои дигар қавму миллатҳо аз 

масъалаҳои муҳимми этнолингвистика мебошад. 

6. Имрӯз масъалаи ҳимоя ва ҳифзу нигаҳдории забони модарӣ дар аксари 

кишварҳои ҷаҳон ба яке аз масъалаҳои бунёдии нигаҳдории ҳувияти миллӣ 

мубаддал гардидааст. Дар шароити ба истилоҳ “ҷаҳонӣ шудан” ҳифзу 

нигаҳдории забони модарии мо ва дар маҷмуъ лаҳҷаву шеваҳои он бисёр муҳим 

аст.  

7. Пажуҳиши забон дар асоси региолект дар забоншиносии муосир 

аҳаммияти вижа пайдо кардааст, зеро дар марҳилаҳои гуногуни мавҷудияти худ 

ва шаклҳои мухталиф, аз ҷумла намунаҳои навъҳои минтақавии он, ҳатто 

вижагиҳои шахсияти забонии нависанда, аз ҷумла вижагиҳои шеваи забонии ӯ ва 

инъикоси хусусиятҳои региолектӣ ба паҳлуҳои гуногуни рушди забон равшанӣ 

меандозад. Дар робита ба лаҳҷаву гӯйишҳои тоҷикии минтақаи Хатлон бояд 

гуфт, ки ин лаҳҷаву гӯйишҳо ҳамчун ҷузъи бисёр муҳимми забони адабӣ имрӯз 
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ба лаҳҷаи минтақаи васеъ табдил ёфта, ба забони шифоҳии адабӣ таъсири зиёд 

мерасонад. Онҳо аз нуқтаи назари этнолингвистӣ ба региолект ё гӯйиши 

минтақавӣ табдил ёфтаанд. 



 
 

77 
 

БОБИ II 

ПАЖУҲИШИ МИНТАҚАИ КӮЛОБ АЗ НИГОҲИ 

ЗАБОНШИНОСИИ ТАЪРИХӢ  

II.1. Кӯлоб ва вазъи таърихию забонии он дар давраи бостонии рушди 

забонҳои эронӣ 

Сарзамини Хатлон дар баробари сарзаминҳои дигари имрӯзаи тоҷикнишин 

аз давраҳои қадим макони будубоши қавмҳои ориёитабор буд. Тавре академик Б. 

Ғафуров зикр мекунад: «Дар замонҳои қадим маҳалли паҳншавии забонҳою 

қабилаҳои эронӣ нисбат ба асрҳои миёна ва давраи нав хеле васеъ буд. Он аз 

заминҳои ҷануби шарқи Аврупо cap карда, то ба Туркистони шарқӣ ва аз назди 

Уралу ҷануби Сибир cap карда, то заминҳои ҷануби Эронро фаро мегирифт» [82, 

с. 45]. 

Муҳаққиқон забонҳои ин гурӯҳро ба ду бахши бузург: забонҳои ғарбӣ ва 

забонҳои шарқӣ ҷудо кардаанд. Забонҳои маъруфи давраи миёнаи бохтариву 

суғдӣ ва хоразмӣ, ки дар ин минтақаҳо дар он давр мавриди истифода қарор 

доштанд, ба гурӯҳи забонҳои шарқии эронӣ дохил мешаванд. “Аз ҳам ҷудошавии 

қабилаҳои ягонаи шарқии эронӣ ҳанӯз асри IX то солшумории мо (ва шояд 

барвақттар аз ин таърих) ба вуқуъ пайваста буд» [71, c. 357].  

Ҳамин тариқ, ҳанӯз то асри I–и пеш аз милод қабилаҳои шарқии эронӣ ба 

қабилаву халқиятҳои алоҳида, яъне хоразмиён, суғдиён, бохтариён, сакоиён ва 

ғайра ҷудо шуда, ҳар кадом дар вилояте сокин шуда буданд. Хатлониён, ки ҷузъе 

аз тоифаи бохтариён мебошанд, дар сарзамини имрӯзаи худ сукунат доштанд. 

Бояд таъкид кард, ки сарзамини Бохтар, ки Хатлонзамин ҷузъи таркибии он буд, 

ватани ойини зардуштӣ ба ҳисоб мерафт.  

Дар давраҳои бостон сарзамини Бохтару Хатлон аз марказҳои муҳимми 

давлатҳои ориёитабор ба шумор мерафт ва ба ақидаи бисёре аз муҳаққиқон 

давлатҳои қадимаи Пешдодиёну Каёниён дар ин сарзамин пайрезӣ шудаанд ва 

маркази Эрони бостон низ ҳамин сарзамин ҳисоб меёфт, зеро муҳоҷирати 
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қабилаҳои эронӣ ба даштҳои Эрони Ғарбӣ дар давраи охири марҳилаи бостонии 

рушди забонҳои эронӣ (асрҳои XV–IX–и то мелод) оғоз шуда буд. 

Таърихи рушди забонҳои эронӣ ба сифати гурӯҳи мустақили забонӣ аз 

даврони ҷудо шудани ин забонҳо аз забони умумии ҳиндуориёӣ шуруъ мегардад. 

Ин раванд ҳазорсолаҳо тул кашид ва дар ҷараёни кӯчбандии тулонию печида 

гурӯҳи калони қабилаҳои ориёӣ вориди Ҳиндустон шуданд, вале дар айни замон 

қисмати асосии онҳо дар қаламрави Осиёи Миёна ва навоҳии ба он ҳамҷавор 

боқӣ монданд. Гузашта аз ин, тақрибан дар ҳамин даврон қабилаҳои ориёӣ 

ҳаракати худро ба самти қисмати ғарбии доманакӯҳи Эрон шуруъ карданд. 

Тавзеҳан, ишғол кардани вилоятҳои ғарбии доманакӯҳи Эрон ҳам аз тарафи 

Осиёи Марказӣ аз тариқи Сиистон ва ҳам аз сӯйи манотиқи шимолии сукунати 

қабилаҳои ориёитабор аз тариқи кӯҳҳои Қафқоз ва Порт амалӣ мегардид. 

Зимнан, бояд дар назар дошт, ки дар имтидоди давраи ҷудошавии забонҳо ва 

гӯйишҳои эронӣ аз забони умумии ҳиндуэронӣ (ориёӣ) то ба вуҷуд омадани 

нахустин осори хаттӣ (асри VI то мелод), яъне дар тӯли ҳазорсолаҳо ин забонҳо 

ва гӯйишҳо бешак, бояд ба дигаргуниҳои вожагонӣ, овоӣ ва дастурӣ дучор 

мешуданд. Бинобар ин, ба сифати “нуқтаи мабдаъ ҷиҳати таҷаддуди таърихи 

забони эронии умумӣ ҳолати забони ориёии умумӣ хидмат мекунад, аммо нуқтаи 

ниҳоӣ – забони мутуни таърихии эронизабонон, ки дар осори хаттии забони 

форсии бостон ва Авесто сабт шудааст” [198, c. 25].  

Забонҳои авестоӣ ва форсии бостон танҳо аз ду гӯйиш ва бо таваҷҷуҳ ба 

вижагиҳои лаҳҷавии гимнҳои авестоии аввал, аз се гӯйиши эронии бостон 

намояндагӣ мекунанд, ки ҳамаи забонҳои эронии бостонро дар бар намегиранд. 

Дар баробари ин гӯйишҳо боз дигар гӯйишҳои бисёри эронӣ, ки дар осори хаттӣ 

сабт нашудаанд, ё то замони мо нарасидаанд ва ҳанӯз дар илм номаълуманд, 

вуҷуд доштанд. Ҳамаи ин гӯйишҳо ба худ номи мушаххасе доштанд, ки то ҳол 

номаълум мондаанд. Номгузории забонҳои эронии бостон аз тарафи 

эроншиносони шинохта ғолибан аз номи осори хаттии давраи бостонии рушди 

забонҳои эронӣ гирифта шудаанд. Масалан, забони форсии бостон асосан аз 

рӯйи маводи хаттии мехии шоҳони Ҳахоманишӣ ва забони авастоӣ, аз номи 
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китоби “Авасто” китоби муқаддаси зардуштиён, ё забони “Занд–Авасто” (номи 

дигари забони Авасто аз рӯйи маводи баъдан мураттабшуда) гирифта шуда, ба 

гурӯҳи забонҳои бостонии эронӣ дохил мешаванд. Аҳаммияти “Авасто” чун 

осори тамаддуни ориёӣ ва эронии бостон фавқулода бузург аст: “Бо пайдоиши 

бархе аз бахшҳои худ марбут ба ҳазораи II то мелодӣ “Авасто” иттилоотеро дар 

бораи ҳаёти таърихӣ ва фарҳангии мардумони Осиёи Миёнаи бостон ва 

қаламравҳои ҳамҷавори он роҷеъ ба эътиқодоти динӣ, асотир, достонҳои ҳамосӣ 

ва ғайра дар худ нигоҳ доштааст” [198, с. 75]. 

Худи вожаи “Авесто” аз ориёии “upa–stā–ka” аз решаи “sta” ба маъноии 

“истодан”, “пойдор” ё форсии миёнаи upa–sta аз решаи “ситоиш”, “ситоиш 

кардан”, “таъриф” ва вожаи “занд” аз форсии миёнаи “stāv” “дониш”, “тафсир”, 

“тавзеҳ” – баргардони “Авасто” ва тафсири он ба забони форсии миёна маншаъ 

мегирад. 

Бо арзи эҳтиром ва такя бар таҳқиқотҳои пажуҳишгарони аврупоӣ, ба 

монанди Анкетил Дюперрон (1731–1805), Расмус Кристиан Раск (1787–1832), Э. 

Бюрнуф (1801–1852), Ф. Бопп (1791–1867), Э. Бенвенист, Е.Э. Бертелс, В.И. 

Абаев, Г. Гротефенд (1775–1853), А. Мейс, М. Майерхофер, К.Г. Залеман, И.М. 

Стеблин–Каменский ва бисёр дигарон дар масъалаи бозёбӣ, бозхонӣ ва 

пажуҳиши маводи забонҳои эронии бостон, аз ҷумла “Авасто”, бояд гуфт, ки 

“Авасто” на танҳо дорои аҳаммияти бузурги забонӣ, балки бо таваҷҷуҳ ба ягона 

ва пурарзиштарин манбаъ роҷеъ ба таърих, дин, адабиёти қабили ориёӣ ва 

халқиятҳои қадим дар қаламрави Осиёи Миёна ва манотиқи ҳамҷавори он, 

аҳаммияти фавқулода муҳимми таърихию фарҳангӣ дорад. Аксари 

пажуҳишгарон ба ин андешаанд, ки ватани “Авасто” қаламрави Осиёи Миёна ва 

навоҳии ҳамҷавори он мебошад. Далелҳои асосӣ, ки ин нуктаро таъйид 

мекунанд, инҳоянд: 

1. Маълумоти ҷуғрофии худи “Авасто”. Омӯзиши маълумоти ҷуғрофии 

“Авасто” баёнгари он аст, ки дар қадимтарин бахшҳои “Авасто”, асосан, 

ҳавзаҳои бузурги Осиёи Миёна ва қаламравҳои ҳамҷавори он, ба мисли Ариана–

Ваеҷа – Ориёи фарох, Гав – “манзили суғдҳо”, Марви “тавоно, тақводор”, “яке аз 
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беҳтарин ҷойҳо ва кишварҳо – Балхи зебо бо парчами баланд афрошта”, “Нисай, 

ки байни Марв ва Балх қарор дорад”, Арея (Ҳирот), Хваризм (Хоразм), 

Хастумант (водии дарёи Ҳилманд), Вайтичеса (Бодғис, байни Ҳирот ва Сарахс) 

ва амсоли ин ёд шудаанд. Шоистаи таъкиди махсус аст, ки вилоятҳои ғарбии 

доманакӯҳи Эрон умуман дар “Авасто” ёд нашудаанд. Ин ба вилояти Форс, ки 

нақши фавқулода муҳиммеро дар таърихи Эрони бостон додааст, тааллуқ дорад. 

Охирин минтақа дар ғарби кӯҳистони Эрон, ки доштааст, дар “Авасто” зикр 

шудааст, Райа (Рай дар манобеи асримиёнагӣ) мебошад.  

2. Робитаи устура ва мавзуъҳои эпикии “Авасто” чун қадимтарин 

манбаи суннатии адабии мардумони эронинажод дар худ асотир, қиссаҳо ва 

достонҳоеро дар бораи худоҳо ва қаҳрамонҳои устуравӣ нигаҳ доштааст, ки 

намунаи равшани фолклор ва суннатҳои шифоҳии қадимтарин қабоили аҷдоди 

ориёии тоҷикон ва соири тоҷикзабонони мардуми Осиёи Миёна мебошанд. 

Кофист, ки дар ин замина аз номи қаҳрамонҳои “Шоҳнома” ва ҳамсонии онҳо бо 

“Авасто” ёдоварӣ намоем. Ҳатто бархе аз мавзуъҳои “Авасто” тақрибан бо 

сужаҳои ҳамсон дар “Шоҳнома” комилан мутобиқат мекунанд. Дар бахшҳои 

мухталифи “Авасто” ҳамгунаҳои қаҳрамонони “Шоҳнома” ба мисли Ҳушанг (ав. 

Ҳаошянха), Таҳмурасп (ав. Таҳма Рупа), Ҷамшед (ав. Яма Хшайта), Фаредун 

(Траетун) ва амсоли ин ба мушоҳида мерасанд. Маълумоти манобеи таърихӣ ва 

ҳафриёт таъйид мекунанд, ки дар суннати шифоҳӣ ва фолклори тоҷикони Осиёи 

Миёна образҳо ва сужаҳои “Авасто” (достони Сиёвуш) боқӣ мондаанд. Лозим ба 

таъкид аст, ки дар “Авасто” шеърҳои қофиядор вуҷуд доранд, дар матн ҳамчунин 

“бахши меъёрӣ, ки ғолибан ёздаҳҳиҷоӣ ё ҳаштиҷоии андозаи силлабикӣ” низ 

дида мешавад. Дар “Авасто” ҳамчунин ашъоре мавҷуд аст, ки андозаи онҳо аз 

рӯи теъдоди баробари ҳиҷоҳои такяӣ дар ҳар кадом шеър (усули тоҷикии 

шеърофаринӣ) ба мушоҳида мерасад. Дар маҷмуъ, ин андеша, ки мардумони 

эронинажод то омадани арабҳо назми худро надоштанд ва бо нутқи меъёрӣ 

(назмӣ) ошно набуданд ва ин ки сурудани шеър ба забони тоҷикӣ танҳо дар 

қарни IХ таҳти таъсири шеърофаринии арабӣ ба вуҷуд омадааст, андешаи ботил 

буда, ба воқеият мутобиқат надорад. 
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3. Бохтар мабдаи тавсеаи дини зардуштӣ. Парсҳо – пайравони дини 

зардуштӣ дар Ҳиндустон мутобиқи суннати худ зуҳури Зардуштро аз қаламрави 

Бохтар медонанд ва Бохтару навоҳии наздик ба онро, ки Хатлон чун бахше аз 

онҳост ба сифати ҷойҳои муқаддаси дини зардуштӣ эътирофу эҳтиром мекунанд. 

Дар илм исбот шудааст, ки оташкадаи асосӣ ва марказии зардуштиён – 

“Оташкадаи Навбаҳор” дар Балх қарор дошт ва нахустин шоҳи ориёизабон – 

Виштосп дини зардуштиро дар Балх ба унвони дини расмӣ қабул карда буд. 

Ҳамчунин, Зардушт дар Балх кушта шуда ва он ҷо мадфун аст. 

Инчунин, ба исбот расидааст, ки қадимтарин бахшҳо (готҳо) на дертар аз 

қарни аввали то мелод дар манотиқи Осиёи Миёна мураттаб шуда, ҷомеаи дар 

“Авасто” тасвиршуда, дорои идеяҳои антагонистӣ ва муборизаи қабилаҳои бумӣ 

бо кӯчманчиён будааст. Душмани қабоили зардуштиён қабоили кӯчии “Тура” – 

“Тӯрон” буданд, ки дар суннати достонҳои мардумони эронизабон ҳеҷ умумияте 

бо қабилаҳои туркизабон надоранд.  

4. Вижагиҳои забонии “Авасто”. “Авасто” маҷмуи китобҳои муқаддаси 

дини зардуштӣ ва забони “Авасто” – қадимтарин забони маълуми гурӯҳи эронӣ 

буда, ҳеҷ камӣ аз забони “Ригведо” (санскрит) надорад. Забони “Авасто” азбаски 

дар замонҳои мухталиф ва дар қаламравҳои гуногун ташаккул ёфтааст, яксон 

нест. Аммо ду гӯйиши асосӣ – гӯйиши гот ё гӯйиши готӣ, бештар қадимитар ва 

гӯйиши младоавастоӣ (ё авастоии пасин)–и авестоиро аз ҳам фарқ мекунанд. 

Пажуҳишгарон тахмин мекунанд, ки баъзе аз фарқиятҳо дар ин гӯйишҳо ба 

дараҷаи қобили мулоҳиза ба шароити интиқол ва навишти мутуни “Авасто” 

алоқаманд мебошанд. Чунончи ҳангоми навиштани мутуни “Готҳо”, ки ба худи 

Зардушт мансуб дониста мешавад, муносибати ҷиддию дақиқ ба ҳар калима 

талаб карда мешуд. Забони “Авасто” дорои хосияти возеҳи флективӣ аст ва аз 

рӯи хусусиятҳои худ ба забони форсии бостон хеле наздик аст, бо он тафовут, ки 

қадимтарин забони қабилаҳои эронии бостон мебошад. Ин забон дорои бархе 

вижагиҳои овоӣ ва вожагонӣ мебошад, масалан, дар “Авасто” “Худо” – “yazata” 

тоҷикии “Яздон”, “коҳин” (рус. жрец) – “āƏravan”, аммо дар осори хатти мехии 
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забони форсии бостон мутаносибан “бага” – Худо ва “magu” – “муғ, коҳин” (рус. 

маг, жрец).  

Дар қарни ХIХ барои истифодаи забони “Авасто” ғолибан истилоҳи 

“бохтарии бостон” истифода мешуд. Истифодаи ин истилоҳ ба он манзур буд, ки 

ҳамаи “Авасто” ё як бахши муҳимми он дар Бохтар шакл гирифтааст, ки ин бо 

далелҳо ва исботи хеле зиёди на танҳо илмӣ–таърихӣ, ҳамчунин адабӣ–этикӣ 

таъйид мегардад. Барои ифодаи номи забони “Авасто” дар ибтидои пайдоиши 

маълумоти нахустин роҷеъ ба он ҳамчунон истилоҳи “забони зандӣ” (аз форсии 

миёнаи “занд” ба маънои “дониш”, тафсир, шарҳ ба “Авасто” истифода 

мегардид, ки дар даврони Сосониён ба забони форсии миёна мураттаб шуда буд. 

Дар ҳоли ҳозир дар илм барои ифодаи забони китоби муқаддаси “Авасто” 

истилоҳи “забони авастоӣ”, ки шартан аз рӯи номи “Авасто” гирифта шудааст, 

истифода мегардад. Баёни аслӣ ё номи аслии забони “Авасто” вуҷуд надорад, ё 

то ба ҳол муайян нагардидааст. Дар “Авасто” номи забон зикр нашудааст, вале ба 

гумони қавӣ метавон дар бораи номи забон, роҷеъ ба мафҳуми “ориёӣ” аз рӯи 

осори хаттии мехии шоҳони Ҳахоманишӣ ва осори хаттии шоҳони Кушонӣ бо 

забони тахорӣ ё забони бохтарии миёна тахмин зад. Сангнавиштаҳо ва дигар 

осори забони форсии бостон ё забони мехии шоҳони Ҳахоманишӣ дар ҳоли 

ҳозир амиқан таҳқиқ шудаанд. Ба андешаи забоншиносон – эроншиносон “аз рӯи 

сохтори дастурӣ ва таркиби луғавии худ забони форсии бостон бо хатти мехии 

худ фавқулода наздик ба забони “Авасто” аст, зеро ҳам забони “Авасто” 

дарбаргирандаи хусусиятҳои флективии осор ва ҳам забони форсии бостон дорои 

хусусиятҳои возеҳи флективӣ аст” [198, c. 133]. 

 

II.2. Вазъи таърихӣ, ҷуғрофӣ ва этнолингвистии минтақаи Кӯлоб дар 

давраи миёнаи рушди забонҳои эронӣ 

II.2.1. Маълумоти мухтасари таърихӣ–иҷтимоӣ доир ба ин давра 

Дар давраи миёнаи рушди забонҳои эронӣ сарзамини Хатлон ба ҳайати 

давлатҳои Юнону Бохтар, Кӯшониён, Сосониён, Ҳайтолиён ва туркҳо дохил буд. 

Ҳодисаҳои забонӣ ҳам бештар аз рӯйи ҳамин хусусиятҳои таърихӣ баррасӣ 
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мешаванд. Давлати Юнону Бохтар, ки ба ҷойи империяи Искандари Мақдунӣ ва 

бозмондагони ӯ дар Бохтар ва қисми шимолу шарқии Ҳинд ташкил ёфта буд, дар 

охирҳои асри III ва ибтидои асри II қабл аз мелод ба ҳуҷуми қабилаҳои 

эронитабори тахориён рӯ ба рӯ шуд. Муаррихи Юнони қадим Страбон дар бораи 

ин қабилаҳо чунин мегӯяд: «Аксари скифҳоро аз баҳри Каспий cap карда, дай 

меноманд. Қабилаҳоеро, ки дар шарқтари онҳо умр ба cap мебаранд, массагет ва 

сак ном мебаранд, аммо дар асл ҳар яке аз он қабилаҳо номи хоси худро доранд. 

Аз ин қабилаҳои кӯчӣ ҳамон қабилаҳое дар таърих машҳур шуданд, ки Бохтарро 

аз дасти юнониҳо кашида гирифтанд. Инҳо асийҳо, пасианаҳо, тахорҳо ва 

сакаравлҳо буданд, ки аз минтақаи соҳили дигари рости Яксарт (дарёи Сир) 

воқеъ дар ҳамсоягии заминҳои сакҳою суғдиён, ки он заминҳоро сакҳо ишғол 

мекарданд, кӯчида омада буданд» [65, c. 175]. 

Солномаҳои чинӣ дар бораи ин қабилаҳо, ки бо номи юэҷиҳо ва таоҷиҳо 

машҳур буданд, чунин маълумот медиҳанд: Халқияте бо номи юэҷи дар вилояти 

Гансу дар ҳамсоягии ҳунҳо (қавми туркнажод, ки дар Муғулистон мезист) 

зиндагӣ ба cap мебурданд. Дар байни ин ду ҳамсоя зиддиятҳо пайдо шуда, 

ҷангҳои сахт рӯй доданд. Дар ҷанги охирин юэчжиҳо шикаст хӯрда, аз маҳалли 

зисти худ кӯчида ба ғарб ба сӯи Тахористони бузург (ҳавзаи Ҳафтрӯд ва атрофи 

он) ва Осиёи Миёна равон шуданд. Ин ҳаракати ҳалқияти калони юэчжӣ ба он 

оварда расонд, ки аз ҳавзаҳои номбурда ҳалқияти дигари нажоди ориёӣ – сакҳо 

ба сӯи Кошғару Гилгит, Помиру Ҳирот, Систону Сват ва минтақаҳои шимолу 

ғарбии Ҳиндустон кӯч банданд. Номи ин ҳалқият дар топонимҳои зиёди 

минтақаҳои мазкур боқӣ мондааст. Чунончи дар номи Ишкошим, ки дар ибтидо 

Сакошим будааст [65, c. 291], Шуғнон, ки дар аввал Сакнон буд [65, c. 244–245], 

инчунин дар номи Систон, ки онро дар оғоз Сакистон ном мебурданд. Халқияти 

сакоӣ дар сарчашмаҳои хитоии номбурда ба сурати «сэ» омадааст.  

Юэчжиҳо, яъне тахориҳо дар минтақаҳои ҷойгиршудаашон аз ҳавзаҳои 

Илию Иссиқкӯл cap карда, то Ҳафтрӯд ба ҳуҷуми ҳалқияти дигаре, ки 

сарчашмаҳои хитоӣ онро усун меноманд, дучор омада, аз дарёи Сир гузашта, 

кишвари Суғд ва шимоли Бохтарро то дарёи Ому ишғол карданд. Дар 
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сарчашмаҳои чинӣ маълумоти дақиқе боқӣ мондааст, ки тибқи он сафири хитоӣ 

Чжан–Тзян ба Осиёи Миёна омада, бо сардорони юэчжиҳо мулоқот анҷом дод ва 

онҳоро даъват намуд, ки дар якҷоягӣ бо Чин ба муқобили хущо (туркҳо) ба 

мубориза бархезанд. Аммо юэчжиҳо ин дархости қабул накарданд. Чжан–Тзян 

қайд кардааст, ки дар он таърих Даҳя, яъне Бохтар дар тасарруфи юэчжиҳо қарор 

дошт, аммо урдугоҳи сарвари онҳо ҳанӯз дар шимоли дарёи Ому буд [65, c. 246]. 

Ин чунин маъно дорад, ки дар таърихи мазкур, яъне дар соли 128 то мелод 

Хатлон низ дар тасарруфи юэчжиҳо қарор дошт.  

Сарчашмаҳои чинӣ хабар медиҳанд, ки баъди ишғол намудани Даҳя, яъне 

Бохтар ва сипарӣ шудани зиёда аз сад сол яке аз сардорони панҷ қабилаи дар 

Осиёи Миёна ва Афғонистон ҳукмрони юэчжи чор қабилаи боқимондаро ба худ 

тобеъ кард ва ба сулолаи подшоҳони кушонӣ дар ин сарзаминҳо асос гузошт: 

«Баъди гузаштани зиёда аз сад сол Киотсзюкю–сардори гуйшуанҳо (кушониҳо) 

сардорони чаҳор қабилаи дигарро тобеъ гардонида, худро подшоҳи гуйшуанӣ 

эълон кард. Ӯ бо Анси (Парфия) ҷангида Гаофу (ҳавзаи Кобул)–ро ишғол намуд, 

подшоҳони вилоятҳои Пуду ва Гибин (подшоҳони заминҳои як қисми 

Афғонистон ва шимолу ғарби Ҳиндустон)–ро ба қатл расонида, заминҳои онҳоро 

гирифт. Киотсзюкю зиёда аз 80 сол умр дид. Баъд аз сари ӯ писараш Янгаочжен 

ба тахту тоҷ соҳиб гашта, Ҳиндустонро тобеи худ гардонд ва идораи онро ба яке 

аз сарлашкарони худ супурд. Аз ҳамон вақт cap карда, хонадони юэчжиҳо ба 

хонадони пурзӯртарин ва сарватмандтарин табдил ёфт. Давлатҳои ҳамсоя ӯро 

подшоҳи гуйшуанӣ (кушонӣ) меномиданд, аммо дарбори хитоӣ номи пештараи 

онҳо «юэчжиҳои бузург»–ро нигоҳ медошт» [65, c. 247]. 

Дар байни ин чор қабила: асийҳо, пасиана (асиана)–ҳо, тахорҳо ва сакараул 

(сараук)–ҳо ду қабила: асийҳо ва тахорҳо нисбат ба ду қабилаи дигар нақши 

муассиртаре доштаанд. Чунончи ба ин маънӣ Помпей Трог гуфтааст: «Асийҳо – 

подшоҳони тахорҳо ва марги сараукҳо мебошанд» 65, c. 131]. Аз ин гуфта чунин 

ба назар мерасад, ки асийҳову тахорҳо ё тахориҳо як қабила буда, маҳз ҳамин 

тахориҳо дар таърихи Хатлон ва умуман Бохтар нақши калидӣ доштаанд. Дар 

сарчашмаҳо низ аз ин мардуми тахорӣ бештар ёд шудааст. Чунончи, дар эпоси 
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ҳиндуҳои қадим «Махабҳарата» тухориҳо дар чандин ҷой ёд шудаанд. Масалан, 

дар китоби дуюми эпоси мазкур ин ҳалқ бо номи «туҳара» дар қатори чиниҳо 

(хитоиҳо), шакҳо (сакҳо), дарад (дарадҳо), ки дар он тарафи Ҳимолой зиндагӣ 

мекарданд, ёд шудааст. Ҳамин ҳалқхо дар китоби сеюми «Махабҳарата» дар ду 

ҷойи дигар, дар наздикии Ҳимован (Ҳимолой) зикр гардидаанд: Писарони Панду 

сарзаминҳои чиниҳо, туҳараҳо, дарадҳо, дарвҳо ва инчунин сарзамини 

Куниндаро, ки дорои хазинаҳои ғанӣ мебошад, паси cap намуда, аз қуллаҳои 

дастнораси Ҳимован (Ҳимолой) гузашта, пойтахти Субаҳро диданд [65, c. 131]. 

Тахориён хеле сершумор буда, ҳанӯз дар асрҳои то мелод дар наздикиҳои 

Ҳиндукуш ва сарзаминҳои Ҳафтрӯд ва атрофи он зиндагӣ ба cap мебурдаанд [65, 

c. 249]. Баъди ба Суғду Бохтар омаданашон тахориҳо дар ин сарзаминҳои васеъ 

сокин шуда, бо давлати ҳамсоя – Порт ба ҷанг пардохтанд. Муаррих Юстин 

навиштааст, ки тахминан дар соли 123–и то мелод подшоҳи Порт Артабони II бо 

қабилаи тахориҳо ҷангид.  

Умуман, чунин ба назар мерасад, ки юэчжиҳо номи дигари хитоии ҳамин 

як ҳалқ – тахориён мебошанд ва аксари эроншиносони бузурги Аврупо, аз ҷумла 

В.Б.Ҳеннинг ва Ҳ.Б.Бейли низ дар ҳамин ақидаанд. Муодили юэчжи будани 

тахориҳо (ва баъдтар–кушониҳо) аз тарафи қариб тамоми муаҳаққиқони ҳозира 

қабул шудааст [65, c. 249–250].  

Тахориён дар давраи аввали ба Осиёи Миёна ворид шудан дар заминҳои 

соҳили рости дарёҳои Панҷу Ому, яъне ҷануби Тоҷикистони имрӯза, хусусан 

Хатлонзамин, Ҳисор, Шаҳринаву Регар ва Тирмизу вилояти Сурхондарёи 

Ӯзбекистону ба миқдори хеле зиёд сокин гаштанд. Аз ҳамин сабаб буд, ки 

сарзаминҳои мазкур ба хотири ин мардуми сершумори навомад Туxopo ва ё 

Тахористон ном гирифт. Тавре донишманди тоҷик Ғ. Ғоибов маълумот медиҳад: 

«Ногуфта намонад, ки нафақат ин кишвари бузург, балки деҳаҳое ҳам то ба 

имрӯз дар худ номи ин ҳалқиятро нигоҳ дошта омадаанд. Чунончи то солҳои 50–

уми асри XX дар 10–километрии шимолу шарқи маркази ноҳияи Муъминободи 

вилояти Хатлон ду деҳа бо номҳои Тухоро ё Тихорои боло ва Тихорои поён 

вуҷуд доштанд. Ин ду деҳа тобеи ҷамоати Сайёд буда, Тихорои боло аз 23 буна 
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ва 160 узви оила ва Тихорои поён аз 11 буна ва 68 узви оила, ки ҳамагӣ тоҷик 

буданд, иборат буд». Баъдтар дар солҳои панҷоҳум сокинони ин ҳар ду деҳаро ба 

таҳдашт зӯран муҳоҷир карданд. Имрӯз мардум оҳиста–оҳиста ба он ду Тихоро 

баргашта, онҳоро обод карда истодаанд. Банда ягон шубҳа надорам, ки ин номҳо 

ёдгории тахориёни қадим буда, ба ҳамон Тухорои қадим, ки дар сарчашмаҳои 

хитоӣ ҳамчун «Тухоло» омадааст, мансуб мебошанд» [93, c. 8]. 

Ба ақидаи сиккашиноси маъруф Е.В. Зеймал, агар тахориҳо дар асрҳои II ва 

чоряки асри I то мелод дар соҳили рости Ому сокин шуда бошанд, баъд аз 

муҳоҷир шудани онҳо ба ҷануб (пас аз соли 25 мелодӣ) мафҳуми «Тахористон» 

васеъ гардида, ҳам соҳили рост ва ҳам соҳили чапи (рӯдҳои Панҷу Омуро) фаро 

мегирифт [103, c. 287]. 

Дар таърихномаи сулолаи хурди Хани хитоӣ номи он панҷ вилоят ва 

ҳодисаҳои минбаъда ин тавр сабт гардидааст: «Ҳангоме ки ҳунҳо (туркҳо) 

хонадони ҳокими юэчжиҳоро нест карданд, онҳо ба Даҳя муроҷиат карда, он 

кишварро байни худ ба панҷ вилоят: Хюми, Шуаими, Гуйшуан, Хисийе ва Думи 

тақсим намуданд. Баъд аз гузаштани зиёда аз сад сол ҳокими Гуйшуан 

Киотсзюкю он чор ҳокими вилоятҳои боқимондаро тобеъ гардонида, худро 

подшоҳи кушонӣ эълон кард» [35, c. 227]. 

Ҳамин тавр, дар Бохтар ва атрофи он қудрат ба дасти як подшоҳ, 

асосгузори давлати кушонӣ, ки номи онро хитоиҳо – Киотсзюкю овардаанд, 

қарор гирифт. Омӯзиши навиштаҷоти сиккаҳои бадастомада ба олимон имкон 

дод, ки шакли дурусти номи ин подшоҳро ба гунаи Кучула Кадфиз муайян 

намоянд Дар ин сиккаҳо, ки ба номи яке аз подшоҳони охирини Юнону Бохтарӣ 

Гермей машҳуранд, дар як тарафи танга сурати Гермей ва дар тарафи дигари он 

сурати Ҳеракл паҳлавони асотирии юнонӣ тасвир ёфтаанд. Дар назди сурати 

Ҳеракл навиштаҷоти зерин сабт гардидааст, ки онро сиккашиноси маъруф А. 

Каннингҳем чунин хонда буд. «Кучула Кадфиз, ябғуи кушон, устувор дар дин» 

[62, c. 185]. 
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Кӯшишҳои олимони эроншинос, ба хусус Бейли Х.В. ва Й. Маркварт, ки 

мехостанд дар номи асосгузори давлати кушонӣ решаҳои эронӣ пайдо кунанд, 

чандон муваффақона набуд. 

Пажуҳишҳои забоншиносон нишон медиҳад, ки калимаи «ябғу» решаи 

эронӣ дорад ва маънояш «роҳбар», «сардор» мебошад [295, c. 275]. Ин калима ба 

забони туркӣ дохил гардида, баъдтар дар асрҳои миёна туркон онро ҳамчун 

лақаби ҳокимон истифода мебурданд. 

Аз ҷумлаи шоҳони кушонӣ ду нафар – Канишка ва Хувишка дар замони 

худ бисёр ҳам маъруфу машҳур будаанд. Канишка дар давраи ҳукмронии 23–

солаи худ ба истилои вилоятҳои Ҳинд идома дода, сарҳадоти кишвари худро дар 

шарқ то ба Варанаси (Банорас) расонд. Вилоятҳои Панҷобу Кашмир ва Синду 

Уттар–Прадешро ба кишвари Кушониён дохил карда, шаҳри Пуршавур 

(Пишовур)–ро яке аз марказҳои давлати худ қарор дод. 

Е.В. Зеймал тавзеҳ медиҳад, ки то ба имрӯз дар ҳудуди 200 тангаи тиллоии 

Канишка то ба замони мо расида, 112–тои он таҳқиқ карда шудааст. Агар дар рӯи 

рости тангаҳо сурати нишони шоҳ бошад, дар рӯи чапи онҳо худоҳои зерин бо 

навиштаҷоти номи онҳо акс ёфтаанд: Гелиос, Селена, Гефест, Нанайа ё Нана 

(баъзан бо лақаби «Малика»), Меҳр, Моҳ, Оташ, Виша=Шива, Вретрагна – 

«худои Манох», амешаспанти Вохуман – худои Маздован ва Друвасп, Фарр, 

худозани Ардохш ва Буддо. Дар катибаи маъруфи Работак бошад, худоҳои зерин 

ёд шудаанд: Умма, Нана, Ҳурмуз, Срошард, Нараса ва Меҳр [103, c. 190; 251, с. 

10]. Аз ҷумлаи ин худоҳои ёдшуда Гелиос, Селена, Гефест, Вретрагна худоҳои 

юнонӣ буда – Гелиос (офтоб) бо Меҳри (Митраи) Бохтару эронӣ, Селена бо 

Моҳи Бохтару эронӣ баробар буд. Вретрагна – худои фатҳу пирӯзӣ ва бод ба 

ҳисоб мерафт. Асли баромади Нанайа – Нана яке аз худоҳои ниҳоят ба замонҳои 

қадим тааллуқдошта, аз Байнаннаҳрайни замони шумерҳо баромада буд. Ин 

худои Моҳ аввал ба Ассирия, баъд ба Эрону Юнону Миср гузашта то ба 

сарзамини Суғду Бохтар омада расид. Дар ин ҷо, хусусан дар Бохтар, он номи 

Аноҳитаро гирифта, бо худои серҳосилӣ як дониста мешуд ва мавриди эҳтироми 

зиёд қарор дошт.  
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Ҳайтолиён бо Кушониёни хурд алоқаманд буда, баъд аз Кидориҳо ба сари 

ҳокимият омаданд. Тавре Балъамӣ менависад, дар соли 459 Фирӯз бо ёрии 

ҳайтолиён бародари хурдии худ – Ҳурмузро кушта, ба тахти шоҳии Сосониён 

нишаст. Ин хабари Балъамӣ аз чанд ҷиҳат муҳим аст. Аввалан, он ки дар ин 

сарчашмаи муътабари хаттӣ аввалин шуда ватани ҳайтолиҳо Тахористону 

Ғарчистону Балх гуфта шудааст. Дар нусхаи асли «Таърих ар–русул ва–л–

мулук»–и Муҳаммад ибни Ҷарири Табарӣ бошад, дар бораи ҳуҷуми Фирӯз ба 

кишвари ҳайтолиён чунин омадааст: «Ӯ (Фирӯз) ба муқобили қавме, ки бар 

Тахористон ғалаба карда буданд ва онҳоро «ҳаётила» меномиданд», ҳуҷум кард» 

[86, с. 92]. Табарӣ чунин мешуморад, ки ҳайтолиён мардуми бумӣ нестанд. Вале, 

азбаски Балъамӣ дар он сарзамине, ки ҳайтолиён замоне зиндагӣ мекарданд, умр 

ба cap мебурд ва аз таърихи онҳо низ хубтар бохабар буд, аз ин рӯ ақидаи ӯ оид 

ба баромади ҳайтолиён дурусттар ба назар мерасад. 

Сарчашмаҳои чинӣ низ оид ба баромади ҳайтолиён ақидаи якхела надошта, 

онҳоро гоҳе аз авлоди юэчжиҳои кабир ва дафъаи дигар–аз авлоди қабилаи 

гаогюй қайд мекунанд, «ки онҳо дар ибтидо дар ҷануби кӯҳҳои Олтойи ғарбӣ ва 

Хутан пайдо шуда буданд. Подшоҳи онҳо дар шаҳри Бадиян (Бадахшон), ки дар 

ҷануби дарёи Ухюй (Ому) дар дурии 200 ли аз он воқеъ буд, зиндагӣ мекунад» 

[35, c. 268]. 

Яъне, дар таърихномаи сулолаҳои подшоҳони Чин ақидае вуҷуд дошт, ки 

ҳайтолиён сокинони Бадахшонанд. Дар худи ҳамин таърихнома гуфта мешавад, 

ки «аз давраи ҳукмронии Тхай–ан, яъне соли 455 сар карда, подшоҳи ҳайтолиён 

зуд–зуд ба дарбор расулонро бо ҳадяҳо мефиристод» [35, c. 269].  

 Вале, новобаста ба ин, чунин гумон меравад, ки дар ҳайати ҳайтолиёни он 

замон гурӯҳҳое аз туркизабонон низ мавҷуд будаанд. Зеро, Сюан Сзян ҳангоми 

дар Яфтал (Ҳимотало) буданаш сокинони онро турк нагуфтааст, вале менависад, 

ки урфу одати ин мардум ба ақоиду суннатҳои туркҳо монанд буд [411, c. 45]. 

Сюан Сзян ва умуман, мардуми чинии он замон, ки якумрӣ бо қабилаҳои 

туркнажоди ҳамсояҳояшон дар ҷангу ҷидол буданд, туркҳоро ҳамчун қавми 

алоҳида бисёр хуб мешинохтанд. 



 
 

89 
 

Муаррихи арабизабони асри IX Аҳмад ибни Яҳёи Балозурӣ дар «Футуҳ–

ул–булдон»–и худ дар хусуси қавмияти ҳайтолиён чунин гуфтааст: «Аҳнаф ибни 

Қайсро Ибни Омир ба кӯҳистон фиристод. Зеро ҳангоме ӯ аз наздиктарин шаҳре, 

ки дар қарибии Табасайн воқеъ аст, пурсон шуд, ба ӯ кӯҳистонро нишон доданд. 

Дар роҳ ба муқобили ӯ ҳайтолиҳо, ки аз қавми турканд, аммо дигарон мегӯянд, 

ки онҳо аз мардумони Форс мебошанд, баромаданд» [10, c. 11]. 

Балозурӣ (асри IX), ки ба замони ҳайтолиён нисбатан наздик аст, 

ҳайтолиёнро туркинажод ва ҳам форсинажод гуфтааст. Дар ин бора ақидаи ягона 

вуҷуд надорад. Онҳоро олимон гоҳ эронинажод, баъзан турк ва гоҳо ҳатто аз 

нажоди муғул низ гуфтаанд. Дар сарчашмаҳои ҳиндӣ онҳоро ҳун ва дар 

сарчашмаҳои дигар дар ибтидо – ҳунҳои сафед меномиданд.  

Хулоса, ҳамон ақидаи Балозурию Сюан Сзянро метавон мавриди пазириш 

қарор дод, яъне зарур аст, мо ҳайтолиёнро ҳамчун қавми ориёнажоди дар зери 

таъсири туркҳо монда бишносем. Онҳо дар таъриху этногенези мардуми 

Тахористон, ки Хатлону Бадахшон ба он дохил буданд, мавқеи муҳим доранд. 

Ақидаи академик Б.F. Ғафуров низ ба ҳамин ғоя далолат мекунад: «Ҳайтолиён 

дар асоси кадом як қабилаи осиёимиёнагии аз рӯи забон – эронии шарқӣ бо 

иловаи унсурҳои муайяни этникии туркӣ ташаккул ёфтаанд» [64, c. 264]. 

Ҳангоми ҳуҷуми арабҳо ба Хуросону Мовароуннаҳр дар асри VII Балозурӣ 

аз мавҷудияти ҳайтолиён ва муқобилияти онҳо бар зидди арабҳо ба ғайр аз 

Кӯҳистон, дар Ҳирот (ки ҳайтолиёнро Фирӯзи Сосонӣ дар асри V) аз Кӯҳистон 

ақиб ронда буд ва дар шаҳри Тирмиз ёд кардааст. Ба навиштаи ӯ дар Тирмиз 

ҳайтолиён якҷо бо туркҳо бар зидди арабҳо ҷангиданд [10, с. 18]. 

 

II.2.2. Кӯлоб ва муносибати он ба забони бохтарӣ 

Дар давраи миёнаи рушди забонҳои эронӣ лаҳҷаву гӯйишҳои Хатлон дар 

ҳавзаи забони бохтарии миёна қарор дошта, як бахши муҳимми забони бохтарӣ ё 

тахориро ташкил медод. 

Забони бохтарии миёна, ки дар манотиқи имрӯзаи шимолу маркази 

Афғонистон, ҷанубу маркази Тоҷикистон ва ҷануби Ӯзбекистон густариш пайдо 
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карда буд, дар давраи миёнаи рушди забонҳои эронӣ нақши муассир дошт. Тибқи 

гуфтаи муҳаққиқон, 50–60 сол пеш, ба истиснои ривоятҳо ва тангаҳои ҳокимони 

Кушон ва ворисони онҳо дар бораи забони бохтарӣ амалан маълумоте вуҷуд 

надошт. Хондани сиккаҳои кушонӣ бо алифбои юнонӣ чандон душвор нест, 

аммо мундариҷаи онҳо танҳо бо ном ва унвони подшоҳон ва худоҳо маҳдуд аст. 

Дар тангаҳои ҳокимони баъдии Бохтар – Кушониён, Сосониён, кидориҳо, 

ҳайтолиҳо ва туркҳо навиштаҷот бо хатти курсив мавҷуд аст, ки хондани онҳо 

хеле мушкилтар мебошад. Якчанд пора дастнавис, ки бо ҳамон хатти курсив 

навишта шудаанд, низ маълум буданд, аммо ин пораҳо хеле каманд, то таҷдиди 

боэътимоди онҳоро ба вуҷуд оранд. 

Омӯзиши аломатҳои ҳарфӣ дар сиккаҳои ҳокимони Кушон ва ҳайтолӣ ба 

мо имкон медиҳад, ки тадриҷан инкишоф ёфтани ин навъи хатти юнониро ба 

курсив, ки аз тангаҳои охири ҳайтолӣ ва дастхатҳои Лу–Лан (Чин) маълуманд, 

пайгирӣ намоем. 

Сайёҳи чинӣ Тзан зимни сафараш дар минтақаҳои қад–қади болооби 

Амударё (нимаи аввали сари VII) хабар медиҳад, ки алифбои Ту–ху–ло 

(Тохаристон) аз алифбои Су–ли (Суғд) фарқ мекунад ва дорои 25 ҳарф аст. 

Самти ин ҳарфҳо уфуқӣ аст, онҳо аз чап ба рост навишта мешаванд. Дар тавсифи 

хатти тохарии мутааллиқ ба Сюан Сзян гуфта мешавад, ки ҳанӯз дар асри VII 

милодӣ, дар Тохаристон як алифбои аслаш юнонӣ истифода шудааст, ки барои 

интиқоли забонҳои маҳаллии эронӣ бо ворид кардани як ҳарфи иловагӣ (P) ба 

алифбо, бо нишон додани садои S–и дар забони юнонӣ мавҷудбуда, мувофиқ 

карда шудааст (24 аломат аз алифбои юнонӣ ва 25–ум аломате, ки Сюан Сзян аз 

тохарӣ тавсиф кардааст). Ин аломати (р), ҳарфи сан, аз асри 6–и то мелод дар 

хатти юнонӣ истифода намегардад, аммо зоҳиран ба котибони он давр маълум 

будааст ва онро дар он замон ва ҳоло ҳам дар баъзе минтақаҳо дар мусиқӣ ва 

тамғагузории асп ҳамчун рақам истифода мекарданд. Ҳамин тариқ, воқеан ворид 

кардани як ҳарфи нав ба алифбои юнонӣ набуд (чунонки баъдан дар адабиёти ба 

забони бохтарӣ омадааст), балки барқарор кардани ҳарфе буд, ки дар матнҳои 

юнонӣ аз истифода баромада буд. 
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Пайдоиши алифбои тахорӣ (яъне бохтарӣ) аз юнонӣ низ бо самти 

навиштан аз чап ба рост нишон дода шудааст. Алифбои суғдӣ асли оромӣ ва 

самти муқобил дошт (аз рост ба чап) ва бо аломатҳо фарқ мекард, ки эҳтимолан 

сайёҳи чинӣ аз фарқияти ҳарфи суғдӣ ва алифбои тахорӣ сухан гуфтааст. 

Аз ёдгориҳои номбаршуда ва маълумоти Сюан Сзян хулоса кардан мумкин 

аст, ин хатти тахорӣ, эҳтимолан то асри VIII милодӣ дар ҳудуди Бохтар, аз ҷумла 

Хутталон, водии Ҳисор, Помири ғарбӣ (Шуғнон ва ғайра), минтақаи Бомиён 

(Афғонистони шимолӣ), то марзи Систон паҳн шуда буд. 

Тибқи гуфтаи Симс–Вилямс, бисёр катибаҳои дигари бохтарӣ пас аз кашфи 

катибаи Сурхкӯтал маълум шуданд. Мутаассифона, аксари онҳо пора–пора ё 

суст ҳифз шудаанд. Аммо, хушбахтона, дар соли 1993, дар маҳалли 

аҳолинишини Работак, дар наздикии Сурхкӯтал, дар вилояти Самангони шимоли 

Афғонистон як катибаи нави дорои аҳаммияти муҳим ба таври тасодуфӣ кашф 

карда шуд, ки бо номи катибаи Работак машҳур аст. Катибаи Работак ба 

рӯйдодҳои соли аввали ҳукмронии Канишка бахшида шудааст ва ба тарзи 

ғайримуқаррарӣ ба навиштаҷоти ёдгории Дориюши Бузург дар Бесутун шабоҳат 

дорад. Дар сатрҳои аввали катиба Канишка ҳамчун «Наҷотбахши бузург 

Канишкаи кушонӣ, додрас, одил, ҳокими мутлақ, худо, сазовори парастиш, ки 

шоҳии худро аз Нана ва ҷамеи худоҳо гирифтааст, ба соли якум [–и ҳукмронии 

худ], чун худоҳо розӣ буданд, шурӯъ намуд» тавсиф шудааст.  

Кашфи ин сарчашмаи беназир дар омӯзиши забони бохтарӣ нақши муҳим 

дошт. Бозёфтҳои минбаъд ба даст овардашуда воқеан гардиши куллӣ дар 

забоншиносӣ ба вуҷуд овард. Маҷмуи ин ҳуҷҷатҳои бохтарӣ ҳоло тақрибан сад 

матнро ташкил медиҳад, ки аксари онҳо дар коллексияи хусусии доктор Давид 

Халилӣ дар Лондон мавҷуданд. Аксари матнҳо, ба истиснои баъзеи онҳо аз як 

ҷой сарчашма мегиранд. 

Ба ғайр аз мактубҳо, гурӯҳи дуюми муҳимтарини матнҳо ҳуҷҷатҳои 

ҳуқуқӣ–шартномаҳо, шартномаҳои хариду фурӯш, кафолатҳо, расидҳо, санади 

хайрия ё озодиро ташкил медиҳанд. Дар муқоиса бо мактубҳо, ба гуфтаи Симс–

Вилямс дар ҳамаи ин ҳуҷҷатҳо санаи таърих дарҷ шудааст. Ба андешаи ӯ, дар 
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айни замон (яъне дар соли 1996) ӯ зиёда аз 20 адад чунин ҳуҷҷати таърихии дар 

байни солҳои 110 ва 549 солшумории кушонӣ навишташуда ошкор гардидааст. 

Ин давра замони ҳукмронии хунҳо, кидориҳо, ҳайтолиҳо ва туркҳо, инчунин як 

қисми даврони исломро фаро мегирад. Ҳуҷҷатҳо бисёр тафсилоти пурарзиш 

доранд, ки барои ҳар яки ин давраҳо муҳим маҳсуб мешаванд. 

Маълум аст, ки бо омадани тахориён ба Бохтар номи ин минтақа тағйир 

ёфт ва пас аз омадани онҳо ба ҷойи Бохтар номи «Тахористон» истифода гардид 

ва забони ин минтақа, ки пас аз сулолаи Кӯшон «Бохтар» ё «Кушон» ном дошт, 

инчунин, ба номи қабилаи тахор «забони тахорӣ» номида шуд. Ба гуфтаи баъзе 

муҳаққиқон, сарчашма ва манбаи пайдоиши ҳам вожаи «тоҷик» ва ҳам калимаи 

«дарӣ» аз ҳамин вожа гирифта шудааст, ки ин масъала пажуҳиши муфассали 

илмиро мехоҳад.  

Бояд гуфт, ки таҳқиқоти мукаммал дар заминаи забони бохтарӣ ба 

саволҳои норӯшани рушду такомули на танҳо ин забон, балки тамоми забонҳои 

эронии давраи миёна ҷавоб медиҳад. Масъалаи ба гурӯҳи забонҳои шарқии 

эронӣ дохил шудани забони бохтарии миёна низ зери шубҳа қарор дорад. 

«Забони бохтарӣ аз рӯйи сохтори грамматикии худ, нисбат ба дигар забонҳои 

эронии шарқии давраи миёна дуртар рафтааст. Дар осори хаттии бохтарӣ ягон 

аломати шаклии ҷинсияти возеҳи дастурӣ дида намешавад» [202, с. 342]. Робитаи 

забони бохтарӣ бо забони авестоӣ ҳамчун забони қаблӣ ва тоҷикӣ – дарӣ ҳамчун 

забони давраи нави ҳавзаи густариши забони бохтарӣ бояд ба таври мушаххас ва 

алоҳида мавриди баррасии илмӣ қарор гирад. 

Алифбои забони бохтарӣ аз 25 ҳарфи юнонӣ иборат буда, аз забонҳои 

эронии давраи миёна ягона забонест, ки аз хат ва алифбои юнонӣ барои ифодаи 

ин забон истифода шудааст. Донишманди эроншинос Симс–Вилямс дар робита 

ба ин чунин изҳори назар кардааст: «Кушониён, раҳбарони нави кишвар дар 

аввали ҳукумати худ забони юнониро ҳамчун забони асосии маъмурии 

императорӣ нигоҳ доштанд, вале баъдтар алифбои юнониро танҳо барои 

навишти калимаҳои забони бохтарӣ истифода мекарданд. Тағйироти куллӣ дар 

ин маврид вақте ба вуқуъ пайваст, ки шоҳи Кӯшониён Канишкаи I тангаҳои 
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худро бо забони бохтарӣ сикка зад. Баъди ин амали Канишка дар ин минтақаи 

Осиё забони юнонӣ дар тангаҳо истифода намешуд, ҷойи онро сикка задан бо 

забони бохтарӣ гирифт» [252, c. 3]. 

Забони бохтарии миёна, дар муқоиса бо забонҳои эронии давраи миёна, ки 

бо этнонимҳои онҳо (порсӣ–форсӣ, суғдӣ, хоразмӣ, портӣ ё парфиянӣ) 

номгузорӣ шуда буданд, номи таърихии худ “ориёӣ”–ро нигоҳ дошт, ки гувоҳи 

равшани ин навиштаҷоти Работаки давраи Кушон аст. Дар он катиба, аз ҷумла 

чунин омадааст: «Наҷотбахши бузург Канишкаи кушонӣ, додрас, одил, ҳокими 

мутлақ, худо, сазовори парастиш, ки шоҳии худро аз Нана ва ҷамеи худоҳо 

гирифтааст, ба соли якум [–и ҳукмронии худ], чун худоҳо розӣ буданд, шуруъ 

намуд. Ва он маншури [худро] ба юнонӣ бароварда (ва) баъд онро ба забони 

ориёӣ гардонид. Вай амр кард, ки тасвирҳои ин подшоҳон: шоҳ Куҷула Кадфиз, 

бобокалони ӯ ва шоҳ Вима Такту, бобои ӯ ва шоҳ Вима Кадфиз, падари ӯ ва 

инчунин худи ӯ, шоҳ Канишкаро таҳия кунанд». Олими машҳур дар шинохти 

сарчашмаҳои бохтарӣ Симс–Вилямс ҳангоми хондани ин матн чунин таъкид 

кардааст, ки: “Баъдан дар матн эълон карда мешавад, ки вай “фармонҳоро нашр 

кард, бо забони юнонӣ ва сипас онҳоро аз нав ба ориёӣ гузошт”. Маълум аст, ки 

ҳангоми сухан рондан аз забони ориёӣ Канишка маънои бохтарӣ, яъне забони 

навиштаҷотро дар назар дорад, чунонки Доро форсии бостонро дар назар дошт, 

вақте тасдиқ кард, ки: «Бо иродаи Аҳурамаздо ман як матни дигаре ба забони 

ориёӣ таълиф кардам, ки қаблан вуҷуд надошт» [87, с. 27].  

Ҳамин тариқ, бо ин далел мо шаҳодати як забони умумиро дорем, ки 

расман дар тули таърихи забонҳои эронӣ аз авестоӣ ва форсии бостон то 

бохтарии миёна, забон “ориёӣ” номида мешуд. Ин ҳувият ё умумияти забон 

баъдан бо пайдоиш ва ташаккули забони ба истилоҳ “форсии нав”, дурусттараш 

“форсӣ–тоҷикӣ–дарӣ” зоҳир мешавад.  

Дар замони Кушониён, забони бохтарии миёна на танҳо забони расмӣ ва 

давлатии империяи бузург, балки забони адабиёти бадеӣ, динӣ, маърифатӣ ва 

таълиму тарбия низ гардид. Ба ин маънӣ Симс–Вилямс чунин қайд мекунад: 

“Дар асрҳои аввали мелодӣ, забони бохтариро ба таври қонунӣ, метавон яке аз 
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забонҳои муҳимтарини ҷаҳони қадим номид. Ба сифати забони шоҳони Кӯшон 

буданаш ин забонро халқҳои тамоми империяи бузург, ки қаламрави 

Афғонистони муосир, шимоли Ҳиндустон, инчунин қисматҳои Осиёи Марказиро 

дар бар мегирифт, мефаҳмиданд. Ҳатто пас аз фурӯпошии империяи Кӯшониён, 

навиштан бо забони бохтарӣ, кам андар кам шаш асри дигар идома ёфт, ки инро 

бозёфтҳо аз ҷумла, катибаҳои асри IX дар водии Тучии Покистон, инчунин 

дастнависҳои бохтарии буддоӣ ва монавии дар воҳаи Турфони Хитойи ғарбӣ 

бадастомада, шаҳодат медиҳанд. Ҳамин тариқ, истифодаи забони адабии бохтарӣ 

тақрибан ҳазор сол идома ёфт” [252, c. 3]. 

Давраи ҳукмронии Канишка инчунин, давраи ташаккул ва паҳншавии 

забони бохтарӣ ва ба ибораи Абдулҳайи Ҳабибӣ– «модарзабон –забони дарӣ» 

буд. Азбаски Хатлон дар ҳамсоягии Бағлон қарор дошт, ин масъала ба таърихи 

он иртиботи бевосита дошта, гумон меравад дар баробари Бағлон дар ин тарафи 

рӯди Панҷ дар Хатлон низ ҳамон забони бохтарӣ роиҷ буд. Муҳаққиқ 

Д.Шлюмберже дар хусуси забони навиштаҷоти аз Сурхкӯтал ёфтшуда бо 

профессор В.Б Ҳеннинг ҳамфикр аст ва дар ин бора чунин менависад: «Оё ин 

забони Афғонистонро, ки дар асри кушонӣ маъмул буд, бо чӣ номе ёд метавонем 

кард? Дар ин бора байни донишмандон ихтилофи назар мавҷуд аст. Ва ба ақидаи 

ман назарияи мистер Ҳеннинг аз ҳама мақбултар аст ва онро бояд «забони 

бохтарӣ» бихонем». 

Дар хусуси ин забон олимон андеша доранд, ки он забони мардуми 

таҳҷоии Бохтар буда, ба забонҳои имрӯзаи паштуӣ ва мунҷонӣ наздикӣ дорад. 

Аммо забони худи кӯшониҳо, ки баромадашон аз қабилаҳои саку тахорӣ буд, аз 

забони бохтарӣ фарқ мекард [141, c. 162]. 

Фарқи байни забонҳои сакоиву тахорӣ ва сохтори онҳо чандон зиёд 

набудааст, зеро дар акси ҳол дар хонадони подшоҳӣ он забон он қадар зуд 

маъмул намегашт ва катибаҳои дар боло ёдшуда низ ба забони бохтарӣ ба вуҷуд 

намеомад. Агар забони он навиштаҷотҳоро монанди Ҳабибӣ «забони тахорӣ» 

гӯем, ин мафҳум ба ҳақиқат наздиктар мебуд. Зеро ҳам Бағлон ва ҳам Хатлон 

ҷузъи Тахористони таърихӣ буданд, ки дар он кишвар мардуми тахоризабон аз 
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замонҳои қадим зиндагӣ мекарданд. Навоварии дигаре, ки Канишка дар ҳаёти 

кишвари Кӯшониён дохил кард, дар тангаҳо табдил намудани навиштаҷоти 

забони юнонӣ ба забони бохтарӣ буд. Ба ақидаи Е.В. Зеймал, ин табдили 

навиштаҷоти сиккаҳо ба давраи солҳои охири ҳукмронии Канишка рост меояд. 

Аммо катибаи Работак ва таҳқиқотҳои солҳои ахири олимон аз он гувоҳӣ 

медиҳанд, ки гузариш аз забони юнонӣ ба бохтарӣ, ки дар катиба забони «ориёӣ» 

номида шудааст, ба соли аввали ҳукмронии Канишка рост меояд: (сатри 1) 

«Наҷотбахши бузург Канишкаи кушонӣ, додрас, одил, ҳокими мутлақ, худо, 

(сатри 2) сазовори парастиш, ки шоҳии худро аз Нана ва ҷамеи худоҳо 

гирифтааст, ба соли якуми (сатри 3) [ҳукмронии худ], чун худоҳо розӣ буданд, 

шуруъ намуд. Ва он маншури [худро] ба юнонӣ бароварда (ва) баъд онро ба 

забони ориёӣ гардонид» [103, c. 191]. 

Аз матни сангнабиштаи Работак метавон чунин хулоса кард, ки дар аксари 

қаламрави кишвари Кӯшониён забони ориёӣ роиҷ ва ба мардум мафҳум буд. 

Маънои дигари ин амал чунин буд, ки акнун дар Бохтар таъсири юнониён аз 

байн рафта, юнониҳои мавҷудбуда бо мардуми таҳҷоӣ омезиш ёфта буданд. Ба 

андешаи ғолиб «забони бохтарӣ забоне буда фавқулода матин ва бисёр ғанӣ. 

Қароре, ки аз ишорати Берунӣ ва зуввори чинӣ бармеояд, забони бохтарӣ, ки 

бад–он кушониҳо ҳарф мезаданд, як забони адабии бузурги фавқулода муҳимме 

будааст» [419, c. 12]. 

Сангнавиштаҳои Работак, Сурхкӯтал ва инчунин навиштаҷоти давраи 

охири ҳукмронии Канишка дар сиккаҳо бо алифбои шикастаи юнонӣ буд. Ин 

алифбо аз 24 ҳарф иборат буд ва барои эҳтиёҷоти забони бохтарӣ як ҳарфи дигар 

ба он илова шуда буд. Вале дар амал ҳангоми навиштан на ҳамаи он 24 ҳарф 

истифода мегардид. Аз деҳаи Даштиҷуми вилояти Хатлон як зангӯлаи биринҷӣ 

ёфт шудааст, ки дар он 17 ҳарфи юнонӣ сабт гардидааст [62, c. 210]. 

Ҳамин тариқ, дар давраи миёнаи рушди забонҳои эронӣ сарзамини Хатлон 

бо доштани лаҳҷаву гӯйишҳои хоси ин сарзамин, ба таври комил аз забони 

бохтарӣ ҳамчун забони расмӣ, коргузорӣ ва адабӣ истифода мебурданд ва ин 

забон забони модарии онҳо буда, дар охири давраи миёнаи рушди забонҳои 
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эронӣ ин забон ба тадриҷ дар ҳоли табдил ёфтан ба забони тоҷикӣ ва дарӣ 

будааст. 

 

II.3. Минтақаи Кӯлоб дар давраи нави рушди забонҳои эронӣ 

II.3.1. Нигоҳи иҷмолӣ ба вазъи таърихӣ 

Дар остонаи ҳамлаи араб забони бохтарии Тахористон, ки гӯйишҳои 

хатлонӣ ба он ворид буданд, оҳиста–оҳиста шакли худро дигар карда, ба 

гӯйишҳои забони дарӣ – тоҷикӣ омезиш ёфтанд ва метавон гуфт, ки забони 

тоҷикии давраи оғозинро пайрезӣ карданд. 

Тахористон пеш аз ҳуҷуми арабҳо дар як ҳоли харобӣ ва парокандагии 

комили сиёсӣ қарор дошт. Масалан, аз таърихи ҷангҳои арабҳо бо Тахористон 

чунин бармеояд, ки вилоятҳои Тахористон бештар дар алоҳидагӣ (Аҳорун, 

Шумон, Чағониён, Тирмиз, Хатлон ва ғайра) зидди арабҳо муқобилат карданд ва 

табиист, ки шикаст хӯрданд. 

Ногуфта намонад, ки на фақат Тахористон, балки тамоми сарзаминҳои 

Хуросону Мовароуннаҳр ба сабаби ҳуҷуми туркҳо ва задухӯрдҳои пайвастаи 

дастаҳои мухталифи онҳо дар як ҳоли харобӣ ва парокандагии сиёсӣ қарор 

доштанд. Аз ҳамин сабаб ҳам давлатҳои Осиёи Миёна натавонистанд, ба 

муқобили арабҳо муқовимати муташаккилона нишон диҳанд. 

Ҳуҷуми арабҳо ба Хуросон ва ба минтақаҳои то дарёи Ому воқеъгаштаи 

Тахористон аз давраи ба Марв роҳ ёфтани арабҳо оғоз гардида буд. Дар соли 54/ 

673–674 волии Хуросон Убайдулло ибни Зиёд ба Тахористон ҳуҷум карда, бо 

маликаи он Фатҳ Хотун ҷангид. Вай ҳафт маротиба ба Тахористон лашкар 

кашида, онро сахт хароб кард. Бори охир бо шоҳи Тахористон бар ивази фидяи 

зиёде сулҳ баст ва баъд аз он ӯро ба ҳоли худаш гузошт. Яъқубӣ ин хабарро 

чунин таъйид мекунад, ки Убайдулло дар ибтидо ба Тахористон ҳуҷум кард ва 

тартиби лашкари ӯро ҷанговари таҷрибадори ҷангдида Муҳаллаб ибни Абу 

Суфра пеш мебурд. 

Аз рӯйи маълумоти таърихнависи арабизабони асри IX Аҳмади Балозурӣ 

ҳуҷуми нахустини арабҳо ба Хуттал дар давраи лашкаркашии Саид ибни Усмон 
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[10, c. 63] рух дода буд. Балозурӣ навиштааст: «Умаййа [10, c. 25] ба Хуттал 

ҳуҷум кард ва онро ишғол кард, зеро хатлониён сулҳномаеро, ки бо Саид ибни 

Усмон баста буданд, риоя накарданд. Ин хабари Балозурӣ дар асарҳои 

муаррихони дигар ба назар намерасад. Саид ибн Усмон дар солҳои 675 волии 

Хуросон таъйин шуда, дар соли 676 шаҳри Тирмизро муддати дуру дароз 

муҳосира кард ва оқибат онро бо сулҳ гирифт, ки дар ин муҳосира хатлониён ба 

мардуми Тирмиз якҷо буданд. Гумон меравад маҳз дар замони муҳосираи 

Тирмиз ё баъди он ба Хуттал низ шартномаи сулҳ баста, дар бадал аз хатлониён 

маблағи муайяне гирифта бошад. Баъдтар хатлониён аз пардохтани маблағи 

ҳарсолаи он шартномаи сулҳ сар боз заданд. Аз ҳамин сабаб волии нави Хуросон 

Умаййа ибни Абдулло, ки дар давоми солҳои 694–697 волӣ буда, бо қабилаҳои 

дигари араб дар ҳолати ҷангҳои байниҳамдигарӣ қарор дошт [10, c. 25], дар 

охирҳои давраи волигии худ сот 696 ба Хуттал ҳуҷум карда, онро гирифтааст. Ба 

ақидаи Ғ. Ғоибов, Умаййа Хатлонро бо сулҳ гирифтааст, зеро агар Хатлонро бо 

ҷанг мегирифт, ин ҳодисаи муҳим дар асарҳои муаррихони дигар, аз ҷумла 

Табарӣ, Ибни Асир, Яъқубӣ ва дигарон сабт мегардид [86, с. 137].  

Бояд гуфт, ки дар байни худи саркардагони Хатлон дар ин давра созишу 

ҳамфикрӣ набуд ва як намунаи он ба тарафи арабҳо гузаштани Кеш ё Кис – 

писарамаки Сабал – шоҳи Хатлон буд, ки минбаъд ӯ аз тарафи шоҳи Хатлон дар 

як шабохун кушта мешавад. 

Ривояте вуҷуд дорад, ки модари писарамаки Сабал ба назди модари Сабал 

– ҳокими Хатлон кас фиристода мегӯяд: «Пас аз он ки Сабал писарамаки худ – 

Кешро кушт, ӯ чи тавр минбаъд дар рӯи замин зиндагӣ хоҳад кард, дар ҳоле ки 

писарамакаш ҳафт бародари дигар дорад ва онҳо хуни ӯpo талаб хоҳанд кард?!» 

Модари Сабал, ки як писар дошт, дар ҷавоби ӯ мегӯяд: «Шер якто мезояд, аммо 

хук – бачаҳои бисёр!» [86, с. 138]. 

Ривояти мазкурро Ибни Асир низ дар «ал–Комил фӣ–т–таърих»–и худ ба 

ҷуз аз қиссаи гуфтугӯи он ду модар пурра зикр кардааст. Вале бояд қайд кард, ки 

Табарӣ номҳои Кеш ва Сабалро дар шакли «Кис» ва «Сабал», аммо Ибни Асир 

бошад, дар шакли «Кеш» ва «Шабал» зикр намудааст. 
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Дар тавсифи муборизаҳои байниҳамдигарии қабилаҳои гуногуни араб 

барои ҳокимият дар Мовароуннаҳр, Табарӣ аз он ёд мекунад, ки арабҳо дар ин 

муборизаҳои байнихудӣ аз лашкари давлатҳои осиёимиёнагӣ, хусусан, аз Тархун 

– подшоҳи Суғд ва Сабал (Шабал) – подшоҳи Хуттал борҳо ёрӣ пурсида, маҳз бо 

ёрии сарбозони ин ду подшоҳ, арабҳо ва волии Хуросон Муфаззал ибни 

Муҳаллаб тавонистанд бар Мусо ибни Хозими марказгурез, ки зиёда аз 8 ҳазор 

аскар дошта, ба халифаи араб итоат намекард ва шаҳри Тирмиз дар ихтиёри ӯ 

буд, дар соли 85/704 ғолиб оянд [10, c. 64–65]. 

Арабҳо дар ҳолатҳои ҷудогона аз хусуматҳои байниҳамдигарии давлатҳои 

хурди Осиёи Миёна истифода карда, онҳоро зидди якдигар бармеангехтанд. Аз 

ҷониби дигар, хабари мазкур ба он далолат мекунад, ки дар он замон дар 

ибтидои асри VII маҳз ҳамин ду давлат – Суғд ва Хуттал дар минтақа соҳиби 

қудрат ва обрӯ буда, лашкарҳои неруманд доштаанд. 

Волии Ироқ Ҳаҷҷоҷ ибни Юсуф дар соли 704 ба Хуросону Мовароуннаҳр 

Қутайба ибни Муслими Бохилиро ҳамчун волию сарлашкар фиристод. Ба 

Қутайба муяссар гардид, ки бо ҳилаю найранг бо сардорони давлатҳои Хуросону 

Мовароуннаҳр алоқа барқарор карда, оқибат аз зиддиятҳои дохилияшон 

истифода карда, ҳар кадоми онҳоро дар алоҳидагӣ нобуд созад ва давлатҳои 

онҳоро ба даст орад. Чунончи ӯ соли 91/709–710 Низак–тархонро, ки ба 

муборизаи озодихоҳонаи мардуми Тахористон дар муқобили арабҳо роҳбарӣ 

мекард, асир гирифта, бо шамшер сари ӯро дар вилояти Искимишти Бадахшон 

дар назди чашмаи Вахшхошон бо дасти худаш аз тан ҷудо кард. Аз рӯи як хабари 

Табарӣ, Низак ҳамроҳи 700 нафар, аммо аз рӯи хабари ҳамқабилаҳои Қутайба – 

бохилиён, ҳамроҳи 12 ҳазор нафар хешовандон ва деҳқонони Тахористон кушта 

шуданд [86, с. 139]. Мақсади Қутайба аз ин кушторҳо бесардору бероҳбар 

монондани мардуми Хуросону Мовароуннаҳр буд. Деҳқонони он вақт ба маънои 

сардорони вилояту ноҳияҳо буданд, ба монанди деҳқони Ҷузҷон, деҳқони 

Тирмиз ва ғайра. 

Ба ҳамин тариқ, ба муборизаву набардҳои сарсахтонаи мардуми Хатлон ба 

муқобили арабҳо нигоҳ накарда, оҳиста–оҳиста арабҳо дар Хатлон пирӯзӣ ба 
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даст оварданд ва мардуми ин минтақа ба дини ислом гаравиданд ва фарҳанги 

исломиро қабул карданд. 

 

II.3.2. Вазъи забонӣ 

Забону лаҳҷаҳои минтақаи Хатлон дар давраи нави рушди забонҳои эронӣ 

дар баробари гӯйишҳои дигари сарзаминҳои васеъу паҳновари Хуросону 

Фарорӯд ба лаҳҷаву гӯйишҳои забони форсии нав ё тоҷикӣ иртиботи бевосита 

доштанд. Аз рӯйи пажуҳишҳои нави забоншиносӣ бархе аз манбаъҳои хаттии 

давраи миёна (хусусан, матнҳои монавии портӣ) тақрибан аз забони осори 

хаттии давраи оғозини забони тоҷикӣ (то иқтибосҳои арабӣ) фарқе надоранд. Аз 

ҷумла, сарчашмаҳои хаттии бозёфтшуда аз воҳаи Турфони ноҳияи мухтори 

Синзян–Уйғури Чин, ки ҳоло дар Китобхонаи давлатии Олмон (шаҳри Берлин) 

нигаҳдорӣ мешаванд, нишон медиҳанд, ки суннати навишторӣ ба забони 

тоҷикии давраи оғозин ба давраи пеш аз истилои араб рафта мерасад. Мувофиқи 

маълумоти Ғулом Ҷелонии Доварӣ осори аз ноҳияи Турфон (дар остони Синзяни 

Чин) ба даст омада, нишон медиҳад, ки оғози забони порсии нав аз замони 

шоирону нависандагоне чун Ҳанзалаи Бодғисӣ, Фирӯзи Машриқӣ, Рӯдакӣ ва 

амсоли онҳо ҳам фаротар мебошад. Ӯ қайд мекунад: «Манзури ман 22 барг аз 

нусхаҳои кучаки хаттист, ки матни онҳо ба забони порсии нав аст, аммо ба 

расмулхатти монавӣ навишта шудаанд. Ба бовари Вернер Сундерман ин 

нусхаҳои монавӣ такя ба ҳунари хушнависӣ мутааллиқ ба авохири қарни IХ ва 

авоили қарни Х–уми мелодӣ мебошанд. Ба унвони намуна матни баргеро, ки 

бахше аз як китоби динбоварӣ буда, бо шумораи М 877 ва М 403 сабт шуда, бо 

ҳарфнависии лотину порсӣ нақл карда ва сипас онро ба забони порсии нав 

бармегардонам:  

Nyrwg ‘yg yzdyg pd trs ’ wd ӣym. ’ndy šg ’wd z’ryy nšystn, Dyl ’wd hwš‘y 

xwyš r’y swyh m’εrft ‘y rwšn ‘y xwd’ pd dwε’ u xw’ st ӣr d’štn. 

Нируг иг яздиг пад тарс уд бим. Андишг уд зорӣ нишастан, Дил уд ҳуши 

хишрои сӯйи маърифати рушани худо пад дуо у хост бардоштан. Яъне: «Неруи 
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яздиро бар (зидди) тарсу бим андеша ва зорӣ нишондан, дилу ҳуши хешро сӯйи 

маърифати рӯшани Худо бо дуову хост бардоштан» [87, c. 74–75]. 

Бинобар навиштаи Сюан Сзян дар бораи Тахористон, ки бештари 

муҳаққиқон ба он истинод овардаанд, забони сокинони он аз забони дигар 

кишварҳо каме тафовут доштааст. Ӯ оварда, ки ҳуруфи асосӣ дар алифбои онҳо 

25–то буда, ба паҳнои сафҳа менависанд ва аз чап ба рост мехонанд. Ҳамчунин, 

ин сайёҳи чинӣ дар мавриди забон ва расмулхат дар Бомиён, Тахористон, 

Шуғнон ва Читрол маълумоти хеле муҳимро дар ёддоштҳои хеш сабт кардааст, 

ки бинобар муҳиммияти он, ҳамон тавре ки дар манобеи русӣ аз чинӣ тарҷума 

шудааст, иқтибос мекунем: «… в Бамиане «письмо, обычаи и монеты те же, что в 

царстве Ту–хо–ло (Тохаристан), язык несколько отличен»; в Каписе «письмо во 

многом соответствует письменность Ту–хо–ло, обичаи, язык и религиозные 

установления довольно различный»; в Шугнане «пиьмо то же, что в стране Ту–

хо–ло, в языке имеются отличия»; в Читрале «письмо то же, что и в Ту–хо–ло, 

язык другой» [140, c. 49]. (Дар Бомиён «хат, суннат ва сиккаҳо ҳамон аст, ки дар 

шоҳигарии Тахористон, забон андак фарқ дорад»; дар Каписо «дар бисёр ҳолат 

хат ба хатти Тахористон мутобиқ аст, суннат, забон ва тартиботи динӣ каме фарқ 

дорад»; дар Шуғнон «хат ҳамон таврест, ки дар кишвари Тахористон, дар забон 

фарқият вуҷуд дорад»; дар Читрол «хат ҳамонест, ки дар Тахористон, забон 

дигар аст») 

Аз ин навишта чунин бармеояд, ки миёни забони Тахористон ва забонҳои 

Бомиён, Каписо, Шуғнон ва Читрол тафовут вуҷуд дошта, аммо расмулхати онҳо 

яке будааст. Чи тавре ки В.А.Лившитс тазаккур медиҳад, «ҳайтолиҳо дар 

Тахористон ва атрофи он мисли Кушон ба ҳайси забони расмии мактубӣ 

(навишторӣ) аз забони бохтарӣ истифода мекарданд» [142, c. 49]. Хатти бохтарӣ 

(дар асоси алифбои юнонӣ) дар Хутталон низ якҷо бо забони бохтарӣ истифода 

мешудааст. 

Бо таваҷҷуҳ ба ин навиштаи таърихии Сюан Сзян муҳаққиқони осор ва 

забони бохтарӣ ба натиҷае расидаанд, ки дар Тохаристон на фақат дар садаи VII, 

балки дар садаҳои баъдӣ низ алифбои юнонии бохтарӣ вуҷуд доштааст. 
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Истифодаи ин расмулхатро дар Хуттал номаи шоҳи Хуттал бо номи Юдак ба 

Деваштич – ҳокими Панҷакант бо хатти юнонӣ таъйид мекунад [258, c. 88]. 

Дар ёддоштҳои ин сайёҳ Хутталон (Хатлон) низ яке аз вилоёти хеле бузург 

тавсиф гардида, вале дар бораи забон ё забонҳои ин сарзамин ва шаҳрҳои он 

маълумот оварда нашудааст. 

Зоири буддоӣ Хой Чао, ки соли 726 ба Осиёи Миёна омада буд, дар 

баробари Тахористон, дар мавриди Хутталон низ иттилооти мухтасар овардааст, 

ки тибқи он дар ин кишвар нисфи мардум – ху, яъне бумӣ, нисфи дигар турк 

будаанд. Кишвар таҳти ҳукумати арабҳо қарор дорад. Қисме аз аҳолӣ ба забони 

тахорӣ, бархе ба туркӣ, бархе дигар ба забони маҳаллӣ муошират мекунанд [257, 

c. 89; 63, c. 228–229]. Б.Я. Ставиский дар иртибот ба истилоҳи «ху» афзуда, ки 

муаллифони чинӣ ин истилоҳро дар он замон ҳам барои мардуми Хутталон ва 

ҳам нисбат ба мардумони дигари эронизабони Осиёи Миёна ва Туркистони 

шарқӣ истифода мекардаанд [257, c. 89]. 

Дар робита ба мавриди истифода қарор гирифтани забони туркӣ дар Осиёи 

Миёна академик Б. Ғафуров чунин нигоштааст: «Шумораи аҳолии туркзабон дар 

Осиёи Миёна махсусан аз нимаи дуюми асри VI мелодӣ, вақте низомиёни 

хоқонигарии турк баъд аз шикасти ҳайтолиҳо дар баъзе навоҳии фарорӯдии 

Осиёи Марказӣ қудратро ба даст гирифтанд, зиёд шуд. Аз ҳамин давра 

қабилаҳои турк боз нақши бештарро дар ҷараёни этникӣ ва глоттогенезии Осиёи 

Миёна (махсусан дар минтақаҳои шимолӣ ва шимоли шарқӣ) иҷро мекарданд» 

[63, c. 544]. Дар идома Б. Ғафуров бори дигар аз ҳамин иттилои Хой Чао дар 

хусуси мавҷудияти аҳолии туркзабон дар Хутал ёдовар мешавад. Ин ҳама далели 

вазъи чандзабонӣ дар Хатлони таърихӣ дар оғози садаи VII милод ба баъд 

мебошад. Забони туркӣ он таъсиреро, ки дар вилоятҳои шимол ва шимоли шарқи 

Осиёи Миёна ба забонҳои бумии эронӣ ва баъдан забони тоҷикӣ гузошт, дар 

Хуттал ба чунин нуфуз расида натавонист. Аммо дар раванди таърих дар 

минтақаи Хатлон мисли сарзаминҳои дигари Осиёи Миёна, аз ҷумла навоҳии 

Тоҷикистон бар ивази бархе аз номҳои ҷуғрофӣ номгузории туркӣ истифода 



 
 

102 
 

шуд, ки ин амал иллати аз ёдҳо рафтани теъдоде аз номҳо дар ин манотиқ 

гардид.  

Ҳамчунон ки В.В. Бартолд овардааст, номи Тухоло дар навиштаи Сюан 

Сзян номи вилояте дар шарқи Хутан будааст, ки аз харобаҳои он ҷой ёдгориҳои 

адабиёти буддоӣ ба даст омадааст. Аммо Сюан Сзян дар бораи ин ёдгориҳои 

Тухоло чизе нагуфтааст. Тахориҳо аз шарқ, аз маҳалле дар шарқи Хутан ба 

соҳилҳои болооби Амударё омада буданд ва онҳо қаблан таҳти таъсири оини 

буддоӣ қарор доштанд [28, с. 469]. 

Аз ин нигоштаи Хой Чао чунин бармеояд, ки дар садаи VII дар Хутталон се 

забон ба кор мерафтааст. Забони маҳаллӣ ҳамон забони мардуми бумии ин 

сарзамин, яъне Хуттал ё Хутталон аст. Ягонагӣ ё иттиҳоди мардумони сокини 

сарзаминҳои соҳили чапи Амударё (шимоли Афғонистон) ва соҳили рости он 

далели умумияти этникии аҳолӣ дар он замон то ба имрӯз будааст. Ҳамчунон ки 

Б.Я.Ставиский бо истинод бо Д.А. Мачинский зикр мекунад, «муаллифони 

юнонӣ, аз рӯйи қоида марзҳои минтақаҳои бузург ва гурӯҳҳои қавмиро бо 

таваҷҷуҳ ба соҳилҳои дарёҳо муайян мекарданд… Ин марзбандӣ, тавре 

пажуҳишҳои дақиқ нишон доданд, шартӣ буда, онҳоро бе санҷиш ва айнан 

набояд қабул кард» [258, с. 37]. Чунин вазъ дар миёни мардумони сокини ду 

соҳили Амударё ҳамеша вуҷуд доштааст ва ҳамин равобит миёни ноҳияҳои ду 

соҳили рӯди Панҷ дар самти Бадахшон низ ба мушоҳида мерасад. 

Бояд тазаккур дод, ки масоили истифодаи забон ва хатти бохтарӣ дар 

сарзамини Хатлон бар асоси манобеи таърихӣ ва осори пайдошуда дар 

расмулхати бохтарӣ аз ин манотиқ таъйид мегардад. Бар асоси пажуҳишҳои 

анҷомёфта дар иртибот ба осори бохтарӣ муҳаққиқон то садаи нахусти даврони 

исломӣ дар Хатлон роиҷ будани забон ва хатти бохтариро бо гӯйишҳои маҳаллии 

он тасдиқ кардаанд. Ҳамин тариқ, аз садаҳои VII–VIII ба баъд ба андешаи 

муҳаққиқон дар Хатлон давраи дузабонии гӯйишҳои маҳаллӣ ё бумии бохтарӣ ва 

марҳилаи нахусти забони форсии дарӣ оғоз гардида буд [142, c. 47–81; 259, c. 

314–346; 311, c. 10–12]. Соли 1952 аз Даштиҷуми вилояти Кӯлоб як зангӯлаи 

биринҷӣ барои овехтан ба гардани шутур бо алифбои бохтарӣ (шабеҳи юнонӣ) 
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кашф гардид, ки он ба садаҳои I–II милод нисбат дода мешавад. Ин матн то ба 

ҳол шинохта ва ё хонда нашудааст [Дар бораи ин бозёфт ниг.: 146, с. 143–144; 

198, 209–акси зангӯла бо навиштаи он; 142, поварақи 64; 259, c. 325].  

Воқеан, сарнавишти ҳама забонҳои шарқии эронӣ дар қарнҳои аввали 

ислом бо оғози густариши забони тоҷикӣ (форсии дарӣ) дар вазъи дузабонӣ хеле 

шабеҳи ҳам будааст. 

Бинобар нигоштаи Р. Фрай, дар Бохтар наздики солҳои 50 пеш аз милод 

забони расмӣ забонҳои юнонӣ ва бохтарӣ будаанд. Забони бохтарӣ дар Суғд ба 

ҳайси забони расмӣ ва гуфторӣ истифода мешудааст. Солҳои 650 милодӣ шакли 

гуфтории забони бохтарӣ дар мақоми расмӣ дар Бохтар ба кор рафта, аммо дар 

Суғд ва Кошғар ин забон маҳдуд ё аз истифода хориҷ гардидааст. Дар ин давра 

дар муқоиса ба Суғд дар Бохтар забони тоҷикӣ (форсӣ) якҷо бо бохтарӣ роиҷ 

будааст. Дар умури тиҷории Бохтар аз ин давра ба баъд ду забон: тоҷикӣ (форсӣ) 

ва суғдӣ, ба кор мерафтааст [296, c. 262–263].  

Ҳамчунон ки пажуҳишгарони осори бохтарӣ натиҷагирӣ кардаанд, забони 

мардуми бумии Бохтар ҳамон забонест, ки гӯйишҳои он ҳанӯз дар охири садаи Х 

ва оғози садаи ХI маҳфуз будаанд. Дар таъйиди ин назар муҳаққиқон ба 

нигоштаи Берунӣ дар бораи лаҳҷаҳои ал–балхия ва ат–тухория истинод 

мекунанд. Тафсилоти бештарро дар мавриди расмулхат ва забони бохтарӣ дар 

замони Кушониён метавон аз мақолаи В.А. Лившитс пайдо кард [143, c. 313–

321]. Дар Хатлон низ вазъи забони бохтарӣ дар мақоми забони расмӣ ва гуфторӣ 

мисли Бохтар ва шаҳрҳову ноҳияҳои он будааст. 

Дар мавриди забонҳои ин давра дар Тахористон ва Хутталон ҷуз осори 

хаттӣ маводи дигар ин номҳои ҷуғрофии маҳфуз дар осори таърихӣ мебошад. 

Дар давраи оғозини рушди забони тоҷикӣ (дар осори хаттии асрҳои IХ–Х) 

хусусиятҳои маҳаллӣ ва лаҳҷавии ин забон дар минтақаҳои гуногуни густариши 

он ба мушоҳида мерасад ва таҳияи фарҳангу луғатномаҳои гуногун шоҳиди ин 

гуфтаҳост.  

Дар бораи вуҷуд доштани вижагиҳои лаҳҷавӣ ҷаҳонгардону 

ҷуғрофиядонони зиёде маълумот дода, далели вуҷуд доштани лаҳҷаву гӯйишҳои 
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забони тоҷикиро тасдиқ мекунанд. Аз ҷумла, Муқаддасӣ зикр мекунад, ки 

лаҳҷаву шеваҳои Тӯсу Нисо ба гӯйиши Нишопур; шеваҳои Сарахсу Абевард ба 

гӯйиши Марв; лаҳҷаҳои Бомиёну Тахористону Тирмиз ба гӯйиши Балх ва ғайра 

шабоҳат доранд. Нисбат ба шеваҳои Марвруд ӯ қайд мекунад, ки ин лаҳҷаҳо ҳам 

ба гӯйиши Балх ва ҳам гӯйиши Марв наздикӣ доранд. Лаҳҷаи Ҷузҷон байни 

гӯйишҳои Марву Балх мавқеи мобайниро ишғол мекунад. Лаҳҷаи Гарҷистон ҳам 

дар байни гӯйишҳои Ҳироту Марв қарор дорад. Муқаддасӣ гӯйишҳо ва лаҳҷаҳои 

Бухоро, Самарқанд, Фарғона, Балх, Буст, Марв, Нишопур, Ҳирот, Тӯсу 

Абевардро номбар намуда, дар зимн вижагиҳои овоӣ ва вожагонии онҳоро низ 

нишон медиҳад, ки бархе аз онҳо дар гӯйишҳои имрӯзаи забони тоҷикӣ дида 

мешаванд. Ба таври мисол, шакли феълии – ак, ки дар лаҳҷаи Самарқанд 

(бикардакам, бигуфтакам) дар асри даҳ дида шудааст, имрӯз ҳам вомехӯрад. Дар 

як қатор ҳолатҳо ин фарқиятҳои лаҳҷавӣ метавонанд зери таъсири субстрати 

забонҳои маҳаллии пешин – таъсири забони портӣ дар Хуросон, суғдӣ дар водии 

Зарафшон ва ноҳияҳои атрофи он, забони бохтарӣ ва қабилаҳои сакоӣ дар 

Тахористону Сиистон пайдо шуда бошанд. Вале ин фарқиятҳо ба 

ҳамдигарфаҳмии гурӯҳҳои гуногуни сокинони ин сарзаминҳо, ки бо гӯйишу 

лаҳҷа ва шеваҳои мухталиф суҳбат мекарданд, халал ворид намекарданд. Мавҷуд 

будани лаҳҷаву гӯйишҳои гуногун мавҷудияти як забони умумиро инкор 

намекунад, балки ин гӯйишҳо шохаҳои мухталифи ин забони умумӣ буданд. 

Муқаддасӣ ҳамаи ин гӯйишу лаҳҷаҳоро номбар карда, вижагиҳои алоҳидаи 

онҳоро нишон медиҳад ва ҳамзамон ишора мекунад, ки ҳамаи ин лаҳҷаву 

гӯйишҳо ба забони форсӣ, яъне тоҷикӣ тааллуқ доранд. 

 Ҷуғрофияи интишори забонҳои эронӣ дар давоми ҳазор – ҳазору панҷсад 

соли охир куллан тағйир наёфтааст ва аксари забонҳои эронӣ ба монанди забони 

яғнобӣ ва забонҳои бадахшониву забони пашту дар ҳамон ҷойи пешинаи худ бо 

каме тағйирот қарор доранд. Забони тоҷикӣ ҳам дар сарзаминҳое, ки ёдовар 

шудем, аз давраҳои бостон забони оммаи халқ будааст. Ҳаракати забони тоҷикӣ 

ба тарафи минтақаҳои ҷануб ва ғарби Эронзамин дар асрҳои минбаъда фақат дар 

асоси дар асри Х ба забони адабӣ табдил ёфтани он дар Осиёи Миёна рух 
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додааст [34, c. 49–50]. Е.Э. Бертелс дар бораи вуҷуд доштани забони дарӣ–

тоҷикӣ дар сарзамини Бухоро чунин менависад: «Бидуни шак дар ин давра дар 

Осиёи Миёна забону гӯйишҳои зиёде вуҷуд дошт, вале гумон аст, ки ҳамаи ин 

забонҳо лаҳҷаҳои забони суғдӣ буданд. Ба он ҳолат, ки забони Бухоро суғдӣ 

набуд, ду далел, ки нахустин бор аз тарафи О.А.Смирнова қайд шудааст, ишора 

мекунад: дар сиккаҳои зарробхонаи Бухоро алифбои суғдӣ истифода 

нагардидааст; дар ҳолате, ки унвони ҳокимони Суғдиён ихшид ё афшин буд, ин 

унвонҳо дар Бухоро маъмул набуданд ва ҳокимони Бухоро худро Бухорхудот 

меномиданд. Ҳамаи ин далелҳо нишон медиҳанд, ки дар сарзамини Осиёи Миёна 

дар баробари забони суғдӣ забони дигаре вуҷуд дошт, ки то ҳуҷуми арабҳо 

соҳиби хат будааст» [34, c. 39–57]. Агар ба ин далелҳои донишманди шинохтаи 

рус роиҷ будани истилоҳи «худот»–ро ҳамчун унвони мақоми соҳибмулкӣ дар 

забони маҳаллии Бохтарзамин дар намунаи «Сомонхудот» ва «Чағонхудот» 

илова намоем, пас, сухан дар бораи забони маҳаллие меравад, ки дар ин давра 

ташаккул ёфта, ба забони тоҷикӣ табдил ёфтааст. 

Дар «Таърихи Бухоро» Абубакри Наршахӣ дар бобе таҳти унвони «Зикри 

бинои масҷиди Бухоро» дар бораи забони мардуми Бухоро менависад: «Қутайба 

ибни Муслим масҷиди ҷомеъ бино кард. Андар ҳисори Бухоро ба соли 94 ва он 

мавзеъ бутхона буд мар аҳли Бухороро. Фармуд, то ҳар одина дар он ҷо ҷамъ 

шудандӣ, чунонки ҳар одина мунодӣ фармудӣ, ки ҳар кӣ ба намози одина ҳозир 

шавад, ду дирҳам бидиҳам. Ва мардумони Бухоро ба аввали Ислом дар намоз, 

Қуръон ба порсӣ хондандӣ ва арабӣ натавонистандӣ омӯхтан. Ва чун вақти рукуъ 

шудӣ, марде будӣ, ки дар паси эшон бонг задӣ, ки бакунитон кунит (яъне рукуъ 

кунед) ва чун саҷда хостандӣ кардан, бонг кардӣ, ки нагунбод кунит (яъне, саҷда 

кунед)» [386, c. 60]. 

Ҳамин тариқ, баррасиҳои муҳаққиқон нишон медиҳад, ки забони тоҷикӣ 

(дарӣ, форсӣ) забони бостонӣ буда, хостгоҳи он сарзаминҳои таърихии Бохтару 

Хуросони таърихӣ, дурустараш канори чапу рости дарёи Омуст. Забони тоҷикӣ 

дар давраи пеш аз ислом дар заминаи забонҳои портӣ, бохтарӣ, суғдӣ, хоразмӣ ва 

забони паҳлавӣ (форсии миёна) ташаккул ёфт. Устувории меъёрҳои навишторӣ 
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ва адабии забони қадимтарин осори боқимондаи илмиву адабии ин забон нишон 

медиҳад, ки ин забон идомаи мустақими забони форсии миёна ё шакли 

тағйирёфта ё ба қавли баъзе муҳаққиқон «гунаи вайроншуда»–и [34, c. 10] забони 

форсӣ нест, балки то истилои араб ҳамчун забони мустақил дар баробари забони 

форсии миёна вуҷуд дошт. Эҷодиёти бадеӣ ба ин забон, бешубҳа, дар байни 

монавиҳо низ вуҷуд дошт. Забони тоҷикӣ дар давраи то истилои араб дар 

сарзаминҳои берун аз Хуросону Фарорӯд густариш ёфта будааст. Манбаъҳои 

арабизабон аз вожаву ибора ва ҷумлаҳои алоҳида, то порчаҳои шеърӣ ёд 

мекунанд, ки ба ин забон боқӣ мондаанд. Вожаву таркибҳо ва ҷумлаҳои алоҳида 

(мисли «уштурбон», «бӯстонбон», «Бадбахт, мор–мор! Бигаз–Бигаз!»; «Тозии 

эшон кастам»; «Дар марг низ мардӣ бояд!»; «Некон кунанд ва бадон кунанд ва 

ҳар ки ин кунед, сол во сар набарад»; «Або ин темор бояд андаке шодӣ») [338, c. 

211–225; 394, с. 54–75], ки дар ҳолатҳои мухталиф иқтибос шудаанд, корбурди 

васеъ ва зиёди забони тоҷикиро дар давраи пеш аз истилои араб ва баъди он 

нишон медиҳад. 

1. Дар ибтидои асри VIII забони зиндаи мардуми Балх (ва ё қисми он) 

забони тоҷикӣ будааст. Аз рӯйи иттилооти муаллифони арабизабон Ибни 

Муқаффаъ (721–757) ва Муқаддасӣ (асри Х) метавонем ба хулосае оем, ки 

аллакай дар оғози асри VIII забони тоҷикӣ (форсӣ) дар Балх забони мардум буд. 

Ба таври намуна, яке аз қадимтарин осори ба дасти мо расида, бо алифбои арабӣ 

порчаи шеърие мебошад, ки дар «Таърихи Табарӣ» ҳангоми тасвири ҳодисаҳои 

солҳои 727–737 замони шикаст хӯрдани арабҳо дар ҷанг ба муқобили мардуми 

Хатлон (Аз Хуталон омадиҳ, Ба рӯ табоҳ омадиҳ...) оварда шудааст. Матни ин 

маълумот ва хусусияти худ ин суруда шубҳае дар бораи аз байни мардум 

баромадани он ва хеле машҳур будани ин қитъаи шеърӣ дар Балх боқӣ 

намегузорад. Ба ҳамин тариқ, забони мардум ва ё қисмате аз мардуми Балх 

будани забони тоҷикӣ (форсӣ) бо ин намунаи шеърӣ тасдиқ мегардад [201, c. 

231–232]. Яъне, бо боварии комил гуфтан мумкин аст, ки сарзамини Хатлон, ки 

шомили Балхи бостонӣ буд, яке аз гаҳвораҳои пайдоиши забони тоҷикӣ буда, 
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бархе аз аввалин порчаҳои шеърӣ, аз қабили “Аз Хуталон омадиҳ...” ба забони 

мардуми Хатлон низ дахл дорад. 

Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон дар китоби “Забони миллат – ҳастии 

миллат” аввал ин байтро пурра оварда, дар бораи порчаи шеърии мазкур чунин 

ибрози андеша намудааст: “Табарӣ дар се маврид аз ҳаводиси солҳои 108/730 ва 

119/741 нақл мекунад, ки волии Хуросон Асад ибни Абдуллоҳ ба Хатлон лашкар 

кашид ва дар ин ҷанг шикаст хӯрда, шармсору парешон ба Балх гурехт. Ин шеър 

аз ҷониби мардуми Балх ба ин муносибат суруда шудааст ва кӯдакон онро дар 

кӯчаҳои Балх мехонданд.  

“Аз Хуталон омазиҳ, 

Ба рӯ табоҳ омазиҳ. 

Обор боз омазиҳ, 

Хашак низор омазиҳ” [338, c. 223].  

Шеъри мазкур аҳаммияти таърихӣ дошта, барои огоҳии бештари 

алоқамандон ба таърихи забони тоҷикӣ як сарчашмаи мустанад ба ҳисоб 

меравад. 

Муҳаққиқ Ҳасани Султон аз қавли Муҳаммад ибни Ҷарири Табарӣ се 

гунаи шеъри мазкурро оварда, таъкид менамояд, ки ин сурудаҳо аз асолат ва 

бумӣ будани забони тоҷикӣ дар ин сарзамин то истилои араб шаҳодат медиҳанд: 

“... суруди мардуми Балх ба муносибати шикасти волии Хуросон Асад ибни 

Абдуллоҳ аз мардуми Хатлон ва бозпас ба Балх фирор кардани ӯ, ки Муҳаммад 

ибни Ҷарири Табарӣ дар се маврид бо се гуна дар таърихномаи худ аз он ёдовар 

шудааст, гунаи аввал: 

Аз Хуталон омазӣ,  

Ба рӯ табоҳ омазӣ 

гунаи дувум: 

Аз Хуталон омазӣ,  

Ба рӯ табоҳ омазӣ 

Бедил фароз омазӣ 

гунаи севум:  
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“Аз Хуталон омадиҳ, 

Ба рӯ табоҳ омадиҳ. 

Обор боз омадиҳ, 

Хашак низор омадиҳ” [313, c. 13–14].  

2. Муҷтабои Минувӣ аз матни рисолаҳои арабии яке аз бузургони тасаввуф 

Абуабдуллоҳи Тирмизӣ (ваф. байни солҳои 908–913) як ҷумлаи тоҷикиро пайдо 

кардааст, ки чунин аст: “Бадӣ написандед ва дӯст доред некӣ; ҷаҳон ҳаме маро 

нагиред; Се чиз туро додам: ҷалоли ман, азамати ман ва баҳои ман; Туро додам 

илми аввалину охарин” [338, c. 220].  

Тавре ба аҳли таҳқиқ маълум аст, шаҳри Тирмиз аз шаҳрҳои Тахористон 

буда, ҳангоми муҳосираи он аз тарафи арабҳо сарбозони хатлонӣ барои ёрӣ ба ин 

шаҳр омада, ба муқобили арабҳо ҷангида буданд. Инчунин, созишномаи 

аввалини байни шоҳи Хатлон ва арабҳо низ дар ҳамин шаҳр сурат гирифта буд. 

Яъне, чунин хулоса кардан мумкин аст, ки аҳолии бумии шаҳри Тирмиз ва 

ноҳияҳои атрофи он дар ин давра ва баъдан дар давраи Абуабдуллоҳи Тирмизӣ 

тоҷикзабон буданд. 

3. Ҷумлаи дигаре, ки онро ба суфии шинохта Ҳотими Асам сокини шаҳри 

Вашгирд (ноҳияи Файзободи ҳозира дар Тоҷикистон) нисбат медиҳанд, чунин 

аст: “Эй ба се муаллим табоҳшуда, туро кӣ ба салоҳ тавонад овард?” [338, c. 221].  

Бояд гуфт, ки Ҳотими Асам дар соли 851 мелодӣ дар ҳамин шаҳри 

Вашгирд аз дунё гузаштааст. Аз рӯйи маълумоти тазкираҳо дар асрҳои VIII ва IX 

шаҳри Вашгирд яке аз марказҳои асосии Хатлон ба ҳисоб мерафт.   

4. Муаррихи варзидаи тоҷик Ғ. Ғоибов дар бораи як дубайтии дигар, ки аз 

ҳамон давра мерос мондааст ва шукӯҳу шаҳомати забони тоҷикиро нишон 

медиҳад, чунин нигоштааст: “Бар хилофи ақидаи машҳуре, ки гӯё дар асрҳои 

миёна дар кишварҳои исломӣ кашидани сурати одам манъ буд, дар қаср якчанд 

сурати одамон пайдо гардиданд: расми ҷавони зебое, ки дар дасти росташ гурзе 

дорад ва расми марду зане, ки яке уд ва дигарӣ танбӯр менавохтанд. Расми ин ду 

мусиқанавозро Э. Ғуломова дар соли 1984 дар зали V ҳокимони Хатлон пайдо 

карда, ба роқими ин китоб барои хондани навиштаҷоте, ки дар назди он расм ҷой 
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дошт, муроҷиат кард. Маълум гардид, ки дар асл ҳамон як навиштаҷот дар боло 

ва поёни расм ду бор навишта шуда будааст. Ин катиба тасодуфӣ буда, шахсе 

ҳангоми вайронии қаср ба он даромадааст ва аз зебоии расм ба ваҷд омада, бо 

ангиштпорае як дубайтии халқии дар он замон машҳурро ду маротиба дар назди 

он сурат сабт намудааст. Он дубайтӣ ин аст: 

Лаб ҳаме хвашмаза (хушмаза), 

Абра камони Ҳамза. 

Тираш хаданги ғамза, 

Чашмакош ҳоки дилҳо” [86, c. 195–196]  

Хулоса, намунаҳое, ки дар ин ҷо пешниҳод шуд ба таври бевосита ва дар 

бархе мавридҳо ба таври бавосита аз он дарак медиҳад, ки дар остонаи ҳамлаи 

араб ва баъд аз он дар минтақаи Хатлонзамин ва навоҳии атрофи он давраи оғози 

рушди забони тоҷикӣ дар рушду такомул буда, аҳолии ин сарзамин тоҷикзабон ё 

даризабон будаанд. 

 

Хулосаҳои боби II 

1. Сарзамини Хатлон дар баробари сарзаминҳои дигари имрӯзаи 

тоҷикнишин аз давраҳои қадим макони будубоши қавмҳои ориёитабор буда, 

ҳанӯз то асри I–и пеш аз мелод қабилаҳои шарқии эронӣ ба қабилаву халқиятҳои 

алоҳида, яъне хоразмиён, суғдиён, бохтариён, сакоиён ва ғайра ҷудо шуда, ҳар 

кадом дар вилояте сокин шуда буданд. Хатлониён, ки ҷузъе аз мардуми Бохтар 

мебошанд, дар сарзамини имрӯзаи худ зиндагӣ доштанд. Муҳаққиқон забонҳои 

ориёиро ба ду бахши бузург: забонҳои ғарбӣ ва забонҳои шарқӣ ҷудо кардаанд. 

Забонҳои маъруфи давраи миёнаи бохтариву суғдӣ ва хоразмӣ, ки дар ин 

минтақаҳо дар он давр мавриди истифода қарор доштанд, ба гурӯҳи забонҳои 

шарқии эронӣ дохил мешаванд. 

2. Дар давраи бостонии рушди забонҳои эронӣ забонҳои авестоӣ ва форсии 

бостон танҳо аз ду гӯйиш ва бо таваҷҷуҳ ба вижагиҳои лаҳҷавии гимнҳои 

авестоии аввал, аз се гӯйиши эронии бостон намояндагӣ мекунанд, ки ҳамаи 

забонҳои эронии бостонро дар бар намегиранд. Дар баробари ин гӯйишҳо, боз 
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дигар гӯйишҳои бисёри эронӣ, ки дар осори хаттӣ сабт нашудаанд, ё то замони 

мо нарасидаанд ва ҳанӯз дар илм номаълуманд, вуҷуд доштанд. Ҳамаи ин 

гӯйишҳо ба худ номи мушаххасе доштанд, ки то ҳоли ҳозир номаълум мондаанд. 

Номгузории забонҳои эронии бостон аз тарафи эроншиносони шинохта ғолибан 

аз номи осори хаттии давраи бостонии рушди забонҳои эронӣ гирифта шудаанд. 

3. Забони авестоӣ дар давраи қадим ҳамчун забони аслии мардуми Бохтар, 

забони матнҳои муқаддаси дини зардуштӣ, қадимтарин забони маълуми гурӯҳи 

эронӣ буда, ба номи забони бохтарии қадим низ маълум буда, ҳеҷ норасоие дар 

баробари забони ригведҳо (санскрит) надорад. Забони “Авасто”, азбаски дар 

замонҳои мухталиф ва дар қаламравҳои гуногун ташаккул ёфтааст, яксон нест. 

Аммо ду гӯйиши асосӣ – гӯйиши гот ё гӯйиши готӣ, бештар қадимитар ва 

гӯйиши младоавастоӣ (ё авастоии пасин)–и авестоӣ аз ҳам фарқ мекунанд. 

4. Забони “Авасто” дорои хосияти возеҳи флективӣ аст ва аз рӯи 

хусусиятҳои худ ба забони форсии бостон хеле наздик аст, бо он тафовут, ки 

қадимтарин забони қабилаҳои эронии бостон мебошад. Ин забон дорои бархе 

вижагиҳои овоӣ ва вожагонӣ мебошад, масалан, дар “Авасто” “Худо” – “yazata” 

тоҷикии “Яздон”, “коҳин” (рус. жрец) – “āƏravan”, аммо дар осори хатти мехии 

забони форсии бостон мутаносибан “бага” – Худо ва “magu” – “коҳин” (рус. маг, 

жрец).  

5. Дар давраи миёнаи рушди забонҳои эронӣ гӯйишҳои Хатлон дар ҳавзаи 

забони бохтарии миёна қарор дошта, як бахши муҳимми забони бохтарӣ ё 

тахориро ташкил медод. Забони бохтарии миёна, ки дар манотиқи имрӯзаи 

шимолу маркази Афғонистон, ҷанубу маркази Тоҷикистон ва ҷануби Ӯзбекистон 

густариш пайдо карда буд, дар давраи миёнаи рушди забонҳои эронӣ нақши 

муассир дошт. 

6. Забони бохтарии миёна, дар муқоиса бо забонҳои эронии давраи миёна, 

ки бо этнонимҳои онҳо: порсӣ–форсӣ, суғдӣ, хоразмӣ, портӣ номгузорӣ шуда 

буданд, номи қадимаи таърихии забонҳои ҳиндуориёӣ  “ориёӣ”–ро нигоҳ 

доштааст. Забону лаҳҷаҳои минтақаи Хатлон дар давраи нави рушди забонҳои 

эронӣ, дар баробари гӯйишҳои дигари сарзаминҳои васеву паҳновари Хуросону 
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Фарорӯд, ба лаҳҷаву гӯйишҳои забони форсии нав ё тоҷикӣ иртиботи бевосита 

доштанд. 

7. Дар ибтидои асри VIII забони зиндаи мардуми Балх, аз ҷумла Хатлон (ва 

ё қисми он) забони тоҷикӣ будааст. Аз рӯйи иттилооти муаллифони арабизабон 

Ибни Муқаффаъ (721–757) ва Муқаддасӣ (асри Х) метавонем ба хулосае оем, ки 

ҳанӯз дар оғози асри VIII забони тоҷикӣ (форсӣ) дар Балх забони мардум буд. Ба 

таври намуна, яке аз қадимтарин осори ба дасти мо расида, бо алифбои арабӣ 

порчаи шеърие мебошад, ки дар «Таърихи Табарӣ» ҳангоми тасвири ҳодисаҳои 

солҳои 727–737 замони шикаст хӯрдани арабҳо дар ҷанг ба муқобили мардуми 

Хатлон (Аз Хуталон омадиҳ, Ба рӯ табоҳ омадиҳ...) оварда шудааст. Матни ин 

маълумот ва хусусияти худ ин суруда шубҳае дар бораи аз байни мардум 

баромадани он ва хеле машҳур будани ин қитъаи шеърӣ дар Балх боқӣ 

намегузорад. 
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БОБИ III 

НОМҲОИ ҶУҒРОФИИ ТАЪРИХӢ ВА БАРХЕ АЗ МАСОИЛИ 

ЗАБОНИИ МИНТАҚАИ КӮЛОБ 

III.1. Матолиби муқаддамотӣ 

 Номҳои ҷуғрофӣ ё маконвожаҳо (топонимия ва микротопонимия) дар ҳар 

кишвар ва сарзамин ба таърихи буду боши мардумон ва густариши забонҳои 

бумӣ ва маҳаллии бошандагони он иртибот мегирад. Ҳар як маконвожа ё ҷойном 

(= toponym) ба вожаҳои забонҳо ва лаҳҷаҳои сокинони ҳар минтақа марбут буда, 

метавонад давраҳо ва марҳилаҳои таърихии рушди ин забонҳоро фаро гирад. Аз 

ин рӯ, маконвожаҳо, ки аз замонҳои хеле дур ба мерос мондаанд, дар омӯзиши 

таърихи забонҳои ҳар сарзамин якҷо бо осори хаттии давраҳои таърихӣ нақши 

муҳим доранд. Ҳамчунин маконвожаҳои таърихӣ, дар баробари далели муҳимми 

забонӣ, дорои арзиши этнолингвистӣ низ мебошанд. Чун пайдоиши номҳои 

ҷуғрофӣ, ба хусус номи рӯдҳо, кӯҳҳо ва шаҳрҳо ба даврони дури таърих иртибот 

дорад, бидуни шубҳа ва гумон ин номҳо далели воқеии вазъи забонӣ дар 

сарзаминҳои муайян дониста мешаванд. Ҳамчунон ки аз баррасӣ ва таҳқиқи 

номҳои ҷуғрофии таърихии Хуросон ва Мовароуннаҳр бармеояд, дар миёни 

номҳои эронибунёд, ба вижа бохтарӣ, суғдӣ, хоразмӣ ва ғайра, номҳои таърихии 

ғайриэрониро низ метавон мушоҳида кард, ки онҳо ба мардумон ё гурӯҳҳои 

дигари этникӣ марбут мебошанд. Дар бештари маврид номҳои эронӣ дар тули 

таърих ба номҳои дигари бегона табдил дода шудаанд, ки ин равандро дар Осиёи 

Марказӣ, аз ҷумла Тоҷикистон дар мисоли чанде аз рӯдҳо ва шаҳрҳои бузургу 

кучак метавон мушоҳида кард. Ҳамин равиш дар табдили бархе аз номҳои 

ҷуғрофӣ ба вижа номи рӯдҳо дар минтақаи Кӯлоб низ ҷой доштааст, ки инро дар 

мисоли чанде аз рӯдҳо метавон таъйид кард. Бояд тазаккур дод, ки номҳои 

туркии ин рӯдҳо баргардони вожа ба вожаи номҳои эронӣ (тоҷикӣ) маҳсуб шуда, 

дар пайравӣ ба қолабҳои тоҷикии номи рӯдҳо сохта шудаанд. Табдили номи ин 

рӯдҳо чунин аст: Сурхоб ба Қизилсу, Сиё(ҳ)ов (Сиёҳоб) ба Қарасу; дар манотиқи 

дигари Эронзамин: Kašāfrōd (کشف رود) < Kasafrōd (Ӣundahišn 88–14) ба Qarasu 

 Чунин табдили номҳои .[с. 228–233; 408, с. 7 ,401] کاسرود дар Табарӣ (86–7) (قرسو)
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таърихии эрониро ба номҳои ғайриэронӣ дар манотиқи дигари Осиёи Марказӣ 

метавон мушоҳида кард. Ва ё номи Омударё (= Рӯди Ому) (آمودریا، رود آمو) ба 

Ҷайҳун (جیحون), Сирдарё (سیردریا) – Yaxsart ба Сайҳун дар осори арабӣ табдил 

шудаанд. Чунин раванд дар масири таърих нисбат ба номҳои эронибунёд ва 

табдили онҳо ба номҳои бегона аз ҷониби аҷнабиён падидаи маъмул будааст.  

Решаи теъдоде аз номҳои ҷуғрофии таърихӣ аз нигоҳи мансубияти забонӣ 

равшан набуда, чунин топонимҳо то кашфи осори хаттии тоза аз осори забонҳои 

бумии минтақа норавшан боқӣ мемонанд. Роҳи дигари шарҳи маънои ин номҳои 

ҷуғрофиро метавон аз роҳи забоншиносии муқоисавӣ–таърихӣ ба даст овард, ки 

ин аз равишҳои хеле муассир дар таҳқиқ ва шинохти маънои номҳои ҷуғрофии 

таърихӣ ва забонҳои бидуни хат ва алифбо дар илми топонимия маҳсуб мешавад. 

Номи рӯдҳо, шаҳрҳо ва кишварҳо дар осори давраҳои таърихии забонҳои 

эронии ғарбӣ ва шарқӣ дорои вижагиҳои овоии ҳар кадоме аз ин забонҳои 

бостонӣ будаанд, ки шакли номҳо дар Авасто ва осори форсии бостон дар 

меъёрҳои махсуси ин забонҳо далели ин гуфтаҳост. 

Манбаи арзишманд дар иртибот ба номҳои ҷуғрофии сарзамини Осиёи 

Марказӣ, аз ҷумла ҳудуди таърихии Бохтару Суғд осори таърихнависон ва 

ҷуғрофиядонони юнонӣ, чинӣ ва арабиву форсӣ ба шумор меравад, ки ин ҳама 

дар шарҳи решашиносӣ ва шинохти номҳои манотиқи ёдшуда муҳим арзёбӣ 

мешаванд. 

Қобил ба ёдоварист, ки кӯшиши решашиносии бархе аз номҳои шаҳрҳо ва 

кишварҳо ҳанӯз аз даврони исломӣ оғоз гардида буд, ки бархе аз ин ривоёт 

сарчашмаи эронӣ ва бархе дигар манбаи арабӣ доранд. Чунин этимологияҳои 

мардумӣ, ки бар пояи ривоёту достонҳои куҳани асотирӣ устувор гардидаанд, 

дар офаридаҳои муаллифони форсу араб ба мушоҳида мерасанд. Аммо ин 

ривоятҳо дар бештар маврид дорои ҷанбаҳои асотирӣ мебошанд. Ба таври 

намуна ривоятҳо дар бораи решаи номи Бухоро ва маънои номи Хоразм дар 

«Аҳсан ат–тақосим»–и Муқаддасӣ [247, c. 17–19]. 

Шарҳи решашиносӣ ва таърихии номҳои ҷуғрофӣ ва ё номвожаҳои 

ҷуғрофӣ асосан аз нимаи дувуми садаи ХХ оғоз гардидааст. Таҳқиқи муқоисавӣ – 
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таърихии номҳои ҷуғрофӣ дар Иттиҳоди Шуравии собиқ дар марказҳои гуногуни 

забоншиносӣ амалӣ гардида ва ин раванд дар ҳама ҷумҳуриҳо дар сатҳи академӣ 

ва донишгоҳӣ ба роҳ монда шуда буд, ки таълифоти фаровони дар бахши 

топонимия ва микротопонимия то ба имрӯз анҷомёфта далели ин гуфтаҳост. Дар 

робита метавон аз таҳқиқотҳои назарӣ ва амалии донишмандоне мисли В. И. 

Абаев, А. П. Дулзон, В. А. Никонов, А. И. Попов, А. В. Суперанская, В. И. 

Савина, В. Н. Топоров, О. Н. Трубачёв, А. Л. Хромов, А. Дз. Сагаева, Э. М. 

Мурзаев, Р. Х. Додихудоев ва ғайра ном бурд. Дар ҳамин раванд номҳои 

ҷуғрофии (топонимия ва микротопонимия) манотиқи мухталифи Тоҷикистон низ 

дар шакли мақолаҳои ҷудогона ва рисолаҳои номзадиву докторӣ мавриди 

омӯзиш ва таҳқиқи лингвистӣ қарор гирифтаанд. Дар ин маврид аз таълифоти ин 

муҳаққиқон метавон ном бурд: А. З. Розенфелд, А. Л. Хромов, Р. Х. Додихудоев, 

С. Сулаймонов, Д.Саймиддинов, С.Назарзода, Н. Офаридаев, Ҷ. Алимӣ, А. 

Абдунабиев, М. Шодиев, Ш. Исмоилов, Д. Ҳомидов, А. Насридиншоев, О. 

Маҳмадҷонов. 

Яке аз манбаъҳои муҳим дар таърихи қавмҳову халқиятҳо ва миллатҳои 

хурду бузург дар баробари осори хаттӣ номҳои ҷуғрофӣ, ба вижа номҳои 

бостонии шаҳрҳову ноҳияҳо ва кӯҳҳову рӯдҳо ва ҳама номҳои вобаста ба маҳал 

(топонимия) маҳсуб мешавад. Номҳои ҷуғрофӣ маводи арзишмандеро дар бахши 

вожаҳои давраҳои гуногуни рушди забонҳои сарзаминҳои таърихии буду боши 

сокинони ҳар марзу бум ба мерос овардаанд. 

Бештари номҳои ҷуғрофӣ дар осори забонҳои эронии бостон, миёна ва нав 

дар мисоли китоби Авасто, сангнавиштаҳои форсии бостон, осори форсии миёна, 

портӣ, суғдӣ, хоразмӣ, бохтарӣ, сакоӣ, манобеи юнонӣ, чинӣ ва осори таърихиву 

ҷуғрофии даврони исломӣ дарҷ гардида, тавассути ин ҳама суннати навиштории 

эронӣ ва ғайриэронӣ то ба имрӯз нигаҳдорӣ шудаанд. Ин ҳама осор дар шинохт 

ва таҳқиқи номвожаҳои эронӣ, ба вижа манотиқи шарқи Эронзамин аҳаммияти 

таърихиву забонӣ (лингвистӣ) ва фарозабонӣ (экстралингвистӣ) доранд.  

Топонимияи таърихии Мовароуннаҳр мавриди таваҷҷуҳи ҷаҳонгардон ва 

ҷуғрофиянависони пешазисломӣ ва даврони исломӣ будааст. Бархе аз 
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ҷуғрофиянависони форсу араб дар осори хеш дар мавриди чанде аз номҳои 

шаҳрҳо ва кишварҳо, аз ҷумла Бухоро, Хоразм ва ғайра ҳатто шарҳи 

решашиносӣ ё этимологӣ ироа доштаанд, ки ин ҳама бар пояи ривоятҳо ва 

асотири куҳани мардумӣ қарор доранд. 

Бо таваҷҷуҳ ба арзиш ва аҳаммияти лингвистии номҳои ҷуғрофӣ ё 

номвожаҳои таърихӣ ҳамчун мероси давраҳои гуногуни як забон ё забонҳои 

мухталиф ин бахши вожаҳо дар фарҳангномаҳои пешин дар мисоли фарҳангҳои 

порсии дарӣ (форсӣ–тоҷикӣ) дар радифи луғоту истилоҳоти маъмули забон 

ташреҳ ва маънӣ шудаанд. Овардани номҳои ҷуғрофӣ дар суннати 

фарҳангнависии порсии дарӣ, то он ҷо ки медонем, аз «Луғати фурс»–и Асадии 

Тӯсӣ оғоз мешавад. Дар ин манбаъ як теъдод номҳои шаҳру вилоёт ва чанде аз 

мавзеъу рӯдҳои Мовароуннаҳру Хуросон, дар маҷмуъ Осиёи Миёна ва 

Афғонистон якҷо бо луғоти вижаи ин сарзаминҳо ва аз нигоҳи забонӣ махсуси 

ин манотиқ, ки дар ашъори шоирони ҳавзаҳои забонӣ ва адабии мазкур ба кор 

рафтаанд, муаррифӣ гардидаанд. Ба таври намуна номи шаҳрҳои درغان (Дарғон), 

 پروان ,(Сориён) ساریان ,(Фомир) فامر ,(Бандар) بندر ,(Кимок) کیماک ,(Вахш) وخش

(Парвон), اندرآب (Андароб); вилоёт: فرغانه (Фарғона), شاوغر (Шовғар), زاست (Зост), 

 .(Варорӯд) ورارد

Меъёр ва тартиби муаррифии номҳои ҷуғрофӣ дар «Луғати фурс» чунин 

аст: وخش – номи шаҳрест дар Туркистон; فامر – шаҳрест наздики Фархор ва он ҷо 

бад–он наздикӣ биёбоне аст, ки оҳуи мушкнофа мушк афканад; ё زاست – номи 

вилоят; дар “Ҳудуд ал–олам” استژ  – ноҳияи кӯҳистон миёни Буттамон ва 

Хутталон, яъне манотиқи Масчо ва Кӯлоб [119, c. 46–53]. 

Ҳамчунон ки мебинем, ҳеҷ кадоме аз ин номҳои шаҳру навоҳӣ дар “Луғати 

фурс” аз нигоҳи бунёд ё решашиносӣ маънӣ нашудаанд. Ин равиши “Луғати 

фурс” дар фарҳангномаҳои баъдии форсӣ–тоҷикӣ идома ёфтааст. Ба таври 

намуна муаррифии шаҳри Парвон дар ду фарҳангнома: 

“Луғати фурс”: Парвон – номи шаҳрест наздики Ғазнӣ. 

“Бурҳони қотеъ”: Парвон – номи шаҳрест наздик ба Ғазнин. 
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Аммо дар “Ҳудуд ал–олам” унвони “Ноҳияти ҳудуди Хуросон ва шаҳрҳои 

вай” омада, ки “Барвон шаҳрест бо неъмат ва ҷойи бозоргонон ва дар Ҳиндустон 

аст”. 

Парвон ҳамчун номи шаҳр ва номи вилоят (вилояти Парвон) дар 

Афғонистон, дар шимоли Кобул қарор дорад. 

Мушаххасоти номҳои ҷуғрофӣ, дар бархе маврид гунаҳои овоии онҳо, аз 

ҷониби таърихнависон ва ҷуғрофиядонони араб, аз ҷумла, дар китоби «Ҳудуд 

ул–олам» ва дигар осори таърихиву ҷуғрофӣ дарҷ шудааст, ки ин ҳама таълифот 

дар баробари аҳаммияти таърихӣ ва ҷуғрофӣ дорои арзиши забоншиносӣ низ 

мебошанд. Чунин меъёр дар фарҳангҳои замони Сосониён вуҷуд надорад. 

Ҳамчунин номҳои ҷуғрофии суғдӣ аз осори хаттии суғдӣ дар яке аз пажуҳишҳои 

бунёдии В.А. Лившитс таҳти номи “Согдийская эпиграфика Средней Азии и 

Семиречья” мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст [145]. 

Топонимияи суғдии Мовароуннаҳр бар асоси осори хаттии суғдӣ ва 

манобеи форсиву арабӣ мавриди омӯзишу таҳқиқи донишмандон қарор гирифта, 

дар иртибот аз ин чанд таълифот метавон ёд кард [29, c. 37–237; 140; 38, c. 101–

108; 254, c. 90–108, 3–25; 309, c. 3–25; 147, c. 3–20]. 

Ҳадаф аз баррасии номҳои ҷуғрофӣ бар асоси манобеъ ва осори 

пешазисломӣ ва даврони исломӣ, тибқи маъхазҳои эронӣ ва ғайриэронӣ, дар 

мисоли номҳои ҷуғрофии сарзамини Кӯлоб, ки то имрӯз дар ин минтақаи 

таърихӣ ҳифз гардидаанд, на дар чаҳорчӯби илми топонимия, балки ба хотири 

омӯзиши вазъи забонии Хатлон дар давраҳои таърихӣ мебошад. Номҳои 

ҷуғрофии маҳфуз дар ин минтақа далели истифодаи забонҳо ва лаҳҷаҳои роиҷ 

дар сарзамини Кӯлоб дар гузаштаҳои дур дониста мешавад. Аз роҳи таҳқиқи 

номҳои ҷуғрофии таърихӣ метавон ба масоили этнолингвистикаи таърихӣ ва 

таърихи забонҳои эронӣ, ба вижа забони бохтарӣ аз забонҳои расмӣ ва гуфтории 

Бохтар ё Тахористон ва яке аз манотиқи ҳаммарз ва замоне вобаста ба он – 

Хатлон (Хуттал) даст ёфт. Номҳои ҷуғрофии бостонии минтақаи Хатлон мисли 

Бохтар аз мавод ва манобеи хеле арзишманди вожаҳои куҳани забонҳои бумии 

ин минтақаи густариши забонҳо ва лаҳҷаҳои эронӣ маҳсуб гардида, пас аз 
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тағйири вазъи забонӣ ва ба ҳукми забони матрук ворид шудани бохтарӣ дар ин 

сарзаминҳои таърихии густариши ин забон маҳфуз мондаанд. Теъдоде аз ин 

номҳо ҳамчун луғоти пешин, ки дар осори хаттӣ ворид шуда буданд, дар қарнҳои 

баъдӣ низ дар ҳамон шакли нахуст ва ё асли хеш идома ёфтаанд. Аммо бархе аз 

номҳои таърихӣ дар вазъи забонии дигар ба тағйирот дучор омадаанд ва ё ба 

номҳои дигари қавмиву этникӣ табдил шудаанд, ки чунин вожаҳо бар ивази 

номҳои куҳан ва ё асл то ба имрӯз дар минтақаи таърихии Хатлон маҳфуз 

мондаанд. 

Таҳлил ва таҳқиқи номҳои таърихии ҷуғрофии Хатлон вазъи этникии ин 

минтақаро дар масири таърих метавонад ошкор ва бозгӯ намояд.  

Дар суннати ориёӣ ё эронӣ як номи ҷуғрофӣ дар номгузории чанд мафҳуми 

ҷуғрофӣ, яъне рӯд, вилоят, шаҳр ва мардумони он сарзамин ба кор мерафт, ки 

чунин номгузорӣ дар кишварҳои шарқи Эронзамин низ роиҷ буд. Дар иртибот ба 

ин академик В.В.Бартолд чунин овардааст: «Бисёр сода ва одӣ будани ҳаёт 

мумкин ба он оварда расонд, ки дар онҷо дар бештар ҳолат рӯд, сарзамин, шаҳри 

асосӣ ва аҳолӣ бо як ном номгузорӣ шаванд. Вожаҳои ҳамчун Ӣaktros (рӯд), 

Ӣaktria ё Ӣaktriane (сарзамин), Ӣaktra (шаҳр), Ӣaktros, Ӣaktrioi ё Ӣaktrianoi (халқ) 

фақат бо анҷомаҳои юнонӣ аз ҳамдигар фарқ мекарданд» [29, c. 259]. Дар идома 

В.В.Бартолд тазаккур медиҳад, ки баъдан ба номи шаҳри Балх бо афзудани 

вожаи «об» номи рӯди Балхоб сохта шудааст. Мисли ҳамин, тибқи ин меъёр, дар 

асрҳои миёна аз номи вилояти Вахш (дар як қисмати Хатлони кунунӣ) бо 

замимаи ҷузъи «об» рӯди Вахшоб номгузорӣ шуд [ниг.: 29, c. 259 ба баъд; 

Феҳристи номҳои кишварҳо ва шаҳрҳои Осиёи Марказӣ дар Птолемей ниг.: 368, 

c. 87–91]. Бар асоси ҳамин усул дар бархе манотиқ дар номи рӯдҳо аз вожаҳои 

«рӯд» ва «дарё» истифода шудааст. Дар қисмати Хуросон ва Фарорӯд 

(Мовароуннаҳр) ин се меъёр дар номи рӯдҳо маълум ва роиҷ будааст. 

 

III.2. Номвожаҳои минтақаи Кӯлоб дар сарчашмаҳои арабӣ 

Ҷуғрофиядонҳои араби асрҳои X–XI ҳарчанд шаҳрҳои кишвари 

Тахористонро алоҳида–алоҳида қайд мекунанд, вале ба ҳам пайваст ва якпорча 
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будани сарзаминҳои Балху Хутталу Тахористону Бадахшонро таъкид кардаанд. 

Чунончи Ибни Ҳавқал дар ин хусус чунин навиштааст: “Балх шаҳрест, ки ба 

тобеоти он Тухайристон, Хуттал, Банчхир (Панҷшер), Бадахшон, аъмоли 

(тобеоти) Бомиён ва он чи ба ӯ часпидааст, пайваст мебошад”. Сипас Ибни 

Ҳавқал бевосита шаҳру ноҳияҳои Тахористон ва инчунин пойтахти онро зикр 

менамояд: «Шаҳрҳои Тухайристон инҳоянд: Хулм, Самангон, Бағлон, 

Сакалканд, Варволиз, Орхан, Рован, Тонкоӣ, Искимишт, Раво (Парвон), Сарой 

Осим, Хуст, Андароб, Андароба, Мадр, Ках (Гад). Шаҳри калони Тухайристон – 

Тойкон аст, ки дар ҳамворӣ воқеъ гашта ва аз он то ба кӯҳ масофаи як тирпартоб 

аст... Бузургии Тойкон баробари чаҳоряки Балх аст» [405, c. 374]. 

Аз лиҳози ҷуғрофияи таърихӣ вилоятҳои Тахористони ин тараф, яъне 

соҳили рости рӯдҳои Панҷу Ому аз ҷониби Ибни Хурдодбеҳ чунин номбар 

шудаанд: Хутталон, Шикинон (Шуғнон), Вахон Аҳорун, Ниҳом, Сағониён 

(Деҳнав), Тирмиз, Босоро, Вашгирд. 

Шаҳру вилоятҳои боқимондаи Тахористон аз Бомиён ва сарҳадоти Кобул 

cap карда, то Самангону Хулму Балх, Мунҷону Куррону Зам(м) дар он тарафи 

рӯдҳои Панҷу Ому, яъне дар соҳили чапи дарёҳои мазкур қарор доштанд.  

Муқаддасӣ ва Ёқути Ҳамавӣ низ, асосан, ҳамин шаҳрҳоеро, ки Ибни 

Ҳавқал ва Истахрӣ зикр кардаанд, ба Тахористон нисбат додаанд. Фақат 

Муқаддасӣ шаҳри Ғурбандро илова карда, Бағлонро ба ду қисм: Бағлони болову 

поин ҷудо кардааст. Ёқути Ҳамавӣ бошад, умуман, Тахористонро ба ду қисм – 

Тахористони боло ва поён ҷудо намудааст. Ба ақидаи ӯ, Тахористони боло ин 

шаҳрҳои дар шарқи Балху ғарби дарёи Ҷайҳун вақеъбударо фаро гирифта, 

масофаи байни Тахористони боло то Балх 28 фарсахро ташкил медиҳад. 

Тахористони поин низ дар ғарби Ҷайҳун, аммо дар масофаи аз Балх дуртар ва 

нисбат ба Тахористони боло боз ҳам шарқтар воқеъ гардидааст [405, c. 235–236; 

411, c. 45]. 

Бояд гуфт, ки дар сарчашмаҳои арабизабон ибораҳои Тахористони боло ва 

поин бисёр ба мушоҳида мерасанд. Дар баробари ин, мафҳумҳо дар сарчашмаҳо 

боз ибораҳои Тахористони адно (наздик), Тахористони шарқию ғарбӣ ва ғайра 
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низ вомехӯранд. Дар баробари ин, онҳо мавқеи ҷойгиршавии баъзеи аз ҷузъҳои 

Тахористонро низ муайян кардаанд. Чунончи Яъқубӣ, Бомиёнро шаҳри аввали 

Тахористони адно (наздик) ном бурда, гуфтааст, ки аз он ҷо ба Бадахшон ва 

шаҳри Кобулшоҳ рафтан мумкин аст. 

Ба ақидаи Яъқубӣ, Шуғнону Бадахшон Тахористони болоро ташкил 

медодаанд ва ба он ҷо роҳе аз тарики Хатлон будааст: «Аз Хуттал (кас) ба 

Тахористони боло ва мамлакати Хуморбек–подшоҳи Шикинону Бадахшон ва аз 

он ҷо (бо роҳи) Водии аъзам ба Шикинон (мерасад). Инҳо ҳама мамлакати 

Тахористони болоро ташкил медиҳанд» [86, c. 127].  

Ибни Русто сарзамину водиҳоеро, ки дар соҳили чапи Ому воқеъ гашта, 

дар онҳо дарёҳои Зиргом, Хутталоб ва Ватроб ҷорӣ гардида, ахиран ба Ҷайҳун 

мерезанд, Тухайристони боло ном бурдааст. Ин се дарёча ҳоло аз назди Қундуз 

гузашта, як дарё–дарёи Қундузро ташкил медиҳанд, ки он ба Ому мерезад. 

Ибни Хурдодбеҳ ва Балозурӣ дар асри IX Хатлону Бадахшону Балхро дар 

якҷоягӣ бо шаҳрҳои зиёди дигар Тахористон номидаанд. Дар асри X бошад, ин 

вазъ тағйир пазируфта, Балх сарзамини алоҳида, Бадахшон сарзамини алоҳида, 

Тахористон сарзамини алоҳида ва Хатлон низ алоҳида ва гоҳе чун ҷузъи 

Тахористон ёд гардидаанд. 

Бояд зикр намуд, ки дар сарчашмаҳои арабӣ оид ба дараҷаҳои мансабӣ ва 

насабномаи шоҳону бузургони Тахористону Хатлон матолиби ҷолибе оварда 

шудааст, ки ба вазъи иҷтимоӣ ва давлатдории онҳо равшанӣ меандозад. 

Табарӣ дар таърихномаи худ ривоятеро ҳанӯз то кушта шудани Низак 

овардааст, ки аз он чигунагии мансабу рутба ва дараҷоти сардорони турку 

ҳайтолии Тахористону Хатлон пурра ҳувайдо мегардад. Ба хотири пурра 

пешниҳод намудани маълумот дар ин хусус порчаи марбутаро аз таърихи Табарӣ 

шоҳид меорем: «Рӯзе Қутайба Низакро, ки маҳбус буд, ба назди худ хонда 

пурсид: – Агар ман ягон касро ба назди Сабал (Шабал) ва Шад фиристода онҳоро 

ба наздам даъват намоям, ту чӣ фикр дорӣ, оё онҳо ба назди ман меомада 

бошанд? Низак гуфт: –Намеоянд! Пас, Қутайба ба назди онҳо кас фиристод ва 

ҳар ду ба назди ӯ омаданд. Қутайба Низак ва Ҷабғуяро ба назди худ, дар ҳоле ки 



 
 

120 
 

Сабал ва Шад дар наздаш нишаста буданд, даъват кард. Низак ва Ҷабғуя дар 

паҳлуи онҳо нишастацд. Баъд Шад ба Қутайба гуфт: «Ҷабғуя, ҳарчанд душмани 

ман аст, ӯ аз ман калонсолтар аст ба ҳаёт. Ӯ подшоҳ ва ман ғуломи ӯям. Иҷозат 

диҳед то ман ба наздаш равам. Қутайба иҷозат дод ва ӯ ба Ҷабғуя наздик шуда, 

дасташро бӯсид ва ба ӯ таъзим кард. Пас аз он иҷозат хост, то ба Сабал наздик 

шавад. Қутайба иҷозат дод ва ӯ ба назди Сабал омада, дасташро бӯсид. 

Баъд аз ин Низак ба Қутайба гуфт: «Иҷозат деҳ, то ба назди Шад равам, 

зеро ман ғуломи ӯям». Қутайба иҷозат дод. Низак ба Шад наздик шуда, дасташро 

бӯсид. 

Баъд аз ин Қутайба ба Сабал ва Шад рухсат дод ва онҳо ба кишварҳои худ 

бозгаштанд» [86, c. 139]. 

Аз ин порча дараҷоту рутбаҳои ҳокимони Тахористону Хатлон бармало 

намудор мегардад. Дар дараҷаи аввал Ҷабғуя (Ябғу)–и Тахористон, баъди Ябғу 

Сабал, баъди он Шад ва аз ҳама поён–Тархон меистод. Тархон ва або–дар 

лашкари туркҳо – аскарони қаторӣ ба ҳисоб мерафтанд. Ҳайати фармондеҳии 

лашкар бошад, аз бегҳо иборат буд. Дар давлати туркҳо шахси аввал хоқон ё хон 

буд. Ябғу (Ҷабғу) шахси дуюм ба ҳисоб мерафт. Вале ин мансаб аз насл ба насл 

намегузашт. Шад (шоҳ) шоҳзодае буд, ки аз хонадони хонҳо баромада, соҳиби 

ягон вилояте мегардид. 

Ба андешаи Бейлӣ, калимаи Сабал аз «Ysӣara» ва дар тарзи навишти хитоӣ 

– Шаболо буда, баромади ин калима аз «Spara» ё «aspara»– и форсӣ ба маънои 

«қаҳрамон» ё «ашроф», «тавоно», «ҷаноб» мебошад. Ҳамаи ин рутбаҳои 

зикршуда, инчунин калимаҳои дар турки серистеъмоли «бурӣ» (волк, гург) ва 

«баҳодур» решаҳои эронию тахорӣ доранд. Ва сабабаш дар он аст, ки туркҳо дар 

замонҳои қадим дар байни қавмҳои тахорию эронинажод мезистанд ва 

калимаҳои мазкурро аз забони тахорӣ гирифтаанд [405, c. 111].  

Дap хусуси Низак тархон бояд гуфт, ки азбаски ин ном дар таърих шуҳрат 

дорад, масалан дар ҳуҷум ба муқобили Яздигурди III дар Марв, сарварӣ ва 

ташкили мубориза ба муқобили арабҳо ва кушта шуданаш бо дасти Қутайба 

ибни Муслим дар соли 709 дар назди чашмаи Вахшхошони Искимишт – ҳамаи 
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ин як шахсияти нотакрор будани ӯро нишон медиҳад. Аммо таҳқиқоти ахир 

собит месозад, ки Низак на номи як нафар, балки лақаби хонадони шоҳие дар 

Тахористону Кобул ва аз хешовандони ҳайтолӣ ё кушонинажоди кобулшоҳон 

будааст. Асли масъаларо Абдулҳайи Ҳабибӣ дар мақолаи худ бисёр хуб баён 

кардааст, ки тибқи он, дар охирҳои асри XIX А. Каннингҳам дар асари худ 

(Индо–скифиан, – Лондон, 1895) сиккаҳои аз Кобулу Гандҳара бадастомадаро 

нашр карда, навиштаҷоти баъзе сиккаҳоро чун «Напаки–малик» (Npky– MLK) 

хондааст. Олими эроншиноси машҳури дигар Гиршман дар китоби худ (Ҳиониҳо 

ва ҳайтолиён, Қоҳира, 1945, с. 51 ба баъд) он навиштаҷоти хондаи А. 

Каннингҳамро дуруст шуморид, дар натиҷа дар китобҳои ба таърихи 

Афғонистон бахшидашуда бобе бо номи «Напакиён» ба миён омад [86, с. 140]. 

Вале эроншиноси шинохтаи маҷорӣ Ҷ. Ҳарматта сиккаҳои нашркардаи 

Гиршманро бодиққаттар омӯхта ба хулосае омад, ки хониши навиштаҷоти 

мазкур аз ҷониби А. Каннингҳам ва Гиршман ҳамчун «Напаки малик» хатои 

маҳз аст: «Дар адабиёти илмӣ аз муддати дароз бад–ин тараф навиштаи чунин 

маскукотро «NisakyMLK» хонданд, ки хатост». 

Аз рӯи маълумоти солномаҳои чинӣ номи ябғуи Тахористон (Ҷабғуя) 

Надунили, аз рӯи баъзе сарчашмаҳои дигар – Пандушши будааст. Дар хусуси он 

ки арабҳо Надунилиро ҳабс карда буданд, дар ин бора писари ӯ дар соли 727 ба 

императори Чин мактуб навишта, хабар додааст [86, c. 142].  

Аммо пеш аз ин, мактуби бародари хурдии Ҷабғуи Тахористон ба Чанъан 

ба императори Чин, ки дар соли 718 навишта шуда буд, расид. Дар мактуб 

навишта шудааст, ки ӯ сардори шоҳони Зобулистон, Кописо, Хуттал, Куррон, 

Шумон, Шуғнон, Ҳайтолиён, Вахон, Ҷузҷон, Бомиён, Қубодиён ва Бадахшон 

мебошад ва аз ҷумлаи онҳо ду подшоҳи давлатҳои аввали ҳар кадом 200 - ҳазорӣ 

аскари савораю пиёда ва давлатҳои боқимонда ҳар кадоме 50 - ҳазорӣ аскар 

доранд. Аммо, дар баробари ин, ӯ ашкрезон аз император илтимос мекард, ки дар 

муқобили туббатиён ва арабҳо ба ёрии ӯ лашкар бифиристад. Аз ин мактубҳо як 

чиз аён аст, ки ё қувваҳои нишон додашуда дар ҳақиқат кам будаанд, ё ба ин ябғу 

касе аз он подшоҳон итоат намекардааст. 



 
 

122 
 

Мазмуни ин мактуб барои фаҳмидани вазъи сиёсии онвақтаи Тахористони 

соли 718 дорои аҳаммияти зиёд аст. Вай нишон медиҳад, ки давлатҳои дар 

мактуб ёдшуда, аз ҷумла Хуттал ба Тахористон дохил будаанд ва онҳо дар 

муқобили ҳуҷуми арабҳо истодагарӣ кардаанд. Дар ҳар сурат, яке аз давлатҳои 

хурди дар ин рӯйхат ёдшуда – Шумон, ки ба Ҳисори Шодмон рост меояд, ҳанӯз 

дар соли 91/709–710 аз тарафи Қутайба ибни Муслим фатҳ ва ғорат шуда буд [85, 

c. 9–11]. 

Аз Зобулистони ёдшуда дар соли 727 мактуби дигаре ба Чанъан расид, ки 

дар он бо зорию таваллои аз ҳад зиёд дар муқобили арабҳо ёрӣ талаб карда 

мешуд. 

Ин мактуб низ чун мактубҳои дигар беҷавоб монд (яъне ҳеҷ гуна ёрӣ 

расонида нашуд) ва баъд аз ин дигар ҳама ором шуд. 

Аз он ки писари Ҷабғуя баъди ба пойтахти Хилофат фиристода шудани 

Ҷабғуя ҷои падарашро гирифта буд ё не, хабаре дар даст надорем. Зеро одатан 

рутбаи ябғу, чи тавре ки қайд карда гузаштем, меросӣ набуд. Аммо, дар ҳар 

сурат, дар соли 727 писари Надунили ҳамчу ябғуи Тахористон дар солномаҳои 

чинӣ ёд шудааст [125, c. 147]. 

Насабномаи подшоҳони Хуттал, ки дар баъзе сарчашмаҳои арабӣ ва чинӣ 

ёд шудаанд, хеле ҷолиб аст. 

Насабномаи подшоҳони Хуттали замони ҳуҷуми арабҳо аз тарафи Й. 

Маркварт, А.М. Беленитский ва хусусан аз тарафи О.И. Смирнова ба таври 

ниҳоят дақиқ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Аммо пеш аз он ки ба 

насабнома баргардем, маълумоти сарчашмаҳои сулолаҳои чинӣ ва таърихномаи 

Табариро дида баромадан зарур аст.  

Ҳуҷуми аввали арабҳо таҳти сарварии Саид ибни Усмон ба Хуттал дар 

соли 676 бо бастани сулҳнома анҷом ёфт. 

Ҳуҷуми дувуми арабҳо ба Хуттал дар замони волигии Умаййа ибни 

Абдуллоҳ тақрибан дар ҳудуди соли 696 ҷой дошт ва гумон меравад он ба ғорати 

ноҳияе аз Хуттал ё бастани сулҳ ба охир расида бошад. Дар тавсифи ҳар ду ин 

ҳуҷум ёде аз подшоҳи Хуттал нарафтааст. 
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Ҳуҷуми сеюми арабҳо ба Хуттал дар замони ҳокими Хуросон будани 

Муҳаллаб ибни Аби Суфра дар соли 699/700 ба сабаби хиёнати писарамаки 

подшоҳи Хуттал сурат гирифт. Ин подшоҳро Табарӣ Сабал (Шабал) ном 

бурдааст. Ин бор подшоҳи Хуттал ба Йазид – писари ал–Муҳаллаб ҳадяи ночизе 

дода, кишварашро аз ғорат эмин нигоҳ дошт. 

Сабали мазкур дар кашмакашҳои байнихудии арабҳо дар соли 704 якҷо бо 

подшоҳи Суғд – Тархун ва дар соли 708/709 дар тасвири ҳодисаҳои бахшида ба 

исён Низак–тархон ёд гардидааст. 

Табарӣ номи Сабалро ҳамчун муборизи зидди арабҳо дар соли 726 ва 

инчунин дар соли 735 ҳамчун шарики Ҳорис ибни Сурайҷ, ки ба муқобили 

халифа мубориза мебурд, зикр намудааст. Баъд аз ин Табарӣ зимни зикри 

хаводиси соли 737 васиятномаи Сабалро овардааст. Вале гумон меравад, ки 

Сабал ҳанӯз то ин таърих ҳаётро падруд гуфта бошад. Зеро дар соли 737 

подшоҳи Хуттал Ибни Соиҷӣ буд. Баъди Ибни Соиҷӣ Табарӣ аз подшоҳи нави 

Хуттал дар ҳамон соли 737, ки аслан зодаи Бомиён буд ва дар ҷавонияш ба 

Хуттал омадааст, ёд мекунад. 

Бародари Ҷайш–писари дигари Сабалро дар соли 121/738–39 волии 

Хуросон Наср ибни Сайёр аз Фарғона баргардонид. Ӯ бо деҳқонони Хуттал ба 

Усрушана баргашта, дар он ҷо бутҳои зиёде, ки бо худ дошт, насб намуд. 

Хабари охирине, ки ба дудмони Сабал марбут мебошад, ин аст, ки дар соли 

133/750–51 ҳангоми дар Хуросону Мовароуннаҳр ба сари кор омадани 

Абумуслими Хуросонӣ, яке аз сарлашкарони ӯ Абудовуд Холид ибни Иброҳим, 

ки ноҳияи Вахш дар дасти ӯ қарор дошт, бо лашкар ба Хуттал равона мешавад. 

Дар ибтидо, вақте ки Абудовуд ба Хуттал омад, подшоҳи он Ҳанаш (Ҷайш) ибни 

Сабал ба ӯ муқобилат нишон надод. Аммо баъдтар деҳқонони Хуттал бо лашкар 

ба назди Ҳанаш (Ҷайш) омаданд ва подшоҳи Хуттал дар ағбаҳою гузаргоҳҳо ва 

қалъаҳо муборизаро бар зидди Абудовуд ташкил кард. 

Абудовуд бошад, фишорро ба муқобили Ҳанаш зиёд намуд. Дар натиҷа 

Ҳанаш шабона бо деҳқонҳо ва чокарҳои худ аз қалъа баромада, роҳи Фарғонаро 

пеш гирифт. Сипас аз он ҷо ӯ ба кишвари туркҳо ва аз он ҷо ба назди подшоҳи 
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Чин рафт. Абудовуд чандеро аз хутталиён асир гирифта, бо онҳо аввал ба Балх 

рафт ва пас онҳоро аз он ҷо ба назди Абумуслим равона кард [86, с. 156].  

Айни хабари мазкурро Ибни Асир низ овардааст, аммо номи Ҳанаш 

(Ҷайш)–ро Хубайш ибни Шабал зикр намудааст [86, c. 156]. 

Акнун маълумоти сарчашмаҳои чиниро, ки О.И. Смирнова дар мақолаи 

мазкури худ овардааст ва онҳо дорои маълумоти тоза оид ба сулолаи подшоҳони 

Хуттал мебошанд, зикр менамоем.  

Бо ин ном, яъне ҳамчун «шоҳзодаи тахорӣ» аз ҷониби чиниҳо номгузорӣ 

шудани шоҳзодаи хутталӣ бесабаб набуд. «Олами ғарбӣ», яъне сарзаминҳои 

Осиёи Миёнаву Афғонистон аз дасти чиниҳо халос шуда, ба дасти арабҳо афтода 

буданд. Дар ҷанги машҳури байни лашкари мусулмонону чиниён дар назди 

дарёи Талас дар соли 751 чиниён ба шикасти сахте дучор шуданд. Пеш аз ин 

таърих Тухоро низ бо Хатлон ба дасти арабҳо афтода, ябғуи он низ аз байн рафта 

буд. Вале Чин ба ин шикастҳо тан надода, ҳамоно мехост ба ҳар роҳу восита бо 

кишварҳои «олами ғарбӣ» чун пештара робитаи ҳасана дошта бошад. Аз ин ҷост, 

ки Хитоӣ шоҳзодаи хутталиро «шоҳзодаи тахорӣ» ном нихода, ба ӯ дар соли 752 

лақаби «ябғу» низ дод, зеро чунонки дар боло гуфтем, ябғу лақаби подшоҳони 

Тахористон буд. Ҳангоми даст додани имкон Чин ин дастнишондаи худро 

ҳамчун ябғу ба Тухоро мефиристод. Яъне, ба Ҷайш додани лақаби ябғу аз тарафи 

чиниён дар зимн ғарази сиёсӣ ҳам дошт. 

Номҳои таърихӣ метавонанд дар осори забонҳои дигар, мутобиқи савтиёти 

он забонҳо, навишта шаванд ва ё дар манобеи бегона дар чанд шакли навишт 

сабт шаванд. Дар ҳар маврид боз ҳам мансубияти номи маҳал ба кадоме аз 

забонҳои он манотиқ танҳо аз роҳи муқоисаи таърихӣ ва забоншиносии ин ном 

метавонад муқаррар карда шавад. Барои намуна Тирмиз, ки бинобар навиштаи 

Сюан Сзян ба ҳайати Тухоло (Тахористон) дохил мешудааст, дар осори таърихӣ 

дар чандин гуна муаррифӣ гардидааст. 

Тирмизи куҳан яке аз шаҳрҳои канори рӯди Ому (Амударё) буда, мутобиқи 

ҳафриёти бостоншиносӣ ҳудуди он тақрибан 350 гектарро ташкил мекардааст. 

Ин шаҳр бо номи Тирмиз (Тармита) маъруф аст [258, c. 47–49]. Дар манобеи 
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чинӣ Да–ми, аммо дар катибаи оромии Акоша дар водии Лағмони Афғонистон 

ин ном дар навишти trmd=Tarmid сабт гардидааст [142, c. 47]. Яъне куҳантарин 

манбаъ дар мавриди Тирмиз (Термиз) ҳамин катибаи оромӣ маҳсуб мешавад. 

Бозёфти сиккаҳои кӯшонӣ ва ҳам сиккаҳои юнону бохтарӣ далели расидани 

таърихи ин шаҳр ба замони давлати Юнону бохтариҳо мебошад [258, c. 47–50]. 

Осори дигари аз Тирмиз кашфшуда аҳаммияти ин шаҳрро дар ҳифзи забони 

бохтарӣ ва робитаи он бо шаҳрҳои Хатлон дар даврони таърих нишон медиҳад. 

Ҳамчунон ки В.А. Лившитс тахмин мекунад, ҳайтолиҳо дар Тахористон ва 

атрофи он мисли кӯшониён ба ҳайси забони расмии навишторӣ аз бохтарӣ 

истифода мекардаанд [142, c. 49]. 

Номҳои ҷуғрофии таърихӣ, ки дар ин манотиқ, ба вижа ноҳияҳо ва вилоёти 

таърихии Хатлон ҳифз шудаанд, барои таҳқиқи лаҳҷашиносии таърихии ин 

сарзамин хеле муҳим арзёбӣ мешаванд. Ин номҳо шоҳид аз забонҳои роиҷ дар ин 

минтақа буда, ки теъдоде аз онҳо дар осор зикр наёфтаанд. Имрӯз бештари чунин 

номҳо дар Хатлони таърихӣ мисли манотиқи дигар, аз ҷумла Тахористон (Балх), 

Суғд ва дигар вилоёти Осиёи Миёна аз нигоҳи решашиносӣ ва ё этимологӣ 

номафҳум боқӣ мемонанд. 

Хатлон. Ин ном дар осор дар ин шаклҳо ёд мешавад: ختَّل، ُختاَلن. Деҳхудо 

дар «Луғатнома» Хутталро дар ин савтиёт зикр кардааст: ُختل، ُختَّل. Муаллифи 

«Луғатнома» бар пояи манобеъ ва осори таърихнависони даврони исломӣ таъйид 

намудааст, ки ُختَّل ва ختالن як ноҳиятанд ва дар адабиёти форсӣ ва мутуни таърихӣ 

ба ду ном зикр шудаанд [391, c. 276]. 

Аз нигоҳи сохтор дар номи Xuttalān (ختالن) (аз ҷузъҳои хuttal +ān) анҷомаи 

–ān ҳамчун топоформант ё пасванди маъруфи –ān, ки дар сохтани номҳои 

ҷуғрофӣ дар забонҳои эронӣ яке аз унсурҳои вожасоз ба шумор меравад, тахмин 

шудааст. Бо замимаи пасванди –ān аз Xuttal шакли дигари Xuttalān ҳамчун номи 

ҷуғрофӣ сохта шудааст. Дар номи Xuttalān пасванди –ān ҳамон пасванди 

таърихии эронии бостон *ānām (ҳолати Gen. шакли ҷамъ) форсии миёна – ān 

маҳсуб мешавад. [Дар бораи пасванди – ān ниг.: 218, c. 61]. Шакли Xuttal (ُختَّل) 

дар осор якҷо бо Xuttalān далели замимаи –ān ба ин номи ҷуғрофӣ мебошад. 
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Хатлон ё Хутталонро (Xatlān, Xuttalān) бо пасванди –ān ҳамчун номи 

муҷтамаи шаҳрҳо донистаанд, ки ин шаклҳо аз номҳои Xatl ва Xuttal сохта 

шудаанд. Навоҳӣ ва шаҳрҳои Xatlān, дар маҷмуъ, Xаttlānāt (ختالنات – ба пасванди 

ҷамъи арабии –āt) низ номида шудаанд, ки ин ба пасванди ҷамъбандии –ān 

афзудани аломати ҷамъи арабии –āt мебошад. Дар бораи вожаи ختالن [391, c. 276]. 

Б.Я. Ставиский тазаккур медиҳад, ки аз саёҳони чинӣ ҳам Сюан Сзян ва 

ҳам Хой Чао кишвари Хутталро бо номи Ку–ту–ло, ки баъдан таҳти унвони Син–

тан–шу маъруф аст, ёд кардаанд [257, с. 87–90]. 

Дар мавриди ҳудуди ҷуғрофии Хуттал бо истинод ба манобеи чинӣ 

Ҷ.Маркварт чунин менависад: «Тибқи HüanČuang мамлакати Kʻotutlo (Хуттал) 

дар шарқ то кӯҳҳои Tsʻang кашида мешуда…. Он кишвар дар миёни 

риштакӯҳҳои Tsʻang воқеъ аст. Масоҳати пойтахти он беш аз 20 ли аст. Аз 

ҷануби ғарб ин кишвар ба рӯди Pak–tsu (waksu) маҳдуд аст ва аз самти ҷануб бо 

хоки Ši–kʻi–ni ҳамсоя аст». [408, 64–65]. Яке аз зоирини чинӣ дар бозгашт аз 

Ҳиндустон ба Чин аз шаҳри Kut–tut ба кишвари Kʻu–mit–ki омада ва аз он ҷо ба 

Nik–sik (t)–ti ва аз он ҷо ба подшоҳии sik– ni (Шуғнон) [413, с. 65]. Аз ин 

нигоштаи Ҷ. Маркварт чунин бармеояд, ки зоирин ва ҷаҳонгардони чинӣ аз як 

меъёри ягона истифода накардаанд. 

Дар мавриди манобеи чинӣ дар иртибот бо номи Тахористон, аз ҷумла 

Хатлон [24, c. 19–35]. 

Дар «Шоҳнома»–и Фирдавсӣ Хатлон (ختالن) ҳамчун номи шаҳрҳои 

муҷтамаъ дар наздики Самарқанд ёд шудааст [413, с. 345]. 

Дар «Бурҳони қотеъ» ҳам Хуттал ва ҳам Хутталон дар савтиёти дигар, яъне 

 ҳар ду ба фатҳи аввал ва сукуни сонӣ, яъне Xatl ва Xatlān оварда ختالن ва ختل

шуда, номи вилояте аз музофоти Бадахшон, ки ба Кӯлоб иштиҳор дорад, 

муаррифӣ гардидааст. Бинобар «Бурҳони қотеъ» сифати нисбӣ аз номи Xatl ба 

замимаи пасванди ī:хatlī хонда мешавад, яъне       ختلی  бар вазни аслӣ (اصلی) 

мансуб ба Хатл бошад» [410, ҷ. 1, c. 361]. Дар поварақи Муҳаммад Муин ба 

«Бурҳони қотеъ» омада, ки «Хатлон ба фатҳи аввал ва сукуни дувум ва охири «–
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он» шаҳрҳои муҷтамае аст дар Мовароуннаҳр наздики Самарқанд ва баъзе ба 

замми аввал ва сонии мушаддад гуфтаанд» [410, ҷ. 1, c. 361]. 

Бархе бар асоси маънои нахусти ختل (Xatl) дар «Бурҳони қотеъ», яъне 

«фирефтан» ва «гӯл задан» кӯшиши решашиносии номи Хатлонро кардаанд, ки 

чунин бархӯрд дар таҳлили забоншиносӣ ва решашиносии номҳо, ба вижа 

номҳои таърихӣ аз нигоҳи илмӣ дуруст нест [89, c. 188; 278, c. 74–75].  

Сифати Хatli мансуб ба Хatl аз сифати аспҳои хатлонӣ, ки таърихнависон 

ёд кардаанд, дониста мешавад. Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ дар як сурудааш дар 

«Паёми Машриқ» ибораи «маркаби хатлӣ»–ро ба маънии аспи маъруфи хатлӣ 

кор бастааст: 

На ман бар маркаби хатлӣ саворам, 

На аз вобастагони шаҳрёрам. 

Маро, эй ҳамнишин, давлат ҳамин бас, 

Чу ковам синаро, лаъле барорам [174, c. 197]. 

Бархе аз ҷуғрофиядонони араб Хутталро мансуб ба Балх донистаанд, аммо 

ҳамчунон ки собит шудааст, инро мавқеи таърихӣ ва ҷуғрофии Хуттал таъйид 

надорад. Хуттал, бинобар назари бархе аз донишмандон дар ақиби Ҷайҳун қарор 

дошта, бояд аз музофоти Ҳайтал (هیطل– Haytal) дар Мовароуннаҳр дониста 

шавад. Қасабаи Хуттал дар осори ҷуғрофии арабӣ ва форсӣ Ҳулбук (هلبک– 

Hulӣuk) гуфта мешавад. Бинобар Истахрӣ «шаҳрҳои Хуттал ин аст: Ҳаловард, 

Ловканд, Корбунк ( وکند، کاربنکهالورد، ال ) Тамлиёт, Ҳулбук ва мо ин шаҳрҳои 

Хутталро дар Мовароуннаҳр ниҳодаем» [406:  234 ,232 ,226 ,219 ,216 ,202 –ختل, 

 Замоне Ҳулбук маркази Хуттал буда ва султони .[270 ,233 ,232 – ختالن ;271

Хуттал дар он ҷо менишастааст. Манобеи ҷуғрофӣ шаҳрҳои Мунк (منک) ва 

Ҳаловардро (هالورد) аз Ҳулбук бузургтар гуфтаанд. Шаҳрҳои муҳими дигари 

Хуттал инҳо дониста шудаанд: فرغاراندیجاراغ )انداجاراغ( ،  ки дар канори рӯди ,(فارغر) 

Андиҷороғ ва Фарғор ҷой доштанд. Шаҳрҳои дигари он تملیات  ва الوکند. Шаҳри 

 дар канори рӯди Вахшоб зери Пули сангӣ будааст. Мақдисӣ низ Ҳулбукро الوکند

курсии Хуттал гуфтааст. Бинобар Мақдисӣ оби ин шаҳр аз рӯдхонаи Ахшуд 

 ҷорӣ мешудааст. Шаҳри Андиҷороғ наздики соҳили Ҷайҳун воқеъ (اخشود)
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будааст. Мунк – бузургтарин шаҳри Хуттал дар шимоли Ҳулбук ва ховари 

Тамлиёт ва Ҳаловард дар канори рӯди Вахшоб ҷойгир будаанд. Тамлиёт дар 

маҳалли Балҷувони кунунӣ қарор доштааст. 

Муқаддасӣ дар «Аҳсан–ут–тақосим» оварда, ки «Хатл хураест бузург бо 

шаҳрҳои бисёр». Дар идома меафзояд: «Қасабааш Ҳулбук (ُهلبُک = Hulӣuk) 

номида мешавад, аз шаҳрҳояш: Андиҷороғ, Ҳаловард, Ловканд, Корбанг, 

Тамлиёт, Искандара, Мунк, Форғар, Бек. Дар идомаи ин феҳрист Муқаддасӣ ин 

шаҳрҳо ва ободиҳои Хатлонро низ муаррифӣ кардааст:  ،ترمذ، مرند، مل، فِربر، نویده، َزم

 – ختل  Дар бораи номҳои дигари ҷуғрофӣ ҳамин муаллиф .[c. 420–423 ,405] .کالف

  ;420 ,70 ,31 – هلبک  ;421 ,70 – منک ;70 ,31 – اندیجاراغ  ;440 – ختالن  ;504 ,420 ,70 ,30

 дар (ختالن) ва Хутталон (ختل) Ҳарду шакли ин ном, яъне Хуттал .[421 ,70 – هالورد

«Масолик ва мамолик»–и Истахрӣ ва «ал–Булдон»–и Аҳмад бинни Аби Яъқуб 

оварда шудааст.  

Истахрӣ дар «ал–Масолик ва–л–мамолик» оварда, ки «нахустин кура, ки 

бар Ҷайҳун аст аз Мовароуннаҳр Хутталон аст ва Вахш». Ин муаллиф шаҳрҳои 

Хутталон ва Вахшро ҷудо ном мебарад. Шаҳрҳои Хутталон: Ҳулбук, Мунк, 

Тамлиёт, Форғар, Корбунҷ, Андиҷороғ; шаҳрҳои Вахш: Ҳаловард, Ловканд [413, 

c. 233].  

Истахрӣ дар мавриди рӯдҳои сарзамини Хутталон низ чунин нигоштааст: 

Умури Ҷайҳун оби рӯди Ҷарёб (جریاب) аст. Аз андаруни ҳудуди Бадахшон хезанд, 

он гаҳ рӯдҳои дигар дар ӯ резад ва рӯди Вахш дар ӯ пайванданд, он гаҳ Ҷайҳун 

гардад. Ва аз ҷумлаи он рӯдҳо якеро, ки ба наздики Ҷарёб аст, Бохшу (باخشو) 

хонанд ва ба наздики ӯ рӯди Барбон (بربان), ки рӯди Ҳулбук аст ва севум рӯди 

Форғар, чаҳорум рӯди Андиҷороғ, панҷум рӯди Вахшоб ба наздики Қубодиён. 

Ин ҳама обҳо ҷумла шаванд ва ба Ҷайҳун афтанд [413, c. 232–233]. Дар замони 

Сосониён Амударё, ки арабҳо онро Ҷайҳун номидаанд, Wēh–rōd гуфта 

мешудааст. Баъдан номи рӯди Ҳулбук (هلبک) ба номи туркии Қизилсу 

(баргардони Сурхоб) иваз гардидааст [413, c. 6].  
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Истахрӣ чанд рӯдеро муаррифӣ карда, ки шаҳрҳо бо номи ин рӯдҳо 

номгузорӣ шудаанд. Аз ин рӯ маънии номи ин шаҳрҳоро бояд дар иртибот бо 

номи рӯдҳо ҷустуҷӯ кард.  

Дар мавриди номҳои як рӯд дар сарзаминҳои гуногун дар Бундаҳишн (ХХ, 

30) чунин омадааст: Kāsakrōd pad kāfpad Tōs–šahra ӣēāvēdō–šanōy Kāsp–rōd 

xwānēnd; ēn ham rōdī Wēhanōy Kāsak xwānēnd pad čē Sind Kāsak xwānēnd 

(Косакрӯд аз шикофе ба шаҳри Тус биояд ва он ҷо онро Коспрӯд хонанд; ҳам ин 

рӯди Веҳро он ҷо Косак хонанд, чи Синдро Косак хонанд) [413, c. 6]. 

Ҳамчунон ки мебинем, Косакрӯд дар Тӯс Коспрӯд хонда мешудааст ва 

рӯди Веҳро низ Косакрӯд мегуфтаанд.  

Чунин суннати номгузорӣ дар сарзаминҳои дигари шарқи Эрон, аз ҷумла 

номҳои шаҳрҳо ва рӯдҳои таърихии Хатлон низ роиҷ будааст [413, c. 59, 63–68, 

87–89]. 

Аз бунёди ختل шаҳр бо номи ختالم (Хатлом) ва ҳамчунин рӯдхонае бо ҳамин 

ном дар «Ҳудуд ал–олам» омадааст [391, c. 276]. 

Ҳамдулло Муставфӣ дар «Нузҳат–ул–қулуб» дар зикри Хуросон аз 

Хутталон (ختالن) ёдовар шуда менависад, ки «шаҳре бузург буда ва акнун хароб 

аст» [412, c. 191]. 

Бо номи Хуттал рӯдхонаи Хутталоб маъруф аст, ки бинобар манобеъ номи 

дигари рӯди Толиқон будааст [391, c. 276]. 

Дар иртибот бар асоси осори ҷуғрофидонони араб Р. Фрай чанд манотиқи 

ҷуғрофии қадими Осиёи Марказӣ, аз ҷумла Хатлонро бо номҳо ва мавқеи 

кунунии онҳо чунин муайян кардааст: Хутталон маркази Восеъ наздикии Кӯлоб, 

Хулбук – Қурбоншаҳид, Вахш – наздики Қӯрғонтеппа, Ҳалевард – Кофирқалъа 

дар наздикии Қӯрғонтеппа (водии Вахш) [296, c. 257].  

Дар як матни суғдӣ аз Кӯҳи Муғ, ки аз ҷониби профессор В.А.Лившитс 

қироат ва ташреҳ шудааст, номи Хутталон дар навишти xwttwrstn [Xuttulstan] 

тавассути пасванди –stn аз бунёди xwttwr шакл гирифтааст. В.А. Лившитс 

эҳтимоли рабт додани ин номро бо қавм ё мардуме (мисли čynstn «Чинистон» аз 
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čyn) иброз доштааст [145, c. 106; дар мавриди иртибот доштан ва ё надоштани ин 

ном бо шакли арабии haytāl ниг.: ҳамин саҳ, поварақи 1]. 

Бо вуҷуди маъруфияти номи Хуттал ё Хутталон (Хатлон) дар осор, маънои 

он ва ба кадоме аз забонҳои маҳалии ин минтақаи таърихии Эрони шарқӣ нисбат 

доштани он маълум нест. 

Хатлон (ختالن) дар як шеъри маъруф, ки Табарӣ аз забони аҳли Балх дар 

бораи шикаст хӯрдани Асад бини Абдуллоҳ дар ин сарзамин нақл кардааст, ёд 

мешавад. Ин ашъор чунин аст: 

از َختالن آمذیه       ترو تباه آمذیه

      

 آبا آمذیه                خشک نزار آمذیه

Ин шеър охиран аз ҷониби доктор Содиқӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифта, 

дар он номҳои Хутталонро ба гунаи Хатлон (ختالن) зикр кардааст [416, с. 69–72]. 

Гумон меравад, ки дар забони маҳаллии Хуросон ё забони Балх дар оғози 

даврони исломӣ ҳамин шакли талаффузи номи ин сарзамини таърихӣ ба гунаи 

Хатлон (аз Хатл) мисли имрӯзӣ дуруст ба назар мерасад. Аз ин рӯ, ислоҳи 

Хутталон ба Хатлон (ختالن) аз ҷониби Содиқӣ дар ин шеъри маъруф қобили қабул 

мебошад. 

Номҳои дигаре, ки ҷуғрофиянависони араб аз ҳудуди Хутталон мисли 

шаҳрҳои дигари он Halāvard, Lāvkand, Kārӣunk, Tamliyāt, Hulӣuk, Munk, 

Andiǰārāγ, Farγār/ Fārγar ва ғайра овардаанд, низ ба забонҳои маҳаллии ҳамин 

минтақа нисбат доранд. Аз ин рӯ, шарҳи этимологӣ ё решашиносии чунин 

номҳои таърихӣ дар ҳоли идома надоштани ин вожаҳо дар гӯйишҳо ё забонҳои 

минтақа хеле мушкил ва ҳатто ғайри имкон ба назар мерасад. Дар ҳар маврид 

чунин номҳоро, ки аз гузаштаҳои дури таърих ба мерос омадаанд, бар асоси 

бархе аз унсурҳои онҳо аз роҳи муқоиса бо забонҳои эронии шарқии ин минтақа 

то ҷое метавон баррасӣ кард. 

Фархор (Farxār). Ин ном дар осори таърихнависони араб, ҳамчунон ки дар 

боло ёд шуд, дар чанд шакл ё имло сабт гардидааст: Farγār (فرغار), Fārγar (فارغر), 

Farxār (فرخار). Фархор ҳамчун шаҳри Хутталон ноҳияи кунунии Фархор дар 
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Кӯлоб байни рӯдҳои Сурхобу Панҷ ҷойгир буда, бо вилояти Тахори Афғонистон 

ҳаммарз аст. Фархор сарзамини таърихии давлати Юнону Бохтар маҳсуб 

мегардид, ки ёдгориҳои аз ин ҷо ба даст омада ба асри биринҷ, тақрибан садаҳои 

XII–X то милод мансубанд. Фархори дигар дар вилояти Тахори Афғонистон 

вуҷуд дорад, ки такрори ҳамин ном дар вилояти Тахор мебошад. Ин навъ 

такрори номгузорӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки вилоят ё сарзамини таърихии 

Хатлон бештар ду тарафи дарёи Панҷ ва пойинтар Омуро фаро мегирифтааст. 

Дар мавриди номи Фархор (Farxār) чанд назар вуҷуд дорад. Дар «Бурҳони 

қотеъ» Фархор чунин маънӣ шудааст: «Фархор (فرخار) номи шаҳре аст… ва номи 

бутхона ва буткадае ҳам ҳаст ва ба маънои ороиш ва оростагии ҳар чиз бошад ва 

чанд шаҳр Фархор ном ҳаст» [410, ҷ. 2, c. 177]. Дар поварақи М. Муин ба 

«Бурҳони қотеъ» бар асоси манобеъ ва осор тавзеҳоте чанд дар маънои ин ном 

оварда шудааст. Ба таври мисол: farxār – форсӣ ба маънии дайр ва маъбад 

(бутхона); farxār –ро муҳаққиқон аз суғдии βrγ΄r [farxār] < санскритии vihāra, дар 

форсии нав ба шакли ӣihār (биҳор) медонанд. Дар ҳамин ҷо М.Муин аз қавли 

В.Минорский ба истинод ба Э. Бенвенист овардааст, ки суғдии farxār (Ӣarghār) 

калимаест эронӣ аз решаи *paru– xvāthra ба маънои «пур аз шодӣ». Ҳамчунон ки 

М. Муин нигоштааст, В. Минорский дар тарҷумаи Hududul–ālam оварда, ки 

«Фархори бузург дар Тибет аст... ва андар вай бутхонаҳои бузург ҳаст, онро 

Фархори бузург хонанд ва низ Фархор номи шаҳрест дар Толиқон. Дар миёни 

шаҳрҳои Хуттал яке Фарғор ё Фархор аст, ки дар канори рӯде ба ҳамин ном ҷой 

дорад» [410, ҷ. 2, c. 177; дар мавриди манбаи суғдӣ: 403, c. 274]. 

Аз рӯди Фархор дар чанд манбаъ ёд мегардад, ки он баъдан ба номи дигар 

табдил шудааст. Ду шакли ин ном – яке Фарғор (Farγār) ва дигаре Фархор 

(Farxār) баёнгари гунаҳои овоии он ба ду лаҳҷа мебошад. Дар забони суғдӣ, 

бинобар осори он, табдил ё таъвизи х ва γ дар гурӯҳе аз вожаҳо дар сатҳи гӯйиш 

роиҷ аст [362, §55, с. 164; § 57, 250; § 395; 144, c. 396–397]. Чунин табдили овоӣ 

дар мисоли номи Farxār ҳам дар минтақаи таърихии Хуттал ва ҳам дар Бохтар 

(вилояти Тахори Афғонистон) вуҷуд дорад, ки ҳар ду минтақа низ сарзаминҳои 

густариши забони бохтарӣ маҳсуб мешаванд. 
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Дар ёддоштҳои сайёҳи чинӣ Сюан Сзян қарни VII милод аз вилояте бо 

номи По–ли–хо ёд мешавад, ки онро муҳаққиқон ноҳияи Фархори Ҷумҳурии 

Тоҷикистон донистаанд [63, c. 227]. 

Дар мавриди Фархор назари дигар низ иброз гардидааст, ки тибқи он, ин 

ном шакли муарраби Порғар тахмин мешавад [15, c. 89]. Ҳамчунон ки дар боло 

нигошта шуд, номи мазкур бар асоси манобеи суғдӣ, яъне ßrγ’r аз нигоҳи 

пайдоиш собит гардидааст ва номи Порғар ба Фархор аз нигоҳи решашиносӣ ва 

таърихӣ наметавонад иртибот дошта бошад. Дар шарҳи суғдии rγr «паҳнои кӯҳ», 

дар осори ҷуғрофии арабӣ فرغر، برغر ё шаклиҳои баъдӣ 38] فالغر/فلغر, c. 106–107; 

p’r – дар суғдӣ ҳамчун пасванд дар маънои «сӯй, тараф»: [403, c. 71]. 

Ловканд (Lāvkand–  الوکند). Бар асоси таркиби дувум – kand (канд) ин 

номро метавон иборат аз ду ҷузъ донист: lāv+kand. Вожаи канд дар забони 

бохтарӣ дар алифбои юнонӣ, дар имлои бохтарӣ kandо [kand] <эронии бостон* 

kanta –канда, канда шуда, аз феъли kandan «кандан» авестоӣ kant –, форсии 

миёнаи ашконӣ kant, форсии миёнаи сосонӣ kand; суғдӣ knt– «шаҳр», яъне – kant 

/ kand ҳамчун ҷузъи дувуми номҳои ҷуғрофӣ, ба вижа номи шаҳрҳо ва ободиҳо 

дар номҳои ҷуғрофии Мовароуннаҳр бо вариантҳои – кад (کد) – kat – (کت) – qand 

 Дар мавриди теъдоди номҳо – топонимҳо дар осори ҷуғрофиянависони асри .(قند)

X В. Бартолд тавзеҳи кофӣ додааст [309, c. 9–10]. Профессор А.Л. Хромов 

пайдоиши номҳоро бо топоформантӣ – kant, – kеnt дар равиши суғдӣ аз ҷониби 

мардуми турк зикр кардааст. Дар забони бохтарӣ ин вожа – kand ва дар суғдӣ knt, 

– knð –[kanð/d] ба маънои шаҳр аст [413, c. 47]. 

Ҷузъи нахусти Lāvkand – вожаи lāv дар забони тоҷикӣ ва гӯйишҳои 

минтақаи Хатлон ба кор намеравад. Ин вожа, мисли даҳҳо вожаҳои дигар, дар 

бархе аз номҳои куҳани ҷуғрофӣ маҳфуз монда, аммо ҳамчун луғати маҳаллӣ, ба 

таври мисол бохтарӣ якҷо бо ин забон матрук гардидааст. Бояд зикр кард, ки 

чунин вожаҳо, ҳамчунон ки аз маводи фарҳангномаҳои куҳан медонем, дар бархе 

аз фарҳангҳо маҳфуз мондаанд, ки манбаи бештари онҳо фарҳангҳои куҳани 

порсии дарӣ маҳсуб мешаванд. 
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Вожаи lāv (الو) дар «Бурҳони қотеъ» ва «Фарҳанги Онандроҷ» маънӣ шуда, 

дар дигар фарҳангҳои куҳан ба мисли «Луғати фурс» –и Асади Тусӣ оварда 

нашудааст. Вожаи lāv (الو) дар ин фарҳангҳо чунин ташреҳ гардидааст: الو – хоки 

сафедро гӯянд, ки онро гилоба созанд ва хонаро бад– он сафед кунанд» (Бурҳон), 

«Хоки сафед аст, ки хона бад–он сафед кунанд» (Онандроҷ) [395, c. 82]. М. Муин 

дар поварақи «Бурҳони қотеъ» дар бораи решашиносӣ ё этимологияи lāv чизе 

наафзудааст. 

Дар мавриди иртиботи lāv ба забони бохтарӣ ё яке аз лаҳҷаҳои бохтарӣ, 

бинобар таркиби овозии он бо ҳамсадои l дар оғоз метавон тахмин кард, ки 

вожаи мазкур бар пояи савтиёти забони бохтарӣ шакл гирифтааст. Муқоиса 

шавад дар бохтарӣ laxm(o) = форсии миёна daxmag, форсии нав daxma «дахма», 

бохтарӣ lizo – «маъбад» <эронии бостон *dizā, форсии бостон didā, форсии нав 

diz, diž «диз» ва ғ. [260, c. 339; 356, c. 218]. 

Топоними Лов (Lov) ҳамчун номи ҷой ба таври мустақил дар ҷумлаи 

номҳои ҷуғрофии Кӯлоб вуҷуд дорад, ки ин яке аз далелҳои ба забонҳои 

маҳаллии ин сарзамин иртибот доштани вожаи мазкур мебошад. Ин ном (лов) ба 

чигунагии ранги хок ё замини маҳал иртибот дошта, дар сохтани номи шаҳр 

(Ловканд) бо топоформанти –kand ба кор рафтааст. Зикри вожаи лов (الو) дар 

фарҳангномаҳои классикӣ ва шарҳи он далели дар осор ба кор рафтани он 

мебошад. Аммо вожаи мазкур баъдан дар забони тоҷикӣ аз истифода хориҷ 

гардида, дар ин ҳавзаи забонӣ замоне дар ҳамон маънои дар фарҳангҳо ёдшуда, 

яъне «хоки сафед» ё «сафедхок» мутадовил будааст. 

Ҳамчунон ки мебинем, дар ташкили номи Lāvkand иртиботи маъно миёни 

ҷузъҳо вуҷуд дорад. Яъне lāv–хоки сафед, сафедхок ва kand–шаҳр, дар маҷмуъ аз 

рӯйи тартиби ҷузъҳо, бинобар сафедии ранги иморатҳо, онро «сафедшаҳр» ё 

«шаҳри сафед» метавон маънӣ кард. 

Вожаи лов (lāv)–ро метавон дар ҳамин қолаби Ловканд дар номи Лодара 

(аз ло < лов+дара) тахмин кард. Дар номи Лодара “ло”–ро дар ҷузъи аввал 

метавон мухаффаф ё гунаи ихтисоршудаи лов (lāv) ҳамчун сифати замин ё хоки 

дара ба маънои “дараи сафедхок” маънӣ кард. Дар ҳамин қолаб бо сифати 
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ранг+дара номҳои дигари ҷуғрофии Сиёҳдара, Сурхдара дар Тоҷикистон вуҷуд 

дорад. 

Дар забони бохтарӣ L (дар оғоз тавассути *δ) < d падид меояд. Дар мисоли 

lāv аз марҳалаи пешини он ё баробарии он дар забонҳои дигари шарқӣ ва ғарбии 

эронӣ шоҳиди дигар дар даст нест. 

Андиҷороғ. Дар номи  (انداجاراغ/ اندیشاراغ =)اندیجاراغ (Andiǰārāγ, Andāǰārāγ, 

Andišārāγ) (ع ба ҷойи غ– дар «Ҳудуд ул–олам», ҷузъи andi дар номҳои 

Andikān/Andigān (Андикон/Андигон) ва Andijan(Андиҷон) дар ташкили ин 

топоним ба кор рафтааст. Ҳамчунин, ҷузъи андӣ (andī – اندی) дар чанд номи 

ҷуғрофӣ дар Эрон ба кор рафтааст. Аз ҷумла, اندی کله (Andikalа) – номи деҳ аз 

бахши марказии шаҳристони Бобул; اندیمشک (Andimišk) – қасабаи шаҳристони 

Дизфул дар Эрон [389, с. 390]. 

Ҷ. Маркварт аз рӯдхонаи Andičārāγ (اندیچاراغ) низ ёд мекунад [412, c. 62]. 

Теъдоде аз рӯдҳо низ мисли шаҳрҳо дар Хатлон тағйири ном кардаанд. Ба таври 

намуна: Ӣāxšū (=рӯди Hulӣuk), Ӣarpān/Ӣarßān, Andičārāγ; Ӣāxšū имрӯз Qizilsu 

(Қизилсу), Ӣarpān = рӯди Балҷувон = Оқсу, Рārγar = Kukča [413, c. 62]. 

Кӯлоб (Kūlāӣ). Дар «Бурҳони қотеъ» [410, ҷ. 2, c. 715] Кӯлоб номи дигари 

Хатлон оварда шудааст. Дар ин фарҳангнома Кӯлоб (کوالب) «истахр» ва «толоб» 

маънӣ гардида ва номи вилояте аз музофоти Бадахшон хонда шудааст. Дар 

фарҳанги мазкур, бинобар осор ҳамчун номи шаҳр низ ёд мегардад. Ҷузъи аввал 

–кūl (кӯл) дар фарҳангҳои пешин ба маънои «толоб, истахр ва обгир», дарии 

Афғонистон кul “толоб” омадааст. М.Муин дар поварақи «Бурҳони қотеъ» (ҷ.3, 

поварақи 5) оварда, ки kwl дар авроқи монавӣ «гудол, гундоб»; дар забони 

гилакӣ kul – ба маънои «теппа» аст. Дар «Бурҳони қотеъ» [410, ҷ. 2, c. 294] 

омада, ки туркон ҳам толобро kūl (کول) мегӯянд. Кӯлоб дар маънои дувум «мавҷи 

азим» буда ва дар ин маъно муродифи кӯлок (کوالک) аст [410, ҷ. 2, c. 294]. 

Дар “Фарҳанги Рашидӣ” کول (кūl) талу пушта маънӣ шудааст ва ин вожа ба 

ҳайси номи чанд деҳ ва як қасаба дар сарзамини Эрон ба мушоҳида мерасад [393, 

c. 375]. 
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Топоними کوالب ҳамчун номи деҳа дар устони Хуросон ва устони Исфаҳон 

дар кишвари Эрон низ вуҷуд дорад [364, vol. 3, c. 1048]. 

Густариши номи Кӯлоб дар шарқ ва ғарби Эронзамин далели умумияти 

забонии он дар ҳавзаи муштараки форсӣ–тоҷикӣ аз асрҳои пеш будааст. Кӯлоб 

ҳамчун номи ҷуғрофӣ дар пояи меъёри забони форсии дарӣ (форсӣ–тоҷикӣ) ва 

қолаби вожасозии он шакл гирифтааст. 

Дар рисолаи Ҷ. Алимӣ дар иртибот ба номи Кӯлоб чанд ривояти мардумӣ 

зикр шудааст. Аммо муаллифи рисола дар мавриди эҳтимоли пайдоиши номи 

Кӯлоб пешниҳод менамояд, ки «шояд номи қадимтарини дарё – Ёхсу, ки дар 

масофаи панҷкилометрии шаҳри Кӯлоб ҷорӣ аст, «Хутталоб» будааст, ки баъдан 

«Хулоб» «Кӯлоб» шуда, ба номи шаҳр низ гузаштааст. Яъне Хутталоб – Хулоб – 

Кӯлоб» [15, c. 82]. 

Дар робита бо номи Кӯлоб (کوالب) ин нуктаро бояд тазаккур дод, ки ба 

назари мо, он мухаффафи ҳеҷ номи дигар, аз ҷумла Хутталоб ё Хулоб нест. Ин 

ном аз ду ҷузъ кӯл+об (کول+آب) дар қолаби маъмули вожасозӣ аз роҳи афтиши 

изофат шакл гирифтааст, ки ин равиш дар забони форсӣ–тоҷикӣ аз қолабҳои 

роиҷ маҳсуб мешавад. Далели дигар он аст, ки Kulāӣ (کوالب) ҳамчун номи 

ҷуғрофӣ дар Эрон низ ба кор мерафтааст. Ниҳоят фарҳангномаҳои куҳани 

форсии дарӣ Кӯлобро на ҳамчун шакли мухаффаф, балки як вожаи комил ва 

мураккаби дорои маънои мушаххас маънӣ кардаанд. Ҳамон тавре ки мебинем, 

густариши ин ном ҳамчун топоним танҳо ба як минтақа маҳдуд набудааст. 

Ҷузъи об дар номгузории рӯдҳо ва дарёчаҳову кӯлҳо дар манотиқи 

Тоҷикистон, Эрон ва Афғонистон аз замонҳои дури таърих яке аз меъёрҳои 

муҳим маҳсуб мешавад, ки инро номҳои фаровони ҷуғрофӣ дар ин се кишвар 

таъйид мекунад. 

Топонимияи минтақаи Кӯлоб аз ҷониби Ҷ. Алимӣ гирдоварӣ шуда, 

мавриди таҳлили лингвистӣ қарор гирифтааст. Аммо теъдоди бештари 

топонимҳо, ки имрӯз дар ин минтақа ва ноҳияҳои он маълуманд, аз нигоҳи маъно 

ва дар бархе маврид сохтор қобили дарк нестанд. Феҳристи чунин номҳо дар 

рисолаи Ҷ. Алимӣ оварда шудааст [15, c. 57]. Муаллиф қабл аз ин феҳрист 
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номҳои ҷуғрофиеро, ки яке аз ҷузъҳои онҳо аз нигоҳи маъно мафҳум аст, низ 

зикр кардааст. Дар маҷмуъ, ин ду гурӯҳи номҳо, ки барои вазъи забонҳои 

минтақа дар аҳди бостон ва пас аз даврони исломӣ ба баъд аз далелҳои хеле 

муҳимми лингвистӣ маҳсуб меёбад, дар омӯзиши таърихии вожаҳои ҳавзаи 

забонии мазкур дорои арзиши махсуси илмӣ мебошад. Бояд тазаккур дод, ки 

топонимҳои ба истилоҳ номаълум, ки дар ин рисола номбар шудаанд, 

метавонанд бори дигар таҷдиди назар шаванд. Бархе аз чунин номҳо аз нигоҳи 

этимологӣ ё решашиносӣ бар пояи забонҳо ва гӯйишҳои бумии шарқии эронӣ ба 

вижа бохтарӣ бояд маънӣ ва мавриди баррасӣ қарор гиранд. 

Номҳои ҷуғрофии минтақаи Кӯлоб, бинобар рисолаи Ҷ. Алимӣ, маводи 

хеле ҷолиби забонӣ буда, ба чандин давраҳои таърихи забонҳо ва гӯйишҳои 

маҳаллии ин сарзамин иртибот мегиранд. 

 

III.3. Сарчашмаҳои чинӣ ва номҳои таърихии ҷуғрофии Кӯлоб 

Барои дарёфти иттилоот дар бораи Хатлон ва сарзаминҳову шаҳрҳои 

ҳамҷавори он муҳаққиқон қабл аз ҳама ба манобеи чинӣ, ки аз садаи II пеш аз 

милод оғоз меёбанд ва дар таърихи сарзаминҳое мисли Хатлон, Тахористон ва 

дар маҷмуъ, Шарқи Эрон ва Осиёи Миёна маълумоти басо арзишманд ироа 

доштаанд, муроҷиат менамоянд. Сайёҳи садаи VII чинӣ Сюан Сзян дар мавриди 

ободиҳо ва мулкҳои марбут ба Тухоло (=Тахористон) ва Кэ–до–ло (=Хутал, 

Хуттал) ва забонҳои маҳаллии ин манотиқ маълумоти мухтасар, аммо барои 

таърихи ин сарзаминҳо бисёр арзишманд ироа доштааст.  

Сафарномаи сайёҳи чинӣ Сюан Сзян бо номи Si–yu–ki (Ёддоштҳои олами 

ғарбӣ) сарчашмаи муфассали муътамад оид ба вазъи сиёсию иҷтимоӣ ва 

фарҳангии Тахористони нимаи аввали асри VII мебошад. 

Сюан Сзян, роҳиби буддоӣ соли 629 аз Чин ба азми сафар ба Ҳиндустон ба 

роҳ баромада, дар аввали моҳи марти соли 630 ба Самарқанд ва сипас ба 

сарҳадоти Тахористон расид.  

Аз рӯи навиштаи ӯ, дар Тухоро кайҳо боз хонадони шоҳии маҳаллӣ вуҷуд 

надошт ва ободиҳо баъди ҳуҷуми туркҳо харобу валангор буданд. Кишвар ба 27 
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мулки хурд тақсим шуда, ҳокимони мулкҳо ҳар кадом ба сари худ ҳукумат 

меронд, вале дар маҷмуъ, ҳама тобеи туркҳо буданд. Дарозои масоҳати Тухоро аз 

шарқ ба ғарб (3000 ли) нисбат ба паҳнои он аз шимол ба ҷануб (1000 ли) се 

маротиба зиёдтар будааст. Мардум асосан либосҳои пахтагӣ ва қисман пашмин 

мепӯшидаанд. Мардуми Тухоро алифбое дошт иборат аз 25 ҳарф (алифбои 

юнонӣ), ки аз чап ба рост ба тарзи уфуқӣ навишта мешуд ва бо ин алифбо 

адабиёти фаровон вуҷуд дошт, ки он миқдоран нисбат ба адабиёти дар Суғд 

буда, зиёдтар будааст. Мардум ба қавли ӯ дар муомилот аз тангаҳои тилло ва 

нуқра истифода мекарданд. 

Сюан Сзян дар моҳи марти соли 630 аз дарёи Ому гузашта, ба Ҳу–лу 

(Валволиҷ) Қундузи ҳозира расид. Ин шаҳр дар он вақт маркази Тахористон ба 

ҳисоб мерафт ва хон Тоту (Тардуш шад) писари калонии Шиху хон (Ябғухон ё ба 

тарзи дигар – Ҷабғухон) дар он ҷо иқомат мекард.  

Сюан Сзян дар ин макон як моҳ монда, баъдан ба Балхико (Балх) сафар 

кард. Сюан Сзян Балхро «рачагриха», яъне «шаҳри кӯчаки шоҳнишин» ном 

бурдааст. Ӯ менависад, ки Балхико дар ҳақиқат шаҳри зебою пурнеъмат буда, 

дар он 100 маъбади буддоӣ вуҷуд дошт ва се ҳазор роҳиб дар онҳо мазҳаби 

хинаянаро аз дини буддоӣ меомӯхтанд [411, c. 45–47].  

Аз ин навиштаҳои ӯ бармеояд, ки дар асри VII мардуми Тахористон, аз 

ҷумла – Хатлон дини буддоиро пазируфта будаанд.  

Сюан Сзян ҳангоми дар Балх буданаш ба зиёрати маъбади буддоии 

машҳури Балх–Навбаҳор, ки вай онро Навасангҳарма номидааст, меравад. Вай 

ёдовар мешавад, ки дар он ҷо як лаган, як дандон, як ҷорӯб ва як муҷассамаи 

Буддо, ки ҳама бо зарру гавҳар мурассаъ буданд, мавҷуд буд ва худи 

парастишгоҳ пур аз матоъҳои нафиси қимат будааст. Барои ба даст овардани 

ҳамин сарват яке аз шоҳзодаҳои турк бо номи Ирбис Болун ҷабғухон дар ҳамон 

рӯзгори дар Тахористон будани Сюан Сзян Балхро муҳосира карда, мехост 

ҳамон сарвати маъбадро ғорат намояд. Вале дар худи ҳамон шаби якуми 

муҳосира он шаҳзодаи турк вафот мекунад. Дар робита ба ин, Сюан Сзян ба ин 

назар аст, ки руҳи Вайшрамана он шаб ба бистари хоби Ирбис омада, ба қалби он 
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нобакор найза задааст. Муаррих Э.Шаванн чунин меҳисобад, ки ин ҳодиса дар 

солҳои 632–633 рух додааст. Аз рӯи маълумоти Каннингхем бошад, Сюан Сзян 

дар Қундузу Балх ҳамагӣ дар давоми аз як моҳ зиёдтар аз 20–уми март то 20–уми 

апрели соли 630 будааст, ки ба таърихи нишондодаи Шаванн мутафовит аст. 

Аз зиддиятҳои дохилии туркҳои ғарбӣ истифода бурда, императори чинӣ 

дар солҳои 658–660 дар ҳама ҷо ба дастаҳои онҳо зарбаҳои ҳалокатовар зада, 

онҳоро комилан шикаст дод ва ба давлатдории туркҳои ғарбӣ хотима бахшид.  

Чиниҳо баъд аз ғалаба бар туркони ғарбӣ хостанд, ки дар Осиёи Миёна низ 

ҳамчун шакли идораи чинӣ префектураҳо барпо намоянд. Бо ин мақсад онҳо дар 

Суғд 7 ва дар Тахористон (тибқи сарҳадоти вилоятҳои нисбатан калони он) 16 

префектура ташкил намуданд. Чиниҳо Хутталро ба губернатории (вилояти) 

алоҳидаи панҷум ҷудо карда, шаҳри Ушаро маркази он қарор доданд. Ба ҳайати 

ин губернатории панҷум ду округ: Улин ва Хюми мутаносибан бо марказҳои Ко–

ло–кян ва У–шеке дохил буданд.  

Муҳаққиқ А.Г. Малявкин дар таҳқиқоти худ борҳо таъкид кардааст, ки 

номи округҳои овардашуда тахминию тасодуфӣ, аммо номи шаҳрҳо воқеӣ 

мебошанд. Аз ҳамин рӯ, ҳамонандкунии Гелотсзян, ки онро А.М. Беленитский 

Ко–ло–кян хонда буд, ба шаҳри Ҳулбук мувофиқат дорад. Шаҳри «Ушеку», ба 

эҳтимоли зиёд, метавонад ҳамон шаҳри «Вахш» бошад. 

Бояд гуфт, ки ҳамаи ин тақсимоти идории Хуттал дар рӯйи коғаз монд ва 

чиниён натавонистанд аз ғалабаи худ бар туркони ғарбӣ дар Осиёи Миёна 

истифода баранд. Зеро лашкари Чин аз солҳои 670 то 692–700 бо Тибет дар 

ҳолати ҷангҳои сахт қарор дошт. 

Аз нимаҳои дуюми асри VII cap карда, дар сарҳадоти кишварҳои Осиёи 

Миёна фотеҳони нав – арабҳо, пайдо шуданд, ки ба даъвоҳои чиниёну туркон ба 

ин сарзамин ба муддати дароз хотима гузоштанд. 

Оид ба Хатлони замони ҳуҷуми арабҳо ва пеш аз ҳамлаи онҳо дар 

солномаҳои чинии замони подшоҳии императорҳои сулолаи Тан (618–907) каме 

маълумот боқӣ мондааст. Дар онҳо Хатлон дар шакли Гудо ва Кэдуло зикр 
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гардида, хабар солҳои 729–752–ро дар бар гирифтааст. Дар солномаҳо чунин 

омадааст: 

Гудо, ё ба тарзи дигар Кэдуло паҳно ва дарозои он ҳар кадом 1000 лиро 

ташкил медиҳад. Подшоҳи он дар шаҳри Сичжугян умр ба сар мебарад. Дар он 

чор кӯҳи намак мавҷуд аст. Намаки он сиёҳ мебошад. Дар соли 729 подшоҳи он 

Ситин (лақаби туркӣ) ба дарбори подшоҳи Чин писари худ Гудуширо фиристод. 

Дар соли 733 подшоҳи он Гйелифа Силиф (ин лақаби подшоҳи Хуттал Шабал 

аст) Даган (оқсақоли кишвараш)–ро бо боҷу хироҷ ба дарбори императори чинӣ 

фиристод. Дар соли 752 ба подшоҳ Лотсинтзие бо фармони хос мартабаи ябғу 

дода шуд» [35, c. 326]. Аз ҳама муҳим дар ин хабар нишон додани бузургии 

кишвари Хатлон аст, ки он сеяки тамоми қаламрави Тахористони таърихиро 

ташкил медиҳад. Зеро, чи тавре ки каме пештар маълумоти Сюан Сзянро ёдовар 

шудем, паҳною дарозои Тахористон 1000 бар 3000 лиро ташкил медод. Инчунин, 

дар сарзамини Хатлон вуҷуд доштани 4 кӯҳи намак барои чиниёни он замон 

маълум будааст (Хоҷа Муъмин, Хоҷа Сартез, кӯҳи намаки Кангурт, кӯҳи намаки 

Танобчӣ).  

Аз рӯи навиштаҳои Сюан Сзян Хуттал (Кэ–до–ло) дар шарқи Хоша (Вахш) 

қарор дошта, худи Хуттал дар шарқ бо Кумеду кӯҳҳои Сунлин (Кӯҳҳои пиёздор) 

пайваст аст. Сюан Сзян низ чун муаллифи солномаи сулолаи Тан бузургии 

масоҳати Хатлонро нисбат ба вилоятҳои дигари Тахористон қайд карда, 

бузургии пойтахти онро ба шаҳри Тирмиз баробар донистааст, яъне давродаври 

(қутри) ин шаҳрҳо 20 ли (1 ли =531 м)–ро ташкил медодааст. Вале Сюан Сзян 

номи шаҳри марказии Хатлонро наовардааст [35, c. 316].  

Дигар сайёҳи бутпарасти чинӣ Хой Чао дар соли 726 дар замони ҳуҷуми 

арабҳо ба Тахористону Хатлон дар Тахористон қарор дошт. Ӯ низ Хатлонро ба 

чашми худ надидааст ва мисли Сюан Сзян дар бораи ин кишвар аз даҳони 

мардум маълумот ҷамъ намудааст. Дар китоби худ ӯ дар бораи Тахористон ва 

вилоятҳои он: Хатлону Вахону Шуғнон ба таври умумӣ маълумот додааст. 

Хабару тавсифҳое, ки Хой Чао дар бораи ҳаёти сиёсию иқтисодӣ ва иҷтимоии 

Тахористон овардааст, қариб пурра ба Хатлон низ мувофиқат мекунад. Дар 
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хусуси вазъи динии Тахористон сухан ронда, ӯ қайд кардааст, ки мардум асосан 

бутпараст мебошанд ва мазҳаби ҳинаяна доранд. Дар кишвар роҳибону 

маъбадҳои буддоии зиёд мавҷуданд. Подшоҳи кишвар аз ҳуҷуми арабҳо гурехта, 

ба Бадахшон паноҳ бурда буд. Хой–Чао мардуми Хутталро ба ду қавм ҷудо 

кардааст: нисфи мардуми он маҳаллӣ ва нисфи дигарашро туркон ташкил 

медодаанд. Аммо, мардуми Хуттал бо се забон: тахорӣ, маҳаллӣ ва туркӣ ҳарф 

мезадаанд. Подшоҳи Хатлонро Хой–Чао турк гуфтааст, вале матолиби 

таърихномаи Табарӣ ба он далолат мекунад, ки шояд подшоҳи Хатлон марди 

маҳаллии туркшуда бошад. Дар Хатлон низ дини буддоӣ ривоҷи тамом дошта, 

ашроф, мардуми одӣ ва подшоҳ аз он пайравӣ мекардаанд. Ба миқдори зиёд 

маъбаду роҳибон вуҷуд доштаанд. Мардон сару риши хешро метарошидаанд, 

аммо занҳо мӯйҳои дароз доштаанд. Хой–Чао, инчунин, аз парвариши аспу 

анвои дигари ҳайвонот ва ҳосили зиёди ангуру пахта дар Хатлон ёд кардааст 

[362, c. 449, 452–453]. 

Матлаби бо се забон ҳарф задани мардуми Хуттал, ки сайёҳи чинӣ таъйид 

фармудааст, ҷолиб ба мушоҳида мерасад, яъне дар ин давра мардуми Хуттал ба 

забонҳои бохтарӣ, маҳаллӣ, яъне гунаи маҳаллии форсии дарӣ ва туркӣ сухан 

мегуфтаанд. Яъне, дар баробари забонҳои бохтарӣ ва туркӣ гунаи маҳаллии 

забони форсии дарӣ ҳам дар ин давра дар Хуттал роиҷ будааст. 

Хулосаи навиштаҳои сайёҳони чинӣ Сюан Сзян ва Хой Чао аз он дарак 

медиҳад, ки Тахористони нимаи аввали асри VII дар ҳолати парокандагии сиёсӣ 

қарор дошта, ҳамаи шаҳрҳои он кайҳо боз хароб шуда будаанд. Пойтахти он дар 

Қундузи соҳили чапи рӯди Ому қарор дошт ва Ябғуи турк аз он ҷо ба тамоми 

Тахористон гӯё роҳбарӣ мекард, вале на дар ҳамаи вилоятҳои он туркҳо ҳукмрон 

буданд. Дар як қисми он вилоятҳо ҳокимони маҳаллӣ аз боқимондаи Кӯшониёну 

Ҳайтолиён ҳукм меронданд. Дар Хатлон, ки яке аз вилоятҳои бузургтарини 

Тахористон маҳсуб мегардид, гумон меравад, хонадони маҳаллӣ ё маҳаллии 

туркшуда ҳукмраво буда, дини саросарии ин кишвар низ дини буддоӣ будааст.  

Ин сайёҳи чинӣ номи мулкҳои Тахористон ва Хатлонро дар савтиёти чинӣ 

овардааст, ки ин барои шинохти ин номҳо дар овонавишти чинӣ муҳим аст. 
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Масалан, номҳое мисли Да–ми=Тирмиз, Чи–о–ян–на=Чағониён, Шу–

ман=Шумон, Сзюй–хэ–ян–на=Қубодиён, Хо–ша=Вахш, дар шарқтари Вахш 

мулки Хатлон, По–ли–хо=Пархор (Фархор), мулки Сзюй–ми–то=Кумед (дар 

самти Қаротегин, Дарвоз, Ванҷ), мулки Бадахшон ва ғ. [63, c. 225–229; 142, c. 49–

50]. [Дар бораи манобеи чинӣ дар иртибот ба Осиёи Миёна, Афғонистон ва Эрон 

муроҷиат шавад ба 198, c. 152–153].  

III.4. Гунаҳои таърихии номҳои ҷуғрофӣ 

Яке аз масоили муҳим дар шинохти номҳои ҷуғрофӣ ин таҳқиқи 

решашиносӣ ё этимологии онҳо мебошад. Барои анҷоми ин марҳилаи таҳқиқи 

номҳои таърихӣ лозим аст, то ин номҳо дар осори хаттӣ дарёфт ва мавриди 

таҳлили забонӣ қарор дода шаванд. Танҳо бо роҳи ташхиси илмӣ бо истифода аз 

манобеи забонӣ, ба вижа забонҳои маҳаллии ҳамон манотиқ метавон дар 

мавриди решашиносии онҳо қазоват кард. Бештари ин номҳои таърихӣ, ки дар 

боло ёд шуд, аз нигоҳи решашиносӣ ё маъно ва мансубияти забонӣ маълум ё 

мафҳум нестанд. Дар чанд таҳқиқоте, ки дар иртибот ба топонимияи манотиқи 

Тоҷикистон, ё дар маҷмуъ Осиёи Миёна солҳои охир анҷом гирифтаанд, 

муаллифони онҳо дар бахши таҳқиқи таърихӣ ва решашиносии номҳо камтар 

муваффақ шудаанд. 

Номҳои таърихии ориёӣ ё эронии бостон, бинобар бахшҳои Авесто, аз 

ҷумла Ардвисур–Яшт, Āбāн–Яшт, Тиштр–Яшт, Миҳр–Яшт, ҳамчунин бахши 

нахусти Вандидāд, ки аслан марбут ба шарқи Эрон мебошанд, дар шинохти 

топонимҳои таърихӣ хеле муҳим арзёбӣ мегарданд. Аммо, мутаассифона, 

бештари номҳои ҷуғрофии дар ин Яштҳо ёдшуда, ҳатто ба таври тахмин низ 

муайян карда нашудаанд. Такрори номҳои авестоӣ дар сарзаминҳои чандин 

кишварҳо метавонад далели чигунагии масири буду боши мардумони 

ҳиндуэронӣ ва эронӣ ҳангоми муҳоҷирати онҳо дар тули таърих ба воситаи 

Осиёи Миёна ба самти ҷануб буда бошад. Дар иртибот ба бархе номҳои 

ҷуғрофии авестоӣ В.И. Бушков дар як пажуҳиши хеш нукоти ҷолиберо дар 

мавриди такрори як номи ҷуғрофӣ дар чанд кишвар ироа доштааст, ки яке аз 

онҳо ба дарёчаи Пишина дар Авесто ва такрори он дар чанд сарзамини дигар 
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марбут аст. В.И. Бушков чунин менигорад: «Баъзе мулоҳизаҳоро имкон дорад 

танҳо дар робита бо кӯли Пишина (яшти 37) баён намуд. Зеро ду вилояти 

таърихӣ дар Балуҷистон бо ҳамин ном ёд мешаванд. Як вилоят бо номи якхелаи 

марказ дар шарқи Эрон ва дигаре дар Покистон дар роҳи Кветта–Қандаҳор воқеъ 

шудааст. Тавре баъдан зикр мешавад, ин номгузориҳо аз асоси қавмӣ доштани 

номвожаи ҷуғрофӣ, ки ҳангоми муҳоҷирати қабилаҳои ҳиндуэронӣ ба ҷануб ба 

воситаи Осиёи Миёна боқӣ мондааст, шаҳодат медиҳад. Тахминан, бо ин 

топоним номи деҳаи бостонии тоҷикии Пушингро (дар ноҳияи Данғара), ки 

имкони тарҷума аз забони тоҷикӣ надорад, муқоиса кард») [50, c. 61]. Бояд 

тазаккур дод, ки Пишинг (Pišing) (авестоӣ Pišinah, дар паҳлавӣ Pēšānsah ё 

Pēšānsa–номи дарёча (кӯл) ва дашт аст. Дар «Бундаҳишн» (бахши 29, банди 11) 

омада, ки Пешонса (Pēšānsa) ба Кобулистон аст (Ӣn. 197–6; 198–11) [401, с. 145]. 

Бинобар Яшти 5 (банди 37) дашти Пишинаҳ (= Pišinah) дар минтақае бо номи 

Пишина ҷойгир аст. Пишин номи дара низ будааст. Дашти Пишин ба ривояте дар 

Зобулистон дар ҷануби Ғазна шарқи Қандаҳор қарор дорад. 

«Дашти Пишин дашти басо паҳне аст. Бештар аз 50 км паҳнои он ва 80 км 

дарозои он аст ва дорои чарогоҳҳои бисёр марғуб мебошад. Мардуми он ҷо ба 

парвариши гӯсфанд мепардозанд ва галлаву рамаи фаровон доранд» [387, c. 960–

961]. 

Гунаҳои овоӣ ва ё савтии номи авестоии Pišinah тули ҳазорсолаҳо дар 

сарзаминҳои таърихии зисти мардумони шарқии эронӣ дорои чунин вариантҳо 

будааст, ки яке аз онҳо дар минтақаи Хатлон, дар ноҳияи Данғара Пушинг аст. 

Эҳтимол меравад, ки гунаҳои баъдии номи авестоии Pišinah дар ин сарзаминҳои 

ориёии шарқӣ бо таъсири забонҳои маҳаллии ҳар кадоме аз ин манотиқ сурат 

гирифтааст. 

Дар матни паҳлавии «Шаҳристонҳои Эрон» (ŠahrestānhāīĒrān) аз 

шаҳристони Пушанг (Pūšang) ёд шуда, ки он дар ин матн дар зикри шаҳристонҳо 

пас аз Ҳирот (Harāi) ва қабл аз шаҳристони Тус (Tūs) зикр гардидааст. Ба таври 

намуна: Šahrestān ī Pūšan(g) Šāpuhr ī Ardašīrān kard uš pad Pūšang puhl(ē) vizār 

kard. “Шаҳристони Пушанг Шопури Ардашерон кард ва ӯ ба Пушанг пуле 
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устувор кард” [371, c. 19; 379, c. 162]. Ин шаҳристон дар суннати хаттии сосонӣ 

дар шакли Pūšang, дар манобеи арабӣ ، فوشنگبوشنگ  ва дар шарқи Эронзамин, 

бинобар суннати шифоҳӣ, Pūšing ба кор рафтааст, ки ин ҳама гунаҳои як номи 

муштарак дар манотиқи шарқу ғарби сарзамини таърихии мардумони эронӣ ё 

ориёӣ маҳсуб мешаванд. 

Дар Истахрӣ بوشنگ (Ӣušаng) муарраби он 222 ,215 ,213 ,209) فوشنج = بوشنج, 

224) ва дар Муқаддасӣ (448 ,443) پوشنگ – муҳимтарин навоҳии Ҳирот муаррифӣ 

шудааст. Ҳамчунон ки муаллиф овардааст, агар чунин муқоиса дуруст бошад, 

пас, ин роҳи муҳоҷирати қабилаи ориёии Пишинаро нишон медиҳад.  

Табдили номи кӯҳи авестоии Манушаҳ (Manušah) баъдан ба кӯҳи Манас 

(номи қаҳрамони достони мардуми қирғиз) низ зери таъсири забони мардумони 

дигари дар ин минтақа сокиншуда сурат гирифтааст. В.И. Бушков дар мавриди 

номи кӯҳи Манушаҳ дуруст қазоват кардааст: «Табдили Манушаҳ ба Манас 

(номи қаҳрамони достони қирғизӣ) аз лиҳози мантиқӣ ба қонунҳои табдили 

номвожаҳои ҷуғрофӣ асос ёфта, ба онҳо тобеъ аст ва зери таъсири забони 

мардумони навомад сурат гирифта, номҳои куҳнаву нофаҳморо ба забони худ аз 

лиҳози мувофиқати овоӣ тафсир ё айнан тарҷума намудаанд» [50, c. 64]. 

Дар манотиқи таърихии зисти мардумони ориёӣ тағйири чанде аз номҳо ё 

топонимҳои дигар низ ба мушоҳида мерасад, ки яке аз онҳо Ушида (дар Авесто) 

ва Уш (Ош) – номи шаҳр дар шарқи водии Фарғона, дар наздики кӯҳи Тахти 

Сулаймон дар Муқаддасӣ –  اوشмаҳсуб мешавад. [Дар бораи чунин номҳои 

авестоӣ ва тағйири онҳо дар шаклҳои дигар ниг.: 50, c. 64–67]. 

Данғара. Дар минтақаи Кӯлоб дар радифи Пушинг метавон аз номи 

ҷуғрофии Данғара дар ҳамин як маҳал низ ном бурд. Дар иртибот ба маънои 

топоними Данғара тақрибан солҳои 60–уми садаи ХХ аз ҷониби И.М. Оранский 

як шарҳи решашиносӣ (этимологӣ) пешниҳод гардида буд, ки он, мутаассифона, 

дастраси мо нашуд. Бинобар этимологияи И.М. Оранский, номи Данғара 

(Danγara) шомили ду ҷузъ – dan <dān «об»ва γara <γar «кӯҳ» бо афзудаи садоноки 

«а» иборат аст. Ҷузъи dān <эронии бостон dānu –, авестоӣ dānu–«рӯд», ҳиндии 

бостон dānu –. Дар иртибот В.И. Абаев ин нуктаро зикр мекунад, ки садоноки 
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«о» (=ā) пеш аз ҳамсадои димоғӣ, чун қоида ба садоноки «а» иртибот мегирад. 

Решаи dаn– бинобар В.И. Абаев ба гурӯҳи dh ба асоси феъли dhan– дар ҳиндии 

бостон ба маънои «ҷорӣ будан, чакидан» ба кор мерафтааст, ки намунаи он дар 

ҳиндии бостон dhanvati «ҷорӣ мешавад», форсии бостон dаnuvatiy «равон 

мегардад», форсии нав danidan «гурехтан». Дар осетинӣ don 1. рӯд; 2. об, ки дар 

чандин номи рӯдҳо дар шакли dan ба кор рафтааст. Тафсилоти таърихӣ ва 

этимологии dān– (don–, dan–) аз ҷониби В.И. Абаев оварда шудааст [1, c. 366–

367]. Ин вожаи эронии бостон дар номи рӯди Дон ҳамчун далели сукунати 

мардумони эронитабор дар ин сарзамини канори Дон будааст, ки инро номи 

рӯдҳои дигари ин сарзаминҳо мисли Об, Днепр ва Днестр низ собит менамоянд. 

Ҳама номи ин рӯдҳо мероси муштараки забонҳои эронии бостон буда, танҳо ба 

воситаи забонҳои эронӣ маънӣ ва решашиносӣ шудаанд [291, c. 518–519; 528–

529].  

Бинобар ин, ҷузъи dan– (дан–)–ро дар номи Danγara (Данғара) метавон 

ҳамчун варианти dān– (=don–) ба маънои «об» донист. Гунаи dan дар забони 

осетинӣ дар таркиби номи чанде аз рӯдҳо ба кор рафтааст, ки ин далели 

истифодаи dan– бар ивази шакли эронии бостон, яъне dān дар ин сарзаминҳои 

зисти мардумони эронии шарқӣ ё худ скифҳо мебошад. Муқоиса шавад варианти 

dan– дар забони осетинӣ ва dan дар номи Данғара ин қисмати сарзамини 

таърихии шарқи Эрон. Ҷузъи dan – дар номи рӯдҳои Danapris (= Днепр) ва 

Danastrus (= Днестр) ба маънои «рӯд» дар замони скифҳо бар асоси савтиёти 

забони сакоии скифӣ шакл гирифтааст. Номи ин рӯдҳоро дар чунин қолаби 

мураккаби вожасозӣ дар забони сакоии скифӣ В.И. Абаев, бинобар шакли 

таърихии онҳо, чунин маънӣ кардааст: «Итак, названия Danaspis», Danastrus 

передставляют сложные слова и означают «Река – Апр», «Река – Астр». [Дар 

бораи тафсилоти ҷузъи дувуми ин ду номи рӯд, яъне Apr (Апр) ва Astr (Астр) 

ниг: 3, c. 356]. 

Ҷузъи дувуми номи Данғара (danγara), яъне γara аз вожаи эронии бостон 

*gari– «кӯҳ; сахра; теппа»; авестоӣ gari– «кӯҳ, кӯҳсор» [350, c. 513–514]; форсии 

миёна gar (gr) «кӯҳ» [379, c. 81; 377, c. 35] сарчашма мегирад. Қолаб ва сохтори 



 
 

145 
 

номи Danγara далели хеле қадим будани он дар ин сарзамини таърихӣ дониста 

мешавад. Ин ном аз замони хеле дур бо ҳифзи ҳар ду ҷузъ то ба имрӯз маҳфуз 

мондааст. Номи ин мавзеъ, бинобар мавқеи ҷойгиршавии таърихии он дар 

наздики кадом як чашмае, ин макон ба «об ва кӯҳ», дар истилоҳи забонҳои 

шарқии эронии бостон – «дан+ғар+а (dan+γara+a)» маҳфуз мондааст, ки ин 

номро метавон яке аз далелҳои густариши забонҳои шарқии эронӣ дар даврони 

хеле дури таърих дар ин сарзамин маънӣ кард. 

Бояд ёдовар шуд, ки дар вилояти Фарғонаи Ҷумҳурии Ӯзбекистон шаҳраки 

Данғара (маркази ноҳияи Данғара) мавҷуд аст. Сайт интернета https:// ru. 

Wikipedia. Org | wiki | Данғара (Узбекистон). Такрори номи Данғара дар водии 

Фарғона ин сарзамини буду боши мардумони сакоӣ ва суғдӣ далели таърихии 

дигар дар мавриди робитаи ин ду топоним дар таърихи сукунати қавмҳои 

эронитабор ва густариши забонҳои шарқии эронӣ мебошад. [Дар мавриди номи 

Данғара ва иртиботи ҷузъи нахусти он бо дон/дан ниг.: 15, c. 90].  

Муҳри сафолие, ки аз теппаи Тупхонаи Данғара ёфт шуд, далели дар аҳди 

Кушониён дар ин мавзеъ вуҷуд доштани макони зисти одамон мебошад. Е.П. 

Денисов ин муҳрро асри I пеш аз милод – асри II милод тахмин кардааст [90, c. 

50–55; 258, с. 73]. 

Дар иртибот ба ин метавон аз як далели хеле боэътимод ва бар пояи илмӣ 

устувори Б.Я. Ставиский дар бораи пуштакӯҳи Данғара ёдовар шуд, ки он чунин 

аст: «Дар пуштакӯҳи Данғара маҳалҳои маскунии қадимӣ на дар соҳили рӯди 

камоби Тоирсу, балки дар наздикии чашмаҳои об пайдо шудаанд. Қалъаи 

Турткӯл (масоҳат қариб 3 га.) бо дижи хурдакак аз ҳамин қабил аст. Теппаи 

Киевшайда/Дашти поёни Оқсу, ки аз он ҷо гулдони сангии дуқабата ва 

устухонҳои сангин пайдо шудаанд (худи осор ҳоло шудгор шуда, дар қисми 

ҷанубии деҳаи Оқсу воқеъ буд) ва Пушинг, бахше аз шаҳраки Қалъаи Чилҳуҷраи 

дарун дар деҳаи Пушинг (пояҳои сутунҳои ҳалқашакл, унсурҳои меъмории 

омодашуда ва баъзе пораҳои кулолии давраи Кӯшониён аз ин ҷо пайдо 

шудаанд)» [258, c. 72]. 
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Кангурт – kangurt–warta => kangawart => kangwart => kangurt мебошад. 

Зеро *wa дар эронии бостон ва дар суғдӣ u– ё ō– ро ифода мекунад. Ин номвожаи 

ҷуғрофӣ таърихи хеле куҳан дошта, аз мавзеъҳои муҳимми ҳавзаи Балҷувон 

мебошад. Дар бораи решашиносии Кангурт дар солҳои охир фарзияҳои гуногун 

баён мешавад. Вале ба ақидаи бештари донишмандон, ки фарзияҳои худро дар 

асоси илмӣ пешниҳод мекунанд, он аз ду бахш иборат аст. Вожаи аввал имрӯз 

дар шакли кан (авестоӣ, форсии бостон, бохтарӣ, суғдӣ) феъли хеле сермаҳсули 

забони тоҷикӣ буда, «кан»– и Кангурт дар асоси шакли кандаи он пайдо шуда, 

минбаъд шакли хандақро гирифтааст. Маълум аст, ки кандани хандақ дар атрофи 

қалъаҳои бостонӣ ва пуроб кардани он аз таҷрибаҳои бисёр муҳимми ҳарбии 

мардуми ориёӣ буда, сипас ба халқҳои дигари ҷаҳон, аз ҷумла арабҳо (Ҷанги 

хандақ) гузаштааст. 

Қисми дуюми он ба вожаи «гирд» тааллуқ дорад, ки он вожаи мустақил 

буда, дар калимасозӣ ҳамчун пасванди маконсоз хизмат мекунад. Ин вожа дар 

номи чандин мавзеъҳои ҷуғрофӣ (Вашгирд, Висагирд, Сиёвушгирд, Вахшгирд) 

вомехӯрад ва маънои маконро ифода мекунад. 

Бинобар ин, маъноҳои дигаре, ки ба ин номвожаи ҷуғрофӣ итлоқ мекунанд, 

асоси мустанади илмӣ надорад. Ҳол он ки ин гуна пешниҳодҳо бисёр аст. 

Масалан, «кан» ба маъноҳои «шаҳр», «куҳан», ё «гурд» ба маънои паҳлавон, ки 

ин маъниҳоро ба вожаи «кан» итлоқ медиҳанд. 

Дар бораи «Кангурт» ва даштҳои атрофи он дар таърихномаҳо, аз лиҳози 

таърихӣ–ҷуғрофиёӣ, маълумотҳои аҷибе низ дида мешавад. Тавре С. Назарзода 

дар асари «Забон ва худшиносии миллӣ» иттилоъ медиҳад: «Зимистони соли 

1219–1220 баъд аз фатҳи Тирмиз ва ба харобазор табдил додани он Чингизхон ба 

самти Ҳисору Хатлон равон шуда, зимистонро дар дашти Сомон ва наздикиҳои 

Кангурт мегузаронад: «Ва чун аз нақб ва қатл фориғ шуданд, ба ноҳияи Кангурт 

ва ҳудуди Сомон рафт ва зимистон дар он ҳудуд ба охир расонд. Ва он навоҳиро 

низ ба қатл ва тохтан ва кандану сӯхтан пок кард. Ва аз тамомати Бадахшон ва он 

ҳудуду билодро лашкарҳо фиристод. Чунонки дар он навоҳӣ ва мухолифон асар 

намонд» [176, с. 60-67]. 
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Дар ин иқтибос бо ҳам якҷо омадани номвожаҳои ҷуғрофии Кангурт ва 

дашти Сомон хеле аҷиб ба назар мерасад. Дар атрофи деҳкадаи Кангурти имрӯза 

танҳо як дашт вуҷуд дорад, ки он ҳам дашти Олимтойи ноҳияи Восеъ мебошад. 

Вале дар ин ҷо деҳае вуҷуд дорад, ки Сомончӣ ном дорад. Ин номвожаи ҷуғрофӣ 

шаҳодат аз он медиҳад, ки дар давраҳои пешин дашти Олимтойи имрӯза дашти 

Сомон ном доштааст. 

Танҳо чунин дашти васеъ имкон медод, ки лашкари анбӯҳи Чингизхон дар 

ин ҷо зимистонро гузаронад. Аз тарафи дигар аз сарчашмаҳои таърихӣ маълум 

мешавад, ки саравлоди Сомониён – Сомонхудот аз минтақаҳои атрофи Балх 

будааст. Хатлону Вахш дар асрҳои миёна ва давраи бостон доимо аз минтақаҳои 

тобеи Балх ҳисоб мешуд. Бинобар ин, тахмин меравад, ки ватани аслӣ ё молики 

асосии ин минтақа ҳамин Сомонхудот будааст. Чунки Сомонхудот соҳиби 

Сомон ё шоҳи Сомон аст, ки ин маъниро дар Бухорхудот ва Чағонхудот низ дида 

метавонем. Албатта, ин фарзия ба таҳқиқи илмӣ ниёз дорад. Вале ин нукта 

муҳим аст, ки дашти Сомон ҳамон ҷойест, ки дар наздикии деҳкадаи Кангурт 

қарор дорад ва имрӯз метавон дашти Олимтойро дашти Сомон номгузорӣ кард. 

Вахш. Дар манобеи чинӣ шаҳри Vaxš (وخش) дар шакли Wak–sa сабт шуда 

ва он ҳамчун вожаи эронӣ дар номи дарё ва кишвар ба кор рафтааст [408, c. 66]. 

Ҳамчунон ки Ҷ. Маркварт дар ҷойи дигар овардааст: «Waxšu –, Waxš дар 

маънои аслӣ, воқеан номи ҳамагонӣ барои чашма ва оби равон будааст ва 

метавониста ҳам ба рӯде, ҳам ба истахре ва ҳам ба дарёчае иттилоқ шавад» [408, 

c. 102]. Вахш ва Вахшоб ҳамчун номи кишвар ва рӯд таърихи хеле дерина доранд 

ва бо ҳамин ном то ба имрӯз маъруфанд. Вожаи Waxš ба ҳайси номи ҷуғрофӣ дар 

шарқи Эронзамин аз нигоҳи забонӣ (лингвистӣ) на ба забонҳои шарқи эронӣ, 

балки ба забони ғарбии эронӣ дар мисоли форсӣ–тоҷикӣ иртибот дорад. 

Сарзамини Вахш дар канори рӯди Вахш қарор гирифта ва онҳо ба ҳамин як 

мафҳуми муштарак пайванд мебошанд. Ҷуғрофиянависони Юнону Рум номи 

Вахшро дар шакли Oxus баргардон кардаанд. Дар бархе фарҳангномаҳои куҳани 

форсии дарӣ Вахш номи шаҳре аз вилояти Бадахшон ва Хатлон муаррифӣ 

шудааст. Ҷуғрофиянависони эронӣ ва араб Вахшро ҳамчун сарзамини канори 
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Ҷайҳун ва Вахшоб ном бурдаанд. Бинобар навиштаи Абурайҳони Берунӣ, дар 

мавриди моҳҳо ва ҷашнҳои хоразмиён Вахш (وخش) номи фариштаи нигаҳбони 

об, ба вижа рӯди Ҷайҳун будааст. Номи рӯди Вахш (Waxš) дар эронии бостон аз 

бунёди Waxšu ба маънои «болидан, ҷӯш задан» омада, ки дар форсии миёна 

waxš– «рушд, тавсеа» ва феъли waxšīdan «рушд кардан, тавсеа ёфтан, рустан» 

[410, ҷ. 2, с. 472; 408, с. 62; 377, c. 88]. Ҳамчунон ки мебинем Вахш ҳам дар номи 

рӯд ва ҳам дар номи минтақа дар мақоми таърихиаш то ба имрӯз пойдор 

мондааст. Аммо бархе аз номҳои куҳани дигар дар мисоли номи рӯдҳо пас аз 

гузашти асрҳо ба номҳои бегона иваз гардида, ҳамин тариқ номҳои таърихии 

рӯдҳо ҳам дар суннати навишторӣ ва ҳам гуфторӣ тағйир кардаанд. Барои мисол 

номи Сирдарё дар арабӣ Сайҳун (سیحون) дар Бундаҳишн (86–5, 87–14) дар бахши 

«чигунагии рӯдҳо» бо номи Xuĵand rōd, яъне Хуҷандрӯд ё рӯди Хуҷанд ёд 

мешавад. Баъдан ин рӯд бо номи Сирдарё ё номи арабии Сайҳун иваз мегардад. 

Аммо иртиботи номи шаҳр бо номи рӯди мазкур ҳақиқати бебаҳс аст. Ин яке аз 

суннатҳои маъмул дар таърихи номҳои ҷуғрофӣ дар Суғду Бохтар будааст. 

 

III.5. Табдили таърихии номҳои ҷуғрофӣ 

Муҳаққиқон номҳои таърихии ҷуғрофиро яке аз муҳимтарин манбаъ дар 

шинохти нажодӣ ё этникии мардумони ҳар кишвар дар тули таърих донистаанд, 

ки ин андеша бар асоси пажуҳишҳои дар ин самт анҷомёфта, бинобар номҳои 

фаровони куҳани таърихӣ тибқи осори хаттӣ таъйид мегардад. Номҳои ҷуғрофии 

Осиёи Миёна аз ҷумлаи он манобеи нодири забонҳо ва гӯишҳои минтақа буда, 

онҳо на танҳо барои шинохти забонҳои мухталифи эронӣ ва ғайри эронӣ, балки 

барои ҳайати нажодии бошандагони ин сарзамин ва нақши забонҳову гӯишҳо 

дар ташаккули этникии мардумон ва таъсирпазирии суннатҳо ва фарҳангҳои 

мухталиф дониста мешавад. 

Номҳои таърихӣ, ки дар манобеи хаттии суғдӣ, хоразмӣ, бохтарӣ, арабӣ ва 

форсӣ– тоҷикӣ маълуманд, осоре аз забонҳои роиҷ ва бумии ин манотиқ ба 

шумор меоянд. Дар номҳои суғдӣ– ин кишвари ҳамҷавори Бохтар, унсурҳо ва 

вижагиҳои овоии суғдӣ ҳифз гардида, аз рӯи аломатҳои забонӣ ва таҳқиқи 
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решашиносӣ топонимҳои сарзамини Суғд то ҳол дар ҳамин равиш омӯхта 

мешавнд, ки чунин шеваи таҳқиқи забоншиносӣ дар омӯзиши номҳои ҷуғрофии 

Бохтар ва Хатлон низ муҳим аст. Яке аз мушкилот дар таҳқиқи забоншиносии 

номҳои ҷуғрофии суғдӣ ва бохтарӣ ташхиси забонии ин номҳо аз нигоҳи таърихӣ 

мебошад. Осор ва ёдгориҳои дигари хаттии бохтарӣ, ки аз сарзамини Бохтар ба 

дастраси пажуҳишгарони забони бохтарӣ қарор доранд, барои ташхиси 

вижагиҳои овоӣ, дастурӣ ва вожашиносии ин забон ва таҳаввули баъдии он дар 

мисоли вожаҳои номҳои ҷуғрофии марбут ба бохтарӣ, ки замоне дар минтақаи 

Хуттал яке аз забонҳои асосии бумӣ маҳсуб мешуд, кофӣ нест. 

Номҳои таърихии ҷуғрофии минтақаи Хуттал ё Хатлон бояд дар муқоиса 

бо номҳои таърихии сарзаминҳои Бохтар ва Суғд, ҳамчунин манотиқи дигари 

густариши забонҳои шарқӣ ва ғарбии эронӣ мавриди омӯзиш қарор дода шаванд. 

Такрори номҳо ба давраҳои гуногуни таърих марбут буда ва ин далели чигунагии 

вазъи забониро дар манотиқи таърихии шарқи Ориё собит месозад. Барои намуна 

аз ин чанд номҳои ҷуғрофӣ, ки дар манотиқи гуногун такрор мешаванд, метавон 

ёд кард: Шайнак, Соктаре, Нъсай (Nəsay), Ромит ва даҳҳо номи ҷуғрофии дигар. 

Дар ин ҷо шарҳи мухтасари таърихӣ ва решашиносиро дар иртибот бо номи 

Шайнак дар минтақаи Кӯлоб ва Ҳисор замима менамоем.  

Бунёди номи Шайнак ба решаи эронии бостон šay – «зиндагӣ кардан, 

сукунат доштан», ҳиндии бостон kseti, эронии бостон šayana–(šay– ana) «макони 

сукунат, ҷойи зист», авестоӣ– airyō. šayanəm– «макони ориёиҳо, ҷойи зисти 

ориёиҳо», аветоӣ hušayanəm– он, ки ҷойи хуб барои зиндагӣ фароҳам меоварад, 

яъне бахшандаи ҷойи хуб барои зиндагӣ, авестоӣ–rāma. šayanəm– бахшандаи 

зиндагии ором, бо вожаи gava– дар Авесто яке аз сифоти Суғд: gava– šayanəm 

[255, c. 323, 347]; Дар Гардезӣ ин сифати Суғд бо номи «Суғди ҳафт ошён» ёд 

мешавад. 

Дар номи šaynak (Шайнак) ин решаи эронии бостон дар сохтани номҳои 

ҷуғрофӣ дар шакли šayna+ ak (=Šaynak) маҳфуз мондааст. 

Бунёди ин вожа дар номҳои Афшин (افشین–ноҳияе дар Хуросон) ва Афшина 

 ҳифз шудааст. Бад–ин далел зодгоҳи Ибни (дар Мовароуннаҳр, Бухоро) (افشینه)
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Сино на Афшана, ҳамчунон ки дар манобеъ ба забони тоҷикӣ дар алифбои 

кириллӣ омадааст, балки Афшина (افشینه) бояд хонда шавад [Дар мавриди افشین ва 

 .[муроҷиа шавад ба: 388, с. 3117 افشینه

Ва ё номи Нисо (Nisā), ки дар Авесто ва форсии бостон баробар ба кор 

рафтааст. Дар матни авестоии Видевдод (фаргарди 1) дар ҷуғрофияи кишварҳо 

нисайа (Nisāya) панҷумин кишвар дар миёни Марву Балх ёд мешавад. Ин кишвар 

баъдан пойтахти портҳо дар Хуросон, дар наздики Ашқобод (аслан Ашкобод) 

қарор доштааст, ки ковишҳои бостоншиносӣ инро собит менамоянд [47, c. 50–

51]. Дар сангнабиштаи Дориюш дар Беҳистун (DӢI, 58) вилояте дар Мод [372, c. 

194; 354, c. 135]. 

Ҳамчунон ки маълум аст, чандин шаҳрҳои Эронзамин бо ин ном хонда 

шудаанд. Ба таври мисол 1) Нисо (نسا) дар Мод; 2) Нисо – дар наздики Ашқобод; 

3) Нисо дар Бам; 4) Нисо дар Кирмон; 5) Нисо дар Форс (шаҳри Байзои аҳди 

исломӣ); 6) Нисо дар Хуросон [410, ҷ. 2, c. 440]. Дар осори ҷуғрофӣ аз ҷумла 

«Ҳудуд ул–олам» ва «Муъҷам ал–булдон» дар бораи ин шаҳр маълумот оварда 

шудааст. Дар Эрон чанд деҳ бо номи Нисо (نسا) маълум аст [397, с. 466]. Бархе 

деҳи Нусай/ Нǝсай (Nǝsay)–ро дар ноҳияи Дарвоз ба ҳамин ном яке медонанд, ки 

ин аз нигоҳи решашиносӣ аз воқеият дур нест. Этимологияи ин номро аз 

пешванди эронии бостон ni– поин ва бунёди sаya –, авестоӣ ni–say– «воқеъ 

шудан, қарор гирифтан» донистаанд [372, c. 194].  

Бо овардани ин чанд далоили таърихии такрори номҳо дар манотиқ ва 

ҳавзаҳои гуногуни забонӣ зарурати таҳияи вожаномаи номҳои ҷуғрофӣ дар 

Осиёи Миёна дар сарзаминҳои таърихии Суғду Бохтар ва манотиқи дигари 

ҳамҷавор пеш меояд. Ин номҳо мероси гаронбаҳо аз забонҳо ва лаҳҷаҳои бумии 

ин сарзамини таърихии буду боши мардумони эронитабор маҳсуб мешаванд. 

Ин ҳама номҳои ҷуғрофии Хатлон (Хутталон) ҳамчун мероси луғавии 

забонҳову лаҳҷаҳои куҳани ин манотиқ буда, имрӯз бо доштани вижагиҳои овоӣ 

ва қолабҳои вожасозии хеш дар радифи вожаҳои мансухи забонҳои матрукшудаи 

ин сарзамин шомиланд. Аммо чунин номҳо дар макони таърихии хеш дар ҳавзаи 

нави забонӣ дар шинохти маъно ва муҳтаво дорои бархе аз мушкилот мебошанд, 
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ки он ба пажуҳишу омӯзиши дақиқ ва ҳамаҷонибаи забоншиносӣ ва этимологӣ 

ниёз дорад. 

Номҳои таърихии ҷуғрофии Хатлон (Кӯлоб) ҳамчун маводи забонӣ 

намунае аз луғати забонҳои ин сарзамин бояд бар асоси вижагиҳои овоӣ ва 

табадулоти таърихии забонҳои бумӣ ё маҳалии қабл аз даврони исломӣ, ки дар 

ин марзу бум ривоҷ доштаанд, мавриди таваҷҷуҳ қарор гиранд. Яке аз чунин 

вижагиҳои овоии муштарак дар забонҳои миёна шарқии эронӣ ба ду забони 

дорои осори хаттӣ – суғдӣ ва бохтарӣ табдили ҳамсадои *d эронии бостон ба δ 

мебошад, ки ин табадулоти овоӣ дар расмулхати ин забонҳо дарҷ шудааст. 

Профессор В.Б.Ҳеннинг бори нахуст теъдоде аз вожаҳои суғдиро бар пояи 

табадулоти овоии δ˃l аз суғдӣ ба форсии нав мавриди таҳқиқ қарор дода ва 

чунин як вижагии савтиёти забони суғдиро тибқи 11 иқтибоси суғдӣ дар форсии 

нав ошкор кардааст [366, c. 93–106]. Пас аз мақолаи В.Б.Ҳеннинг таҳқиқоти 

арзишманди дигар аз ҷониби В.А. Лившитс таҳти унвони «Вожаҳои суғдӣ дар 

забони тоҷикӣ» анҷом дода шуд, ки он дар такмили қонунияти таърихии табдили 

d – эронии бостон (=δ дар забонҳои шарқии эронӣ) дар иқтибосҳои суғдӣ ба l 

анҷом дода шуд [139, c. 31–43]. 

Ин табдили овоӣ дар чанде аз номҳои ҷуғрофии Афғонистон, ба вижа 

минтақаи Бохтар мушоҳида мешавад. Ба таври намуна: Ӣalaxšān< Ӣaδaxšān< 

Ӣadaxšān – Бадахшон; Hilmand, Hēlmand<Haētumand [366, c. 93; 375, c. 146]; 

бохтарӣ Ӣaxlo< *Ӣāxδri, авестоӣ Ӣāxδi, форсии бостон Ӣāxtri, форсии миёна Ӣaxl 

[356, c. 175]; Ӣaγlān, бохтарӣ ӣagolaggo «ибодатгоҳ» < эронии бостон *ӣaga–dāna 

–, суғдӣ Ӣϫδ׳nny [356, c. 172; 260, c. 204]. Аз тафсилоти ин мавзуъ ниг.: 244, c. 7–

8. Табдили d/δ ба l дар як номи ҷуғрофии бохтарӣ –Lrafo< *drafša – (бо ихтисори 

š дар гурӯҳҳои сомитӣ) дида мешавад [414, с. 358–366]. Табдили ин вижагии 

овоӣ дар мисоли вожаҳои суғдӣ ва бохтарии иқтибос дар форсии нав дар чанде аз 

фарҳангҳои форсии дарӣ бо овардани шоҳид аз шуарои ин манотиқ дарҷ 

шудааст, ки номҳои ҷуғрофӣ низ ба он шомиланд. 
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III.6. Номҳои кунунии ҷуғрофии таърихӣ 

Ин гуна номҳои маҳал дар рисолаи Ҷ. Алимӣ бо унвони «Топонимҳое, ки 

топоасос, тополексема ва топоформанти номафҳум доранд» муаррифӣ шуда, 

феҳристи онҳо ба 96 номи ҷуғрофӣ мерасад [16, с. 181–182]. Воқеан, ташхиси 

этимологии номҳо аз нигоҳи решашиносӣ кори мушкил ва дар мисоли бештари 

онҳо ҳатто номумкин ба назар мерасад. Аммо як нуктаро бояд тазаккур дод, ки 

ин номҳои маҳал, ки дар минтақаи Кӯлоб ҳифз мебошанд, бархе ба забонҳои 

эронии маҳаллии ин сарзамин марбут буда ва бархе дигар ба забонҳои 

ғайриэронӣ иртибот мегиранд. Аз эҳтимол дур нест, ки чанде аз номҳо тайи 

қарнҳо дар минтақаи мазкур аз нигоҳи савтиёт низ ба тағйирот дучор омада 

бошанд. Гурӯҳи дигари номҳои маҳал ҳамчун мероси забонҳои эронии шарқӣ 

дар ин сарзамини таърихӣ ва яке аз ҳавзаҳои забони форсии дарӣ ҳифз 

гардидаанд. Бо мурури замон маънои ин гуна номҳои маҳал, ки замоне барои 

мардуми минтақа ошно буданд, аз хотираҳо фаромӯш шудаанд. Ин гуна номҳои 

маҳал имрӯз арзиши таърихиву забоншиносӣ ва этнолингвистӣ доранд. Таҳлили 

забонии номҳои ба истилоҳ маънинашаванда, далели он аст, ки чунин номҳои 

макон ба давраҳои гуногун ва то ҷое ба чандин забонҳо иртибот мегиранд ва 

бархе аз онҳо ба забонҳо ва гӯйишҳои шарқии эронии ин сарзамин ва манотиқии 

таърихии ҳаммарз ба Хатлон мансубият доранд. 

Ин гурӯҳи номҳои ҷуғрофиро дар ин чанд даста ва ё банд тасниф ва 

баррасӣ менамоем. 

Номҳое, ки бо «л» (l) оғоз мешаванд, аз ҷумла Лафак, Личак, Лагонӣ, 

Лодабо, Лушийон, Лағмон, Лашан, Лъсу, Лов, Луҷон, Лодара, Лушийон, Ларсой, 

Лойпук. Чанде аз ин номҳо дар асоси захираи луғати забони форсии дарӣ 

метавонанд ташреҳ ва маънӣ гарданд. Ба таври намуна: 

Личак бо топоформант ё пасванди –ак, ки дар сохтани номҳои маҳал 

корбурди фаровон дорад. Дар савтиёт лаҳҷа лич (+ак) = ба луч (لوچ) дар забони 

меъёр. Луч дар сохтани номҳои ҷуғрофӣ бинобар осор истифода шудааст. Луч – 

номи вилояте аз Эронзамин дар «Шоҳнома»–и Фирдавсӣ; Луч – номи чашма ва 

мазраае дар шимоли Орон [395, с. 146]. 
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Лашан (لشن) дар забони форсии дарӣ ин вожа дар маънои чизи нарм ва 

лағзанда ба кор рафтааст. Ба маънои ҳамвор низ омадааст [410, ҷ. 2, с. 360]. 

Ҳамчун микротопоним дар қисми болои деҳаи Порвори ноҳияи Шамсиддин 

Шоҳин воқеъ аст. Макони сайру саёҳати мардуми деҳаи мазкур аст. 

Лушйон (<луш+топоформанти –йон <–он) аз луш (لوش) ба маънои гили 

сиёҳи тира, ки дар зери об нишинад, лойи сиёҳи таги ҷӯй [410, ҷ. 2, с. 369]; 

Лушоб – оби лойнок, лушоба ва Лушоб – номи деҳе дар Кошон [395, ҷ. 13, 

с.1982; бо истинод ба Фарҳанги ҷуғрофиёии Эрон, ҷ.3]. 

Метавон тахмин кард, ки Луш+йон бинобар топоформанти –йон (=ён) <аз 

луш+и+он (luš+ī+on= lušiyon), яъне мардумони лушӣ ё мардуме, ки аз ҷое ё 

маҳалле бо номи Луш ба Лушиён омадаанд. Чунин равиш дар номгузории маҳал 

ва ё деҳот маълум аст. 

Дар иртибот ба қолаби Лушоб (Луш+об) ҳамчун номи деҳ дар Эрон 

метавон аз ҳамин қолаб дар номи Лучоб дар Тоҷикистон ёдовар шуд. Гумон 

меравад, ки Лучоб шакли тағйирёфтаи Лушоб аз бунёди Луш (لوش) бо замимаи 

об, яъне оби гилолуд ё оби лойолуд буда бошад. Ин ном дар шакли Лучоб 

баробари ибораи «оби луч» мантиқӣ нест. Дар ҳар маврид чунин тағйироти овоӣ 

аз роҳи табдили «ш» (š) ба «ч» (č) сурат гирифтааст. Чун дар Лушоб вожаи луш 

дигар қобили дарк набудааст, аз ин рӯ, мардум онро бар пояи решашиносии 

мардумӣ Лучоб хондаанд. Аммо «луч» ба «об» = лучоб ҳеҷ гуна робитаи маъноӣ 

ва мантиқӣ надорад. Аз эҳтимол дур нест, ки номи Лушоб (لوش آب) дар манотиқи 

дигар низ вуҷуд дошта бошад. 

Луҷон (аз луҷ+он), Луҷ (لوج) дар «Миръот–ул–булдон» (ҷ. 4, с. 245) аз 

мазореи Кирмон ёд шудааст [395, с. 142]. 

Ларсой (лар+сой) – лар (لر) – ҷӯйе, ки селоб ё одам канда бошад [395, с. 

173]. Вожаи «лар» бо феъли «kandan» дар таркиби «лар кандан» ҳамчун феъли 

таркибӣ дар лаҳҷаҳои ҷанубии забони тоҷикӣ мавриди истеъмол мебошад. 

Вожаи “лар” ба маънии саргини зери пойи чорвомонда, дар таркиби санглар, 

яъне саргини сахти сангӣ низ дар шеваҳои Сари Хосору Ховалинг мавриди 

истифода аст. Вожаи лар дар «Фарҳанги гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ» 
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оварда нашудааст. Робитаи маъно миёни ҳар ду ҷузъ дар ин ном, яъне ҷузъи 

аввал – лар ва ҷузъи дувум – сой ба маънои ҷӯйи дар сой буда ё ҷӯйи ба сой 

нисбат дошта вуҷуд дорад. 

Чанде аз номҳои маҳал, ки то ба имрӯз дар минтақаи Кӯлоб ва Хатлони 

таърихӣ маъруфанд, низ ба забонҳои маҳаллии ин сарзамин иртибот доранд. Ин 

гуна номҳои ҷуғрофӣ намуна ё мероси забонҳои эронии қабл аз исломӣ маҳсуб 

меёбанд. Дар ин маврид аз чандин номҳои дигари маҳаллоти ин минтақа, ки аз 

нигоҳи забонӣ ва таърихӣ ҷолиб мебошанд, метавон ёд кард. 

Ба чунин номвожаҳо, ки дар сарзамини Осиёи Марказӣ, ба вижа Хуросону 

Мовароуннаҳр дар номгузории маҳаллот ба кор рафта ва дар осори ҷуғрофии 

таърихии ин манотиқ шинохта мебошанд, метавон аз номҳои Калот (Kalāt), 

Лангар (Langar), Лағмон (Laɣmān) ном бурд. Харитаи ҷуғрофии ин номвожаҳои 

макон дар чандин сарзаминҳо далели ин гуфтаҳост. 

Калот (Kalāt). Ин ном дар чандин манотиқи дигар низ вуҷуд дорад ва 

маънои он қалъа ё деҳи бузург аст, ки бар сари кӯҳ воқеъ аст [410, ҷ. 2, с. 267]. 

Дар «Шоҳнома»–и Фирдавсӣ аз ҷойе бо номи Калоти Хуросон (کالت خراسان) ёд 

шуда, фарҳангҳои куҳани форсӣ аз шаҳре дар Туркистон бо ин ном зикр 

кардаанд. Дар фарҳангҳои пешин шарҳи ин ном чунин аст: қалъа; деҳе бошад 

кучак бар баландӣ ва агар низ хароб бувад (Луғати фурс); деҳ, қария ва қалъаи 

болои кӯҳ [393, с. 37].  

Дар гӯйишҳои ҷанубӣ, аз ҷумла гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб вожаи Калот 

ҳамчун мафҳуми ҷуғрофӣ дар маъное, ки фарҳангномаҳои куҳан овардаанд, ба 

кор меравад. Дар ФГҶЗТ [288, с. 310] аз ду вожаи калот ва калот зикр шудааст, ки 

ин мафҳум дар баёни номҳои ҷуғрофӣ ҳамон як вожаи калоти форсӣ–тоҷикии 

классик аст, ки дар фарҳангномаҳои пешин маънӣ шудааст.  

Вожаи kalāt < * kalāk, дар номҳои ҷуғрофӣ ё исмҳои макон дар гӯйиши 

мозандаронӣ kalā, курдӣ قالت муарраби он qalʻa (قلعه); дар охири номи деҳаҳо низ 

меояд. Дар арабӣ бо табдили садои «алиф»–и форсӣ ба ҳамза (ء) ва баъдан ба 

 тағйири шакл кардааст [417, c. 536]. Калотро ба маънои деҳ ва قلعه ба عکالت

калотаро ба маънии мазраа низ овардаанд [410, ҷ. 2, поварақи Муин, с. 267]. Дар 
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«Фарҳанги ҷуғрофиёии Эрон» (ҷ.9) чандин деҳ бо номи Калот ва Калота (کالته) ёд 

шудааст [393, с. 37]. 

Лангар (لنگر). Ин номи ҷуғрофӣ дар номгузории теъдоде аз номҳои макон, 

ба хусус номи деҳаҳо маъруф аст. Тибқи қоидаи маъмул, номгузорӣ тавассути 

номвожаи Лангар ба маънои ин комоним иртибот мегирад. Номвожаи ҷуғрофии 

Лангар аз ҷониби муҳаққиқини номшинос мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. 

Лангар ҳамчун «ҷойи муқаддас» ё «мазори бузургон» маънӣ шудааст [230, с. 

861–864]. Дар мавриди шарҳи дигари ин ном аз ҷониби номшиносон ниг.: [158, c. 

128]. Вожаи «Лангар» дар чанде аз фарҳангномаҳои форсии дарӣ ё форсӣ–тоҷикӣ 

(Онандроҷ, Бурҳони қотеъ) ба маънои «хонақоҳ» низ омадааст. Чунонки Лангари 

Шайхи Ҷом ва Лангари Шоҳ Қосими Анвор дар Хуросон. Хонақоҳ, яъне 

«маҳалли иҷтимоъ ё хӯрдангоҳи суфиён, ҷое, ки ҳаррӯз аз он ҷо ба мардум таом 

бирасад, аз ин аст, ки хонақоҳро низ лангар гӯянд» [395, с. 301]. Маънои дигаре, 

ки ба номвожаи Лангар ҳамчун номи ҷуғрофӣ иртиботи мустақим дорад 

тавзеҳоти вожаи мазкур дар «Бурҳони қотеъ» [410, ҷ. 2, с. 367] мебошад, ки он 

чунин аст: «ва маҳҷареро гӯянд аз санг ё аз чӯб ё хишт ва гил, ки бар даври 

мазори бузургон кашанд ва ба арабӣ зареҳ (ضریح) хонанд». 

Бо номи Лангар, бинобар «Фарҳанги ҷуғрофиёии Эрон» [ҷ.3, 9], панҷ номи 

деҳистон маълум аст. Як номи деҳ бо пасванди хурдии –ак (Лангарак – لنگرک) 

низ омадааст. Дар маҷмуъ Лангар ба мазор ё оромгоҳи бузургони дин иртибот 

мегирад.      

Лағмон (لغمان). Ин ном дар сарзамини Афғонистон ба ҳайси номи вилоят 

маълум аст. Лағмон (Laghmān) дар савтиёти Ламғон (Lamghān) низ ёд шудааст. 

Муҳаққиқон Лағмонро яке аз шаҳрҳои қадим ва таърихи онро ба замони 

Александри Румӣ дар шакли Lampaka медонанд. Ин номи макон дар минтақаи 

Кӯлоб такрори ҳамон номи таърихии Лағмони Бохтар (Афғонистон) аст. 

Калорук, бунёд. Калор – дар баъзе мавзеъҳои Эрон ба воситаи ин вожа 

номҳои деҳ ва шаҳру шаҳракҳо сохта шудааст. Дар номҳои макон бо 

топоформанти –āӣād ва вожаи dašt номи деҳ маълум аст [393, c. 49]. 
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Ҷолак (аз ҷол+ак) – ҷол (جال) дарахт арокро (اراک) низ гуфтаанд, ки аз чӯби 

он мисвок созанд [410, ҷ. 1, с. 309]. Яъне, ҷолак метавонад бо номи ин дарахт 

иртибот дошта бошад. Дар номгузории деҳаҳо дар бештар маврид аз номи 

дарахтон истифода мешавад, ки дар мисоли сарзамини Тоҷикистон инро метавон 

дар номи ҷой бо унсури бед, чормағз, себ ва ғ. бо замимаи топоформанти –ак 

мушоҳида кард: Бедак, Чормағзак, Себак. 

Номҳои дигари ҷуғрофӣ, ки дар минтақаи Кӯлоб ҷой доранд ва дар забони 

тоҷикӣ ё гӯйишҳои маҳаллии он мансух гардидаанд, ҳама ганҷинаи ин ҳавзаи 

забонӣ аз даврони дури таърих маҳсуб мешаванд. 

Бинобар ин, номҳои ҷуғрофии маҳаллоти Кӯлоб мисли дигар манотиқ як 

бахши луғоти забонҳо ва гӯйишҳои ин сарзамин аз даврони пешин то ба рӯзгори 

мо дониста мешаванд. 

Ҳамчунон ки дар боло зикр гардид, бархе аз номҳои макон дар шарқ ва 

ғарби Эронзамин, яъне сарзамини кунунии Эрон бо шумули Хуросону Фарорӯд 

(Мовароуннаҳр) аз нигоҳи муштаракоти забонӣ ва равишҳову қолабҳои вожасозӣ 

ҳамсон мебошанд. Аммо дар номҳои таърихии шаҳрҳо ва вилоёти Суғду Бохтар 

ва ба таври умум ҳавзаи забонии Хуросону Мовароуннаҳр номҳои макон дорои 

вижагиҳои забонӣ низ мебошанд, ки инро маводи номҳои ҷуғрофии 

пешазисломӣ дар ин сарзаминҳо таъйид мекунанд. 

Имрӯз дар Хатлони таърихӣ ва минтақаи Кӯлоби кунунӣ якҷо бо номҳои 

куҳан номҳои ҷуғрофии марбут ба забони тоҷикӣ ё форсии дарӣ арзи вуҷуд 

доранд, ки ин номҳо далели чигунагии таърихи ташаккули этногенези мардуми 

тоҷик дар ин сарзамин мебошад. Номҳои ҷуғрофӣ ба қавмҳо ва мардумони 

дигари сокини минтақаи Кӯлоб низ иртибот мегиранд. Ин номҳои макон аслан ба 

қабоили туркзабон ва забони туркӣ марбут мебошанд. Бархе аз номҳои туркӣ 

номҳои бар ивази номҳои пешин гузошташуда ва дар чанд маврид баргардон ё 

тарҷумаи забони асл маҳсуб меёбанд. Дар ҳар маврид номҳои ҷуғрофӣ ҳамчун 

мероси забонӣ бар асоси осори давраҳои таърихии забон бояд мавриди таҳқиқ 

қарор гиранд.  
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Хулосаҳои боби III 

1. Дар таҳқиқи номҳои ҷуғрофии таърихӣ харитаи густариши номҳо дар 

сарзаминҳои сукунати мардумони эронӣ дар тули иқомати онҳо мебошад. 

Масоили дигаре, ки барои шинохти номҳои таърихӣ ва таърихи номҳои ҷуғрофӣ 

муҳим мебошад, таҳияи мушаххасоти таърихӣ ва забоншиносии топонимҳо аз 

осори эронӣ ва ғайриэронӣ бо шинохти решашиносӣ ва этимологии ин номҳо 

дониста мешавад. 

Бо пажуҳишҳои бунёдии таърихӣ ва забоншиносӣ бо истифода ва ҷалби 

номҳои ҷуғрофӣ метавон маводи арзишманди забониро аз ҳавзаи густариши 

забонҳои бохтарӣ ва суғдӣ ба даст овард. Чунин мавод дар баррасии вазъи 

забонӣ то даврони исломӣ дар Хатлон аҳаммияти вижа дорад.  

2. Манбаи муҳим дар иртибот ба забонҳои бумии сарзамини Бохтар ва 

вилоятҳои ин минтақа, аз ҷумла Хатлон ёддоштҳо ва навиштаҳои сайёҳон ва 

зоирини чинӣ маҳсуб меёбад. Ин манобеъ дар муқоисаи забонҳои бумии 

манотиқи мазкур ва расмулхатти онҳо дорои арзиши вижа мебошанд. Чунин 

иттилоотро дар робита ба забонҳои қабл аз исломии ин манотиқ аз манобеи 

хаттии дигар наметавон пайдо кард. 

Дар таркиби номҳои ҷуғрофии таърихӣ, бинобар осори ҷуғрофии 

муаллифони араб, ҳамчунин сайёҳони чинӣ, номҳои ҷуғрофии ғайриэронӣ ва ё 

номҳои марбут ба ақвоми дигари сокини Хатлон, аз ҷумла мардумони туркнажод 

ба назар намерасад. Ин далел бори дигар собит месозад, ки номҳои ҷуғрофии 

таърихӣ ҳамчун вожаҳои куҳани эронибунёд дар ин ҳавзаи забонӣ бояд мавриди 

омӯзиши ҷиддӣ қарор дода шаванд. 

3. Нуктаи муҳимми дигар баррасии номвожаҳо аз нигоҳи таҳаввулоти 

таърихии овоӣ мебошад. Аз роҳи баррасиҳо ва муқоисаҳои таърихӣ дар мисоли 

табдили овоӣ метавон махсусиятҳои забонҳои шарқии эронии давраи миёнаро 

дар мисоли бохтарӣ, суғдӣ ва забонҳои дигари қабл аз исломӣ дарёфт. 

4. Таҳқиқ ва ташхиси номҳои ҷуғрофии таърихӣ густариши забонҳо ва 

лаҳҷаҳои эронии шарқии давраи бостон ва миёнаро дар сарзамини Хатлон 

метавонад таъйид намояд. Баррасии номҳои таърихии ҷуғрофӣ ва топонимҳои 
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муосири Хатлони таърихӣ муҳаққиқонро водор месозад, то дар омӯзишу 

пажуҳиши номҳо ба ҳайси намунаи воқеии вожаҳои забонҳои ин сарзамин аз 

усулҳо ва равишҳои пазируфташудаи забоншиносии таърихӣ–муқоисавӣ ва 

дастовардҳои он истифода намоянд.  
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БОБИ IV 

ТАҲҚИҚИ ТАЪРИХӢ ВА ЗАБОНШИНОСИИ ВОЖАҲОИ 

ХОСИ ГӮЙИШҲОИ МИНТАҚАИ КӮЛОБ 

IV.1. Матолиби муқаддамотӣ 

Дар гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ, аз ҷумла, гӯйишҳои Кӯлоб як 

теъдод вожаҳо ва истилоҳоти куҳани порсии дарӣ, ки дар осори давраи аввал ба 

кор рафта ва ҳамчун намунаи забони муштараки манотиқи Хуросону 

Мовароуннаҳр шинохта шудаанд, мавриди истифода мебошанд. Дар бораи бархе 

аз чунин вожаҳои ба истилоҳ классик, ки дар гӯйишҳои дигари ҷанубии забони 

тоҷикӣ то ҳол ҳамчун вожаҳои вижаи ин гӯйишҳо мустаъмаланд, муҳаққиқони 

лаҳҷашинос, то ҷое таҳқиқ ва чанде шарҳу тафсилот анҷом додаанд [21; 181; 185; 

288; 232; 235].  

Дар бахши лексикаи китоби “Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ”, ки аз ҷониби 

забоншинос Ғ. Ҷӯраев таълиф шудааст, банди махсусе таҳти унвони “Тараққиёти 

таърихии лексикаи шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ” ба чанде аз масъалаи 

истеъмоли теъдоде аз вожаҳои куҳан дар ин лаҳҷаҳо ишораю тавзеҳ дода 

мешавад [185, c. 252–263]. 

Дар ин бахш дар бораи иддае аз вожаҳои куҳан дар гӯйишҳои ҷанубии 

забони тоҷикӣ корбурд ва вижагиҳои маъноии онҳо дар муқоиса ба забони 

классикӣ тавзеҳот дода шудааст. Ин луғот, дар маҷмуъ, иборатанд аз ин вожагон: 

чакал, бъна//бунна, испор//сипор, хамирмо, кола, тагит, девлох, тута, хинг, 

анбу, путк, тундар//тундър, кадхудо, пича, полидан, шероза, коч//кочала, 

килк, пийандар, мойиндар, зре(ҳ), каманд, карсон//корсун, кос, килк, 

крочидан, дърафш ва ғ. [185, c. 254]. Дар идома дар иртибот ба чанд луғати 

дигари муштарак дар забони классикии форсӣ–точикӣ аз қабили ҳанг, туридан, 

бора, ташт(ак), нъқроз (ғълба ва ғ. низ сухан рафтааст. Аммо феҳристи ин гуна 

вожаҳо дар гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ, ба вижа, гӯйишҳои ҷанубии 

забони тоҷикӣ, махсусан гӯйишҳои Кӯлоб бо ин теъдод маҳдуд намегардад. Дар 

гӯйишҳои Кӯлоб (гурӯҳҳои шимоли ҷанубӣ ва ҷанубу ғарбӣ) мисли гӯйишҳои 
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дигари ҷанубӣ метавон вожаҳои дигареро низ пайдо кард, ки бо доштани 

вижагиҳои таърихии овоӣ ба мероси забони муштараки порсии дарӣ ва забонҳои 

портӣ, бохтарӣ, суғдӣ ва забонҳо ва лаҳҷаҳои дигари ин манотиқ иртибот 

мегиранд. 

Як нуктаро бояд тазаккур дод, ки манбаъ ё сарчашмаи ин ҳама вожаҳои 

куҳан дар гӯйишҳои Хатлони таърихӣ ҳамон забони порсии дарӣ мебошад. Аз 

эҳтимол дур нест, ки бештар калимаҳои забонҳои эронии шимоли ғарбӣ (дар 

мисоли портӣ) ва забонҳои эронии шарқӣ (дар мисоли бохтарӣ ва суғдӣ) дар ин 

лаҳҷаҳо аз тариқи забони порсии дарӣ дар ин сарзамин роиҷ гардидаанд. Забони 

порсии дарӣ, ҳамчунон ки аз осори садаҳои X–XI пайдост, дар ҳифзи луғоту 

истилоҳоти лаҳҷаҳои маҳаллии Хуросону Мовароунаҳр, ба вижа, Бохтару Суғд 

арзиши муҳим дорад. 

Ҳамчунон ки муҳаққиқони осори давраи аввали порсии дарӣ, ё форсии нав 

бар асоси дастнависҳои куҳани ин забон аз сарзаминҳои таърихии Хуросону 

Мовароуннаҳр таъйид медоранд, дар ин осор вижагиҳои овоӣ, дастурӣ ва 

луғавии лаҳҷаҳои маҳаллии ин манотиқ дар баробари забони меъёр дарҷ 

гардидаанд, ки ин масоил дар яке аз пажуҳишҳои бунёдии Ж. Лазар ҳанӯз дар 

солҳои 60–уми садаи XX мавриди таҳлилу таҳқиқи забоншиносӣ қарор 

гирифтааст [375]. Дар иртибот метавон аз ин навиштаи донишманди эронӣ 

Муҳаммад Тақии Баҳор ёдовар шуд, ки он чунин аст: “Ин маънӣ, яъне зуҳури 

назму насри дарӣ, ки осори Рӯдакиву Шаҳид ва Фирдавсиву Балъамӣ ва 

Абулмуайид ва “Таърихи Систон” намунаи зебои он аст, мерасонад, ки ин забон 

лаҳҷаи хоси мардуми Хуросону Мовароуннаҳр ва Нимрӯзу Зобулистон будааст” 

[388, ҷ. 2, с. 22]. Бинобар хулосаи тавзеҳталаби дигари М. Баҳор, “...забони дарӣ 

худ яке аз шохаҳои забони Эрон ва лаҳҷае аз бохтарии махлут ба суғдӣ буда, ки 

бо лаҳҷаҳои дигар омехта ва бо ин сурат даромада” [388, ҷ. 2, с. 26]. 

Муҳаққиқ А.Н. Бернштам ақидаи М. Баҳорро дастгирӣ намуда, чунин зикр 

мекунад: “Ҳадди ақал бист сол пеш аз истилои араб чи тавр номи истилогарони 

араб ҳамчун номи аҳолии маҳаллӣ дар ин минтақа паҳн мешавад, новобаста ба 

он ки истилоҳи “дашӣ” баъдан барои номгузории арабҳо дар байни чиниён 
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пазируфта шуда буд. Ба ҳамин хотир “номи тоҷик” тоҷикӣ буда, то оғози 

истилои араб дар асоси суннатҳои маҳаллӣ, дар пояи забони бостонии тоҷикии 

аҳолии Тахористон пайдо шудааст” [33, c. 191]. 

Дар робита бо густариши забони дарӣ дар аҳди Сосониён ва оғози даврони 

исломӣ дар шимол ва шарқи Эронзамин дар яке аз мақолаҳои Ж. Лазар бар пояи 

матни дастнависҳои куҳани порсии дарӣ хулосаҳо ва андешаҳои ҷолиб баён 

шудааст. Ж. Лазар дар ин мақолаи хеш ин андешаро таъйид мекунад: “Маълум 

аст, ки ба андозаи паҳншавӣ ин забон ба худ унсурҳои зиёди забонҳои эронии 

шимолу ғарбро, махсусан, аз забонҳои портӣ ва суғдӣ ба худ ҷазб ва иқтибос 

намудааст. Дар баробари ин, ҳатман, ба лаҳҷаву гӯйишҳои зиёде ҷудо шудааст, 

ки ба ин ё он андоза аз ҳамдигар фарқ мекарданд. Ин гуфтаҳо дар намунаҳои 

гӯйишҳои муосир низ тасдиқ мешавад”. Дар идома Ж. Лазар чунин афзудааст: 

“Пажуҳишҳои навтарин имкон медиҳад, ки лаҳҷаҳои тоҷикӣ, инчунин гӯйиши 

кобулӣ ва гӯйиши теҳронии забони форсиро ба ҳамдигар муқоиса намуд” [137, c. 

176]. Бинобар вижагиҳои гӯйишӣ дар осори садаҳои X–XI аз сарзамини 

Мовароуннаҳр, муҳаққиқон ба ин натиҷа расидаанд, ки ҳанӯз дар он давра дар ин 

манотиқ лаҳҷаҳои тоҷикӣ шакл гирифта будаанд. 

 

IV.2. Пажуҳиши ҳамзамонии (синхронии) гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб 

Гурӯҳи гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ яке аз сершеватарин лаҳҷаҳои 

забони тоҷикӣ ба ҳисоб меравад. Донишмандони лаҳҷашинос онро аз руйи 

вижагиҳои вожагонӣ, дастурӣ ва овошиносӣ ба чор гурӯҳи лаҳҷавӣ (лаҳҷаҳои 

қаротегинӣ, кӯлобӣ, роғӣ ва бадахшонӣ) ҷудо кардаанд. Ин лаҳҷаҳо дар навбати 

худ боз ба шоха ё лаҳҷаҳои хурдтар ҷудо мешаванд.  

1. Лаҳҷаи қаротегинӣ. Ин лаҳҷа ба ду гурӯҳи дохилӣ – гурӯҳи вахёиву 

қаротегинӣ ва гурӯҳи қаротегинӣ ҷудо мешавад: Гурӯҳи вахёиву қаротегинӣ дар 

қисмати миёна поёноби дарёи Хингоб–Қаротегини Поён, ҳавзаи дарёи Сурхоб–

Қаротегини Боло дар саргаҳи дарё – тарафи соҳили чап (тақрибан то ба Сурхоб 

пайваст шудани Хингоб) ва гурӯҳи қаротегинӣ, ки дар қисмати рости Қаротегини 

миёна ва Қаротегини поён паҳн шудааст.  
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2. Лаҳҷаи кӯлобӣ ба 4 гурӯҳи дохилӣ гурӯҳбандӣ шудааст: 1) лаҳҷаи 

шимолии Кӯлоб, ки дар ҳавзаи боло ва миёнаи дарёҳои Ёхсую Сурхоб (то ҷои 

муттаҳид шудани ин ду дарё), яъне дар қисмати шимолӣ ва шимоли шарқии 

мавзеи Кӯлоби вилояти Хатлон ҷойгир шудааст. Ба ин гурӯҳ лаҳҷаҳои Даштаҷум 

(воқеъ дар пайвандгоҳи Дарвоз ва Кӯлоб) низ дохил мешаванд; 2) лаҳҷаи ғарбии 

Кӯлоб, ки дар соҳили чапи дарёи Вахш дар тарафи шимол аз Балҷувон то деҳаи 

Сангтӯда, дар тарафи ҷануб дар ноҳияи Данғара интишор ёфтааст. 3) лаҳҷаи 

кӯлобии Ҳисор, ки доираи густариши он соҳили рости қисмати миёнаоби дарёи 

Вахш, деҳаҳои канории дарёи Вахш (ноҳияҳои Файзобод, Норак, Ёвон), ҳавзаи 

дарёи Кофарниҳон (мавзеъҳои миёнаоби Кофарниҳон, водиҳои дарёи Варзоб–

деҳаҳое, ки бо унвони «кӯлобиҳо» ва «қаротегиниҳо» истиқомат доранд, водии 

Ҳисор – деҳаҳои «кӯлобнишин» иборат аст. 4) лаҳҷаи ҷанубии Кӯлоб, ки дар 

қисмати ҷанубии собиқ вилояти Кӯлоб (қисми ҷануби шарқии ноҳияи Ҳамадонӣ) 

паҳн шудааст. 

3. Лаҳҷаи роғӣ. Ин лаҳҷа ҷануби собиқ вилояти Кӯлоб, баъзе ҷамоатҳои 

ноҳияи Шамсиддини Шоҳинро дар бар гирифта, бахши асосии ин лаҳҷа дар он 

тарафи рӯди Панҷ, дар қисмати шимолии Афғонистон (Роғи Афғонистон – 

вилоятҳои Бадахшону Тахор ҷойгир шудааст). 

4. Лаҳҷаи бадахшонӣ, ки фарогири Вилояти Мухтори Кӯҳистони 

Бадахшон (ВМКБ), аз ҷумла, Ғорон, деҳаҳои тоҷикнишини Ишкошим ва Вахон 

мебошад.  

Гӯйишҳои хоси минтақаи Кӯлоб як бахши муҳимми лаҳҷаву шеваҳои 

сарзамини Хатлон буда, онҳо аз марзҳои кунунии маъмурии вилояти Хатлони 

имрӯза баромада, аз лиҳози таърихӣ ва ҷуғрофӣ дар ду тарафи дарёи Панҷ ва 

пойинтари Ому паҳн шудааст. Бинобар ин, пажуҳиши забонишиносии онҳо низ 

дар пояи умумияти забони адабӣ барои тамоми тоҷикзабонон (тоҷикони ҳама 

сарзаминҳое, ки барои онҳо бумӣ ҳисоб мешаванд) ва вижагиҳои забонии 

гӯйишҳои минтақавиву маҳаллӣ сурат гирад. 

Шохаҳои гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб ба шимоли Кӯлоб, ғарбии Кӯлоб, 

ҷанубии Кӯлоб, кӯлобии Ҳисор, лаҳҷаҳои шимолӣ, ғарбӣ ва кӯлобии Ҳисор ҷудо 
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шуда, бо ҳам ягонагии бештаре дошта, фарқияти байни онҳо асосан вижагиҳои 

миқдорӣ аст, на сифатӣ. 

Ин фарқиятҳо аз вижагиҳои вожагонӣ, овоӣ ва баъзан сарфиву наҳвӣ 

иборат мебошанд: 

1. Дар қисмати вожагон. Аз шохаҳои лаҳҷаи кӯлобӣ лаҳҷаҳои шимолӣ ва 

ғарбии он дар бахши вожагон бештар ба лаҳҷаи қаротегинӣ ҳамгунӣ доранд. 

Лаҳҷаи ҷанубии кӯлобӣ хусусияти гузарандагӣ дошта, ба лаҳҷаи роғӣ наздик аст. 

Шохаи ҳисории ин лаҳҷа, ки дар давоми солҳои зиёд дар муҳити лаҳҷаҳои дигар 

қарор дорад, тағйироти муайянеро аз cap гузаронида, баъзе калимаҳои хоси он аз 

байн рафтаанд. Дар ин бора барои намуна чанд мисол аз калимаҳои махсуси 

лаҳҷаи кӯлобӣ: ата/ ота –падар, ача/оча – модар, бувак –пӯсти гӯсолаи навзоди 

мурда, ки ба дарунаш коҳ ҷо мекунанд; вармосидан –варам кардан, лулакалон, 

ката–калон, калонсол, лъвик–ангушти хурд, пърсева–танаи хушки дарахт; мелок 

/ молък–кашаки чӯбини шировезӣ; беза –асбоби шохбофте, ки ба воситаи он дар 

чигина коҳи майда мекашонанд. Дар лаҳҷаи ҷанубии Кӯлоб як қатор калимаҳои 

хоса истифода мешаванд, ки баъзе намунаашон инҳоянд: да–падар, ма–модар, 

би–модаркалон, балък–ука, додари хурдӣ, хъмчък –зарфи равғантайёркунӣ, ли – 

ғарами калони дарзаи алаф, ғӯзапоя, банди хасбеда ва ғайра. 

2. Дар бахши овошиносӣ мавриди истифода будани фонемаҳои ҳалқии 

рӯяк [h ва айн) ва чуқур [ҳ] дар шохаҳои лаҳҷавии шимолӣ, ғарбӣ ва кӯлобии 

Ҳисор, ноустувор будани ҳамсадои ҳалкии чуқури «ҳ»: амии/хами, 

меҳмуи/мемун; ка/каҳ; табдили ҳамсадои «б» ба овози «W» дар мобайн ва охири 

калима баъди садонокҳо: cÿw, mawap тарзи махсуси кӯтоҳшавии шаклҳои 

тасрифии феъл. Чунончи кадестай, кассай, кистай / кестай<карда истодааст; 

табдили овози «о» ба «у» пеш аз ҳамсадоҳои димоғии «м», «н», ки дар лаҳҷаҳои 

шимолӣ ва ғарбии кӯлобӣ муттасил, аммо дар лаҳҷаи кӯлобии Ҳисор дар баъзе 

калимаҳо воқеъ мешавад. 

3). Дар қисмати дастур: истифодаи пасоянди –да дар ҳама шохаҳои ин 

лаҳҷа; мавҷуд будани бандаки феълии шахси дуюми ҷамъи –ен, ки саросар 

интишор дорад: рафтен, бърен [рафтед, биравед], истеъмоли ҷонишини шахси 
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сеюми танҳои «у» (дар лаҳҷаи кӯлобии Ҳисор у [вай, ҳадай] ба кор бурда шудани 

бандаки шахси сеюми ҷамъи перфект: –ас / –ай, шакли сеюми ҷамъ –ан [шимолӣ 

ва ҷанубии Кӯлоб], –йан [ғарбии Кӯлоб ва кӯлобии Ҳисор], вуҷуд доштани 

шакли перфекти II дар лаҳҷаҳои шимолӣ ва ғарбии Кӯлоб: рафтастам, 

мерафтастам, рафта бестам [рафта астам, мерафта астам, рафта будастам]; 

ба кор бурда шудани таркибҳои қиёсии бо пешоянди ай ва пасоянди –да ба 

вазифаи пуркунанда: ма ай, ть–да калун; ба кор бурдани ҳиссачаи саволии –мӣ 

/мъ бо ҷумлаҳои саволӣ [дар лаҳҷаи кӯлобии Ҳисор]: худ–ьш марғелони–мъ? 

[315, c. 112]. 

Таркиби луғавии лаҳҷаҳо паҳлуҳои гуногуни хусусияти қавмию қабилавии 

халқро, ки ба таърихи ташаккул ва инкишофи тафаккури мардум вобастаанд, 

инъикос мекунад. Лаҳҷаи Хатлон, ки яке аз лаҳҷаҳои минтақавии ҷануби 

Тоҷикистон аст, аз нигоҳи вожагон хеле ғанӣ ва гуногунранг аст. Ин 

гуногунрангӣ дар мавҷудияти унсурҳои таърихӣ, архаистӣ, иқтибосӣ, қолабҳои 

нодири калимасозӣ инъикос меёбад. Муаллифони китоби «Шеваи ҷанубии 

забони тоҷикӣ» (ҷ.1) Р.Л. Неменова ва F. Ҷӯраев роҷеъ ба ин мавзуъ чунин 

андеша доранд: «Шеваи ҷанубӣ яке аз шеваҳои архаистии забони тоҷикӣ ба 

шумор меравад, ки дар таркиби луғавии худ миқдори зиёди калима ва воҳидҳои 

фразеологиро маҳфуз нигоҳ медорад» [185, c. 6]. 

Усул ва аслҳои таҳқиқи гӯйишҳо аз нуқтаи назари хоси забоншиносӣ ва 

забоншиносии қавмӣ аз ҳамдигар фарқ мекунанд, вале дар баробари ин 

фарқиятҳо дар пажӯҳиши забоншиносии умумӣ ҳамдигарро такмил медиҳанд. 

Бинобар ин, ҳангоми пажуҳишҳои этнолингвистӣ ба таҳқиқи хоси забонии 

лаҳҷаҳо такя карда, онро барои ба даст овардани натиҷаҳои матлуби 

забоншиносии қавмӣ ба таври самарабахш истифода бурдан ҷоиз ва мумкин аст.  

Дар таркиби луғавии лаҳҷаҳои Хатлон мисли дигар лаҳҷаҳои тоҷикӣ ду 

гурӯҳи вожаҳо амал мекунанд: 

1). Калимаҳои умумитоҷикӣ; 

2). Калимаҳои хоси лаҳҷа, ё худ ба истилоҳ диалектизмҳои лексикӣ. 
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Ин ду гурӯҳи калимаҳо, аз як тараф, умумияти лаҳҷаи мазкурро бо забони 

адабӣ ва дигар лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ нишон диҳанд, аз тарафи дигар, 

фарқияти онро ба сифати як намуди минтақавии забон таҷассум мекунанд.  

Калимаҳои хоси лаҳҷа (диалектизмҳои вожагонӣ). Лаҳҷаҳои забони 

тоҷикӣ аз нигоҳи захираи луғавӣ ниҳоят ғановатманданд. Ғановату дороии 

лаҳҷаҳо, пеш аз ҳама, дар он аст, ки дар таркиби луғати онҳо дар қатори вожаҳои 

умумитоҷикӣ як қабати муайяни калимаҳо ба кор мераванд, ки маҳсули 

таҳаввулу такомули худи лаҳҷаҳо мебошанд. Ин аст, ки дар мавриди 

гурӯҳбандии луғати лаҳҷаҳо аҳли таҳқиқ дар таркиби луғавии ҳар як лаҳҷа ду 

гурӯҳи вожаҳоро аз ҳам ҷудо мекунанд: 

Калимаҳои хоси лаҳҷаро дар забоншиносӣ бо истилоҳи «диалектизмҳои 

лексикӣ» ном мебаранд. Дар лаҳҷашиносии тоҷик то имрӯз аломат ва нишонаҳои 

фарқкунандаи диалектизмҳои лексикӣ пурра муайян карда нашудаанд. Ҳол он ки 

бе таҳқиқи амиқу дақиқи табиати рангини диалектизмҳои лексикӣ омӯзиши ин ё 

он лаҳҷа амали яктарафа мебошад. 

Бино ба гуфтаи профессор Ғ. Ҷӯраев, «диалектизмҳои лексикӣ ҳамон 

калимаҳоеанд, ки ин ё он лаҳҷаро аз лаҳҷаҳои дигар ва забони адабӣ фарқ 

мекунонанд” [322, c. 123]. Вожагони хоси лаҳҷа унсурҳои хоси ин ё он лаҳҷа 

буда, дар як доираи муайяни ҷуғрофӣ барои як гурӯҳи хурди аҳолӣ хизмат 

мекунанд. Ҳамин вежагӣ ҳангоми таҳқиқи луғати лаҳҷаҳо аз мадди назар дур 

набояд бошад. 

Ҳангоми ҷудо намудани ҳудуди диалектизмҳои лексикӣ дар фонди луғавии 

ин ё он лаҳҷа, пеш аз ҳама, ду ҷиҳати объективиро ба назар гирифтан лозим аст: 

1. Муносибати низоми вожагони лаҳҷа ва иртиботи он ба вожагони забони 

адабии муосир; 

2. Муносибати низоми вожагонии як лаҳҷа (ё гурӯҳи лаҳҷаҳо) бо шева ё 

гурӯҳи лаҳҷаҳои дигар. 

Таҳқиқоти гуногунҷабҳаи вожаҳои лаҳҷавӣ тақозои гурӯҳбандии онҳоро ба 

гурӯҳҳои гуногун ба миён меорад. Масалан, забоншинос А.В. Калинин онҳоро ба 

ду гурӯҳ тақсим менамояд: 
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1. Диалектизмҳои этнографӣ; 

2. Диалектизмҳои хос [118, c. 124–126]. 

Диалектизмҳои лаҳҷаҳои Хатлонро аз рӯи интишори вожаҳо, фарогирии 

маънову хусусиятҳои ҷудогона ба гурӯҳҳои зерин ҷудо мешаванд. 

1. Вожаҳои муштарак ва умумии лаҳҷаҳои ҷанубӣ: арғъшт (рақс), пех 

(нохуни хурӯс), ҳамғъл (ҳамсол), қъчоқ (оғӯш), лоҳаз (бемор), кълет (вайрон), 

хамбидан (фаромадан), ръжд (ҳамвор), ғайҷ (ифлос), ғавҷидан (ғиҷим кардан), 

қъсир (безурёт нисбат ба гов), чапкандӣ (бошишгоҳи кушодаи тобистона барои 

колхозчиён дар саҳро), ҷарма (ғаллаи нимкӯфта, дағал, дурушт), ҷилу пустак 

(чизу чора), шъкул (фалокат, бало), чахопо (саросема), хъшбошӣ (хайру хуш), 

тутакалӣ (решаи қайиш), тано (рост истодани кӯдак), пъдъст (ҳавола кардан), 

сагалдак (беҷогард), сагмиҷоз (ҷангара), олак (бад), воз (кушода), гизала 

(бадқаҳр), ҳота (замини назди хона), бийор (бародар), ота (падар), бъна 

(хонавода), лъкидан (ҷунбидан), камун (милтиқ), лъфтък (лухтак, маҷозан: 

олуфта), арқан (китф), шъкойдан (кушодан), ҷакидан (аккос задании саг), қарқ 

(чиркин), қуқа (нақши сӯхтагии рӯй), фърҷа (фурсат), чалфас (танбал), ҳел 

(ҷойи тобистонаи мол), қъръғмол (посбони ғаллазор), ғърамбидан (чаппа 

шудан), кос (шифт), зак (заҳ), ғот (лаҳза, вақт), фъридан (партофтан), ғалтък 

(абзор барои тайёр кардани оши бурида), дангал (калтак), шалпар (хаста), очъқ 

(рӯирост) ва ҳоказо. 

2. Вожаҳои хоси лаҳҷаҳои алоҳида (дар намунаи лаҳҷаи Даштиҷум ва 

Тагнов): уй (кушода), уй кадан (кушодан), улавакӣ (харсавор), ҷъғел (либос), 

лавлода (камақл), нимхурд (нимкора), норум (нофорам, аз кассе розӣ набудан), 

нилък (чашм), съндък (кӯдак), ошарфӣ (огоҳӣ ёфтан), пъшовча//шова 

(пасмондаи хошок), вармосидан (фарбеҳ шудан), къръмгаз (кирмхӯрда), 

пърмана (лаққӣ), матал (интизор), эча (лона), ҷигор (замбуруғ), шълақ 

(бемазза), фач (синоними бемазза), тъмч (турш), шъкамба (одами фарбеҳ) ва 

ғайра. 
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3. Вожаҳое, ки танҳо дар як лаҳҷа, масалан, лаҳҷаи Даштиҷум истифода 

мешаванд: суланг (бекорхуҷа), бутқа (фарбеҳ), бълук (аҷина), бесийоқ (беадаб), 

калампо (зинапоя). 

Манбаи пайдоиши диалектизмҳои лексикӣ ба таҳаввулоти таърихии лаҳҷа, 

инчунин, ба муносибати таърихии лаҳҷаи номбурда бо забони адабӣ ва бо 

лаҳҷаҳои дигари ҷануби Кӯлоб вобастагии бевосита дорад. 

Як сарчашмаи дигари зуҳуроти диалектизмҳо иқтибоси вожаҳо аз дигар 

забонҳост. Дар таркиби луғавии лаҳҷаҳо бисёр калимаҳое ҳастанд, ки аз 

забонҳои арабӣ, туркӣ, русӣ, дарӣ, пашту гузашта, ҳамчун вожаҳои «худӣ» 

истеъмол мешаванд. Ин вожаҳо дар бисёр ҳолат бо муодилҳои тоҷикии худ 

рақобат карда натавониста, тағйири маъно кардаанд. Масалан, калимаи арабии 

хавос, ки шакли ҷамъи калимаи “хос” буда, маънояш «одами бомартаба» аст, дар 

лаҳҷаи Даштиҷум ба маънои «хавотир шудан» корбаст мешавад [289, c. 453].  

Пайдоиши диалектизмҳои лексикӣ, инчунин, ба қонунҳои дохилии 

инкишофи таркиби луғавии худи лаҳҷа низ алоқаманд мебошанд. Бисёре аз 

диалектизмҳои лексикӣ дар натиҷаи тағйири савтии вожаҳо ва маънии нав касб 

кардани онҳо пайдо мешаванд. Мисол: бънг (бом), зрийа (зирёт, хешу табор), 

пешдат (дар пешат), чъръм (лаҳза) кънда (кунда, авлоду аҷдод) ва ғайра. 

Сарчашмаи муҳимми пайдоиши диалектизмҳо суннатҳои мардумист. 

Вожаҳое, ки ба урфу одат, анъана, расму оин ва тарзи зиндагии мардум 

алоқаманданд, дар лаҳҷаҳои Хатлон кам нестанд. Онҳо як ҳиссаи бузурги 

таркиби луғавии ин лаҳҷаҳоро ташкил медиҳанд. Чунончи: сарку (моле, ки аз 

намояндагони домод ситонда мешавад), чошти арус (баъди 3 рӯз ба арус хӯрок 

мебаранд), мъроваи ша (ҷӯра, ҳамроҳи домод), косалесун (зане, ки ба арус дар 

коса шир медиҳад), пирзача (момодоя), раҳматӣ (шодравон), сарҷилаб (он касе, 

ки арусро ба хонаи домод мебарад), ҷъҳез (либосҳои арусро баъди тӯй дар хонаи 

домод овезон карда, ба занҳо нишон медиҳанд), хъсърсалом (баъди тӯй домод 

ба хонаи падару модари арус даъват карда мешавад) ва ҳоказо. 

Хулоса, диалектизмҳо вожаҳое мебошанд, ки шаклан ва мазмунан моли 

лаҳҷа буда, аз доираи интишори лаҳҷаи мавриди таҳқиқ берун намебароянд. 
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Аз тарафи дигар, дар лаҳҷаҳои мазкур калимаҳоеро дучор меоем, ки 

шаклан ба забони адабӣ марбут бошанд ҳам, маъноҳои лаҳҷавиро фаро мегиранд.  

Ҳамин хусусияти диалектизмҳои вожагониро ба назар гирифта, Ғ.Ҷӯраев 

онҳоро шартан ба ду гурӯҳ ҷудо кардааст: 

1. Диалектизмҳои лексикии пурра. 

2. Диалектизмҳои лексикии нопурра [320, c. 125]. 

Калимаҳои иқтибосӣ дар лаҳҷаҳои Хатлон чунон ҳазм шудаанд, ки хоси 

забони бегона будани онҳо қариб ҳис намешавад. Дар лаҳҷаҳои Хатлон се гурӯҳи 

вожаҳои иқтибосиро (вожаҳои арабӣ, туркӣ– муғулӣ ва русӣ– байналмилалӣ) 

метавон аз ҳам ҷудо кард.  

Вожаҳои арабӣ. Ҷараёни ба забони адабии тоҷикӣ дохил шудани вожаҳои 

арабӣ асосан аз асри Х сар шудааст. «Аристократияи маҳаллии эронӣ ва тоҷик, 

ки мехост ба ҳукмронони араб бештар наздик шуда, нисбат ба омма имтиёз 

доштани худро нишон диҳад, барои омӯхтан ва аз худ кардани забони арабӣ 

бештар мекӯшид» [60, c. 139].  

Сабаби дигаре, ки боиси ба забони тоҷикӣ дохил шудани унсурҳои забони 

арабӣ шудааст, тарҷума мебошад. Мувофиқи гуфтаи Б. Ғафуров, «дар асри Х 

баъд аз ба забони тоҷикӣ гузаштани тамоми корҳои давлатӣ ва маъмурӣ, сиёсӣ ва 

ҳарбӣ, маданӣ ва адабӣ як қатор асарҳои пеш аз ин ба забони арабӣ 

навишташудаи таърихӣ ва илмӣ ба забони тоҷикӣ тарҷума карда шуданд» [60, c. 

143]. Ба таври хулоса, тарҷума яке аз муҳимтарин сабабҳои тағйирёбӣ ва 

такомули забони тоҷикӣ гардидааст. 

Хулоса, муносибатҳои гуногуни аҳли ҷомеа, аз ҷумла муносибати сиёсӣ–

иқтисодӣ, давлатӣ, маъмурӣ, адабӣ– илмӣ ва тарҷума аз арабӣ ба тоҷикӣ ва 

баръакс як қатор калима ва ибораҳои арабӣ ба таркиби луғавии забони тоҷикӣ 

даромаданд. Ҳамин тавр, лексикаи забони адабии тоҷик аз ҳисоби унсурҳои 

луғавии арабӣ як андоза ғанитар шуд.   

Вожаҳои туркӣ–муғулӣ. Дохил шудани калима ва таркибу ибораҳо аз 

забонҳои туркӣ–муғулӣ ба забони мо эҳтимолан аз асри VI оғоз шудааст. 

Махсусан, баъд аз ин пайдарпай дигар шудани сохти давлатдорӣ, ба сари қудрат 
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омадани сулолаҳои турк ба забони тоҷикӣ ва таркиби луғавии он вожаҳои зиёди 

туркӣ–муғулӣ ворид гардид. Ба гуфтаи донишманди маъруф Н. Маъсумӣ, 

«дуруст аст, ки дар он вақт элементҳои забонҳои туркӣ дар забони зиндаи халқ 

нисбат ба забони адабӣ бештар буданд» [167, c. 97]. 

Аз рӯйи шаҳодати сарчашмаҳо ба забони тоҷикӣ дохил шудани унсурҳои 

забони қавмҳои туркнажод аз асри ХIII сар карда, бештар гардидааст. Дар 

давоми якчанд аср кучманчиён ба Мовароуннаҳр сарозер шуда, ба мардуми ин 

сарзамин муносибати иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ барқарор карданд: «Бо 

аҳолии деҳаҳо ва шаҳрҳо наздик зиндагонӣ кардани бодиянишинони чорводор, 

агар, аз як тараф, эҳтиёҷи ба молҳои саноатӣ, ҳунармандӣ доштаи хоҷагиҳои 

бодиянишинро ба хубӣ таъмин карда бошад, аз тарафи дигар, эҳтиёҷи ба моли 

хоми бодиянишинон доштаи саноатҳои ҳунармандиро беҳтар таъмин кардан 

гирифт» [60, c. 303–304]. Рафта–рафта қавмҳои кучиҳои туркизабон дар Фарорӯд 

муқимӣ шуданд ва монанди мардумони тоҷику туркизабони ин ҷо ба ғайр аз 

чорводорӣ ба корҳои деҳқонӣ, ҳунармандӣ, савдо ва фарҳангӣ ҳам машғул 

гардиданд. Дар натиҷа, вожа ва ибораҳои туркӣ ба таркиби луғавии забони 

тоҷикӣ (ҳам забони зинда ва ҳам забони адабӣ) дохил шудан гирифтанд ва 

баръакс вожаҳои тоҷикӣ низ ба таркиби луғавии забонҳои туркӣ–муғулӣ ворид 

шуданд.  

Вожаҳои русӣ–байналмилалӣ. Дар лаҳҷаҳои Хатлон вожаҳои ба истилоҳ 

русӣ–байналмилалӣ ҳам ба мушоҳида мерасанд, ки асосан аз ибтидои садаи бист 

ба ин сӯ дар робита ба инқилоби Октябр (1917), истилои Аморати Бухоро (1920) 

тағйироти нави марзию ҳудудӣ, ташкили нахуст ҷумҳурии мухтор (1924) ва 

баъдан Ҷумҳурии Шӯроии Сотсиалистии Тоҷикистон (1929) ва дигар 

дигаргуниҳои кулии ҳаёти сиёсӣ ва иқтисодию иҷтимоию фарҳангӣ алоқаманд 

мебошанд. 
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IV.3. Таҳқиқи мавзуӣ ва вожагонии вожаҳои хоси гӯйишҳои минтақаи 

Кӯлоб 

Дар ин бахши рисола вожаҳои куҳани маҳфуз дар гӯйишҳои минтақаи 

Кӯлоб бо истифода аз манобеи хаттӣ, фарҳангномаҳои классикӣ ва ҷалби осори 

забонҳои ғарбӣ ва шарқии эронии бостон ва миёна мавриди таҳлилу таҳқиқи 

забоншиносӣ қарор мегирад. Чунин шеваи таҳқиқ дар шинохти ин бахши 

муҳимми вожаҳои лаҳҷаҳои мавриди таҳқиқ ва мақоми онҳо дар ташаккули 

забони тоҷикӣ дар ин ҳавзаи таърихии рушди забон дорои арзиши забонӣ ва 

фарозабонӣ мебошад. 

Вожаҳои куҳани махсуси гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб, дар маҷмуъ, 

гӯйишҳои ҷанубӣ ба ду гурӯҳ тақсим мешаванд: а) вожаҳое, ки дар осори порсии 

дарӣ мавриди истифода буданд ва пешинаи таърихӣ доранд; б) вожаҳое, ки дар 

осори хаттии пешин ва ё фарҳангномаҳои классикӣ зикр нашудаанд. 

Дар ин бахши рисола намунаи вожаҳо бо овардани манобеи хаттӣ: ва 

лаҳҷавӣ бори нахуст мавриди таҳлилу таҳқиқи таърихӣ ва лингвистӣ қарор 

мегирад, ки чунин равиши таҳқиқ дар шинохт ва баррасии вожаҳои мазкур дар 

гуйишҳои Кӯлоб ва дигар гуйшҳои ҷанубӣ хеле муҳим арзёбӣ мегардад. Ин 

вожаҳои хоси минтақавӣ, ки 33 вожаро дарбар мегирад, ба гурӯҳҳои мавзуӣ ва 

вожагониву маъноӣ тақсим гардида, мавриди баррасӣ қарор мегиранд, ки яке аз 

роҳҳои асосӣ барои пажуҳиши қабатҳои вожагонии гӯйишу лаҳҷаҳои забони 

тоҷикӣ маҳсуб мешавад. Таркиби луғавии забонҳои ҳозираи форсӣ, дарӣ ва 

тоҷикӣ ба захираи ғании луғавии забони классикии дарӣ пойдору устувор асос 

ёфтааст.  

Вожагон ҳамчун яке аз зинаҳои асосии забон ҳамеша дар ҳоли рушд буда, 

фаъолтарин ва тағйирёбандатарин унсури забон аст. Мо ба ақидаи муаллифони 

асари муштарак оид ба вожагони забони муосири рус шарик мешавем, ки «дар 

ҳаёту рӯзгори маишӣ вожагон хеле тағйирпазир буда, дар асоси маҷмуи томи 

аломатҳои таснифӣ ба гурӯҳҳои муайян пайваст мегардад, бинобар ин, баъзе аз 

ин гурӯҳҳо ва унсурҳои пайвасткунандаи луғавии онҳо, метавонанд танҳо барои 

матни додашуда хеле ноустувор ва хос бошад» [203, с. 45]. 
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Бояд гуфт, ки дар ин масъала, яъне пажуҳиши илмии вожаҳои гӯйишҳои 

баррасишаванда бо интихоби гурӯҳҳои мавзуӣ ва гурӯҳҳои луғавӣ–маъноӣ дар 

матнҳои гуногун таваҷҷуҳи махсус зоҳир мешавад. Аз рӯи хусусияти худ гурӯҳи 

мавзуӣ ҳамчун гурӯҳи мавзуии луғавӣ дониста мешаванд, ки дар он пайвастагию 

муттаҳидшавии калимаҳо на аз рӯи муносибатҳои луғавӣ–маъноӣ, балки 

баръакс, аз рӯи таснифоти худи калимаю ашёҳо вобаста ба соҳаҳои алоҳида, аз 

ҷумла иҷтимоию сиёсӣ, гиёҳшиносӣ, ҷуғрофӣ, ситорашиносӣ ва ғайра асос 

ёфтаанд. 

Гурӯҳҳои луғавӣ–маъноӣ аз гурӯҳи умумии мавзуӣ фарқ мекунанд ва бо 

тағйироти маъноии монанд, дар як маъно истифода мешаванд. Дар таҳлили 

таърихӣ–решашиносии онҳо ҳамчун маҳсули рушди таърихии ин ё он забон, 

лаҳҷа ё шакли фаролаҳҷавии забонҳо амал мекунанд. Чунин усул дар омӯзиши 

забонҳои муосир низ умумӣ аст.  

Ҳамин тариқ, вожагони забонҳои адабии муосир ва лаҳҷаҳо, асосан, аз рӯи 

хусусияти мавзуӣ гурӯҳбандӣ ва тавсиф карда мешавад. Чунонки дар боло 

таъкид кардем, гурӯҳи мавзуӣ аз рӯи таркиби худ як гурӯҳи калони луғатҳоро 

муттаҳид мекунад, дар ҳоле ки гурӯҳи луғавӣ–маъноӣ аз гурӯҳи умумии мавзуӣ 

ҷудо шуда, аз ҷиҳати таркиби худ маҳдуд аст, гарчанде ки дар гурӯҳҳои мавзуӣ 

низ маҳдудиятҳо вуҷуд доранд [312, c. 136]. 

Ба гурӯҳи луғавӣ–маъноии луғатҳо ду ва зиёда калимаҳо аз рӯи маънои 

луғавиашон дохил мешаванд. Робитаи байни ин вожаҳо, махсусан аз ҷиҳати 

маъноҳои луғавӣ бо сабабҳои гуногун ба амал меояд. Вобаста ба муҳиммияти 

мазмунӣ, гурӯҳҳои луғавӣ–маъноӣ ҳалқаи марказиро дар низоми забон ташкил 

медиҳанд, зеро онҳо дар забон алоқаҳои асосӣ ва ибтидоии умумиро ифода 

мекунанд. Аз ин лиҳоз, тадқиқоти масъалаҳои забон, вижагиҳои луғавии 

вожагони забони адабӣ ва гӯйишҳои он ба воситаи гурӯҳи мавзуӣ ва гурӯҳи 

луғавӣ–маъноӣ яке аз соҳаҳои муҳимми вожашиносии муосир ба ҳисоб меравад. 

Инчунин, тадқиқотҳои мазкур ба омӯзиши давраҳои муайяни рушди забон, ба 

рушди забоншиносии ватанӣ саҳми арзанда мегузоранд. 
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Албатта, теъдоди ин вожаҳо шояд хеле зиёд бошад, вале мо ҳамчун 

“муштнамунаи хирвор” ҳамин чанд вожаи хоси ҳавзаи Хатлонзаминро мавриди 

тадқиқи илмӣ қарор додем: 

 

IV.3.1. Гурӯҳи мавзуии номи парандагон 

Ба ин гурӯҳ номгӯйи парандагоне дохил мешаванд, ки бештар хоси 

ҳамин минтақа мебошанд. Аз қабили будана (бедона), залич, зарғов, соч, хот 

(калхот). 

Будана//бъдана. Дар ФГҶЗТ [288, с. 118] чанд шоҳид дар иртибот ба 

будана аз гӯйишҳои гурӯҳи Бадахшон, Рашт ва Ҳисор оварда шудааст. Вожаи 

мазкур дар гӯйишҳои Кӯлоб низ роиҷ мебошад. Номи будана (بودنه), ки имрӯз 

дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва ҷанубӣ–шарқӣ маҳфуз мондааст, бар пояи меъёри 

забони форсии нав ё забони классикии форсӣ–тоҷикӣ устувор аст. Будана 

(ӣūdana) ҳамчун вожаи меъёр дар ифодаи номи ин паранда дар фарҳангҳои 

пешина, ба монанди “Бурҳони қотеъ”, “Онандроҷ”, “Анҷуманоро”, “Нозим 

ул–атиббо” ва ғ. омада ва ташреҳ шудааст. Дар “Бурҳони қотеъ” [410, ҷ.1, с. 

188] будана (بودنه) чунин маънӣ мешавад: “ بودنه – парандаест, ки онро тиҳу 

мегӯянд ва баъзе гӯянд парандаест шабеҳ ба тиҳу, лекин кучактар аз ӯст...” Ин 

ном дар “Захираи хоразмшоҳӣ” омадааст: “... ва будана ҳамаи бемориҳои 

меъдаро ... сахт судманд аст” [390, c. 477]. 

Дар забони омиёна ва адабии дарии Афғонистон ӣudana (بودنه) [400, c. 60; 

138, c. 463]. Дар забони омиёнаи дарии Афғонистон: ӣudanaӣāz – касе, ки ба 

парвариши будана ва бозӣ бо он таваҷҷуҳ мекунад;ӣudana–i surxa – буданае, 

ки тавқи гардани он сурх аст; ӣudana gaštan – киноя аз камҷон ва лоғар шудан 

[400, с. 60]. Ҳамчунон ки мебинем, аз се гунаи забони меъёри форсӣ, дарии 

Афғонистон ва тоҷикӣ номи ӣudana ҳамчун меъёри забони муштараки форсии 

дарӣ ё форсӣ–тоҷикии классик танҳо дар дарии Афғонистон ва гӯйишҳои 

ҷанубӣ, ҷанубу шарқӣ ва гӯйишҳои тоҷикии Бадахшон маҳфуз мондааст. 
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Ин паранда дар забони тоҷикӣ бо номҳои бедона ва вартишк (гунҷишк) 

муаррифӣ мешавад, ки ҳар ду ин вожа ба бунёди адабӣ бар асоси меъёри 

бархе аз лаҳҷаҳо ворид карда шудаанд. Шакли лаҳҷавии бедона мухаффафи 

классикии будона буда, аз нигоҳи сохтор ва решашиносӣ бе+дона (ӣē – 

пешванди инкорӣ + dona – дона) сохтори ғалат буда, дар ин вожа бунёд дона 

фаҳмида мешавад. Дар ҳар маврид вожаи мухаффафи бедона дар муқобили 

шакли адабӣ ва меъёрии будона (ӣūdana) қобили истифода нест. Ин вожаи 

ғалат бунёди адабӣ надорад. Пас, аз нигоҳи решашиносӣ вожаи бедонаро дар 

чунин қолаб чи гуна бояд маънӣ кард? Муродифи дигари бедона – вартишк низ 

шакли лаҳҷавӣ ва мухаффафи вожаи классикии форсӣ–тоҷикии вартиҷ (ورتیج) 

буда, шаклҳои дигари овоии он дар фарҳангномаҳои форсӣ–тоҷикӣ ба гунаи 

 сабт шудаанд [410, ҷ. 2, c. 473]. Бояд тазаккур дод, ки вартиш ورتج، وردیج

мухаффафи классикии вартиҷ ё вардиҷ буда ва он дар лаҳҷаи Бухоро дар 

шаклҳои вартиш ва вартишк маълум аст [162, c. 57]. Гунаи дигари форсии будана 

дар фарҳангҳои пешин вожаи کرک (карак), форсии миёна karak мебошад [377, c. 

49; 410, ҷ. 2, c. 248]. 

Номи будана дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ” (дар ду ҷилд, соли 1969) ворид 

нашудааст. Дар забони форсӣ барои номи ин паранда вожаи туркии ӣelderčin 

 ,ба кор меравад. Аммо шакли вартиш, ки мухаффафи вартиҷ (vartiǰ) аст (بلدرچین)

набояд дар забони меъёр истифода шавад ва он бояд ба шакли адабии вартиҷ 

иваз карда шавад. Вожаи вартиш дар “Луғати нимтафсилии тоҷикӣ”–и устод 

Айнӣ оварда нашудааст. Дар ин луғат вожаи бедона дар мавриди ин паранда 

ворид гардидааст. 

Будана бо ҳамин ном дар ҷануби Тоҷикистон маъруф аст ва он дар 

гандумзорҳо ва даштҳо макон дорад. Беҳуда нест, ки даште дар ноҳияи Файзобод 

аз қадим бо номи Дашти будана маъруф аст, ки ин далели дар ин макон зиёд 

будани ин навъи паранда мебошад.  

Залич (zalič) номи парандаест аз ҷинси гунҷишк, ки зери шикамаш 

зардчатоб аст [288, с. 265]. Бинобар иртиботи номи ин паранда бо зардии ранги 
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зери шикам, метавон онро чунин маънӣ кард: zalič< zal+ič, яъне zal < zar (аз роҳи 

табдили r > l) < zard (аз роҳи афтиш ё ихтисори d дар гурӯҳи – rd) бо афзудаи – ič, 

пасванди бохтарӣ (суғдӣ), ки ба тавассути он аз асосҳои номӣ ва феълӣ исм ва 

сифат сохта мешавад. Бо пасванди – ič дар забони суғдӣ номи парандаи маъруф 

qwpwtyc – кабутар (бар асоси кабудии ранги он) сохта шудааст [144, c. 340]. Дар 

бархе маҳаллот кӯдакон заличро бо номи зарди залич, бинобар зардии ранги он, 

ёд мекунанд. 

Пасванди суғдии – ič дар вожаи xǝrӣič // xurӣič – махлут ва бо ҳам омехта. 

Зарғов (zarγow) – парандаест бузургтар аз залич, ки дар ҷойи баланди 

шохаи дарахтон, ба хусус дарахти чормағз лона мегузорад. Дар ҳамин қолаб 

муқоиса шавад: заргӯш = харгӯш. Номи ин паранда метавонад аз ду ҷузъ: зар – 

ихтисори зард (zard) бо афтидани – d дар гурӯҳи –rd, яъне zardγow> zarγow. Чун 

се ҳамсадои –rdγ– дар талаффуз мушкил будааст, бинобар ин, дар савтиёт ва ё 

гуфтори омиёна zardγow ба zarγow табдил гардидааст. 

Соч (soč) – соҷ (ساج) мурғест, ки онро мурғи кунҷитхора гӯянд ва баъзе 

модаи онро соҷ гӯянд [410, ҷ. 2, с. 608]. 

Хот (xot//xod) = калхот – ба маънои ғаливоҷ, дар «Бурҳон» [410, ҷ. 1, с. 

353) омада: «Ход ба маънии хот аст, ки ғаливоҷ бошад». Дар поварақи Муин: 

«Ход заған бошад, яъне мурғи гӯштрубой ва ӯро ғаливоҷ низ гӯянд». Дар ФГҶЗТ 

ход, хот, калхот ворид нашудаанд. 

 

IV.3.2. Гурӯҳи вожагонӣ–маъноии марбут ба шир (ширмоҳ, шерак, 

шероҳанг, шероз, панҷшер ва ғайра) 

Сифати шир ба маънои хуб. Ин вожа дар номи занонаи Ширмо(ҳ), ки дар 

манотиқи ҷануби Тоҷикистон бештар маъмул аст, ба кор рафтааст. Номи 

Ширмо(ҳ) дар миёни мардум аз достони «Гӯруғлӣ» маъруфият пайдо кардааст. 

Аммо гумон меравад, ки ин сифат, бинобар суннати куҳани эронии шарқӣ, дар 

ҳавзаҳои густариши забонҳои бохтарӣ ва суғдӣ дар чанд маврид маҳфуз 

мондааст. Вожаи шир (šīr) дар номи Ширмо(ҳ) ва ширмоҳӣ ба шир ҳамчун 

маводи ошомиданӣ ва маводе, ки дар пухтани анвои хӯрокиҳо истифода 
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мешавад, иртибот надорад. Вожаи шир дар маънои сифати хуб дар осори суғдӣ 

аз кӯҳи Муғ ва матнҳои суғдии монавӣ истифодаи фаровон дорад. Дар осори 

суғдӣ šyr–(šir), šyr'k (širak) ба маънои «хуб, зебо, неку» ба кор рафта, дар 

вожасозӣ ба ҳайси ҷузъи аввал қарор мегирад. 

Дар номи Ширмо(ҳ) бо ҷузъи моҳ (шир+моҳ) дар чунин қолаб вожаи 

мазкур дар робитаи сифати шир+моҳ маънои «моҳи зебо» ё «моҳи неку»–ро 

дорад. Дар вожаи ширмоҳӣ низ шир ҳамчун сифати зебоии моҳӣ, яъне «моҳии 

зебо» ба кор рафтааст. Сифати šir дар суғдӣ дар қолаби вожасозии сифат+исм 

хеле роиҷ аст. Барои намуна дар суғдӣ: šyrprn «ширфар(р), дорои фар(р)и зебо, 

бо фар(р)у шукуҳи неку» šyrs’r «сари зебо, бо сари зебо» [38, c. 99], šyr’krt’k 

«некукор», šyrβr’n «хушбахт», šyrn’m «некном, хушном», šyrpδy «некпай» 

(сифати асп) ва чандин намунаҳои дигар [403, c. 94–95]. Вожаи šyr дар суғдӣ аз 

нигоҳи этимологӣ ё решашиносӣ ба авестоии «Srira, дар санскрит šri ҳамчун 

сифати «хуб, неку, зебо» иртиботи мустақим дорад. Дар Авесто yimašrīra, яъне 

«Йами (Ҷами=Ҷамшеди) неку» [Дар бораи šyr дар суғдӣ ниг.: 38, c. 99; 403, c. 

96]. 

Аз эҳтимол дур нест, ки номи Ширак (на Шерак) аз мардумони шарқии 

эронӣ ба вожаи šyrk дар маънои «хуб, зебо, нек» аз эронии бостон *srīra+ka 

марбут мегардад [Дар мавриди сифати суғдии šyrk ниг.: 38, 99]. Аз ин нигоҳ ва 

бо ин далели забонӣ номи Шерак аспбони сакоиҳо тибқи вижагиҳои таърихии 

ташаккули ин вожа дар забонҳои шаркии эронӣ, мисли суғдӣ бояд маънӣ ва 

овонавишт гардад. Ин ном ба вожаи шер ба маънои ҳайвони даранда дар шакли 

тасғир, яъне Шерак иртибот надорад ва номи мазкур бар асоси вижагиҳои 

забонҳои эронии шарқии эронӣ, ба вижа, забони суғдӣ бояд арзёбӣ шавад. Ин 

номи куҳани сакоӣ дар манобеи русӣ бар асоси ривояти сакоӣ аз ҷониби 

муаллифони юнонӣ дуруст шудааст. Дар забони тоҷикӣ шакли Шерак мисли 

осори русӣ бояд ба Ширак (аз решаи šir бо замимаи пасванди таърихии – ак) иваз 

гардад. Дар бораи ривояти сакоӣ дар мавриди Ширак аз қавли Полиен–

таърихнависи юнонӣ [ниг.: 63, c. 72]. 
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Дар забони портӣ, бинобар асноди портии аз Нисо бадастомада, номи Širak 

ва дар ҷойи дигар šīr (бидуни –ак) ҳамчун номи шахс ба кор рафтааст [141, с. 70].  

Дар иртибот ба вожаи šir метавон аз чандин номи деҳот, ки дар «Фарҳанги 

ҷуғрофиёи Эрон» ёд шудаанд, ишора кард [392, с. 172].  

Дар ҳамин ҷо Деҳхудо дар шарҳи номи Широз (شیراز) бо истифода аз 

шакли эламии номи Широз дар матни эламии Тахти Ҷамшед ба гунаҳои Shir–si–

is, Ti–ra–si–ish, Shi–ra–is–si–ish бо истинод ба П. Тедеско оварда, ки мавсуф номи 

ин шаҳрро аз ду калима –šer (شر –šher) ба маънии «хуб»+rāz (راز) ҳамрешаи raz 

 гирифтааст. Э. Бенвенист ва В.Б. Ҳеннинг, бинобар ин назари П. Тедескоро (رز)

бо далели он ки «šher (شر) ба маънии «хуб» дар лаҳҷаҳои шарқи Эрон ҳамчунин 

дар як луғати портӣ (зимни таркиб) омада, дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ ва ғарбӣ собиқа 

надорад» [410, ҷ. 2, c. 126; 392, с. 163]. 

П.Тедеско (P.Tedesco) дар номи Širāz (شیراز) ҷузъи нахусти он, яъне šir – 

ро ба маънои хуб донистааст. Аммо В.Б. Ҳенинг (W.Ӣ. Hening) дар музокираи 

шифоҳӣ инро рад карда, изҳор доштааст, ки šir ба маънии хуб дар лаҳҷаҳои 

шарқии Эрон ва ҳамчунин дар як луғати портӣ зимни таркиб омада, дар 

лаҳҷаи ҷанубӣ ва ғарбӣ собиқа надорад [392, с. 173]. Он чи В.Б. Ҳенинг дар 

мавриди корбурди šir дар таркиби як луғати портӣ ишора кардааст, гумон 

меравад, ин вожаи портии šyrg’mg [širgāmag] ба маънои «дӯст» буда бошад. 

(Иттилои шифоҳии Д. Саймиддинов). [Дар бораи ин вожаи портӣ ниг.: 353, с. 

85] 

Дар вожаи форсӣ–тоҷикии شیرآهنگ ҳам ҳамчун сифати мураккаб (аз 

шир+оҳанг), яъне шир–хуш, хуб ва оҳанг=хушилҳон, хушлаҳн омадааст. Ин 

вожа, бинобар таъкиди «Луғатнома» танҳо дар фарҳанги «Нозим ул–атиббо» 

омадааст. 

Дар иртибот ба ин бояд номи Панҷшер (аз Панҷшир) дониста шуда, 

шарҳи решашиносие, ки дар мавриди ин номи ҷуғрофӣ иброз шудааст, 

таҷдиди назар шавад. Номи Панҷшер ба вожаи Панҷҳер (яъне панҷганҷ) 

иртибот надорад. 
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Шилйон/шилюн. Ин вожа дар достони “Гуруғлӣ” ва лаҳҷаҳои ҷанубӣ, 

аз ҷумла, Кӯлоб маълум аст. Дар гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ шилйон 

ҳамчун таоми хайрия, ки аз ҷониби мансабдорон (амир, бек) ба мардуми 

бенаво дода мешуд, маънӣ гардидааст [288, c. 917]. Ин вожа дар маънои 

меҳмонии ом ба кор меравад ва он дар ҳамин маъно ва маъниҳои марбут ба он 

дар чандин фарҳангҳои куҳани порсии дарӣ ёд шудааст. Дар “Бурҳони қотеъ” 

[410, ҷ. 2, с. 129] истилоҳи мазкур дар савтиёти شیالن (šīlān) бар вазни гилон 

 дар маънои “асбоби таом ва таом” оварда шудааст. Дар “Луғатнома”– и (گیالن)

Деҳхудо [392, с. 223] бар пояи шарҳи фарҳангҳои пешин, аз ҷумла, 

“Онандроҷ”, “Бурҳони қотеъ”, “Ғиёс–ул–луғот”, “Анҷуманоро”, “Нозим ул–

атиббо” ва ғайра ба ин маъниҳои شیالن ишора шудааст: суфраи таом, суфра ва 

хони таом, суфра, суфраи умаро ва бузургон, маҷозан таом ё таом, ки 

бузургон пухтаанд; асбоби таомхӯрӣ [409, с. 211; 392, с. 223]. Деҳхудо дар 

“Луғатнома” (ҳамин ҷилд) šīlān –ро вожаи туркӣ муаррифӣ кардааст ва чунин 

нигошта, ки он “ба лафзи кашидан мустаъмал аст”. Муаллиф феъли таркибии 

 ро чунин шарҳ додааст: “таоми фаровон фароҳам–(šīlān kašīdan) شیالن کشیدن

кардани даъвати иддаи касир ё омро, иддаи касиреро таом кардан, густурдани 

суфраи таом” [392, с. 223]. 

М. Муин дар ҳошияи «Бурҳони қотеъ» [410, ҷ. 2, с. 129, ҳошияи 5] оварда, 

ки «дар мозандаронӣ ва қазвинӣ низ šīlān суфраи таомро гӯянд дар меҳмонии 

бузург» (истинод ба «Фарҳанги Низом»). Дар «Луғатнома» [392, с. 223] бар асоси 

манобеъ аз гунаи дигари ин вожа, яъне شیالن =شیالنه шилон маҷозан ба маънои 

«таом» ёд шудааст. Вожаи šīlāna (шилона) низ мисли šīlān (шилон) туркӣ 

маънидод шудааст. Ин вожа гӯё, ки аз давраи муғул маъмул гардида, ин 

хӯрокиро барои шоҳзодагони муғулӣ омода мекардаанд. 

Дар забони ӯзбекӣ shilon (шилон) дар маъниҳои «суфраи салотин ва умаро; 

таоми ом» роиҷ аст.  

Бар асоси гунаи суғдии šγδ(w) дар ибораи šγδw mrtγmkt «мардумони 

гурусна» дар осори суғдӣ аз Кӯҳи Муғ метавон дар иртибот ба бунёди вожаи 



 
 

178 
 

šīlyān дар забони порсии дарӣ (форсӣ–тоҷикӣ) ва гӯйишҳои тоҷикӣ назари 

дигареро пешниҳод кард. Бо дар назар гирифтани бунёд ва ё решаи šil–<šiδ–/ šid 

(бо табдили δ/d ба l) дар забони суғдӣ (ҳамчунин бохтарӣ) метавон номи ин 

таоми ом ё ғизо барои мардуми бенаво ва камбизоатро ба забонҳои эронӣ мансуб 

донист. Эронии бостон *šuda–, санскрит ksudhā– «гурусна будан», «гурусна», 

авестоӣ šud, šuδa–, паҳлавӣ sud, suy, šuy «гуруснагӣ» (паҳлавӣ: sud ud tišn 

«гуруснагӣ ва ташнагӣ=паҳлавӣ gursag ud tišnag гурусна ва ташна»), балуҷӣ šuδ, 

šud «гуруснагӣ», šudig «гурусна», осетинӣ sud/sudæ [350, c. 171; 3, c. 182; 140, c. 

138; 145, c. 153]. Аз эҳтимол дур нест, ки šīlyān дар лаҳҷаҳои тоҷикӣ аз роҳи 

табадулоти овоии δ/d>l дар савтиёти бохтарӣ (ё суғдӣ) аз решаи šuδ/d>šγl шакл 

гирифтааст ва он дар ин ҳавзаҳои забони суғдӣ ва бохтарӣ маҳфуз мондааст. 

Чунин табдили *d аз тариқи *δ ба l дар забони бохтарӣ ба мушоҳида мерасад 

[414, c. 363]. 

Бинобар «Фарҳанги суғдӣ» (Farhang–e suγdῑ) таълифи Б.Қариб вожаи 

šγδ(w) танҳо дар асноди суғдӣ аз Кӯҳи Муғ, ки дар боло ёд шуд, ба кор рафтааст 

[403, c. 391]. 

Ин вожа ба гунаи шилʼун ҳанӯз соли 1901 ба маънои хӯрок (пища) аз 

ҷониби ховаршиноси рус А. Семенов ҳангоми навиштани афсонаҳо ва ҳикояҳо аз 

тоҷикони кӯҳистони Осиёи Марказӣ зикр шудааст [249, c. 74]. 

 

IV.3.3. Гурӯҳи вожагони ифодакунандаи эҳсосоти гуногуни инсонӣ ва 

махлуқот (ҳанг, поҳанг, ландаҳур, чухт, лунб, ҳуч, барзангӣ) 

Ҳанг (hang) дар гӯйишҳои Кӯлоб мисли дигар гӯйишҳои ҷанубӣ ба маънои 

неру, тавон, қувва ва дармон маълум аст. Ин вожа, асосан, бо чанде аз феълҳо 

истифода шуда, дар ташкили феълҳои таркибии номӣ бо маънои маҷозӣ 

истифода мешавад. Барои мисол: ҳанг доштан–ҳанг надоштан. Ҳанг кандан, аз 

ҳанг рафтан (бемадор шудан, хаста шудан), ҳангъ дъранг мондан (сахт дар 

тааҷҷуб шудан), ҳангу манг. Вожаи мазкур дар китоби “Шеваи ҷанубии забони 

тоҷикӣ” ва “Фарҳанги гуйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ” бо овардани намунаи 

шоҳидҳо аз лаҳҷаҳои ҷануб ба таври мухтасар шарҳ ёфтааст [185, c. 255; 288, c. 
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795]. Дар иртибот ба ин вожа Ғ. Ҷӯраев дуруст мегӯяд, ки ҳанг бо калимаи фара 

иваз шуда ва ҳудуди интишори калимаи ҳанг низ, дар баробари муродифи фара, 

маҳдуд гардидааст [185, c. 255]. 

Вожаи ҳанг (hang) дар ин гуйишҳо мероси забони порсии дарӣ буда ва он 

ҳамчун калимаи нодир дар “Луғати фурс”– Асадии Тӯсӣ бо овардани шоҳид аз 

Кисоӣ ёд мешавад [399, c. 272; 119, c. 158]. Дар “Бурҳони қотеъ” ёздаҳ маънии 

ин вожа  зикр гардидааст, ки ин ду маънои дар “ Луғати фурс” баёншуда низ هنک 

ба онҳо шомиланд. Маънои нахусти ҳанг, дар гуйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ 

маҳфуз мондааст, бинобар ин, шарҳи “Луғати фурс” аз маъниҳои асосӣ ва бунёдӣ 

маҳсуб меёбад. Ин маъно, яъне “зӯр, қувват ва қудрат” дар ҳавзаҳои забонии 

Хуросону Мовароуннаҳр қабл аз забони Асадии Тӯсӣ аз маъниҳои асосии вожаи 

ҳанг буда ва он дар мисоли чанде аз лаҳҷаҳои маҳаллии ин манотиқ роиҷ 

гардидааст. 

Дар фарҳангҳои пешин маъниҳои дигари ҳанг низ ёд шудааст: “зирак ва 

оқил” (Бурҳон), “тезфаҳм ва доно ва ҳушёр” (Нозим–ул–атиббо) ва ғ.  

 Дар “Бурҳон” маънои дигари “ҳанг”, ки “Луғати фурс” аз он ҳамчун 

маънои нахуст ёд мекунад, яъне “зур ва қуввату қудрат” низ дарҷ шудааст. 

Дар ҳошияи Муҳаммад Муин ба “Буҳрони қотеъ” [410, ҷ. 1, с. 338] омада, 

ки дар паҳлавӣ ҳанг (фаҳм, маърифат), дар авроқи монавӣ ба портӣ hnng (hang), 

яъне “безорӣ, нафрат будааст. Дар феҳристи вожаҳои форсии миёна ва портӣ 

hang хонда ва ба таври тахмин онро *aversion, яъне “безорӣ, нафрат, мухолифат, 

носозгорӣ” маънӣ кардааст [366, c. 83]. 

Ҳарчанд дар поварақи “Бурҳон” ва баъдан “Луғатнома”–и Деҳхудо [398, c. 

321] hang дар забони паҳлавӣ “ фаҳм ва маърифат” маънӣ шудааст, аммо вожаи 

ҳанг дар осори форсии миёна ё паҳлавӣ, бинобар важаномаҳои нашршудаи ин 

забон мушоҳида намешавад. Дар осори форсии миёна (паҳлавӣ) вожаи franang ба 

маънои “омӯзиш, таълим, дониш, форсии нав farhang ва феъли frahixtan 

“фархихтан, дониш омӯхтан, тарбият кардан, таълим додан аст [379, c. 74–75; 

377, c. 32]. 
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Аз бунёди ҳанг бо замимаи пешванди а– дар форсии нав ahang, ҳамчунин 

ahanj ва феъли anixtan (асоси замони хозира ahang–дар форсии миёна) шакл 

гирифта, ин феъл бо гунаи дигари он ahangidom аз паҳлавӣ ба форсии нав идома 

кардааст [377, c. 6]. 

Ҳамчунон ки мебинем, ҳанг (hang) дар ин гурӯҳи гӯйишҳо тибқи меъёри 

забони форсии дарӣ ҳамчун унсури мустақил ба ҳайси ҷузъи номии чанд феъли 

таркибии номӣ истифода мешавад ва он дар ин мақом муродифи вожаи фара fara, 

классикӣ farra мебошад. 

Вожаи ҳанг ба ҳайси ҷузъи асосӣ дар вожаҳои оҳанг ва фарҳанг ҳамчунин 

поҳанг ба кор рафта, дар осори пешин аз луғоти мутадовил дар ташкили чанд 

истилоҳот будааст. 

Поҳанг (Pohang). Ин вожа дар ФГҶЗТ [288, c. 554] махсуси гӯйишҳои 

вахиёӣ–қаротегинӣ (раштӣ) зикр шудааст. Аммо поҳанг ба ҳамон як маъно, яъне 

“бузургҷусса, тануманд, қавипайкар хоси гӯйишҳои Кӯлоб низ мебошад. Вожаи 

поҳанг нисбат ба инсон ба кор бурда мешавад ва он яке аз сифатҳои бузургии 

пайкар ва ё ҷуссаи инсон аст. Вожаи мазкур аз ду ҷузъ:по+ҳанг (Po+hang) иборат 

буда, дар ин қолаби мураккаби вожасозӣ ҳамон маънои асосии он, яъне “зӯр, 

неру, қуввату тавоноӣ” ҳифз гардидааст. Қолаби поҳанг мисли қолаб ё сохтори 

почамбар, попархам дар гӯйишҳои ҷанубӣ ба маънои “маҳкам, устувор, побарҷо” 

шакл гирифтааст. 

Дар фарҳангҳои куҳани порсии дарӣ вожаи поҳанг (پاهنگ – pāhang) дар 

вазну маънии посанг (پاسنگ – pāsang) омада, он “чизе бошад, ки дар як паллаи 

тарозу овезанд, то бо паллаи дигар баробар шавад ва бо посанг ва почанг 

мутародиф аст” [410, ҷ.1, c. 210]. Дар “Бурҳони қотеъ” [410, ҷ. 1, c. 204] дар 

шарҳи почанг (پاچنگ – pāčang) ду муродифи он, яъне пошанг (پاشنگ – pāšang) ва 

поҳанг (پاهنگ – pāhang) зикр шудааст. Ҳамин тариқ, вожаи поҳанг, ки дар 

гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ мутадовил аст, дар фарҳангҳои пешин аз 

ҷумлаи луғати маъмул шинохта шуда, муродифоти дигари он дар ин чанд гунаи 

овоӣ–посанг, почанг ва пошанг низ муаррифӣ гардидаанд [410, ҷ. 1, с. 204, 210]. 
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Фара (fara) = шакли адабии меъёри классикӣ farra (فره – бо фатҳи аввал ва 

ташдиди сонӣ) ба маънии шаъну шавкат ва шукуҳу азамат [410, ҷ. 2, c. 173]; 

форсии миёна farr = xwarrah, форсии миёнаи монавӣ prh [farrah] [353, 72]; форсии 

нав farra–шаъну шавкат ва шукуҳ. Дар “Бурҳон” [410, ҷ. 2, c. 173] дар баробари 

ин маъниҳо farr “сангу ҳанг” низ маънӣ шудааст. Дар паҳлавӣ farr (= xwarrah) 

маънои “бахт, шукӯҳ ва нур”–ро дорад [377, c. 96]. 

Ҳуч//уч – боло, ба боло; рост; ҳамчун ҷузъи номии феълҳои таркибӣ бо 

феълҳои кардан ва истодан истифода мешавад. Феъли таркибии “ҳуч//уч кардан” 

дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ, аз ҷумла, гӯйишҳои Кӯлоб маънои “бардоштан”, “боло 

кардан”, “боло намудан” ба кор меравад. Дар ҳама маврид маънои феъли 

таркибии “ҳуч//уч кардан”, тибқи қоидаи маъмул, ба ҷузъи номӣ, яъне вожаи 

“ҳуч//уч” бастагӣ дорад. Дар ФГҶЗТ [288, с. 808] шоҳиде чанд аз гӯйишҳои 

ҷанубӣ дар шарҳи ин феъли таркибӣ оварда шудааст. Аммо дар ҳамин ҷо дар 

гурӯҳи вахиёӣ – раштӣ “ҳуч кардан” ҳамчун “баровардан” маънӣ шуда ва ин 

мисол ҳамчун шоҳид дарҷ гардидааст: “каҳо–ра бай руй бънг–а ҳуч кардем”. Дар 

ин намуна ҳадаф на баровардан, балки бардоштан (ҳуч кардан) аст. Дар гурӯҳи 

гӯйишҳои шимолии Кӯлоб, ҳамчунон ки таҳиягарони фарҳанг тазаккур 

медиҳанд, ҳуч истодан маънои рост истоданро дорад. Дар ин феъли таркибии 

номӣ ҷузъи “ҳуч” муродифи вожаи “чъхт//чухт”, яъне чъхт истодан =ҳуч 

истодан: ҳуч наест, биё иҷа бъшӣн = чъхт наест, биё иҷа бъшӣ феъли таркибии 

“ҳуч истодан (ба маънии рост истодан)” бори нахуст аз ҷониби Р.Л. Неменова бо 

овардани як шоҳид аз лаҳҷаҳои Кӯлоб зикр шудааст [181, c. 167]. Ҳамин шоҳид 

(ҳуч мести пеши дар–да, йа ҷо–да бъши) дар ФГҶЗТ низ такрор шудааст. Феъли 

“ҳуч истодан” мисли феъли “ҳуч кардан” дар гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ 

аз феълҳои мутадовил ва фаъол маҳсуб мешавад. 

Дар идома дар фарҳанг дар шарҳи вожаи ҳучпо дар гурӯҳи лаҳҷаҳои 

вахиёӣ–қаротегинӣ ва қаротегинӣ ба маънои “холӣ, бекор, фориғ” ҷойи суол 

мебошад. Чунки вожаи мураккаби ҳучпо дар гӯйишҳои ҷанубӣ бинобар 

муҳтавои ҳуч маънои “ба по хестан”, “сари по шудан”, “ба пойи худ роҳ рафтан”, 
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яъне “бо по ҳуч истодан”–ро дорад ва он шоҳид, ки оварда шудааст, ба ҳамин 

маъно далолат мекунад. 

Ҳуч дар маънои “боло” дар муқобили “паст” қарор дорад: ҳучу паст 

кардан, яъне болову поин кардан, бардоштан ва фаровардан. 

Ҳуч (huč) бо h–и ғайри решавӣ ё этимологӣ дар оғози вожаи uč дар шакли 

huč дар пояи лаҳҷа шакл гирифтааст. Дар забони вахонӣ (w)uč “боло”<эрони 

бостон *usča, авестоӣ usča– “боло”, ҳиндии бостон ucca– “баланд, боло”. Дар 

мавриди решашиносии ин вожа ва корбурди он дар феъли uč kardan дар чанде аз 

гӯйишҳои тоҷикӣ [ниг.: 262, c. 392]. Ҳамчунин дар мавриди huč, wuč, uč дар 

чанде аз гӯйишҳои тоҷикӣ ва забонҳои помирӣ дар феъли таркибии номии uč 

(huč, wuč) kardan муроҷиат шавад ба мақолаи И.М. Оранский [199, c. 169–170]. 

Вожаи huč (هچ) ҳамчун луғати нодир дар «Луғати фурс»–и Асадии Тусӣ 

хеле дақиқ ташреҳ шудааст: “ҳус (هچ) – рост боз кардан бувад чизе (ро) чун алам 

ё найза ва монанди он: гӯянд “ҳуч кард” ва агар бар замин афканӣ рост биистад 

гӯянд “ҳуч кард” [119, c. 149]. Ҳуч (هچ) бо вариант ҳуч (هج) дар нусхаҳои дигари 

«Луғати фурс» дар поварақи чопи Айёс Иқбол оварда шудааст [399, c. 66, 74]. 

Дар ҳамин нашри “Луғати фурс” дар ҳошияи яке аз нусхаҳо дар охири “боб ул–

ҷим” هج ин тавр маънӣ шудааст: هج – рост бувад, яъне ба пой карда [399, c. 74]. 

Дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ таркиби “ҳучу паст кардан” ба маънои “боло ва 

поин кардан” аз таркибҳои мустаъмал ба шумор меравад, ки таркиби 

зидмаъно ё антонимии дигари муродифи он “пасту баланд кардан” аст. 

Таркиби зидмаънои “ҳучъ паст” (=ҳучу паст) дар пояи лаҳҷа қолабрезӣ шуда, 

дар ин қолаб вожаи ҳуч ҳамчун унсури фаъоли луғавӣ дар баробари унсури 

дувум, яъне паст қарор дорад. 

Чухт//чъхт – рост, ба таври амудӣ; рост ба боло, боло. Дар ФГҶЗТ [288, 

с. 862] аз бархе лаҳҷаҳои ҷанубӣ дар робита ба шарҳи чъхт ва феълҳои 

таркибӣ бо ҷузъи чъхт мисолҳо ва шоҳидҳо зикр шудааст. Вожаи чъхт//чухт 

ҳамчун ҷузъи номӣ бо феълҳои истодан (чъхт истодан, рост истодан, дар по 

истодан, дар пой рост истодан), кардан (чъхт кардан – рост кардан, рост 
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гузоштан, дар ҷой рост мондан) шидан (чъхт шидан – рост шудан, аз ҷой 

бархостан, рост истодан), мондан (чъхт мондан – рост мондан, рост гузоштан) 

ва ғайра меояд. Вожаи чъхт ҳамчун ҷузъи номӣ дар сохтани феълҳои таркибӣ 

дар гӯйишҳои Кӯлоб ва дар маҷмуъ гӯйишҳои ҷанубӣ аз унсури фаъол 

мебошад. 

А. Семёнов дар вожаномаи маводи лаҳҷаҳои тоҷикони кӯҳистони Осиёи 

Марказӣ вожаи “чухт”–ро дар шакли “чухт(ан)”, яъне ба гунаи масдар зикр 

карда ва онро “стоять на коленях” маънӣ намудааст [249, c. 73]. Аммо аз 

вожаи чухт//чъхт бо изофаи нишонаи масдар (–ан) сохтани масдар дар 

лаҳҷаҳо аз воқеият дур мебошад. Ин вожа дар ташкили феълҳои таркибии 

номӣ ба кор меравад. 

Дар вожаномаи таҳқиқоти Р.Л. Неменова чунин як мисоле дар шакли 

ибораи “лампаи шишагии чъхт” (стоячая (на ножке) стеклянная лампа) оварда 

шуда, ки он то ҷое сохта ба назар мерасад [181, c. 165]. 

Дар гӯйишҳои тоҷикии Бадахшон čuxt, вахонӣ–тоҷикӣ čǝxt маънои 

сақфи хонаро дорад. И.М. Стеблин–Каменский имкони иртиботи ин вожаро 

дар забонҳои Бадахшон бо čǝxt, čuxt дар гӯйишҳои тоҷикӣ аз ҳақиқат дур 

намедонад [262, c. 132]. 

Аз чъхт тавассути пасванди –ак, –аки вожаҳои чъхтак, чъхтакӣ сохта 

шуда, ки ҳар ду шакл маънои “рост, ростакӣ”–ро доранд. Вожаи мазкур дар 

қолаби такрор (чъхт–чъхт) низ ба кор меравад. Барои мисол: чъхт–чъхт 

гаштан, яъне чухт (рост) гаштан, бекор гаштан; аз роҳи вожасозӣ: чъхтак 

(пасванди –ак) –рост, ҷойи рост ва баланд, номи маҳал: сари чъхтак; чъхтакӣ 

(пасванди –аки)–рост, рост истода: чъхтакӣ хӯрдан – рост истода хӯрдан ва ғ. 

Ландаҳур (لندهور – landahur) – марди бузургҷусса ва қоматбаланд; дар 

афсонаҳо марди азимҷусса, подшоҳи девон, вахонӣ  lǝndǝr “азимҷусса”; дар 

гурӯҳи забонҳои ҳиндуориёӣ, аз ҷумла, кховар lundur “зиштрӯ”, ҳиндӣ lanth 

“аблаҳ”, шуғнӣ landaūr “паҳлавон”, афғонӣ landahǝr “овора”, “нокас” [262, c. 

229].  
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Дар фарҳангномаҳои куҳани форсӣ–тоҷикӣ ландаҳур (لندهور) “писари 

офтоб” маънӣ шудааст. Дар “Бурҳони қотеъ” [410, ҷ. 2, c. 360] омада, ки “ланд” 

 .офтобро гӯянд (هور ) ”писар ва “ҳур – (لند)

Дар гӯйишҳои ҷануби забони тоҷикӣ “ландаҳур” одами бузургҷуссаи 

қобили кор, ки танбалӣ карда, сидқан ва дуруст бо тамоми ҳастӣ кор намекунад, 

танпарвар, коргурез аст, мустаъмал мебошад. 

Дар ҳар маврид мардум марди тануманд ва бисёр баландқоматро ландаҳур 

меноманд. 

Лунб (لنب – lunӣ) – бузург, калон, сангин. Дар ҳамин маънӣ дар “Онандроҷ” 

омадааст. Аз ҳамин вожа – лунба (لنبه) дар фарҳангҳои пешин “фарбеҳ”, “фарбеҳ 

ва бузургтан”, бузург муқобили кучак [395, c. 291]. 

Барзангӣ (ӣarzangí) дар ФГҶЗТ [288, с. 89] – азимҷусса, бузургҷусса, 

калон; бинобар ҳамин фарҳанг, дар Даштиҷум барзангисев – себи калон. Дар 

гӯйишҳои ҷанубӣ ва ба таври умум дар забони тоҷикӣ барзангӣ дар афсонаҳо 

маънои ғулро дорад ва дар суннат ва гуфтори мардум ин вожа ба маънои «одами 

бузургҷусса», «баландқомат» ба кор бурда мешавад. Дар забони омиёнаи дарии 

Афғонистон ӣarzang «одами қавиҷусса», ӣarzangī киноя аз деве, ки аз ақсоми ҷин 

аст [400, с. 47]; дар вахонӣ ӣarzangi, ӣorzangí (фольк) «великан», «людоед», 

лаҳҷаҳои тоҷикии Бадахшон ӣarzangí «великан», шуғнӣ ӣarzangí 

«фантастическое чудовище», «великан», яғнобӣ ӣarzangi «страшный великан» 

[261, с. 178], осетинӣ ӣarz «возвышение» [1, c. 238]; суғдӣ βrz΄(βrz) «баланд», 

«бурз» <*ӣarza – портӣ ӣurz «баланд», авестоӣ ӣarəz – «баланд» [403, c. 281]. 

Курбазангӣ (мухаффафи курбарзангӣ) дар афсонаҳо махлуқи ваҳшатангез 

аз ҷинси ғул, ғулкампир, девкампир буда, дар симои кампири бисёр бад ва 

бадафт тасаввур мешавад. Курбазангӣ дар афсонаҳои тоҷикӣ ҳамчун махлуқи 

ғайриодӣ барои даҳшат афкандан миёни кӯдакон маъруф мебошад. Аз нигоҳи 

сохтор ин вожа аз ҷузъҳои кур ва барзангӣ иборат аст, ки барзангӣ низ метавонад 

ба ҷузъи барзанг ва пасванди –ӣ (=ӣ) ҷудо карда шавад. Дар вожаи курба(р)зангӣ 

ҷузъи кӯр ба маънои нобино омада, ки ин сифат аз оҷизии чашмони ин махлуқ 

дарак медиҳад. Дар ҳамин равиши вожасозӣ (сифати кӯр+исм) муқоиса шавад: 
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кӯрмор – мори дусара, ки чизеро дида наметавонад: кӯрбақа – навъе аз бақаи 

калон, кӯрмуш – навъе аз муш, ки ба рӯз кӯр аст. Ҳамчунон ки мебинем, сифати 

кӯр дар ин қолаб, аслан, бо номҳои мавҷудот истифода мешавад. 

 

IV.3.4. Гурӯҳи вожагони мансуб ба об (хурова, чоч, парчов) 

Хурова//хърова (хurova) – оби каме, ки дар ҷӯйбори асосӣ барои хӯрдан 

равон мебошад. Дар Бурҳон [410, ҷ. 1, c. 392] хӯроба (خورابه) чунин маънӣ 

шудааст: “Оби камеро гӯянд, ки аз банде, ки дар пеши оби бисёр бошад, таровиш 

кунад ва оберо низ гӯянд, ки аз барои хӯрдан бошад”. Вожаи хурова дар 

“Фарҳанги гӯйишҳои ҷануби забони тоҷикӣ” зикр нашудааст. Ин вожа дар 

бештари гӯйишҳои ҷанубӣ маълум буда, аслан, дар ҳамон маъное, ки 

фарҳангномаҳои пешин овардаанд, ба кор меравад. Вожаи хӯроба (xūrāӣa) дар 

қолаби xūr–āӣ–a (пасванд) бар вазни nūš–āӣ–a (нӯшоба)–оби ошомиданӣ, оби 

гуворо, маҷозан оби ҳаёт. Муқоиса шавад: дар ҳамин қолаб номи маъруфи 

Рӯдоба (رودابه). 

Ҷузъи нахусти хӯроба (=хурова, хърова)–хӯр (خور) аз масдари хӯрдан ба 

маънои хӯрдан буда, дар ҳамин қолаб нӯш (نوش) низ дар нӯшоба ба маънои 

“нӯшидан” ва “ошомидан” омадааст. Барои намуна: да ҷувор хърова ҳам нест. 

Оби хъровара қоқ накънен.  

Парчов (parčov). Ин вожа махсуси бештар гӯйишҳои ҷанубӣ, аз ҷумла 

гӯйишҳои Кӯлоб аст. Вожаи мазкур, аслан, дар сарзаминҳои таърихии Бохтару 

Суғд ва забонҳову лаҳҷаҳои дигари шарқии эронӣ густариш доштааст. Дар 

гӯйишҳои ҷанубӣ парчов истилоҳи вижаи марбут ба осиё буда, дар маънои бар 

гардонидани оби осиё ба ҷӯйбор ё ҷониби дигар мебошад. Парчов будани осиё ё 

парчов кардани осиё маънои қатъ кардани осиё ва равон кардани оби он ба сӯйи 

дигар аст. Муқоиса шавад дар забони омиёнаи дарии Афғонистон parčāva [400, с. 

79]. Аз вожаи парчов бо замимаи пасванди–гаҳ (варианти –гоҳ) вожаи парчовгаҳ 

ба маънои «партобгоҳ», яъне ҷойи обпартои осиё сохта шудааст, ки он муродифи 

парчовхона мебошад. Дар мавриди парчов, парчовгаҳ, парчовхона дар ФГҶЗТ, 

533 шарҳи мухтасар дода шудааст. Истилоҳи дигари марбут ба парчов вожаи 
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парчовчув, яъне парчобчӯб – тахтаи чӯбин ё оҳанини махсус, ки барои банди об 

дар партобгоҳ гузошта мешавад. 

Вожаи парчов аз ҷузъҳои парч – пушт, ақиб ва об = об иборат буда, маънои 

аз нови осиё ба ақиб ё сӯйи дигар баргардонидани обро дорад. 

Дар гӯйишҳои Кӯлоб вожаи парчов ба маънои «холӣ» ё «озод» низ 

истифода мешавад, ки он муродифи вожаи партоб, яъне чизи муваққатан 

партобшуда мебошад. Ин маънои парчов дар лаҳҷаҳои роғ низ зикр шудааст 

[288, c. 533]. 

Парч (parč) – вожаест, ки ҳангоми кишти замин ба ҷуфти барзагов 

ҳангоми ба ақиб баргардонидани барзагов гуфта мешавад. Ин вожа дар 

гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ ҳамчун истилоҳи кишоварзон ва ё барзгарон аз 

забонҳои шарқии эронӣ боқӣ мондааст, ки шакли он аз эронии бостон дар 

забонҳои ғарбӣ ва шарқии эронии миёна ва нав далели ин мебошад. 

Эронии бостон *pršt(i) – авестоӣ paršta_, parš–ta, форсии миёна pušt, 

форсии нав pušt “пушт, ақиб, пушти сар”; паҳлавӣ pad pušttāzīdan «ба пушт 

тозидан», «ба ақиб тохтан» [350, c. 878; 379, c. 163]. Эронии бостон *pršt(i) дар 

забонҳои шарқии эронӣ дар гунаҳои овоӣ маълум аст: суғдии буддоӣ prch [parč] 

–«пушт», суғдии масеҳӣ pčcy [parči] <paršči – < *paršti – «пушти сар, ақиб» [403, 

c. 78–79]; яғнобӣ párča «канор», párč «пояи пул» [308, с. 17]; дар бораи 

этимологияи эр. бостон *pršt(i) – ва идомаи он дар забонҳои шарқии эронӣ [1, c. 

452; 262, c. 278]. 

Бинобар шакли суғдии prch [parč], ин вожаро дар гӯйишҳои ҷанубӣ дар 

шакли parč метавон ҳамчун идомаи забони суғдӣ номид. Вожаҳои мазкур дар ин 

гурӯҳи лаҳҷаҳо то ба ҳол дар ҳамин як маъно маҳфуз мондааст. 

 

IV.3.5. Гурӯҳи вожагони мансуб ба ҳайвонот 

Нъхшор // нухшор (nǝxšor // nuxšor) = форсии нав nuxšār – нушхор; дар 

фарҳангҳои куҳан бо замми аввал бар вазни hušyār омадааст [410, ҷ. 2, с. 443]. 

Дар гӯйишҳои ҷанубӣ аз роҳи табдили ҷойи ҳамсадоҳои š ва č (ш ва ч) нухшор ба 

гунаи нъхшор мутадовил гардидааст. Дар форсии нав ду шакли дигари овоии он 
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 ба кор рафтааст. Фарҳангномаҳои نشخار низ дар баробари гунаи نشخوار، نشخور –

куҳан аз шакли nišxār (нишхор) низ ёд кардаанд [410, ҷ. 2, с. 443]. Ин вожа дар 

забони форсии нав дар фарҳангҳои пешин чунин маънӣ шудааст: «он чи шутур 

ва гов ва гусфанд ва амсоли он хӯрда бошанд ва боз аз меъда ба даҳон оваранд ва 

бихоянд ва фурӯ баранд…» [410, ҷ. 2, с. 443]. Ҳамин маъно, яъне муқаррар 

хондани ғизо дар ин вожа бидуни ҳеҷ гуна тағйирот – дар гӯйишҳои ҷанубӣ ҳифз 

шудааст. 

Гъш//гуш<гушн (бо ҳазфи “н” дар гурӯҳи “шн” пас аз “ш”) махсуси 

гӯйишҳои ҷанубӣ, аз ҷумла, гӯйишҳои Кӯлоб аст. Дар ФГҶЗТ [288, с. 176] 

шоҳидҳо, аслан, аз гӯйишҳои шимолии Кӯлоб оварда шудаанд. Дар забони 

форсии нав ё форсӣ–тоҷикии классикӣ gušn (گشن) идомаи форсии миёнаи gušn 

мебошад. Дар форсии миёна gušn дар маънои “нар, мардона” ба кор рафта, он дар 

номи Gušnasp (gušn – нар, нарина + asp – асп, яъне “дорои аспҳои нар”) низ 

маҳфуз мондааст. Форсии миёна gušn < эронии бостон *vršna – санскрит vrsan–, 

авестоӣ varšni– [350, c. 138; 379, c. 87]; суғдӣ wšn [wašn] [403, c. 129]. 

Вожаи gušn дар форсии нав дар тафовут аз форсии миёна дар баён ва 

густариши маъно бештар фаъол гардидааст. Вижагиҳои маънои gušn (گشن) дар 

забони форсии нав бар асоси фарҳангномаҳои куҳан, аз ҷумла, “Бурҳони қотеъ”, 

“Ғиёс ул–луғот”, “Онандроҷ” ва ғайра тавсеаи маънои ин вожаро ҳамчун 

истилоҳи вижаи ҷинсияти луғавӣ аз форсии миёна ба форсии нав баён медорад. 

Дар форсии нав гушн (gušn) дорои ин маъниҳост: толиби нар шудан, бор 

гирифтани модаи соири ҳайвонот; борвар шудани дарахти хурмо; нар бошад дар 

муқобили мода, гашн аз ҳар ҳайвонот [394, c. 330]. Дар забони форсии нав бо 

ҷузъи gušn ин вожаҳову таркибҳо шакл гирифтаанд: gušn āmadan – ҷуфтхоҳ 

шудан (зани ба гушн омада, яъне зане, ки ҷуфтхоҳ шудааст), ба гушн омадани 

модиён; gušnxvāh šudan – ҷуфтхоҳ шудан; gušnxvāh – ҷуфтхоҳ ва ғ. [394, c. 330]. 

Дар гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ гъш//гуш (guš< gušn) бо феъли 

“рафтан – гъш рафтан” омада, ин феъли таркибии номӣ дар мавриди ҳайвоноту 

парандагон ва ҳамчунин дар нисбати ғаллаҷоту наботот ба кор меравад. Дар ҳар 
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маврид истифодаи гъш//гуш дар ин гӯйишҳо яке аз далоили ҳифзи луғоту 

истилоҳоти нодир ва куҳани форсӣ–тоҷикӣ дар манотиқи мазкур мебошад. 

Гълмех – мехи оҳанини калон, гулмех [288, c. 170]. 

Кармех (کرمیخ), кӯрмех (کورمیخ), гулмех (گلمیخ) бар вазн ва маънии гулмех 

аст, ки мехи сарпаҳни оҳанӣ бошад ва мехи сарбузурги чӯбинро низ гуфтаанд 

[410, ҷ. 2, c. 250]. Кӯрмех бар вазни аввал ва сонии маҷҳул мехи сарбузурги 

чӯбинро гӯянд, ки дар тавилаи асбон ба кор баранд [410, ҷ. 2, c. 250]. 

Туридан (turidan), дар меъёри имлои адабӣ – туридан (= توریدن) – рамидан, 

ҳаросидан, ба як сӯ рафтан (Ниг. Дар бораи шарҳи ин феъл дар забони форсии 

нав) [410, ҷ. 1, c. 392]. Дар осори форсии нав гунаи дигари овоии он, яъне 

тулидан (تولیدن) низ якҷо бо туридан маълум аст. Дар гӯйишҳои ҷанубӣ феъли 

мазкур дар ҳамин як маънои муштарак, аслан дар мавриди чаҳорпоён ва 

парандагони хонагӣ ва ваҳшӣ ба кор меравад. Дар маънои маҷозӣ ин феъл нисбат 

ба инсон низ метавонад истифода шавад. 

Бояд тазаккур дод, ки шакли тулидан, ки дар фарҳангҳои пешин аз он ёд 

мешавад, на дар лаҳҷаҳо ва на забони адабӣ ба кор намеравад. Ҳол он ки ин шакл 

мисли девор ва девол (табдили р ва л) гунаи туридан буда ва ҳамчун варианти он 

маънӣ мешавад. Дар лаҳҷаҳо феъли туридан дар шаклҳои каузатив (турондан, 

туронидан) ва феъли таркибии номии тур гирифтан низ ба кор бурда мешавад. 

Ин феъл дар чанд манбаи лаҳҷашиносӣ бо овардани намунаи мисолҳо зикр 

гардидааст [185, c. 255; 288, c. 700]. 

 

IV.3.6. Гурӯҳи вожагоне, ки хоси ин минтақа буда, маъноҳои гуногунро 

ифода мекунанд (ашагулон, чакан, шиғ, шарфа, чиғир ва ғайра) 

Ашагълун (ašagǝlun) яке аз суннатҳо ва боварҳои мардумӣ, ки дар 

ноҳияҳои ҷануби Тоҷикистон роиҷ будааст. Ин суннати мардумӣ дар маҳалҳои 

ҷанубӣ дар шакли ашагълун ва ашагулун шинохта мебошад. Дар ФГҶЗТ [288, с. 

74] ин маросим дар шакли ашагълон ёд шуда, ки шакли мазкур сохтаи баъдӣ бар 

ивази асли ашагълун (ašagǝlun) мебошад. Дар ҳамин фарҳанг маросими ашагълон 

бо номҳои чунин маросим дар забони ӯзбекӣ, яъне «сусхотун, ялконхотун, 
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хиргоҳхотун, тӯйи сустмомо» маънӣ шуда, баъдан тартиби иҷро ё баргузории он 

оварда шудааст. Ин маросим, ки бунёд ва суннати таърихӣ дорад, ба даврони 

хеле дури таърих иртибот мегирад. Ин маросим бо ҳамин ном дар ҷануби 

Тоҷикистон ҳамчун мероси бошандагони сарзаминҳои Бохтару Суғд бояд маънӣ 

шавад. Ашагълун маросимест, ки ҳангоми хушксолӣ барои боридани борон аз 

ҷониби мардум дар деҳот анҷом дода мешуд. Дар оғози ин маросим мардум 

хӯсае сохта, онро хона ба хона давр медоданд ва анвои хӯрданӣ ҷамъ карда, 

хӯрок мепӯхтанд. Ин маросим бо лаҳзаи обпошӣ ва ба сари тифл рехтани оби 

тоза анҷом мепазируфт. Ҳамзамон, дар ин маросим як суруде бо номи Ашагулун 

низ такрор хонда мешуд. 

Ашагулун дар миёни мардум ҳамчун махлуқ дар шакли хӯса тасаввур 

мешавад ва он ба ҷинси дев иртибот мегирад. Дар матнҳои суғдии монавӣ šqlwn 

[škalun, šaklūn] – номи як дев омадааст [403, c. 223]. Номи ин дев дар миёни 

мардум дар савтиёт ё шакли (a)šagǝlūn <šaglūn <šaklūn (бо афзудаи а– дар оғози 

ном) маъруф шуда мебошад. Аз эҳтимол дур нест, ки вожаи ашадандун ба 

маънои дандонҳои роғроғи калон, ки аз даҳон мебароянд, ба дандонҳои дев 

нисбат доранд. 

Умоч (umoč) – навъе аз оши орд аст [410, ҷ. 1, c. 97]. Дар ФГҶЗТ умоч ёд 

нашуда, умочруған – навъи таом зикр гардидааст. Умоч ғизое мебошад, ки аз обу 

растаниҳои хушккарда омода мешавад. Ҳоло ҳам мардум ин таомро истифода 

мебаранд. 

Чакан (čakan) – сӯзанӣ, сӯзандагӣ, гулдӯзӣ. Ин истилоҳ бо муродифҳои 

сӯзанӣ, гулдӯзӣ дар гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб ба таври васеъ истифода 

мешавад ва он имрӯз аз муодили хеле мустаъмал дар бахши ҳунарҳои 

мардумӣ маҳсуб меёбад. Барои намуна: къртаи (куртаи) чакан – чакан (сӯзанӣ, 

гулдӯзӣ). Истилоҳи чаканро бархе аз вожаи туркии чағатойии … «табари 

ҷангӣ», иқтибоси туркӣ дар забонҳои славянӣ: русии динии славянӣ чеканъ 

«метин, зоғнӯл» русӣ чекáн, украинӣ чекáн «қалам задан, қаламкорӣ кардан, 
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сикка задан, қаламкорӣ, зарб», чехӣ čakan «гурз, метин», қазоқӣ čakan 

медонанд [291, c. 324–325]. 

Дар забони омиёнаи дарии Афғонистон čakan навъест аз дӯхт, čakani – 

чизе, ки болои он чакан дӯхта шуда бошад [400, с. 186]. 

Дар “Донишномаи фарҳанги мардуми тоҷик” оид ба чакан чунин 

маълумот оварда шудааст: “Чакан, як навъи санъати гулдӯзӣ дар матоъ, ки 

асосан дар вилояти Хатлон дар байни занону духтарон густариш ёфтааст. 

Санъати чакандӯзӣ навъе аз тарзҳои дӯхтани гулҳо, нақшунигор ва 

тасвирҳои рамзнок бо риштаҳои ранга дар матои пахтагин ва абрешимӣ 

мебошад. Риштаҳоро дар даҳсолаҳои гузашта худи ҳунармандон аз калобаи 

пахтагин тайёр мекарданд ва бо гиёҳу моддаҳои кимиёӣ ранг медоданд. Ҳоло 

чакандӯзон асосан аз риштаҳои корхонаӣ истифода мебаранд. Маъмулан, бо 

усули гулдӯзии чакан курта, чодар ё сӯзанӣ, болишт, ҷойпӯш, бардеворӣ, 

тоқӣ, гаҳворапӯш, парда, чойхалта, дастмол, рӯймол, ҷойнамоз ва ғайра дӯхта 

мешавад. 

Дар гулдӯзии чакан тасвирҳои рамзнок ва мазмунҳои мифологӣ оид ба 

табиати атроф, кайҳон, орзую омоли мардум истифода мешаванд. Ҳар нақши 

дар болои матоъ дӯхташуда ном дорад, чунончи, косагул, гули анор, барги 

бед, бодомак, лола, райҳон, тоҷи хурӯс, булбул, думи товус, моҳу ситора, 

офтоб, абр ва монанди инҳо» [92, с. 589].  

Аслан чакандӯзӣ ва расму суннатҳои ба он иртиботдошта аз умқи 

таърихи мардуми тоҷик сарчашма мегирад. Нақшу нигорҳо ва ангораҳои дар 

чакандӯзӣ истифодашуда аз суннатҳои қадимтарини ҳунари мардумии 

сарзамини Хатлон ҳикоят мекунад. Ҳатто гуфтан мумкин аст, ки нақшу 

нигорҳо аз рӯйи шаклҳои гуногуне, ки дар гулдӯзиҳои чакан дида мешавад, 

таърихи чандин ҳазорсолаи моро аз қавму қабилаҳои ориёии замонҳои пеш аз 

Авесторо дар худ инъикос кардааст. Намунаи чоргул, ки дар чакандӯзӣ зиёд дида 

мешавад, ба маънии чор унсури муқаддас (обу оташу хоку бод) ва инчунин аз 
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нуқтаи назари фалакшиносӣ, чор қисмати муҳимми дунё (шарқ, ғарб, шимол ва 

ҷануб) мебошад.  

Инчунин, доираҳои гуногуни гулдӯзишуда, ки бо номи давраҳои чакан 

маъруф аст, боварҳо ва устураи мардуми ориёитаборро ба маънои гирду гардон 

будани ҷаҳони маскунӣ ва баргаштпазирии даврони инсониро дар худ таҷассум 

кардааст.   

Дар минтақаи Кӯлоб куртаи чакан яке аз либосҳои муҳимми арусӣ ба 

шумор меравад. Ҳар як арус дар бисоти худ ба ҷуз аз куртаи чакан бояд чодари 

чакан ҳам дошта бошад. Домодҳо дар ин минтақа дар айёми издивоҷ тоқии чакан 

мепӯшанд. Мардум деворҳои хонаро бо сӯзанӣ ва бардевории пурнақшу нигори 

чакан оро медиҳанд, дар тирезаҳо пардаҳои дастдӯхти чакан меовезанд [92, с. 

590].  

«Фалак» (ар.–осмон), гардун, арш, мадори ҳар як аз ситораҳо, маҷозан 

қазову қадар, тақдир, сарнавишт, авҷу баландии чизе, падидаи сершохаи 

мусиқии суннатии касбӣ ва фолклории тоҷикони кӯҳистон; жанри мусиқии овозӣ 

ва созӣ. «Фалак» мутобиқи шакли худ якқисмӣ ва силсилавист. Дар мусиқии 

тоҷик ду шакли «Фалак»–и аслӣ вуҷуд доранд: «Фалак»– и кӯлобӣ ва «Фалак»–и 

бадахшонӣ. Бояд гуфт, ки фалак ҳамчун як жанри мусиқӣ дар Афғонистони 

шимолӣ ва марказӣ низ шуҳрат дорад. «Фалак» таърихи қадим дорад ва аслу 

асоси назмии он рубоӣ ва ғазал мебошанд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки ба 

ҷудоии қариб садсолаи байни ин сарзамини ягона, ки бо табартақсими марзҳо 

бар асари султаи императориҳои русу англис ба вуҷуд омада буд, сокинони 

бумии ин минтақа ягонагӣ ва ваҳдати забониву фарҳангию миллии худро то ба 

имрӯз нигоҳ дошта омадаанд.  

Фалакхонӣ ҳамчун ҳунари аҷдодӣ ба мардуми қӯҳистон мансуб буда, яке 

аз шохаҳои устувори мусиқии касбӣ ба шумор меравад. Асрҳо макони маъмули 

фалакхонӣ ҳуҷрабазмҳои ашроф ва тӯю маъракаҳои мардумӣ буданд. Бо мурури 

замон рушди устувори иҷтимоии ҳунари фалакхонӣ ба ташаккули мактабҳои 

ҳунарии авлодӣ мусоидат намуд. Ин мактабҳои авлодӣ зимни услуби тадрисии 

устод–шогирд рушд ёфтанд. Дар асри XX онҳо ба ҳайси ансамблҳои оилавӣ 
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расман пазируфта шуданд. Воқеан, ин ансамблҳои оилавӣ мактабҳои ҳунарии 

авлодӣ буданд. Зимни ин мактабҳо ҳунари фалакхонӣ аз авлод ба авлод ба мерос 

мондааст. Дар роҳи таърихии «Фалак» вазифаи эҳё, нигаҳдорӣ ва ба насли дигар 

омӯзонидани ҳунари фалакхониро ҳамин мактабҳои устод–шогирд дар доираи 

авлод таъмин намудаанд. Фалакхонӣ тавассути ин мактабҳои суннатӣ густариш 

ёфта, то ба замони муосир сабки худро ҳифз намудааст [92, с. 499]. 

Шиғ//шъғ. Дар ҳамаи гӯйишҳои Кӯлоб (шимолӣ, ҷанубӣ, ғарбӣ) аз 

вожаҳои бисёр маъмул мебошад, ин вожа дар тамоми лаҳҷаҳои ҷанубии забони 

тоҷикӣ ба кор рафтааст. Ба таври мисол «чиғ, тавора, чиғдевор, ки аз навдаву 

шохаҳои дарахту бутта ва қамиш сохта мешавад» [288, c. 914]. Дар забони меъёр 

дар муқобили чиғ ва чиғдевор дар гӯйишҳои ҷанубӣ аз вожаи шиғ//шъғ истифода 

шудааст: шиғ бастан, шиғбандӣ//шъғбандӣ, шиғбаст, шиғдевол. 

Ин вожа «ба фатҳи аввал ва сукуни сонӣ, яъне شخ шохро гӯянд, мутлақан 

хоҳ шохи дарахт ва хоҳ шохи оҳу ва гӯсфанд ва амсоли он ва шохи говеро низ 

гуфтаанд, ки миёни онро холӣ карда бошанд ва бад–он шароб хӯранд. Ва ба 

замми аввал ҳам омада» [410, ҷ. 2, c. 103]. Гунаҳои овоии чиғ ва шиғ (бо č ва š) 

ҳар ду мустаъмал буда, аммо дар савтиёти дигари овоӣ маъмул аст. 

Шиғдевор, шағ, шуғ, чапарак навъе аз девори анъанавӣ, ки барои муҳкам 

намудани гирди ҳавлӣ, боғ ва полизҳо истифода мешавад. Шиғ панҷарае 

мебошад, ки онро аз шохи тари бед, зарбед, маҷнунбед ва сафедор месозанд. Ду 

навъи бофтани шиғ маъмул мебошад [92, с. 711]. 

Шалфа, шарфа – садои пой; шалфа (шарфа) додан – садо додан; ошалф 

<ошарф–шарфа; овоз, садо; хабар, огоҳӣ; шалфа (шарфа) гирифтан – огоҳшудан, 

шалфа (шарфа) додан – хабар додан, огоҳ кардан; шалфа (шарфа) кардан – садо 

додан, овоз баровардан [288, c. 519, 903]. 

Дар «Бурҳони қотеъ» [410, ҷ. 2, c. 111] чунин омадааст: шарфа ба фатҳи 

аввал бар вазни ҳарза садо ва овози поро гӯянд, хусусан ва ҳар садоеро умуман. 

Ва ба касри аввал ҳам ҳаст. Се гунаи дигари ин вожа, яъне шарфок (شرفاک) (ба 

фатҳи аввал бар вазни ғамнок) – ҳар садои оҳистаро гӯянд ва садои пои 

мардумро хусусан; шарфоланг (شرفالنک) (ба фатҳи аввал ва лом бар вазни 
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сабзоранг ба маънии шарфок аст, ки мутааллиқи садои оҳиста ва овози по бошад; 

шарфонг (شرفانک) – ба фатҳи аввал ва сукуни нун ва кофи форсӣ, ба маънии 

шарфоланг аст, ки ҳар садои оҳиста ва садои по бошад. Ин ҳар се вожа ба касри 

аввал ҳам омадааст. 

Замони гузаштаи форсии миёна āšuft. – (асоси замони ҳозира āšōβ –), 

эронии бостон *ā–xšuf–ta–, асоси замони ҳозираи āšōӣ*ā–xšauӣ–a–решаи xšauӣ– 

«ларзидан», авестоӣ xšaoӣ– «ошуфта шудан, таҳрик шудан, ба ҳаяҷон омадан», 

xšufsa– [350, c. 542], форсии миёнаи монавӣ āšōӣ «ошӯб» [366, c. 93–106]; āšōӣ, 

āšoӣqarīft– исми маънои ошубгарӣ [353, с. 16], āšōӣ «ошӯб» [377, c. 13]. 

Муқоиса шавад āšōӣēnīdan (āšōӣēn) «ошубондан», ин феъл аз моддаи 

музореъ ва пасванди–īd феъли ҷаълӣ аст: āšōӣ+ēn+īd+an аз нишонаи водории 

феъли āšuftan аст. 

Āšōīӣistan (āšōīӣīh–) – ҷаълӣ аст аз моддаи музореъ бо иловаи āšōīӣīh– 

(=āšuftan); wišōӣēnīdan (wišōӣēn–) замони гузаштаи wišōӣēnīd ҷаълӣ аст бо 

нишонаи водорӣ аз масдари wišufan [377, c. 13]. 

Чиғир//чъғир, чириғ//чърих, чирих=чъғир кардан, чъхък андохтан, чъғук 

кардан [288, c. 836, 856]. 

Чуғридан (چغریدن), чуғрида (چغریده), чуғзидан (چغزیدن) ва чуғзида (چغزیده) – 

чуғридан бар вазни фаҳмидан ба маънии илтифот кардан ва ба маънии тарсидан 

ва илтифот намудан ҳам омада; чағрида бар вазни фаҳмида ба маънии тарсида ва 

воҳима карда ва бим бурда ва ба маънии илтифот карда ҳам омадааст; чуғзидан 

бар вазни лағзидан ба маънии нола ва зорӣ кардан бошад ва ба маънии тарсидан 

ва воҳима намудан ҳам омадааст. Чуғзида бар вазни ларзида ба маънии тарсида 

ва воҳима карда ва бим бурда бошад [410, ҷ. 1, c. 335]. 

Тур ва тул (تور، تول) бинобар фарҳангномаҳои форсӣ (тоҷикӣ) ба рам ва 

ваҳшат низ ёд мешавад [410, ҷ. 1, c. 288, 290]. Бунёди ин вожа дар эронии бостон 

* tūra– “зуд, тунд, фаврӣ”, ҳиндии бостон tura– “зуд, тунд, фаврӣ”, авестоӣ tūra–, 

дар “Авесто” ҳамчун номи мардуми сакоӣ бо доштани сифати āsuaspa – дорандаи 

аспони зуддав” [350, c. 656; 379, c. 195; 3, c. 319]. 
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Мухидан // мъхидан – пинҳон шудан, дар забони форсӣ–тоҷикии классикӣ 

maxῑdan бинобар фарҳангномаҳои пешин дар ин маъниҳо ба кор мерафтааст: 

хазидан, лағзидан, ҷунбидан, ҳаракат кардан, часбидан, нофармонӣ кардан ва оқу 

осӣ шудан [410, ҷ. 2, c. 388]. Дар “Луғати фурс” [399, с. 114] maxῑd (مخید) (асоси 

замони гузаштаи феъли maxῑdan), яъне ӣiǰunӣῑd бо овардани шоҳид аз 

Абушакури Балхӣ маънӣ шудааст. Дар “Бурҳони қотеъ” аз шакли “маханда” 

(сифати феълӣ аз масдари махидан) ба маънои “ҷунбанда” ва “хазанда” низ ёд 

шудааст. 

Феъли maxῑdan, бинобар “Луғатнома” [396, c. 176], дар ашъори чанд тан аз 

шуарои Хуросону Мовароуннаҳр, ба вижа ҳавзаи забонии Балх мисли 

Абушакури Балхӣ ва Носири Хусрав ба кор рафтааст ва беҳуда нест, ки ин феъл 

дар гӯйишҳои ҳамин ҳавзаи забони тоҷикӣ то ба имрӯз маҳфуз мондааст. 

Ҳамчунон ки мебинем, феъли мъхидан//мухидан имрӯз дар ин гӯйишҳо танҳо 

дар маънои “пинҳон шудан” ё “нопадид шудан” истифода мешавад. Феъли 

“мъхидан” дар шакли таркибии “мъх задан” бо феъли ёвари задан низ дар бештар 

лаҳҷаҳои ҷанубӣ мавриди истифода мебошад. Феъли таркибии номии мъх задан 

муродифи шакли содаи мъхидан (мухидан) буда, аммо дар гуфтор бештар 

мутадовил гардидааст. 

Бояд тазаккур дод, ки чун қоида, ҳамаи феълҳои таркибии номӣ бар пояи 

феълҳои сода ҳамчун муродифи таркибии онҳо амал мекунанд ва бо мурури 

замон ҷойгузини шаклҳои сода мегарданд. Чунин равиши таърихӣ дар иртибот 

ба пайдоиши феълҳои таркибии номӣ аз забони форсии миёна оғоз гардида ва 

дар форсии нав тавсиаи бештар пайдо кардааст. Ҳамин равиши таърихӣ дар 

мисоли феъли мъх задан (= мъхидан) ва чандин намунаҳои дигар дар гӯйишҳо 

идома ёфтааст. 

Дар забони омиёнаи дарии Афғонистон mux (مخ) – одами карахт ва 

беэътино, mux māndan (مخ ماندن) – сокит ва муттаҳайир шудан, mux–mux didan ( مخ

 .ба тарафи касе дидан ва эътино накардан [400, c. 531] – (مخ دیدن
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Вуҷуди чунин вожаҳои муштарак дар гӯйишҳои тоҷикӣ, ба вижа гӯйишҳои 

ҷанубӣ, ҷануби шарқӣ ва гӯйишҳои тоҷикии Бадахшон ва Афғонистон далели 

пайвандҳо ва робитаҳои таърихии онҳо дар масири таърих ба шумор меояд. 

Чач (čač) дар гӯйишҳои ҷанубӣ сабадест, ки аз шохаҳои борики дарахти 

бед бофта мешавад ва барои моҳигирӣ ба кор меравад [288, с. 832]. Ин вожа дар 

поварақи «Бурҳони қотеъ» [410, ҷ. 1, с. 325] чунин маънӣ шудааст: «Чач (چچ) дар 

туркӣ сабаде аст мураккаб аз шохаҳои борики бед, ки барои моҳигирӣ ба кор 

равад». Аммо дар «Бурҳон» ин маънии вожаи мазкур наомада, балки аз ду 

маънои дигари он, яъне «чӯби панҷшох монанди панҷаи даст ва дастае ҳам 

дорад, ки ғаллаи кӯфтаро ба он бод диҳанд; ва ғерболро низ гуфтаанд, ки бад–он 

ғалла пок кунанд» [410, ҷ. 1, с. 325]. Ҳамин маънои бод додани ғаллаҷот дар 

бархе аз гӯйишҳои ҷанубӣ то имрӯз маҳфуз мондааст. Дар бораи чач2 [ниг.: 288, 

с. 832]. 

Зоча, зача (zoča, zača) – зани зоча, зоч, зани нав бачазоида; суғдӣ z'tch 

'ynch, [zātč – inč, суғдӣ z'tk ßrch [zātē – ßarč =форсии миёна pwsyān˂pwsdʼn (= 

pusdān) бачадон, заҳдон, раҳм [403, c. 97– 99]. 

Анде (ande – اندی). Ин вожа дар фарҳангҳои куҳани форсӣ–тоҷикӣ ҳамчун 

луғати мавриди истифода дар забони меъёри классикӣ ташреҳ шудааст. Дар 

бархе фарҳангҳои пешин, аз ҷумла «Бурҳони қотеъ», «Ҳафт қулзум», 

«Онандроҷ», «Нозим ул–атибо» вожаи анде чунин маънӣ мешавад: хосса дар 

муқобили харҷӣ (маъмулӣ); хусусан; умедворӣ; тааҷҷуб, аҷабу шигифт; низ = 

арабии айзан; бувад ки, бошад ки [409, с. 377; 389, с. 383]. Дар «Луғатнома» 

(ҳамин саҳ.) бо зикри шоҳид аз Қатрон, Хоқонӣ, Рудакӣ, Манучеҳрӣ, Унсурӣ ва 

чанд тани дигар бо зикри «ёддоштҳои муаллиф», яъне Деҳхудо маънои дигари ин 

вожа – «шукр, … шукур, алҳамдуллиллоҳ ки сипос, шукри Худойро» оварда 

шудааст. Дар ҳамин ҷо бо зикри фарҳангномаҳои пешин аз ин чанд маънии 

дигари анде: «он лаҳза, аз ин замон, аз ин лаҳза; онқадар; чизе» ёд шудааст. 

Ж. Лазар дар шарҳи ande ki ду шоҳид аз насри давраи аввали форсии дарӣ 

овардааст [375, с. 82]. 
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Дар забони форсии нав аз бунёди and + idan дар маънои «тааҷҷуб кардан» 

(ande – тааҷҷуб) феъли andidan сохта шудааст. 

Дар «Фарҳанги гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ» (ФГҶЗТ) дар мавриди 

маънои анде дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқӣ аз лаҳҷаҳои ин манотиқ 

мисол оварда шудааст. Аммо дар маънӣ кардан ё шинохти маънои он бар асоси 

шарҳи фарҳангномаҳо муаррифӣ шудааст. Ба вуҷуди он ки анде дар форсӣ–

тоҷикии классикӣ, ба вижа марҳилаҳои баъдии рушди ин забон ба луғати нодир 

шомил гардидааст, аммо ин вожа дар ҳавзаи забонии Хуросону Мовароуннаҳр, 

ба вижа гӯйишҳои маҳаллии ҷанубӣ ва ҷануби шарқии забони тоҷикӣ то ба 

имрӯз маҳфуз мондааст. Вожаи мазкур дар ин гӯйишҳо бештар махсуси ашхоси 

куҳансол буда, бо мурури замон истифодаи он дар миёни наслҳои имрӯзу фардои 

ин манотиқ маҳдуд мегардад. 

Нъшър (nǝšǝr), нушур (nušur) “соярӯ” қисми соярӯи кӯҳ, дара ё водӣ, 

гӯйишҳои тоҷикии Бадахшон nušur, лаҳҷаи Ванҷ nišer, бадахшонӣ nušur, nǝšǝr, 

вахонӣ nišur, қаротегинӣ–дарвозӣ našar, nǝšra, nǝšr; шуғнонӣ, хуфӣ nišar, 

сангличӣ nišorm, nišǝrm, форсӣ našār, парачӣ nišōr; дар бораи тафсилоти ин вожа 

дар забонҳои эронии шарқӣ ва тафсири решашиносии он [ниг.: 262, c. 244–245]. 

Дар Фарҳанги гӯйишҳои ҷануби забони тоҷикӣ (с. 499) нушур, нъшър (дар 

гӯйишҳои Бадахшон) зикр гардида ва ба нъш 1 ишора шудааст. Аммо нъш дар 

гурӯҳи гӯйишҳои вахиёӣ–қаротегинӣ ёд мешавад, аммо он махсуси гӯйишҳои 

Кӯлоб ва Рашт (Қаротегин) нест. Нъш як шакли мухаффаф аз нушур ё нъшър аст. 

Дар суғдӣ sy"k (sayāk) < * syāka, авестоӣ asaya “соя”, яғнобӣ        siyōka, 

хоразмӣ sy'k, паҳлавӣ sāyad, форсии нав sayā [403, c. 91]. 

Ких (کیخ – kīx) – ифлос, чиркин (бо забони кӯдакон) [288, c. 334]; шакли 

дигари он киха низ дар ҳамин маъно омадааст. Вожаи ких (کیخ) дар “Бурҳони 

Қотеъ” [410, ҷ. 2, c. 301) чунин маънӣ шудааст:”….. Ких чиркеро гӯянд, ки дар 

гӯшаҳои чашм ба ҳам расад ва чирке, ки бар дасту по нишинад”. Бинобар 

ҳошияи “Бурҳони қотеъ”, “ких ва киғ чирке, ки дар гӯшаҳои чашм ҷамъ шавад ва 

“пих” (پیخ) низ гӯянд”. Дар “Бурҳони қотеъ” [410, ҷ. 2, с. 295] гунаи дигари овоии 

ких ба сурати киғ (کیغ) дар моддаи ҷудогона маънӣ шудааст. Аз ин ҷо чунин 
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бармеояд, ки вожаи мазкур дорои гунаҳои ких, киғ, пих (kīx, kīɣ, pīɣ) буда, ин 

гунаҳои овоӣ ба яке аз ҳавзаҳои забонӣ марбут мебошанд.  

Мафҳумҳои киғ (کیغ), ких (کیخ), пих (پیخ) ва хим (خیم) бори нахуст дар 

“Луғати фурс”–и Асадии Тусӣ муаррифӣ ва маънӣ шудаанд.  

Дар “Луғати фурс” киғ (کیغ) ва хим (خیم) чунин маънӣ шудаанд: 

 

 کیغ رمص باشد که بر مثرهً چشم نشیند( ١

( خیم و پیخ و کیخ رمص باشد.٢  

 

Дар ин луғати куҳан ҳама ин мафҳумҳо бо вожаи арабӣ ташреҳ гардидаанд 

[119, c. 125]. 

Ҳамчунон ки мебинем, аз ин гунаҳо танҳо шакли ких дар гӯйишҳои забони 

тоҷикӣ маҳфуз мондааст, ки он махсуси забони кӯдак мебошад. 

Дар гӯйишҳои ҷануби забони тоҷикӣ “ких” ба маънии ҳар чизи ифлос ва 

ношоям. Дар гӯйишҳои ҷануб, одатан, ин вожаро дар мавриди ба кӯдакон таъкид 

кардан, яъне ин чиз “ких” аст, истифода мекунанд. 

Чов (چاو – čov) – овоза, дар лаҳҷаҳои ҷанубии забони тоҷикӣ, аз ҷумла, 

лаҳҷаҳои Кӯлоб дар як таркиб бо феълҳои кардан (чов кардан), андохтан (чов 

андохтан), шидан (=шудан) (чов шидан) – овоза шудан, фош шудан ба кор 

меравад. Ба таври мисол сири касе чов шудан – сири касе ошкор шудан (сири 

касе фош шудан); сири касеро чов кардан – сири касеро фош кардан ва ғайра. 

Вожаи чов дар “Фарҳанги гӯйишҳои ҷануби забони тоҷикӣ” (с. 843) мухтасаран 

дар гӯйишҳои ҷанубӣ маънӣ шудааст. 

Вожаи чов (چاو) бори нахуст дар “Луғати фурс”–и Асадии Тусӣ омадааст: 

 лобаву зорӣ кардан (шоҳид аз – چاو бонги мурғ (шоҳид аз Рӯдакӣ) ва – چاو

Бушанби Ҳаравӣ) [399, с. 410]. Дар нусхаи дигари “Луғати фурс” омада, ки “чови 

дигар тез–тез нола ва бонги мардум бувад аз дарди ишқ” [399, с. 410]; дар 

Замахшарӣ чов – овоза, дар форсӣ дар забони ом дар таркиби چو انداختن (Čo 

andōxtan) – чу афкандан, овоза дар андохтан, шуҳрат додан, иштиҳор додан 
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(бештар ба дурӯғ ё ба казоф; мунташир кардани хабареро, ки ғолибан беасл аст) 

[392, с. 803]. 

Дар “Бурҳони Қотеъ” [410, ҷ. 1, c. 323] феъли човидан (چاویدن) ба маънои 

“фарёд кардани гунҷишк” ва “ба тариқи истиора бонг кардани соири ҳайвонот ва 

инсон” омадааст. Дар ҳамин фарҳанг чов–чов ( چاو چاو  ) дар шакли такрор дар 

маънои “шӯру ғавғо ва садо ва бонги гунҷишк” ба кор рафта, ки он аз исми савт 

аст. Дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ, ба хусус лаҳҷаҳои Рашт чов–чов дар маънои “базӯр, 

нимкора” (... гапа чов–чов медона) маълум будааст [288, с. 344]. 

Калак ё калък (کلک) хум, як навъи зарфи сафолини калони дугӯшаи 

хурмамонанди даҳонтанг [288, с. 306] маънӣ шудааст. Калаки равған, яъне хуме, 

ки дар он равған нигоҳдорӣ мешавад. 

Дар «Бурҳони қотеъ» [410, ҷ. 2, c. 266] ба маънии манқал ва оташдони гилӣ 

ва сафолӣ бошад. Дар мавриди маъниҳои дигар [ниг.: 393, c. 95]. 

 

Хулосаҳои боби IV 

1. Таркиби луғавии лаҳҷаҳо паҳлуҳои гуногуни хусусияти қавмию 

қабилавии халқро, ки ба таърихи ташаккул ва инкишофи тафаккури мардум 

вобастаанд, инъикос мекунад. Вожагони лаҳҷаҳои маҳаллӣ дар давоми солиёни 

тулонӣ зина ба зина рушд намуда, вазъи зиндагии намояндагони худро вобаста 

ба тағйироти сохти ҷомеа дар давраҳои гуногуни таърихӣ таҷассум мекунанд. 

Лаҳҷаи Хатлон, ки яке аз лаҳҷаҳои минтақавии ҷануби Тоҷикистон аст, аз нигоҳи 

луғат хеле ғанӣ ва гуногунранг аст. 

2. Дар гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ, аз ҷумла гӯйишҳои Кӯлоб як 

теъдод вожаҳо ва истилоҳоти куҳани порсии дарӣ, ки дар осори давраи аввал ба 

кор рафта ва ҳамчун намунаи забони муштараки манотиқи Хуросону 

Мовароуннаҳр шинохта шудаанд, мавриди истифода мебошанд. Феҳристи 

вожаҳо (чанд вожаи мавриди пажуҳиш дар назар аст –Ш.Р.) дар гӯйишҳои 

ҷанубии забони тоҷикӣ, ба вижа, гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ, махсусан 

гӯйишҳои Кӯлоб бо ин теъдод маҳдуд намегардад. Дар гӯйишҳои Кӯлоб 

(гурӯҳҳои шимоли ҷанубӣ ва ғарбӣ) мисли гӯйишҳои дигари ҷанубӣ метавон 
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вожаҳои дигареро низ пайдо кард, ки бо доштани вижагиҳои таърихии овоӣ ба 

мероси забони муштараки порсии дарӣ ва забонҳои портӣ–бохтарӣ, суғдӣ ва 

забонҳо ва лаҳҷаҳои дигари ин манотиқ иртибот мегиранд. 

3. Манбаъ ё сароғози ин ҳама вожаҳои куҳан дар гӯйишҳои Хатлони 

таърихӣ ҳамон забони порсии дарӣ мебошад. Аз эҳтимол дур нест, ки бештар 

калимаҳои забонҳои эронии шимоли ғарбӣ (дар мисоли портӣ) ва забонҳои 

эронии шарқӣ (дар мисоли бохтарӣ) дар ин лаҳҷаҳо аз тариқи забони порсии 

дарӣ дар ин сарзамин роиҷ гардидаанд. Забони порсии дарӣ, ҳамчунон ки аз 

осори садаҳои X–XI пайдост, дар ҳифзи луғоту истилоҳоти лаҳҷаҳои маҳаллии 

Хуросону Мовароунаҳр, ба вижа, Бохтару Суғд арзиши муҳим дорад. 

4. Дар бораи тоҷикӣ будани забони ин минтақа дар оғози истилои араб 

назари муҳаққиқон, аз ҷумла донишмандони бузурге чун А.Н. Бернштам ва М. 

Баҳор вуҷуд дорад, ки онҳо ақидаи аз номи як қабилаи истилогарони араб пайдо 

шудани вожаи “тоҷик”–ро рад намуда, пешниҳод мекунанд, ки вожаи тоҷик 

вожаи асили тоҷикӣ буда, то оғози истилои араб дар асоси суннатҳои маҳаллӣ, 

дар пояи забони бостонии тоҷикии аҳолии Тахористон пайдо шудааст. 

5. Дар адабиёт ва пажуҳишҳо оид ба омӯзиши вожаҳои хоси маҳаллӣ бо 

интихоби гурӯҳҳои мавзуӣ ва гурӯҳҳои луғавӣ–маъноӣ дар матнҳои гуногун 

таваҷҷуҳи махсус зоҳир мешавад. Аз рӯи хусусияти худ гурӯҳи мавзуӣ ҳамчун 

гурӯҳи мавзуии луғавӣ дониста мешаванд, ки дар он пайвастагию 

муттаҳидшавии калимаҳо на аз рӯи муносибатҳои луғавӣ–маъноӣ, балки 

баръакс, аз рӯи таснифоти худи калимаю ашёҳо вобаста ба соҳаҳои алоҳида, аз 

ҷумла иҷтимоию сиёсӣ, гиёҳшиносӣ, ҷуғрофӣ, ситорашиносӣ ва ғайра асос 

ёфтаанд. Гурӯҳҳои луғавӣ–маъноӣ аз гурӯҳи умумии мавзуӣ фарқ мекунанд ва 

бо тағйироти маъноии монанд, дар як маъно истифода мешаванд. Дар таҳлили 

таърихӣ–решашиносии онҳо ҳамчун маҳсули рушди таърихии ин ё он забон, 

лаҳҷа ё шакли фаролаҳҷавии забонҳо амал мекунанд. Чунин усул дар омӯзиши 

забонҳои муосир низ умумӣ аст.  

6. Гурӯҳҳои луғавӣ–маъноӣ аз гурӯҳи умумии мавзуӣ фарқ мекунанд ва бо 

тағйироти маъноии монанд, дар як маъно истифода мешаванд. Дар таҳлили 
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таърихӣ–решашиносии онҳо ҳамчун маҳсули рушди таърихии ин ё он забон, 

лаҳҷа ё шакли фаролаҳҷавии забонҳо амал мекунанд. Чунин усул дар омӯзиши 

забонҳои муосир низ умумӣ аст. Вожаҳои хоси гӯйишҳои Кӯлоб ба гурӯҳҳои 

мавзуии номи парандагон (ба ин гурӯҳ номгӯйи парандагоне дохил мешаванд, ки 

бештар хоси ҳамин минтақа (аз қабили будана (бедона), залич, зарғов, соч, хот 

(калхот) мебошанд. Гурӯҳи вожагоне, ки ба хусусиятҳои хоси қувват (ҳанг, 

поҳанг) ва дигар хусусиятҳои махсуси инсон ва махлуқот (ландаҳур, чухт, лунб, 

ҳуч, барзангӣ) иртибот дорад, гурӯҳи вожагоне, ки ба об ва мансуби он иртибот 

мегирад, гурӯҳи вожагоне, ки ба ҳайвонот (нухшор, гулмех) иртибот мегиранд, 

гурӯҳи вожагоне, ки хоси ин минтақа буда, маъноҳои гуногунро (ашагулон, 

чакан, шиғ, шарфа, чиғир ва ғайра) ифода мекунанд, гурӯҳбандӣ гардида, 

мавриди баррасии илмӣ қарор гирифтааст. 
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БОБИ V 

ТАҲЛИЛИ ЭТНОЛИНГВИСТИИ ФОЛКЛОРИ КӮЛОБ 

V.1. Матолиби муқаддамотӣ  

Илми забоншиносӣ бо тамоми илмҳои ҷамъиятшиносӣ ва илмҳои дақиқ 

робитаи ногусастанӣ дорад. Далели мантиқӣ ин аст, ки ҳамаи илмҳо ба воситаи 

забон ифода гардида, тавзеҳ ёфта ва ҳам аз тариқи шифоҳӣ баён мегарданд ва 

ҳам аз тариқи хаттӣ навишта мешаванд. Аз ин рӯ, забоншиносӣ, аз як тараф, бо 

шохаҳои илми таърих, таърихи халқ, сарчашмаи омӯзиши масъалаҳои таърихӣ ба 

мисли пайдоиши инсон, инкишофи фарҳанги халқ дар давраҳои муайяни 

таърихӣ, робитаи байни халқҳо бо забонҳо иртибот дорад. Аз тарафи дигар, 

забоншиносӣ бо бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ алоқаи ногусастанӣ дошта, ҳар 

ашёи бостоншиносӣ, зиндагии моддӣ ва маишӣ, фарҳанги анъанавии мардум аз 

тариқи забон шарҳ дода мешавад. Оид ба иртиботи забоншиносӣ бо 

адабиётшиносӣ, равоншиносӣ, фалсафа, зистшиносӣ, физиология, инсоншиносӣ 

хуллас тамоми илмҳо метавон бо далелҳои зиёде сухан гуфт. Дар солҳои охир 

дар ин бора забоншиносон бо мисолҳо ибрози андеша намуда, мавқеи забонро 

дар рушди ҳамаи илмҳо муайян намудаанд. Бо як калом бидуни забон ягон илм 

пеш намеравад. Ҳамаи илмҳо бо забон пайвастагии ногусастанӣ доранд [282; 49]. 

Имрӯз дар раванди инкишофи тамоми илмҳои замонавӣ, чи илмҳои 

ҷомеашиносӣ ва чи илмҳои дақиқ, як навъ муттаҳидшавиро мебинем. Олимони 

ҳамаи соҳаҳои илмҳои гуногун кӯшиш доранд, ки ин ё он масъалаи мубрами 

илмиро дар ҳамбастагӣ биомӯзанд. Аз ин рӯ, дар илми муосир дар асоси 

робитаҳои олимону донишмандони соҳаҳои мухталиф як навъ муттаҳид шудан 

ва ба ҳам омадан дар асоси забон эҳсос мешавад. Робитаҳо боиси он шудааст, ки 

дар ҳамаи риштаҳо таъсири мутақобила эҳсос шавад. Аввал ин ки олимони ҳар 

соҳа кӯшиш мекунанд, ки аз асарҳои илмии якдигар огоҳ шаванд, то андешаҳои 

илмии якеро такрор накунанд ё фикри ҳамдигарро такмил диҳанд ё оид ба 

масъалаи мавриди назар баҳс намоянд. Дуюм ин ки имрӯзҳо дар аксари 

кишварҳои ҷаҳон донишмандон ва аҳли илм дар конфронсҳои соҳавӣ ширкат 

меварзанд ва аз ин тариқ аз ақидаи илмии ҳамдигар хабардор мешаванд ва гоҳе 
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таҳти таъсири мутақобилаи ҳамдигар қарор мегиранд. Сеюм ин ки интернет 

олимонро чунон ба ҳамдигар пайваст намудааст, ки онҳо аз ҳар гуна 

навигариҳои илмӣ аз тариқи сомонаҳои соҳавии худ зуд огоҳ мешаванд. Ин ҳама 

робитаҳо ба воситаи забон сурат мегирад. 

Ғайр аз ин, дар байни риштаҳои гуногуни илмӣ, ҳам илмҳои дақиқ ва ҳам 

улуми ҷомеашиносӣ, аз тариқи истифодаи воситаҳои техникӣ робитаи забонӣ ба 

вуҷуд омадааст. Ин робита боиси инкишофи соҳаҳои тахассусии гурӯҳи илмҳо 

шуда истодааст ва дар натиҷа боиси пайдо шудани риштаҳои тозаи илм 

гаштааст. Алоқаи соҳаҳои гуногуни илм аз як тараф аз тариқи пайвастагии 

фанҳои муосир бо фанҳои пешин бошанд, аз тарафи дигар дар натиҷаи робитаи 

воситаҳои техникӣ сурат гирифта истодаанд. Ҳамин аст, ки дар байни соҳаҳои 

гуногуни илмӣ иртибот бештар гаштааст. Ин пайвастагиҳо боиси ба вуҷуд 

омадани соҳаҳо, риштаҳо ё фанҳои нав гардидаанд [49; 17; 227]. 

Дар байни илмҳои гуногуни муосир дар ҳамбастагӣ ва иртиботи ҳамдигар 

мавриди пажуҳиш қарор додани масъалаҳои муҳимтарини ҷомеа мушоҳида 

мешавад. Аз ин рӯ, барои ҳалли масъалаҳои муҳимми илмӣ сол то сол равишҳо 

ва усулҳои нав ба нави ҳамкорӣ ба вуҷуд меояд. Ҳамбастагиҳо боиси он шудааст, 

ки аксари илмҳо ва ҳатто риштаҳои ҷудогонаи самтҳои таҳқиқ ҳангоми баррасии 

масъалаҳои мубрам бархе аз мушкилотро дар ҳамбастагӣ ҳал намоянд. 

Робитаҳои илмҳо бо роҳу равишҳои гуногун сурат гирифта, онҳоро метавон як 

навъ «пулҳо»–и гузар байни илмҳои мухталиф номид. Яке аз ин пулҳои робитаи 

аслии илмҳо ҳамин забон аст. Бояд гуфт, ки роҳу равишҳои таҳқиқ аз тариқи 

пулҳои байни риштаҳои илмӣ, боиси пайдо шудани соҳаҳои нав шуда, байни 

риштаҳо як навъ пайвастагӣ ба вуҷуд овардаанд. Мисоли барҷастаи ин дар улуми 

иҷтимоӣ ва ё гуманитарӣ ба вуҷуд омадани риштаҳое ба мисли равоншиносии 

забонӣ, этнолингвистика, забоншиносии фарҳангӣ, лингвистикаи 

фолклоршиносӣ, забоншиносии ҳуқуқӣ, забоншиносии компютерӣ ва ғайра 

мебошад, ки онҳо барои ҳалли масъалаҳои махсус кумак менамоянд. Дар айни 

замон ҳар соҳаи илм, ғайр аз риштаҳои мобайнӣ, мақсади муайяни худро дорад. 

Аз ин ҷиҳат хоҳу нохоҳ ҳар риштаи илмӣ дар ҷустуҷӯи роҳу равиши ҳалли 
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масъалаҳои мураккаби дар пеш будаи худ мебошад. Инак ҳал намудани 

масъалаҳои дар амал татбиқшаванда яке аз ҳадафҳои муҳимми илми муосир 

мебошад. Дар илмҳои забоншиносӣ, фолклоршиносӣ, мардумшиносӣ, 

этнолингвистика ва ғайра низ масъалаҳое ҳастанд, ки баррасии онҳо аз 

муҳаққиқон ҷустуҷӯҳоеро тақозо менамояд. Хушбахтона, муҳаққиқон ҳангоми 

таҳқиқи масъалаҳо зиндагии моддӣ ва маънавии мардум, ки ба анъанаҳои халқӣ 

зич пайвастанд ва ҳамин робитаҳо аз тариқи забон инъикос меёбанд, ба ин 

нуктаҳо низ аҳамият медиҳанд. Дар натиҷа сол то сол эҳсос мешавад, ки расму 

оини мардум, фолклори он, дар қолаби анъанаҳо то имрӯз идома ёфта дар ҳар 

замон маъниҳое ба худ гирифтаанд, ки таҳқиқи он вазифаи этнолингвистика аст. 

То ин маъноҳои дар матнҳои фолклорӣ нуҳуфта мавриди баррасӣ қарор гирад 

[287, c. 202–219; 130; 324]. 

Аз ҳамин ҷиҳат илми забоншиносӣ аз ин ҳамбастагиҳо бо илмҳои дигар 

дар канор нест. Он илме мебошад, ки бо таҳқиқи забони инсонҳои гуногуни олам 

машғул аст. Имрӯзҳо илми забоншиносӣ бо суръат инкишоф ёфта истодааст. 

Барои инкишофи бештари он илмҳои дақиқ, табиатшиносӣ ва ҷамъиятию 

гуманитарӣ низ таъсир расонида истодаанд. Чунки дар корҳои илмии 

забоншиносӣ аз методҳои илмҳои дигар низ истифода шуда, боиси пайдо шудани 

соҳаҳои нави он шудаанд. 

Барои таҳқиқи бахшҳои гуногуни лаҳҷаҳои як қавм ё миллат, пеш аз ҳама, 

мавод лозим аст. Ин маводро аз гуфтори мардум бояд сабт кард. Дар асоси он 

мавод метавон дар бораи масъалаҳои забони гуфтугӯии этнос ё қавму халқиятҳо 

баҳс кард. Барои баҳси бештар ва дақиқтари масъалаҳои забони этнос, пеш аз 

ҳама, хусусиятҳои овозӣ, вожашиносӣ, сарфиву наҳвӣ, маъноӣ ва дигар 

нуктаҳоро донист, ки инҳо дар раванди таърихи таҳқиқ ба вуҷуд омада маҷмуи 

дониши забоншиносӣ мебошанд. Ин соҳаҳои забонро надониста омӯзиш ва 

пажуҳиши бахшҳои дигари илми забоншиносӣ ва ҳамчунин фарҳанги суннатии 

мардум, ки асосан аз тариқи забон барои наслҳои оянда интиқол меёбад, 

номумкин аст [26; 227]. 
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Маълум аст, ки дар натиҷаи пешрафти воситаҳои илмиву фановарӣ, 

мардум тадриҷан, сол ба сол аз фарҳанги суннатии худ дур мешаванд. Ин пеш аз 

ҳама, ба забони онҳо низ таъсир расонида истодааст. Дар солҳои охир ин 

тараққиёти техникӣ боиси он шудааст, ки муҳаққиқони забон, фолклор, 

мардумшиносӣ то ҳадди имкон намунаҳои фарҳанги суннатии мардумиро гирд 

оваранд ва мавриди таҳқиқ қарор диҳанд. Чунки баробари рушди воситаҳои 

фановарӣ, суннатҳои мардумӣ, ба мисли забони қавму халқиятҳо, эҷодиёти 

шифоҳии мардум, маросимҳо, расму оинҳо, ҷашнҳои суннатӣ, ҳунарҳои мардумӣ 

ва монанди ин аз байн рафта истодаанд. Ҷои онҳоро бо суръат фарҳанги 

иттилоотии техникӣ гирифта истодааст. Аз ин рӯ, асли масъала дар он аст, ки 

этнолингвистика ва ҳамчунин лингвофолклористика ҳамчун соҳаҳои нисбатан 

нав дар пайвастагии мардумшиносӣ, забоншиносӣ ва фолклоршиносӣ маҳз бо 

таҳқиқи ҳамин масъалаҳо машғул аст [227]. 

Тавре ки дар боло ишора намудем, этнолингвистика ҳамчун риштаи 

мустақил дар асри ХIХ ва аввали асри ХХ дар ИМА дар дохили «инсоншиносии 

фарҳангӣ» ба вуҷуд омад. Ҳоло босуръат густариш ёфта истодааст. Мақсади 

аслии он ба таври куллӣ ва ҳамаҷониба омӯхтани фарҳанги суннатии этнос бо 

истифодаи маводу равишҳои этнографӣ, забоншиносӣ, фолклорӣ, бостоншиносӣ 

ва ғайра мебошад. Ин ҳама аз тариқи забон ифода ёфта, инъикосдиҳандаи ҳаёти 

гузашта ва имрӯза этнос (мардум) аст. Ба ҳамин мақсад, муҳаққиқони амрикоӣ 

дар канори истифодаи истилоҳи этнолингвистика истилоҳи «забоншиносии 

мардумӣ»–ро ба кор мебаранд. 

Барои омӯзиши ҳаёти мардум ва масъалаҳои зиндагии ҳамарӯзаи онҳо 

муҳаққиқон бо таҳқиқи масъалаҳои робита ва дарки бештари муносибати 

иҷтимоии одамон аз истилоҳи «когнитивӣ» (лотинӣ: cognitio – фаҳмидан; 

робитаи забон ва фикр) истифода менамоянд. Ҳоло дар забоншиносӣ ба кор 

бурдани истилоҳи «когнитивӣ» маъмул гардидааст. Аз тариқи равиши когнитивӣ 

баррасӣ намудани масъалаҳои этнолингвистӣ имкон медиҳад, ки робитаи байни 

одамон, ҳам дар дохили қавму халқиятҳо ва ҳам этносҳои дигар, дақиқтар ва 

амиқтар таҳқиқ гардад [130, с. 110]. 
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Барои фаҳмиши дурусти масъалаҳои гуногуни марбути инсоншиносӣ дар 

кишварҳои гуногуни олам дар ин ҷо ба як нукта ишора намуданро зарур 

мешуморем. Ин аст, ки ҳанӯз истилоҳоти зиёди илмии мардумшиносӣ, 

фолклоршиносӣ ва инсоншиносӣ дар байни муҳаққиқони кишварҳо муштарак 

нест. Мафҳуми ин истилоҳоти илмӣ то ҳадде тафовут доранд. Ба ин сабаб, 

ёдовар мешавем, ки истилоҳи «антропология» (инсоншиносӣ)–ро муҳаққиқони 

амрикоӣ ва аврупоӣ ба маъниҳои мутафовит ба кор мебаранд. Агар амрикоиҳо 

истилоҳи «инсоншиносии фарҳангӣ»–ро ба маънои мардумшиносӣ ба кор 

баранд, аврупоиҳо ва русҳо истилоҳи «инсоншиносӣ»–ро ба маънои 

«инсоншиносии моддӣ» истифода менамоянд. Ин ба он маъно аст, ки 

инсоншиносӣ оид ба пайдоиш ва таҳаввули инсон, таҳқиқи шакли одамон бо 

методҳои махсуси замонавӣ аст. Барои муҳаққиқони рус ва баъзе кишварҳои 

аврупоӣ бар ивази «инсоншиносии фарҳангӣ»–и амрикоӣ истилоҳоти 

«этнография» (мардумнигорӣ) ва «этнология» (мардумшиносӣ) мавриди 

истифода қарор мегирад. Ин аст, ки этнолингвистика дар канори илмҳои 

мардумшиносӣ бо таҳқиқи забони этнос машғул мешавад, ки дар раванди 

зиндагии маъмулӣ забон дар байни он этнос (халқ) чӣ нақш дорад ва аз тариқи он 

мардум чӣ корҳоеро анҷом медиҳанд. Муҳаққиқи этнолингвист лаҳҷаҳои ин ё он 

этносро ба таври муқоисавӣ меомӯзад. Масалан, ҳар гурӯҳи этникӣ ин ё он овоз, 

калимаро дар маҳалли худ чи гуна талаффуз менамояд ва ин талаффуз аз дар 

байни маҳаллаҳои наздик ё гурӯҳҳои этникии хешованд чи гуна аст. 

Этнолингвист нисбат ба лаҳҷашинос ба ин масъала ба таври муқоисавӣ наздик 

мешавад [7, с. 61–64; 227, с. 32–33]. 

Дар ин ҷо таъкидан ёдовар мешавем, ки забон воқеъан воситаи асосии 

муоширати одамон аст. Ба воситаи он одамон гуфтугӯ мекунанд, андешаи худро 

мегӯянд. Маҳз аз тариқи забон матнҳои фолклорӣ аз шахс ба шахс, аз гурӯҳ ба 

гурӯҳ, аз насл ба насл мегузарад. Агар нисбати матнҳои фолклорӣ фолклоршинос 

худи матнро аз ҷиҳати сохт, бадеият, тарзи иҷро ва амсоли ин таҳқиқ намояд, 

этнолингвист мавқеи матнро дар байни гурӯҳи этникӣ омӯхта, ба хусус ба забони 

интиқоли он аҳаммият медиҳад. Вазифаи матнро барои худшиносии этнос 
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меомӯзад, ки дар он нақши забон, яъне калимаҳо, ибораҳо, ҷумлаҳо ва агар осори 

манзум бошад, нақши мисраъ, байт, вазну қофияву радифу муфид аст. Ба ин 

восита этнолингвистика фақат ба воситаи забон соҳаҳои мухталифи фарҳанги 

суннатии этносро мавриди таҳқиқу таҳлил қарор медиҳад. Маълум аст, ки 

забонҳо аз ҳамдигар фарқ доранд. Ба воситаи онҳо, аз тариқи лаҳҷаҳо, 

фарҳангҳои гуногуни суннатии этносе ё халқе инъикос меёбад. Ҳамин аз тариқи 

лаҳҷаҳо паҳн шудани фарҳанги суннатиро, ки фолклор як ҷузъи он аст, 

этнолингвистика меомӯзад. Чунки маҳз забон барои рушди бештари забони 

шифоҳии этнос ва бо этносҳои дигар ва алоқаи онҳо мусоидат менамояд. Аз 

тариқи забони этникӣ робитаи фарҳангӣ зиёд мешавад, лаҳҷаҳо ва ё забонҳо 

ҳамсоя ба ҳамдигар таъсир мерасонанд. Тамоми унсурҳои фарҳанги суннатӣ ба 

пайвастагии калимаҳо, ибораҳо ва ҷумлаҳо вобаста аст. Ҳам зоҳир, ҳам ботин ва 

тафаккури суннатии одамон ба воситаи забон ифода мегардад. Ҳатто ҳолати 

равонии мардум, хислату хӯйи онҳо ба воситаи забони шифоҳӣ баён меёбад, ки 

ин масъалаҳо низ марбути таҳқиқи соҳаи этнолингвистика мебошад. 

Вақте забони ин ё он гурӯҳи этникӣ мавриди омӯзиш қарор мегирад, дар 

рафти таҳқиқ маълум мешавад, ки забони фарҳанги суннатии онҳо аз ҳамдигар 

фарқи зиёд дорад. Ҳамин робитаи фарҳанги анъанавӣ ба забонҳои шифоҳӣ 

таъсир дорад. Аз ин нукта ба таҳқиқ намудани масъалаҳои забони шифоҳии 

этнос марбут буда, бояд аз таваҷҷуҳи этнолингвист дур намонад. Омӯзиши 

муносибатҳои этникӣ муҳаққиқро водор менамояд, ки аз тариқи забон ба 

гуфтору рафторҳои маҳаллии мардум таваҷҷуҳ намояд. Аз ин тариқ, муҳаққиқ 

метавонад аниқ намояд, ки кадом хусусиятҳои як фарҳанги маҳаллӣ барои 

таҳқиқи забон арзишманд аст. Масъалаи дигари ҷолиб ин аст, ки дар баъзе 

минтақаҳои Тоҷикистон намояндагони миллатҳои зиёд дар канори ҳам зиндагӣ 

мекунанд. Мардум забони маҳаллии ҳамдигарро медонанд ва онро бо ҳамон 

гуфтори шифоҳияш ба кор мебаранд. Дар ин ҷо боз як масъалаи дигари 

этнолингвистика муҳим аст, ки то имрӯз ба таври лозим омӯхта нашудааст. 

Ҳоло муҳаққиқон забони риштаҳои гуногунро мавриди таҳқиқ қарор 

медиҳанд. Дар натиҷа забоншиносии риёзӣ, забоншиносии ҳуқуқӣ, 
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психолингвистика, забоншиносии когнитивӣ, забоншиносии иҷтимоӣ, 

забоншиносии сиёсӣ, забоншиносии муҳандисӣ, забоншиносии назоратӣ, 

забоншиносии компютерӣ, забони тарҷумаи мошинӣ ва ғайра ба вуҷуд омадааст. 

Фаромӯш набояд кард, ки дар ҳар кадоми ин соҳаҳо забон нақши муҳим дошта, 

корҳои асосӣ аз тариқи забон сурат мегирад. Барои ҳамаи ин соҳаҳо ва соҳаҳои 

дигар аз забони гуфторӣ, муошират, аз тариқи забон фикри худро баён 

менамоянд; аз тариқи забон пурсидан, аз тариқи забон санҷидан ва ё ба воситаи 

забони навишторӣ фикри худро ифода месозанд. Дар натиҷа, имрӯзҳо забони ин 

ҳама риштаҳо мавриди таҳқиқ қарор мегиранд [130; 17; 324]. 

 

V.2. Робитаи этнолингвистика бо фолклор 

Илм бо суръат пеш меравад. Дар ҳар соҳаи илм навигариҳои нав ба нав ба 

вуҷуд меоянд. Дар асоси гирдоварии маводи фаровон ва таҳқиқи муфассали 

зиндагии моддӣ ва маънавии анъанавии мардум риштаҳои гуногун ба вуҷуд 

омаданд. Дар соҳаҳои забоншиносӣ ва фолклоршиносӣ низ истилоҳоти нави 

соҳавӣ ё ифодакунандаи ягон ришта вориди илм гардиданд, ки ин нуктаро Р. 

Раҳмонӣ зимни баёни масъалаҳои мухталифи илми фолклоршиносӣ ва робитаи 

он бо бахшҳои забоншиносӣ, ба хусус баҳсҳо дар атрофи истилоҳи «фолклор», 

ба таври зерин шарҳ додааст: «Баъдҳо дар садаҳои XIX–XX истилоҳи фолклор 

(адабиёти гуфторӣ), этнография (мардумнигорӣ), этнология (мардумшиносӣ), 

антропология (инсоншиносӣ), диалектология (шевашиносӣ ё гӯйишшиносӣ), 

этнолингвистика (забоншиносии қавмӣ ё мардумӣ), этнопедагогика (педагогикаи 

қавмӣ ё мардумӣ), лингвофолклористика (забоншиносии фолклорӣ), 

сотсиолингвистика (забоншиносии иҷтимоӣ) ва ғайра ба вуҷуд омаданд. Ҳамаи 

ин риштаҳо ба ҳамдигар робитаи ногусастанӣ дошта, дар аввал баъзеҳо гӯё 

марбути фолклор (folklore) буданд. Сипас ҳар кадоми онҳо ба риштаҳои 

ҷудогона табдил ёфтанд, вале то ба имрӯз баҳс дар атрофи истилоҳи фолклор ва 

ҳудуди илми фолклоршиносӣ идома дорад» [226, с. 25]. 

Баъд аз он ки дар асри ХХ илми фолклоршиносии тоҷик рушд ва маводи 

зиёде гирдоварӣ шуд, намунаҳои он бо лаҳҷаи мардум ба нашр расид, асарҳои 
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зиёди илмӣ ба вуҷуд омаданд. Вале ба гуфти Р. Раҳмонӣ, то ба имрӯз таҳқиқ ва 

таҳлили матнҳои фолклорӣ аз нигоҳи этнолингвистӣ, ки дар онҳо руҳу равони 

халқ инъикос ёфтааст, ба таври бояду шояд сурат нагирифтааст [227, с. 6]. 

Аз ин рӯ, мо ба таври мухтасар бошад ҳам, оид ба масъалаи муносибати 

этнолингвистика ва фолклор баҳс намуда, баъзе вижагиҳои забонии матнҳои 

фолклориро дар омӯхтани муҳити этникӣ нишон хоҳем дод. 

Матнҳои гуфторӣ ҳангоми баён ва иҷро дорои хусусиятҳое буда, ба 

воситаи забон аз ҷониби гӯянда ба шунаванда расонида мешаванд. Барои 

таҳқиқи он пеш аз ҳама бояд ба забони онҳо аҳамият дод. Таҳқиқи васеи 

забони матнҳои фолклорӣ барои мо розҳои матнро бештар ошкор месозанд. 

Масалан, солҳои 50–уми асри ХХ Р. Амонов ба Сарихосор рафта, маводи 

зиёди фолклорӣ гирд овард. Баъдҳо дар асоси он рисолаи номзадӣ дифоъ кард 

ва соли 1963 зери унвони «Очерки эҷодиёти даҳанакии Кӯлоб» (Дар асоси 

материалҳои фолклори Сари Хосор) рисолаи илмии худро ба нашр расонд. 

Агарчи дар рисола оид ба забони матнҳо ишораҳо кам аст, вале матнҳои он 

барои таҳқиқи этнолигвистикаи мардуми Кӯлоб хеле муҳим аст. Дар ин 

рисола овонигории матнҳо бо лаҳҷаи мардум, калимаҳо бо талаффузи омиёна, 

ибораҳо ва ҷумлаҳои халқӣ ҳангоми баёни матни афсонаҳо ва драмаи халқӣ 

оварда шудааст. Дар охири ин рисола 3 матни драмаи халқӣ ва 9 матни афсона 

комилан бо талаффузи лаҳҷаи гӯяндаи матн оварда шудааст. Дар асоси ин 

матнҳо ва матнҳои дигари маҳфуз дар бойгонӣ метавон оид ба забони 

омиёнаи мардуми он минтақа дар солҳои 50–ум тасаввуроти комил пайдо 

кард. Дигар ин ки бо истифодаи ин гуна матнҳои фолклорӣ оид ба таҳаввули 

лаҳҷаи этноси он минтақа метавон кори нави таҳқиқӣ анҷом дод [18]. 

Имрӯз барои таҳқиқи этнолингвистика ва фолклор аз равишҳои 

гуногуни илмӣ истифода мешавад, ки дар ин бора Л.А. Абукаева дар мақолаи 

худ «Лингвистика и фольклористика: взаимосвязи и взаимодействие» ибрози 

назар намудааст. Тибқи ишораи ӯ, ҳоло дар забоншиносӣ барои таҳқиқи 

асарҳои фолклорӣ равишҳои мухталиф барои дарки забони матнҳо ба вуҷуд 
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омадааст. Яке аз онҳо ин равиши «лингвомарказӣ» мебошад. Яъне, таҳқиқи 

забонии матн бояд дар маркази таваҷҷуҳи муҳаққиқ бошад. Муҳаққиқ бояд аз 

ин тариқ ба ҷузъҳои хурд ва сатҳи истифодаи забон дар матни фолклорӣ 

таваҷҷуҳ намояд. Намояндагони равиши «лингвомарказӣ» матнҳои фолклориро 

мавриди таҳқиқ қарор дода, ба таносуби «забон» ва «матн» бештар аҳамият 

медиҳанд [7, c. 61–64]. 

Барои таҳқиқи бештари масъалаҳои этнолингвистӣ таҳияи «Куллиёти 

фолклори тоҷик» бо методи назарияи ҷуғрофӣ–таърихӣ бисёр муҳим аст, соли 

1981 ҷилди аввали куллиёт нашр шуд. Дар он пас аз муқаддимаи муфассали 

И.Левин матни «Масалҳо ва афсонаҳо дар бораи ҳайвонот» оварда шудааст, ки 

матн аз ҷойҳои мухталиф сабт гардидааст. Муҳаққиқон ин матнҳоро айнан бо 

лаҳҷа ва бо тарҷумаи русӣ овардаанд. Дар охири куллиёт «Сигнатураи матнҳо», 

«Харитаи Осиёи Миёна», «Ҳудуди сабти матнҳо», «Нақшаи омӯхта шудани 

маҳалҳо», «Рӯйхати маҳалли навиштаи матнҳо», «Хронососиограммаи матнҳои 

Т001–Т419» ва ғайра оварда шудааст, ки акнун дар асоси ин санадҳо метавон 

барои дақиқтар омӯхтани масъалаҳои этнолингвистика кор кард [133]. 

Фолклоршиносони тоҷик дар асоси матнҳои фонди фолклори шуъбаи 

фолклори Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ луғатномаҳои 

бархе аз матнҳои фолклориро таҳия намуданд. Ҳамчунин, дар асоси ин 

луғатномаҳо рисолаҳои илмӣ таълиф намудаанд. Метавон аз рисолаҳои илмии Б. 

Тилавов ва Ф. Муродов ёд намуд. Б. Тилавов дар асоси зарбулмасалҳо ва Ф. 

Муродов дар асоси ҳамосаи «Гӯрғулӣ» луғатҳо таҳия намуда, аз равишҳои кори 

забоншиносии фолклорӣ хуб истифода намудаанд [277; 172]. 

Мусаллам аст, ки ҳангоми баён ё иҷрои матн забон нақши назаррас дорад. 

Ин аст, ки бо ин равиш метавон матни фолклориро аз ҷиҳати этнолингвистӣ 

бештар дарк кард. Барои амалӣ намудани ин кор маъниҳои забонии матнро бо 

ҷузъиёт мавриди таҳқиқ бояд қарор дод. Яъне, дар оянда муҳаққиқони тоҷик низ 

бояд ба ҷузъиёти овошиносӣ, вожагонӣ, сарфӣ ва наҳвии матн таваҷҷуҳ намоянд. 

Дар чунин ҳолат вазифаи муҳаққиқи забоншинос аз он иборат мешавад, ки 
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махсусияти функсияи ин ё он ҷузъи матнро пайдо намуда, нишон диҳад. Дар 

айни замон сабки баёни матн ва ба кадом жанри фолклорӣ тааллуқ доштани онро 

бояд муҳаққиқ шарҳ диҳад. Фақат дар ҳамин маврид вижагии забонии матни 

фолклорӣ, ки дар раванди гуфтор пешкаши шунавандагон мешавад, ошкор 

мешавад; таъсири матн аз тариқи забони гуфторӣ чи гуна аст, намоён мегардад. 

Забоншинос М.В. Никитин ба таври муфассал ишора бар он намудааст, ки барои 

ошкор намудани маъниҳои забонии матнҳои шифоҳӣ заҳмати зиёд бояд кашид 

[189]. Чунки дар байни мардум ба хусус ҳангоми нақли матнҳои фолклорӣ 

калимаҳо, ибораҳо ва ҷумлаҳое ҳастанд, дар контекст маъниҳои гуногун доранд. 

Дар натиҷаи таҳқиқ ошкор намудани маъниҳои маҳаллии забони матнҳои 

фолклорӣ ин вазифаи забоншинос ба хусус этнолингвист аст. Дар натиҷаи 

омӯзиш ва пажуҳиши матнҳои зиёди вобаста ба устураҳо, фарҳанги мардум, 

расму оинҳо, маросимҳо ва матнҳои манзуму мансури фолклорӣ забоншиноси 

рус Н.И. Толстой, ки солҳост бо таҳқиқу таҳлили масъалаҳои этнолингвистика ва 

забони фолклор машғул аст, мубрам будани тамом осори фарҳанги мардумиро 

барои дарки бештари маъниҳои маҳаллии забонӣ таъкид намудааст [279]. 

Барои ҳамин этнолингвистҳо ба матни фолклорӣ ҳамчун меҳвар нигариста, 

тавре дар боло ишора намудем, гоҳе истилоҳи «лингвомарказӣ»–ро ба кор 

мебаранд. Ин чунин маънӣ дорад, ки меҳвари аслии таҳқиқи матн забони он 

буда, барои гурӯҳи забоншиносон, ба хусус забоншиносони рус, таҳлили забони 

матн муҳим мебошад. Онҳо дар забони матнҳои фолклорӣ маъниҳои нозукеро 

мушоҳида намуда шарҳ медиҳанд, ки дар раванди баён ё иҷро матн чи розҳои 

зарифе дорад [7, c. 61–64]. 

Аз ин ҷиҳат этнолингвист ба он нуктае аҳамият медиҳад, ки дар матн чӣ 

тасвир шудааст? Чун натиҷаи эҷодии гӯяндаи матн дар замони он чӣ бештар ба 

назар мерасад? Баъд аз он ки матн сабт мешавад, бо равиши илмӣ барои таҳқиқ 

пешкаш мегардад, он дигар объекти ҷудонашавандаи таҳқиқ ва таҳлил аст. Дар 

чунин ҳолат матн мустақил буда, бидуни ширкаткунандагони пешин (яъне 

гӯяндагон, шунавандагон ва сабткунандагон) дорои сохторӣ–семантикии вижаи 

худ мегардад. Масалан, фолклоршиноси рус В.М. Гатсак дар бораи он сухан 
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мегӯяд, ки чи гуна як матни фолклорӣ аз насле ба насле мегузарад. Барои ин ӯ 

таҷрибаҳои муҳаққиқони пешинро ба ёд оварда, ишора менамояд, ки сабти ман 

бояд табиӣ бошад, на сохтакорона. Агарчи дар мақолааш В.М. Гатсак дар бораи 

этнолингвистика ҳарфе нагуфтааст, вале ин гуна матнҳо барои таҳқиқи забони он 

бисёр муҳим аст [66, с. 44–53]. 

Дар асоси назарияҳои муҳаққиқони хориҷӣ ва таҷрибаи фолклоршиносон 

Р. Раҳмонӣ як матнро аз чор насл сабт менамояд. Фарқияти забонии матнҳои аз 

чор насл сабшударо дар ҷадвал нишон медиҳад. Калимаҳо, ибораҳо, ҷумлаҳои 

матнро, ки ҳама бо лаҳҷа сабт шудаанд шарҳ медиҳад. Дар баррасии эшон матн 

дар маркази таҳқиқи фолклорӣ ва забонӣ қарор гирифтааст [222]. 

Равиши дигаре, ки муҳаққиқон дар солҳои охир ба он ишора менамоянд ин 

равиши «антропомарказӣ» (инсонмарказӣ) мебошад. Тибқи ин равиш дар 

маркази аслии матн инсон қарор дорад, ки ин матнро баён мекард, шарҳ медод, 

сабт менамуд, ки ҳоло он матн ба шакли хаттӣ даромадааст. Ҳамин шакли хаттии 

матн, ки дар маркази он инсон қарор дорд, диққати гурӯҳи муҳаққиқонро ҷалб 

намудааст. Аз ин тариқ бо шарҳи матн, тарзи таҳияи он, маъноҳои он, таъсири 

матн ба хонанда ва нақши бозгӯянда дар дигаргунсозии матни фолклорӣ 

таваҷҷуҳ мешавад. Акнун дар ин маврид ба таносуби зерин аҳамият медиҳанд 

«муаллиф – матн – хонанда». Дар ин ҷо «муаллиф» замоне гӯянда буд, ки ӯ 

матнро нақл ё иҷро менамуд; хонанда замоне «шунаванда» аст, ки ҳоло матни 

дар китоб нашршудаи фолклориро мутолиа менамояд. Мисоли барҷастаи ин 

«Афсонаҳои халқи тоҷик» дар бозгӯии Р. Амонов аст, ки дар тули беш аз 60 сол 

борҳо чоп шудааст [25]. 

Тавре ки Л.А. Абукаева ёдовар мешавад, имрӯзҳо оид ба равиши 

«антропомарказӣ» муҳаққиқони фолклоршинос ба масъалаҳои психолингвистӣ, 

прагматикӣ ва когнитивӣ аҳаммият медиҳанд [7, c. 61–64]. 

Аз тариқи психолингвистӣ ба ғояи аслии матни фолклорӣ диққат дода 

шудааст. Яъне, матн чи гуна тавлид шудааст ва он чи гуна дарк мешавад, ки 

бунёди аслии он муоширати равонии одамон аст. Дар гузаштаҳо гӯянда матнро 

ба самъи шунаванда мерасонид. Байни ин ду тараф – гӯянда ва шунаванда, як 
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робитаи равонӣ барқарор буд. Матн, ки тавлид шуд, он бояд ҳатман дарк шавад. 

Дар оянда дар фолклоршиносии тоҷик дар ҳамкории забоншиносон бояд ба ин 

масъалаи бисёр нозук таваҷҷуҳ кард. Таҳқиқи прагматикии (шаклии) матни 

фолклорӣ кайҳост, ки диққати муҳаққиқонро ба худ ҷалб намудааст [7, c. 61–64]. 

Акнун матн ҳамчун раванди мураккаби нутқ бо нияту мақсадҳои муайян 

истифода мешавад. Дар он воситаҳои забонӣ ва усулҳои таъсиррасонӣ ба мисли 

мухотаб ба кор меравад, ки ин нуктаҳо низ диққати забоншиносонро ҷалб 

намудааст. Дар асоси равиши прагматикӣ метавон дид, ки ширкаткунандагони 

матн чи гуна ба ҳамдигар пайваст мешаванд. Дар гузашта матн фақат баён ё иҷро 

мешуд. Дар натиҷа хоҳу нохоҳ дар байни гӯянда ва шунаванда иртиботи зоҳирӣ 

ба вуҷуд меомад. 

Масъалаи дигар дарки «когнитивӣ» (лотинӣ: cognitio – фаҳмидан, дарк 

намудан; иртиботи забон ва фикр) ё дидшинохтии матн аст. Ба гуфти Р.Раҳмонӣ: 

«Дар натиҷаи таҳқиқи этнолингвистӣ (ба хусус забон ва фолклор) маълум 

мешавад, як гурӯҳи иҷтимоӣ аз гурӯҳи дигари иҷтимоӣ тафовутҳо ва 

муштаракоте доранд… Аз ин рӯ, бунёди аслии омӯзиши масъалаҳои 

этнолингвистикаро пажуҳандагон ба таври куллӣ дар иртиботи ду самт муайян 

намудаанд, аввал «когнитивӣ» ва баъдан «коммуникатсионӣ» communicatio – 

робита, алоқа, хабар)» [226, с. 26]. 

Дар ин робита дарки бештари матн ба забон вобаста аст. Забон ҳамчун 

воситаи баёни матн муҳим буда, маҳз аз тариқи забон ба шунавандааш расонида 

мешавад. Ин аст, ки дар ин ҷо таносуби чанд чиз муҳим аст, ки он «гӯянда – матн 

– фаъолияти берун аз матн» мебошад. Ин таносубро баъди бозгуфтани матни 

фолклорӣ ба шакли зерин ёдовар мешаванд: «муаллиф – матн – фаъолияти берун 

аз матн» [7, c. 61–64]. 

Ин нукта муҳим аст. Муаллиф, гӯянда ё интиқолдиҳандаи матни фолклорӣ 

мебошад. Ӯ матнро ба шунаванда, агар матн чопшуда бошад, ба хонанда 

мерасонад. Дар натиҷа берун аз матн низ барои шунаванда ва ё хонанда чизе рух 

медиҳад. Яъне, шунаванда матнро аз гӯянда (муаллиф) қабул менамояд, ки дар 

натиҷа матн ба вай як навъ таъсире мерасонад. Бинед, нисбати матни фолклорӣ 
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чиҳо рух медиҳад. Ана ҳамин масъалаҳо нисбати матни фолклори тоҷикон 

мавриди таҳқиқи густурда қарор нагирифтааст. 

Ҳанӯз муҳаққиқони тоҷик бо масъалаҳои лингвистикаи фолклорӣ ба таври 

бояду шояд машғул нестанд. Ҳатто масъалаи ҳифз намудан ва сипас ба 

дигаргуниҳо дучор шудани матни фолклорӣ дар фолклоршиносии тоҷик таҳқиқи 

ҷиддӣ нашудааст. Матни фолклорӣ дар раванди маросимҳои фолклорӣ дар кадом 

ҳолат аст? Хушбахтона, дар ин маврид дар асарҳои мардумшиносон ва 

фолклоршиносон сухан гуфта шудааст. Аз ҷумла рисолаи илмии Ф. Зеҳниева 

«Сурудҳои маросими тӯйи арусии тоҷикон» барои таҳқиқи масъалаҳои 

этнолингвистӣ маводи зиёд медиҳад. Мавсуф дар раванди таҳқиқи маросимҳои 

вобаста ба арусии тоҷикон истилоҳоти гуногуни халқиро аз минтақаҳои гуногун 

ба кор бурдааст, ки барои таҳқиқи забони матн арзишманд мебошад [104]. 

Тавре гуфтем, калиди асосӣ барои нақли матн ин забон аст. Маҳз забон аст, 

ки матнро ба дигарон интиқол медиҳад ва умри онро дароз менамояд. Аз ин 

ҷиҳат дар рафти иҷро ё нақли матни фолклорӣ гӯянда метавонад ҳам ба мазмун 

ва ҳам ба шакли матн тағйирот ворид намояд. Ҳатто ӯ метавонад ба унсурҳои 

берун аз матн таъсир расонад. Унсури берунии матн асосан шунавадагони матн 

мебошанд. Шунавандагон метавонанд дар рафти баёни матн бо саволҳо ба матни 

аслӣ тағйирот ворид созанд. Аз ин тариқ, шахси мухотаб ба гӯяндаи матн 

иштирокчии бевоситаи раванди эҷодии гӯяндаи матн аст. Ҳатто шунаванда 

ҳангоми баёни баъдии матнҳо метавонад матни ба худаш муносибро интихоб 

намояд. Ба матн баҳо дода, барои умри бардавоми матн таъсир расонад. Дар 

замони мо низ ин гуна амал намудан нисбати матни фолклорӣ дида мешавад. 

Ҳоло аз як тараф воситаҳои техникӣ бо суръат инкишоф меёбанд. Аз 

тарафи дигар ҷаҳонишавӣ ба анъанаҳои фарҳангҳои миллӣ таъсир мерасонад. 

Пас, лозим аст, ки фолклоршиносон ва забоншиносон барои гирд овардан, нашр 

кардан, омӯхтан, коркарду таҳқиқ намудани осори фолклорӣ муттаҳидона 

фаъолият намоянд. 

Ҳамин тавр, матнҳои фолклорӣ яке аз сарчашмаҳои муҳимми илми 

этнолингвистика буда, аз тариқи он метавон ба бисёр масъалаҳои мубрами 
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забоншиносӣ посух пайдо кард. Ҳамаи матнҳо, ки дар ёди мардум ё соҳибони 

забон маҳфуз мондаанд, як навъ хазинаи маълумот мебошанд. 

 

V.3. Зарурати таҳқиқи забонии фолклори Кӯлоб 

Аз асарҳои таҳқиқии забони фолклори мардумони рус ва халқҳои дигар 

маълум мегардад, ки муҳаққиқон ба риштаи этнолингвистика ғолибан аз ду самт 

назар меандозанд. Аввалан, этнолингвистикаро як соҳаи забоншиносӣ 

меҳисобанд; сониян, масъалаҳои омӯзиши робитаи забон ва фарҳанги маънавӣ, 

забон ва худшиносии мардум, забон ва эҷодиёти халқ ва ҳамчунин алоқаи 

мутақобилаи онҳоро марбут ба этнолингвистика медонанд [279, с. 27–28]. 

Аслан, пеш аз он ки этнолингвистика ба сифати риштаи мустақили 

омӯзиши фарҳанги суннатӣ қарор бигирад, дар доираи риштаҳои забоншиносӣ, 

мардумшиносӣ, инсоншиносӣ, фолклоршиносӣ ва ғайра шакл гирифт. Ҳоло 

этнолингвистика бо ин риштаҳои илм дорои як объекти таҳқиқи умумии 

муштарак мебошад, ки он омӯзиш ва пажуҳиши забонии расму оин, боварҳо, 

фолклор ва ғайраро дар бар мегирад. Ба баёни дигар, этнолингвистика бештар ба 

таҳқиқи мазмуну муҳтавои забонии ҳамаи ҳолатҳои мавҷудаи фарҳанги суннатии 

мардум машғул аст. Моҳияти гап дар ин ҷост, ки ҳарчанд объекти 

этнолингвистика омӯзиши масъалаҳои забон дар пайвастагии анъанаҳои халқ, 

дар пайвастагии матнҳои фолклорӣ бошад ҳам, вале вай на забоншиносист, на 

мардумшиносӣ, на фолклоршиносӣ. Маводи таҳқиқи он нуктаҳои муҳимми 

вобаста ба мазмун ва муҳтавои забони халқ буда, нисбат ба оламу одам, таҳқиқи 

арзишҳои маънавӣ ва рамзии фолклорӣ алоқамандӣ дорад. 

Аз ин хотир, яке аз сарчашмаҳои муҳимми таҳқиқи этнолингвистика 

матнҳои фолклорӣ маҳсуб мегарданд. Гирдоварию нашри фолклори Хатлон 

барои анҷом додани таҳқиқи этнолингвистӣ муҳим арзёбӣ мешавад, зеро дар 

забони ин минтақа, аз як тараф, ҳам нишонаҳои гӯйишҳои бостонӣ, гуфтори 

асрҳои миёна бо навгониҳои воқеаҳои таърихӣ инъикос ёфтааст, аз тарафи дигар, 

дар мазмун ва муҳтавои фолклори Кӯлоб унсурҳои хоси минтақавӣ дида 

мешавад, ки марбут ба ҳамон муҳит аст.  
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Ба андешаи фолклоршиноси тоҷик, профессор Р. Раҳмонӣ, матни фолклорӣ 

ҳамеша дар байни мардум дар гардиш буда, вирди забони мардум аст. Ин 

матнҳоро дар як муҳити якрангу якмаром ва ба ибораи дигар дар як шакл нигоҳ 

доштан номумкин аст. Чунки матни фолклорӣ бо фарҳанги суннатии мардум 

пайванд аст. Матн ҳамеша дар фарҳанги суннатӣ дар ҷараён аст. Ҳамроҳи 

одамон матн аз маҳал ба маҳал, аз ҷое ба ҷое меравад, бо дигар шудани зиндагӣ 

матн ҳам дигар мешавад. Вай дар ҳамон қолабу шаклу баён намемонад, балки 

нишонаҳое аз ҳаёти нав низ мегирад. Агар ягон матни фолклории солҳо пеш 

сабтшударо омӯзем, мебинем, ки вазъияту ҳолати тасвиршудаи он аз имрӯз фарқ 

дорад. Он матн агар ҳоло нақл карда шавад, баъзе чизҳоро аз ин замон мегирад. 

Инҳо нуктаҳое ҳастанд, ки аз тариқи риштаи этнолингвистика ва ҳамчунин 

лингвофолклористика бояд таҳқиқ шаванд [226, с. 4–5]. 

Муҳаққиқи забони матнҳои фолклории мардуми рус С.П. Праведников 

ишора ба он дорад, ки пеш аз таҳқиқи забони фолклор аввал дар бораи асарҳои 

марбут ба маводи нашршуда маълумот бояд дод. Худи ӯ зимни таълифи рисолаи 

илмӣ оид ба фарқи забони фолклори минтақаҳо нахуст маҷмуаҳои дар ин замина 

нашршударо мавриди баррасӣ қарор додааст. Дар фолклоршиносии рус таҳқиқи 

масъалаи забони фолклори минтақаҳои алоҳида аз асри ХIХ шуруъ шуда, корҳои 

зиёд дар ин самт анҷом ёфтааст [210, с. 10]. 

Аммо дар фолклоршиносии мо ҳанӯз масъалаи забони фолклор, ба хусус 

забони фолклори як минтақа мавриди таҳқиқи ҷудогона қарор нагирифтааст. 

Барои ҳамин зарур аст, ки пеш аз бо нигоҳи этнолингвистӣ мавриди таҳқиқ қарор 

додани маводи солҳои пеш сабтшуда ва чопшуда, ки аллакай ба шакли хаттӣ 

даромадааст, аввал дар бораи онҳо бояд маълумот дошта бошем, ки ин мавод чи 

гуна гирдоварӣ ва нашр гардидааст. Ёдоварии худи ҳамин таҳқиқи минбаъда 

масъаларо осон месозад. Аз ин рӯ, лозим медонем, ки дар бораи гирдоварӣ ва 

нашри маводи фолклории минтақаи Хатлон ва таҳқиқи забонии онҳо ба таври 

мухтасар андешаҳои худро баён намоем. 

Тавре ки академик Р. Амонов ишора кардааст, баробари оғоз шудани 

гирдоварии маводи фолклорӣ, пеш аз ҳама, фолклори минтақаи Кӯлоб бо 
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вижагиҳои худ таваҷҷуҳи муҳаққиқонро ҷалб намуд: «Аз ибтидои ба майдон 

омадани фолклоршиносии советии тоҷик, яъне аз охирҳои солҳои бистум ва 

аввалҳои солҳои сиюм сар карда, фолклори Кӯлоб диққати аҳли илмро ба худ 

кашида меояд. Дар он солҳо тадқиқ намудани як қатор жанрҳо, махсусан жанри 

сурудҳои таърихӣ, вобаста ба омӯхтани ҳаракатҳои револютсионии оммаи 

меҳнаткашон, бештар қувват гирифта, ба ин муносибат шӯриши машҳури 

деҳқонони камбағали тоҷик, ки дар хоки ҳокимнишини Балҷувон дар соли 1885 

бо сардории Восеъ сар зада буд, аз муҳимтарин мавзуъҳои ҷустуҷӯи тадқиқотӣ 

қарор мегирад. 

Институти давлатии илмӣ–тадқиқотии Комиссариати халқии маорифи РСС 

Тоҷикистон соли 1931 ба районҳои Балҷувон ва Ховалинг ба ин мақсад бригадаи 

махсус мефиристад. Кори бригада нишон медиҳад, ки дар байни аҳолии 

маҳалҳои номбаршуда сурудҳои бисёре маъмуланд, ки барои омӯхтани ҷараёни 

шӯриш материали фаровон дода метавонад» [19, с. 5]. 

Агар ба ин гуфтаҳои Р. Амонов бо нигоҳи этнолингвистӣ назар андозем, 

мебинем, ки ин мавод яке аз сарчашмаҳои нодирест барои таҳқиқи воқеаҳо, 

ҳодисаҳо ва ба хусус фарҳанги суннатии мардуми минтақа. Акнун метавонем дар 

асоси он афкори маънавии мардуми минтақаро мавриди таҳқиқ қарор диҳем, ки 

чи гуна онҳо дар асарҳои фолклорӣ рӯзгори маъмулии худро инъикос намудаанд. 

Аз ишораи Р. Амонов маълум мешавад, ки гирдоварии баъзе намунаҳои 

маводи фолклории минтақа аз солҳои сиюм (аз 1931) шуруъ шудааст. 

Шарқшинос А.Н. Болдирев аз аввалин касонест, ки дар солҳои сиюми асри ХХ 

бо гирдоварии фолклори манотиқи Хатлон машғул гардид. Ӯ мушоҳидаҳои худ 

ва намунаи матнҳои дар он солҳо сабт намудаашро дар мақолаҳои «Варақи тоза 

дар бораи тафтиши достонҳои даҳанакийи тоҷик «Гӯрӯғлӣ», «Эпоси даҳанакийи 

Тоҷикистон», «Дар бораи шӯриши Восеъ (Инъикоси шӯриши Восеъ дар 

фолклор)», «Устный эпос Таджикистана», «Таджикские чорбайты», «Вопросы 

изучения таджикского народного творчества» ва ғайра дарҷ намудааст. Ин 

донишманд зимни таҳқиқ роҷеъ ба рубоиҳо, сурудҳо ва эпоси «Гӯрғулӣ» 

(Гӯрӯғлӣ) оид ба мавқеи ин матнҳо дар байни мардум, таъсири онҳо ба 
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шунавандагон ва аз ҳама муҳим вижагиҳои маҳаллии ин матнҳо назари худро 

баён доштааст, ки имрӯз он гуфтаҳо барои таҳқиқи этнолингвистикаи фолклори 

Кӯлоб муҳим арзёбӣ мешаванд [40; 41; 42; 43; 44; 45]. 

Соли 1956 дар таҳияи Р. Амонов маҷмуаи «Эҷодиёти даҳанакии аҳолии 

Кӯлоб» чоп шуд. Маҷмуаи мазкур соли 1963 бо иловаҳои Ф. Муродов ба нашр 

расид. Ин маҷмуа асосан намунаҳои осори манзуми мардуми Кӯлобро дар бар 

мегирад, ки бо гӯйиши он минтақа сабт шудааст [335; 336]. 

Матнҳои ин маҷмуа баёнгари воқеияти зиндагӣ, муҳити табиӣ ва ҳолату 

эҳсоси рӯзгори мардум мебошанд, ки дар нимаи аввали асри ХХ вирди забони 

мардум будааст. Ин маҷмуа аз се қисм иборат аст. Дар қисми аввал намунаҳои 

рубоиёт дар мавзуъҳои ҷудоӣ, муҳаббат ва муносибати оилавӣ, шикоят аз зулми 

золимон ва бевафоии замон; намунаҳои дубайтиҳо, ғазалҳо, шеърҳо дар шаклҳои 

гуногун, тарона ва бадеҳаҳо, сурудҳо (сурудҳои ҳаҷвӣ ва ҳазломез, сурудҳои 

бачагона, сурудҳои маросимӣ) оварда шудааст. Ашъори манзуми қисми аввал 

асосан воқеаҳои замони пеш аз инқилобро инъикос менамояд, ки дар нимаи 

аввали асри ХХ ва ҳатто чандин сол баъд дар ёди мардум буд [336, с. 17–180]. 

Дар қисми дуюми маҷмуа намунаҳои рубоиёт, шеър ва бадеҳа, шеърҳои 

шоирони маҳаллӣ ҷо дода шуда, дар онҳо воқеаҳои замони нави сотсиалистӣ 

тасвир ёфтааст [336, с. 181–206]. 

Қисми сеюм аз чистонҳо, зарбулмасал ва мақолҳо иборат буда, дар охири 

маҷмуа дар бахши “эзоҳ” дар бораи гӯяндагон, мухтасари зиндагии онҳо ва 

шарҳи луғатҳои лаҳҷавӣ дар матнҳои маҷмуа шарҳ дода шудааст [336, с. 207–

251]. 

Маводи маҷмуа, ки аз мардуми Кӯлоб бо лаҳҷа ба нашр расидааст, барои 

таҳқиқи масъалаҳои лингвофолклорӣ ва этнолингвистӣ муҳим мебошад. Бахши 

эзоҳи маҷмуа ҳамчунин дар бораи муҳити зист, аз як минтақа ба минтақаи дигар 

кӯчонидани мардум санади арзишманди этнолингвистӣ мебошад. Дар ҳамин 

бахш ишораи зеринро мехонем, ки дар асоси он метавон оид ба фарҳанги 

суннатии мардуми Кӯлоб тасаввур ҳосил намуд: «Дар ҳаёти маънавии кӯлобиҳо 

роли шоирони маҳаллӣ, ҳофизон, афсонагӯён, гӯрӯғлигӯйҳо, ширинкорон, 
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масхарабоз ва ин гунаҳо калон аст. Дар гузашта маҳз ҳамин гуна шахсон бо 

эҷодиёт ва санъаткории худ кайфияти бадеии аҳолиро қаноат мекунониданд ва 

ин анъана то ҳоло бардавом аст» [336, с. 236]. 

Маҳз аз тариқи ҳамин ашхоси интиқолдиҳандаи фарҳанги анъанавии халқ, 

ки тавассути забони этноси ҳамон минтақа то имрӯз расидааст, метавон роҷеъ ба 

вижагиҳои забон иттилои бештар пайдо кард. Ҳоло баробари густариши 

воситаҳои техникӣ ба мисли радио, телевизион, интернет ва телефони дастӣ 

аксари ашъори дар ин маҷмуа чопшуда завқи аслии худро то андозае аз даст 

додаанд. Акнун нусхаҳои сабтшудаи он матнҳо, ки дар шакли хаттӣ дастрас аст, 

барои таҳқиқи масъалаҳои фолклорӣ, этнографӣ, этнолингвистӣ, 

сотсиолингвистӣ, линговофолклорӣ ва дарки бештари вазъияти моддӣ ва 

маънавии он замони гузашта арзиши илмӣ пайдо намуданд. 

Маълум аст, ки достонҳои ҳамосаи “Гӯрғулӣ” (Гӯрӯғлӣ) дар минтақаҳои 

Кӯлоб дар асрҳои пеш паҳн шуда буд. Намунаҳои он зери унвонҳои “Гӯрӯғлӣ. 

Эпоси халқии тоҷикӣ”, “Гӯрӯғлӣ. Достони баҳодури Чамбули мастон” (дар се 

ҷилд) ва баъд ба соли 1987 ба забони русӣ таҳти унвони “Гуругли” чанд матни 

илмии ин ҳамоса дар Маскав ба нашр расид. Ҳамчунин, соли 2007 достонҳои 

гӯрғулисаро Одина Шакар дар як ҷилди куллиёти фолклори тоҷик чоп шуд, ки 

ин ҳама бо муҳити зиндагии моддӣ ва маънавии мардуми Кӯлоб пайвастагӣ 

дорад. Дар ин достонҳо вожаҳои маҳаллӣ, расму оини мардумӣ, касбу кор ва 

амсоли инро метавон дид, ки ҳоло барои таҳқиқи масъалаҳои зиёд санади муҳим 

ба ҳисоб мераванд. Аммо, мутаассифона, то имрӯз бо диди этнолингвистӣ ба ин 

матнҳо назар нашудааст [76; 77; 78; 79; 80; 134]. 

Охири солҳои 40 ва аввали солҳои 50–и асри ХХ Н. Нурҷонов ба 

минтақаҳои Кӯлоб рафта, намунаҳои намоишҳои театри халқиро сабт кард ва 

баъд соли 1956 дар асоси ин мавод рисолаи илмие ба забони русӣ зери унвони 

«Таджикский народный театр (По материалам Кулябской области)» ба нашр 

расонид. Муаллифи рисола мисолҳое овардааст, ки барои баррасии хусусиятҳои 

этнолингвистии минтақа муҳим аст. Аз ҷумла, ӯ ишора намудааст, ки дар Кӯлоб 

ва ноҳияҳои наздики он ҳангоми расидани ҷашни Наврӯз суманак пӯхта, онро 
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мардум дар як маъракаи калон бо ҳам истеъмол мекунанд, ки нисбати он 

истилоҳи «тӯйи суманак» истифода мешудааст. Аз тасвири профессор Н. 

Нурҷонов маълум мегардад, ки ин маърака ба мисли «тӯй» хеле бошукӯҳ 

баргузор мешудааст. 

Дар бораи «тӯйи суманак» Р. Раҳмонӣ дар асоси маводи мардумшиносӣ ва 

фолклорӣ чунин гуфтааст: «Ҷашни мутантане буд, ба муносибати расидани 

Наврӯз ва соли нави суннатӣ дар минтақаҳои вилояти Хатлон аз ҷумла Кӯлоб, 

Муминобод, Ховалинг, Фархор, Сари Хосор, Балҷувон ва ҷойҳои дигар. 

Дарвоқеъ, дар тӯйи суманак ба мисли тӯйи хатна ва арусӣ мардуми зиёд ширкат 

менамуданд. Тавре ки баъзе калонсолон ба ёд оварданд, тӯйи суманак дар солҳои 

сиюм, чилум ва панҷоҳум дар баъзе деҳаҳо вуҷуд доштааст. Баъд тадриҷан аз 

байн рафтааст... Ҷолиб он аст, ки дар тӯйи суманак тамоми мардуми деҳа 

иштирок менамуданд. Мардуми зиёде бо нияти нек базм меоростанд. Гулхан 

афрӯхта дар гирди он сарояндагон, раққосон, масхарабозон ва доиранавозон 

ҳунари худро намоиш медодаанд. Хурдсолон машғули бозиҳои маҳаллӣ 

мешуданд. Пас аз он ки суманак омода шуд, чанд тан аз мардҳо дегро ба гирди 

мазор се бор гардонда, баъд ба ҳамон ҷойи аввалааш мегузоштанд. Сипас занҳо 

дегро зиёрат карда, тавоф менамуданд, мебӯсиданд. Бо нияти нек дар канори 

деги суманак пул, тухм ва чизҳои дигар мегузоштанд. Ҷолиб ин аст, ки агар аз 

деҳаҳои дигар бишнаванд, ки дар деҳаи ҳамсоя «тӯйи суманак» аст, бидуни 

даъват меомаданд ва мизбонон онҳоро хуш мепазируфтаанд. Маъмулан, суманак 

субҳ омода мешудааст. Кадбону баробари ба табақҳо кашидани суманак 

мегуфтааст: «Бисмиллоҳи раҳмони раҳим дар ҳаққи арвоҳо, дар ҳаққи бузурго, 

мазоро, садақот сари ҳамаи мусулмоно». Яъне суманак таоми махсуси назрӣ 

барои расидани Наврӯзу соли нав будааст. Кадбону суманакро дар табақҳои чӯбӣ 

барои 8–10 нафар мекашидааст. Мардум гурӯҳ–гурӯҳ дар рӯи сабзаҳо нишаста, 

бо чумчаҳо ё бо пораҳои нон суманакро мехӯрдаанд. Агар суманак боқӣ 

бимонад, онро ба хонаҳо тақсим мекардаанд. Маъмулан, дар тӯйи суманак 

мардуми саршиноси деҳаҳои дигар ва хешовандон ширкат менамуданд. Ҳатто бо 

шунидани тӯйи суманак баъзеҳо бидуни даъват ба ин маросим, ки як навъ 
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хайроти баҳорӣ аст, ширкат менамуданд. Дар охири тӯйи суманак пирамарде 

барои ояндаи неки соли нав, Наврӯз ва баракати кишту кор дуо мекард» [224, с. 

484]. 

Дар охири солҳои 30–юм ва аввали 40–уми асри ХХ аз гӯяндагони машҳур 

матнҳои гуногуни фоклорӣ, намунаҳои достонҳои “Гӯрғулӣ” ва ҳамчунин 

сурудаҳои шоири халқӣ Бобоюнус Худойдодзода сабт ва дар маҷмуаҳо ба нашр 

расид. Дар бораи вижагиҳои ҳунари гӯяндагӣ ва матни сурудаҳои ин ҳофиз ва 

шоири халқӣ Я. Налский дар мақолаҳои гуногун ва пешгуфтори маҷмуаҳо назари 

худро баён намудааст. Метавон ёдовар шуд, ки осори ин шоири халқӣ барои 

таҳқиқи ҳам воқеаҳои асри ХIХ ва ҳам нимаи аввали асри ХХ арзишманд 

мебошад. Дигар забони асарҳое, ки аз ӯ сабт шудааст, комилан бо гӯйиши 

мардумӣ аст. Аз ин сабаб ҳангоми омӯхтани масъалаҳои этнолингвистика ва 

фолклор метавон аз осори ӯ истифода кард [178, с. 3–62]. 

Барои таҳқиқи масъалаҳои этнолингвистӣ метавон аз маводи фолклории 

маҷмуаҳои “Фолклори тоҷик”, “Фолклори Норак”, “Куллиёти фолклори тоҷик. 

Ҷ. I. Масалҳо ва афсонаҳо дар бораи ҳайвонот”, “Восеънома”, “Гуларусак”, 

“Фолклори Данғара”, “Хоки Ватан”; “Фолклори Кӯлоб” ва ғайра ба таври 

пурсамар истифода кард [52; 74; 292; 293; 294]. 

Фолклоршинос А. Сӯфиев (Сӯфизода) дар асарҳои илмии худ дар 

мавридҳои муносиб зимни таҳқиқи жанрҳои чистон, рубоӣ, суруд, достонҳои 

шоирони халқӣ ва дигар осори манзум оид ба мавқеи матнҳои фолклорӣ дар 

ҳаёти мардуми Кӯлоб ишораҳо дорад. Бархе аз ишораҳои ӯ ба диди 

этнолингвистии матн мувофиқат доранд [268; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275]. 

Дар сурати бо гӯйиш сабт шудани матн аҳаммияти он барои таҳқиқи 

масъалаҳои забони гуфторӣ бештар мегардад. Соли 2002 китобчае таҳти унвони 

“Ҳазрати Шоҳ Аҳтам” дар сабту таҳияи А. Маҳмадаминов чоп шуд. Ин матн 

комилан илмӣ буда, аз забони гӯяндаи моҳир Сайид Маҳмадӣ (1927–2009) сабт 

ва нашр шудааст. Дар тули чанд сол А. Маҳмадаминов аз ин ровии хушгуфтор 

матнҳои зиёд сабт намуда, чанде аз онҳоро соли 2016 дар маҷмуаи «Маликаи 

Зебоҳусн. Афсонаҳои Сайид Маҳмадӣ дар сабти Абдулҳай Маҳмадаминов» нашр 
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намуд. Матнҳои ҳар ду маҷмуа барои таҳқиқи забони осори фолклорӣ ниҳоят 

арзишманд мебошад. Ин арзишмандӣ, пеш аз ҳама, дар он ба мушоҳида мерасад, 

ки матнҳо ба воситаи магнитофон сабт шуда, айнан бо лаҳҷаи маҳаллии гӯянда 

бознависӣ шудаанд. Дар ҳар ду маҷмуа таҳиягар дар бораи вижагии моҳияти 

матнҳо ишораҳо дорад, ки онҳо барои омӯхтани муносибати этнолингвистика ва 

фолклор дорои арзиши хос мебошанд. Аз ҷумла, А. Маҳмадаминов дар 

пешгуфтори китоб зери унвони “Афсонагӯйи беназир” чунин ишора дорад: 

«Муҳтаво ва моҳияти инсонгароии афсонаҳо дар маҷмуъ ибратомӯзанд. 

Афсонаҳои Сайид Маҳмадӣ аз нигоҳи худшиносию худогоҳӣ, махсусан 

мардумшиносӣ, бозтоби хулқу атвор, руҳия ва обуранги миллӣ, созмони дохилӣ, 

хусусиятҳои поэтикӣ ва жанрӣ қобили таваҷҷуҳ мебошад. Забон ва ҳусни баёни 

афсонаҳо бо шевоию рангинӣ ва фасоҳату балоғати худ хонандаи соҳибзавқро 

мафтун месозад» [148; 155; 156]. 

Дар охир ҳамин нуктаро бояд таъкид кард, ки воқеан гирдоварию нашри 

матнҳои фолклорӣ аз гӯйишу лаҳҷаҳо ва таҳқиқи забонии онҳо барои 

ҳамаҷониба таҳқиқ намудани масъалаҳои лингвофолклористика, 

этнолингвистика ва фолклор муҳим буда, барои анҷом додани таҳқиқоти бунёдӣ 

дар ин росто заминаи мусоид фароҳам меорад. 

 

V.4. Вижагиҳои этнолингвистии фолклори Кӯлоб 

Дар таърих воқеа ва ҳодисаҳои зиёде шудааст, ки боиси тамоман аз байни 

рафтатин матнҳои фолклорӣ гардидааст ва ё баробари аз як минтақа ба минтақаи 

дигар кӯчидани мардум матнҳо низ ҳамроҳи соҳибонашон ҳиҷрат намудаанд. 

Масалан, имрӯз дар байни мардуми Бухоро як навъ сурудҳое машҳуранд, ки 

онҳоро «Сурудҳои мавригӣ» меноманд. Барои этнолингвист саволе ба миён 

меояд, ки чаро ин сурудҳо «мавригӣ» ном гирифтаанд? Калимаи «мавр» ба ин 

навъ матнҳо аз куҷо васл шудааст? Дар асоси омӯзиши осори таърихӣ маълум 

шуд, ки дар натиҷаи ҷангҳои хонумонсӯз шаҳри тоҷикнишини Марв ба хок яксон 

шуда, тоҷикон ба минтақаҳои дигар мекӯчанд, ки ин ҳолатро С. Назарзода, бо 

такя ба асарҳои таърихӣ, ҳангоми аз ҳам ҷудо шудани гӯйишҳои тоҷикӣ–
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форсиро чунин шарҳ додааст: «Дар ҷараёни аз ҳам ҷудошавии гӯйишҳои тоҷикӣ–

форсии Осиёи Миёна ва Эрон ҳодисаҳои марбут ба хароб кардани Марв нақши 

зиёде доранд. Марв ва минтиқаҳои атрофи он аз давраҳои бостон яке аз 

бузургтарин марказҳои иқтисодиву фарҳангии Хуросон ва аз марказҳои 

бузургтарини ташаккули забони тоҷикӣ, аз нуқтаи назари вазъи ҷуғрофии худ 

дар муддати тӯлонии таърих вазифаи пайвандгариро байни аҳолии тоҷикзабони 

Фарорӯд ва Эрон бозӣ мекард. Дар охири асри XVIII ва ибтидои асри XIX Марв 

бо тамоми минтақаҳои гирду атрофаш аз тарафи қувваҳои низомии амирони 

Бухоро дучори шикаст ва ғорат гардида, боқимонда сокинони он ба Бухоро ва 

Самарқанд муҳоҷир гардиданд. Сарбанди бузурги оби Марв аз тарафи сарбозони 

Бухоро хароб гардид ва дар андак муддат ин сарзамини таърихӣ ва бостонии 

тоҷикон ба биёбон мубаддал шуда, ҷойи тоҷикони бумии ин сарзаминро 

қабилаҳои туркмани сарикҳо ва текеҳо гирифтанд. Ҳамин тариқ, охирин занҷири 

иртиботии вилоятҳои тоҷикзабони Осиёи Миёна ва вилоятҳои тоҷикзабони Эрон 

аз ҳам гусехт» [177, с. 153; 82, к. 2, с. 93–94]. 

Ин воқеа боиси он шудааст, ки сокинони Марв ба Аморати Бухоро кӯч 

банданд. Аз ин рӯ, сабаби ба Бухоро то имрӯз пойдор мондани сурудҳои мавригӣ 

ҳамин воқеаҳои таърихист. Дар бораи суруди «Мавригӣ» ва дар байни мардуми 

Бухоро роиҷ будани он профессор Р.Раҳмонӣ бо такя ба таҳқиқи муфассали 

профессор Н.Нурҷонов чунин мегӯяд: «Мавригӣ, мавригихонӣ, силсилаи суруду 

таронаҳои халқӣ, ки мазмунҳои лирикӣ дошта, қисман бо оҳангги шӯх иҷро 

мешаванд; тарзи хондани як навъ суруде, ки дар Бухоро машҳур аст. Шакли 

аслии вожаи «мавр», «марв» аст, ки аз номи шаҳри Марв гирифта шудааст» [223, 

с. 557]. 

Фарҳангшинос Н. Нурҷонов намунаҳои мавригихониро сабт карда, ба 

таври муфассал дар бораи решаҳои пайдоиши ин тарзи сарояндагӣ зери унвони 

«Сарояндагон – мавригихонҳо» таҳқиқ анҷом дода, тарзи иҷрои сурудро бо 

мисолҳо нишон додааст. Ҳамчунин ин муҳаққиқ намунаҳои ин сурудҳоро, ки 

онҳоро З. Тоҷикова ба нота даровардааст, ба нашр расонидааст. Ӯ оид ба таърихи 

пешинаи мавригихонӣ, тарзи иҷрои он, маҳорати сарояндагони мавригихон, 
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шуҳрати онҳо дар Бухоро ва атрофи он маълумоти муфассал додааст, ки барои 

муҳаққиқи этнлингвист маводи арзишманд маҳсуб мешавад [193, с. 144–161]. 

Дар чунин сурудҳо сароянда сохтори аслӣ, калима ва ибораҳои калидӣ, 

баъзе формулаҳои махсуси сурудро нигоҳ дошта месарояд. Маъмулан, дар ин 

навъ матнҳои фолклорӣ овозхон кӯшиш менамояд, ки матни сурудро ба замони 

худ, барои шунавандгонаш мувофиқ намояд. Дар аксари матнҳои фолклорӣ ба 

хусус жанрҳои хурд калимаҳои бунёдӣ, мувофиқи тақозои шунавандагони ҳамон 

давр, оварда мешавад. Ин навъи иҷро як навъ равише мебошад, ки суруд пойдор 

монад. 

Чунин ҳолатро профессор Н. Нурҷонов ва академик Р.Амонов дар асоси 

маросими “гулгардонӣ”–и минтақаи Кӯлоб, бо муқоисаи манотиқи дигар, ба 

мисли Бадахшон, Ғарм, Ҳисор ва ғайра ёдовар мешаванд. Н. Нурҷонов аз 

баргузории ҷашни Наврӯз, бозиҳо ва озмунҳои гуногун мисли “бузкашӣ”, дар 

“алавхона” ҷамъ ва базм оростани мардон ва ғайра дар манотиқи Кӯлоб ишора 

намудааст, ки ҳанӯз дар солҳои 50–ум маъмул будааст. Н. Нурҷонов ва Р. 

Амонов аз маросими “Гулгардонӣ”–и он солҳо ёд карда, ҳар ду чи гуна баргузор 

шудани ин маросимро бо сурудаш тасвир менамоянд. Тибқи ишораи Н. 

Нурҷонов, баъди хатми суруди ин маросим соҳибхоназан гулро ба дастааш 

гирифа, бӯсида, ба абрӯяш молида мегуфтааст: “Илоҳо, ба моҳу соли нав расон 

ва чун гул бедарду ғам кун”. Пас аз гирифтани ҳадяҳо гулгардонҳо мегуфтаанд: 

Имонталаб–ба имон теяд, 

Муротталаб–ба мурод теяд, 

Куҷқор барин писар теяд, 

Тухм барин духтар теяд [192, с. 26]. 

Агар соҳибхона барои овардани ҳадя дер кунад, гулгардонҳо шӯхикунон 

мегуфтаанд: 

Ҳастай сувов, 

Нестай ҷувов, 

Боша хайри ҷонут, 

Набоша азови ҷонут [192, с. 27]. 
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Агар мисолҳои овардаи Н.Нурҷоновро ба диққат аз ҷиҳати этнолингвистӣ 

аз назар гузаронем, дар гуфтори ҳар маҳал ва ҳар минтақа вижагиҳое мебинем, 

ки аз якдигар тафовут доранд. Дигар ин ки дар ҳамин ду матни фавқ чанд 

нуктаро мушоҳида мекунем. Аввал, истилоҳои “гулгардонӣ” махсуси 

Хатлонзамин ва ноҳияҳои ҳаммарзи он аст. Дуюм, аз калимаҳо, мисраъҳои матни 

суруд метавон дид, ки дар он оинҳо ва рафторҳои вобаста ба ҳамон минтақа 

тасвир шудааст. Сеюм, дар асоси густариши матни суруд метавон дарк кард, ки 

фарҳанги суннатии кадом ноҳияҳо ба ҳамдигар наздик аст ва аз ҳамдигар чи 

тафовутҳо дорад. Чорум, дар суруди “Гулгардонӣ” мушоҳидаҳои мардуми 

минтақа тасвир шудааст. Тавре ки дар боло ишора кардем барои беҳтар 

фаҳмидани матни фоклории дар солҳои пеш сабтшуда, ки он дар кадом муҳит 

иҷро мешуд, бояд шарҳ дода шавад. Вагарна бидуни шарҳ матн барои одамоне, 

ки баъди 60–70 сол ё 100–сол онро мутолиа мекунанд, чандон фаҳмо намебошад. 

Дар зеҳни онҳо ҳар гуна савол пайдо мешавад. Бинед, дар бораи тарзи иҷрои 

матни маросими “Гулгардонӣ” ва суруди он, ки “Гули сияҳгӯш” ном доштааст, Р. 

Амонов, чӣ гуфтааст, ки онро худ бевосита мушоҳида намудааст: «Бачагони 

қишлоқ… гулдастае тайёр менамуданд ва онро дар даст гирифта, сурудхонон 

ҳавлӣ ба ҳавлӣ мегаштанд ва вақте ки даврзании ҳавлиҳои қишлоқи худро ба 

охир мерасониданд, ба қишлоқи ҳамсоя мерафтанд. Соҳибхонаҳо аз дидани 

гулҳо, ки онҳо муждаи баҳор буданд, изҳори хурсандӣ карда, ба қадри ҳиммат ва 

имконияти худ ба бачагон орд, гандум, наск, нахӯд, пул медоданд. Баъд аз 

гардиш, бачагон дар ҷое (дар ҳавлие) гирд меомаданд ва занон чизҳои ҷамъ 

кардаи онҳоро хӯрок тайёр карда, мардумро ба сари хӯрок даъват менамуданд. 

Дар ин ҷо сурудхонӣ ва рақсу бозӣ барпо мегардид. Суруди анъанавии дар ин 

маросим иҷрошаванда, ки «Гули сияҳгӯш» ном дошт, ба тариқи зер иҷро карда 

мешуд. Яке аз бачагон пеш–пеши ҳама, дар дасташ гулдаста, сарбайт мехонд ва 

дигарон мисраи чоруми такроршавандаи (бозгӯйии) ҳар як банди сурудро бо ӯ 

ҳамовоз шуда мехонданд. Баъзан як–ду нафар аз бачагон ба сарояндагон ҷӯр 

шуда, дутор ҳам менавохтанд” [18, с. 28–29]. 
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Баъди ин тасвири Р.Амонов, ки иҷрои матни суруд дар маросими 

“Гулгардонӣ” аст ва як навъ инъикоси этнолингвистӣ мебошад, дар он фазо чи 

гуна иҷро шудани матни фолклориро хуб эҳсос мекунем. Имрӯз, ки ин матни 

фолклорӣ бо ин тарз дар ҳамон муҳит иҷро намешавад, тавзеҳи дар боло овардаи 

Р.Амонов ёрӣ мерасонад, ки муайян намоем, ки дар он замон матн чи гуна иҷро 

карда мешуд. Ҳоло барои фаҳмиши бештар лозим медонем, ки матнеро, ки Р. 

Амонов дар солҳои 50–уми асри ХХ онро аз минтақаи Сарихосор сабт кардааст, 

дар зер намуна орем: 

“Сарбайтхон: 

Гули сияҳгуши сеқуша, 

Миёни гандум ғуза, 

Дилат бар мо намесуза. 

Дигарон (ба ӯ ҳамроҳ шуда): 

Буҳори нав муборак бод! 

Сарбайтхон: 

Гули сияҳгуши қошгардон, 

Тавақ пур куна даст гардон, 

Буте бар дасти гулгардон. 

Дигарон: 

Буҳори нав муборак бод! 

Сарбайтхон: 

Гули сияҳгуш ҳафтрангай, 

Хуроки кавги дилтангай, 

Ҳамеша дар руяш ҷангай. 

Дигарон: 

Буҳори нав муборак бод! 

Сарбайтхон: 

Гул овардум ба меҳмонӣ, 

Ту қадри гул намедонӣ, 

Агар донӣ намехонӣ?! 
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Дигарон: 

Буҳори нав муборак бод! 

Сарбайтхон: 

Чи лаклак ба Ҳисор омад, 

Ба ҳар шохи чанор омад, 

Зимистон буд, буҳор омад. 

Дигарон: 

Буҳори нав муборак бод! 

Сарбайтхон: 

Гули сияҳгуш ҳафтрангай, 

Миёни хору ҳам сангай, 

Ай у дилҳо хурсандай.  

Дигарон: 

Буҳори нав муборак бод! 

Сарбайтхон: 

Ай ин лангар ба у лангар, 

Алӣ домоди пайғамбар, 

Чи уштур мехура дангал. 

Дигарон: 

Буҳори нав муборак бод! 

Сарбайтхон: 

Гули зардак сано мега, 

Санои авлиё мега, 

Ба ҳар хестан дуо мега! 

Дигарон: 

Буҳори нав муборак бод!» [18, с. 29–30]. 

Аз аввал то охир суруд дар тавсифи баҳор, Наврӯз, гулҳои баҳорӣ, 

манзараҳои табиатест, ки мардум дар он муҳит зиндагонӣ мекарданд. Дар суруд 

ҳамон фазои рӯзгори худро тасвир намудаанд. Агар сурудро мисраъ ба мисраъ аз 
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назар гузаронем, эҳсос менамоем, ки дар он ҳаёти маъмулии мардум чи қадар 

сода ва дилнишин инъикос ёфтааст. 

Мо низ дар даврони бачагӣ аз калонсолон дар бораи “Гулгардонӣ” шунида 

будем. Калонсолон барои мо оид ба тарзи иҷрои он сухан мегуфтанд, ки ҳоло 

барои дарки бештари суруди “Гулгардонӣ” ба ёд овардани он суханонро муносиб 

медонем. 

Ба гуфти бобову падарамон, ки аслан аз Балҷувон буда, баъдан ба ноҳияи 

Ҳамадонӣ муҳоҷир шудаанд, одатан бегоҳӣ баъди хӯроки шом маросими 

«Гулгардонӣ» сар мешуд. Як нафар сарбайтхон (байтхон, ҳофиз) буд, ки овози 

ширин дошт ва раҳбари гурӯҳи “Гулгардонҳо” буд. Ин байтхони хушовоз дастаи 

гули сияҳгӯшро ба дасташ гирифта, ҷилави бачаҳо мерафт. Ин даста бо навбат ба 

хонаҳои мардуми қишлоқ мерафтанд. Баробари ба дарвоза касе расидан байтхон 

сар мекард. Базм сар мешуд. Баробари шунидани байт хурду калони ҳамон оила, 

ҳамсояҳо мебаромаданд. Баъзан мардуми чанд оила дар назди як ҳавлӣ ҷамъ 

мешуданд. Базмро ҳам ҳофизон ва ҳам худи мардуми Кӯлоб, ки хушзавқ ҳастанд, 

метафсониданд. 

Ҳоло ин суруд ва маросими “Гулгардонӣ” дар ёди калонсолон бошад ҳам, 

вале баъди гузаштани беш аз 70 сол аксари ҷавонони имрӯза онро дар ёд 

надоранд. Барои ҳамин ҳангоми омӯхтани чунин сурудҳо, барои дарки ҷиҳатҳои 

этнолингвистии онҳо ҳатман вазъияти замони пешро бояд донист. 

Ҳоло, аз як тараф, воситаҳои техникӣ бо суръат инкишоф меёбанд, аз 

тарафи дигар, ҷаҳонишавӣ ба анъанаъҳои фарҳангҳои миллӣ таъсир мерасонад. 

Пас, лозим аст, ки фолклоршиносон ва забоншиносон барои гирдоварӣ, нашр, 

омӯзиш, коркарду таҳқиқи осори фолклорӣ муттаҳидонаву муташаккилона 

фаъолият намоянд. 

Ҳамин тавр, матнҳои фолклорӣ яке аз сарчашмаҳои муҳимми илми 

этнолингвистика буда, аз тариқи онҳо метавон ба бисёр масъалаҳои мубрами 

забоншиносӣ посух пайдо кард. Ҳамаи матнҳо, ки дар ёди мардум ё соҳибони 

забон маҳфуз мондаанд, як навъ хазинаи маъумот мебошанд. 
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Имрӯзҳо муҳаққиқони этнолингвисти кишварҳои хориҷӣ кӯшиш намуда 

истодаанд, ки дар асоси маводи мавҷуд «луғати этнолингвистӣ» таҳия намоянд. 

Ҳамчунин, барои ба вуҷуд овардани «конкорданс»–и матн талош менамоянд, ки 

ин гуна корҳо ҳанӯз дар таҳқиқи забони матнҳои фолклории мо, ки барои 

таҳқиқи этнолингвистика муҳим аст, ба вуҷуд наомадааст. Дар бобати 

«конкорданс» бояд гуфт, ки рӯйхати алифбоии калимаҳо бо нишон додани 

контекст аст, ки дар матн мавриди истифода қарор мегирад (калимаи 

«конкорданс» юнонӣ ба маънии ҳамоҳангӣ буда, ба лотинӣ «concordia» – ризоият 

аст).  

Барои он ки масъала ба таври дақиқ нишон дода шавад, мо ҳамчун намуна 

суруди «Саршӯён»–ро аз назар мегузаронем. Вариантҳои ин суруд аз минтақаҳои 

Кӯлоб, Дарвоз, Ғарм, Қаротегин, Оби Гарм ҷамъ шуда, дар маҷмуаи «Гуларусак» 

ду матни он оварда шудааст. Хуб аст, ки мураттиби маҷмуа Ф. Зеҳнӣ дар аввали 

матн шарҳи зеринро овардааст, ки ин барои таҳқиқи этнолингвистика муҳим 

мебошад: «Рӯзи тӯй. Арусро занон ба саршӯӣ омода месозанд. Баъди шустани 

сараш мӯяшро мебофанд, либоси нав мепӯшонанд. Дар давоми ин маросим суруд 

мехонанд. Сурудро гурӯҳи занҳо ва дугонаҳои арус иҷро мекунанд. 

Арус сараш луч, гӯё шарм дошта нишастааст. Пиразане сари ӯро ба пеш 

каме хам карда, ба болои мӯяш як коса шир мерезад. Садои доира баланд 

мешавад. Суруд оғоз меёбад. Суруд аз муколимаи занҳо, арус ва дугонаҳои ӯ 

иборат аст. Дугонаҳо ба савти доира ҷӯр шуда, суруд мехонанд ва мерақсанд» 

[74, с. 9]. 

Матни суруд чунин аст: 

Занҳо: 

Гуларусак, сар бишӯй, 

Пага ваъдай рафтанай. 

Арус: 

Сарма шуста чӣ кунум? 

Ношустанум беҳтарай. 

Дугонаҳо: 
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Сарша намешуяде, 

Хонай оташ беҳтарай. 

Занҳо: 

Гуларусак, сар бибоф, 

Пага ваъдай рафтанай. 

Арус: 

Сарма намебофуме, 

Набофтанум беҳтарай. 

Дугонаҳо: 

Сарша намебофаде, 

Хонай бобош беҳтарй. 

Занҳо: 

Гуларусак, курта бипуш, 

Пага ваъдай рафтанай. 

Арус:  

Курта пушида чӣ кунум?! 

Напушиданум беҳтарай. 

Дугонаҳо: 

Курта намепушаде, 

Хонай оташ беҳтарай. 

Занҳо: 

Гуларусак, гушвор бидоз, 

Пага ваъдай рафтанай. 

Арус: 

Гушвор дохта чӣ кунум?! 

Надохтанум беҳтарай. 

Дугонаҳо: 

Гушвор намедозаде, 

Хонай очаш беҳтарай. 

Занҳо: 
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Гуларусак, муҳра бибанд, 

Пага ваъдай рафтанай. 

Арус: 

Муҳра баста чӣ кунум?! 

Набастанум беҳтарай. 

Дугонаҳо: 

Муҳра намебандаде, 

Набастануш беҳтарай. 

Занҳо: 

Гуларусак, туфлӣ бипуш, 

Пага ваъдай рафтанай. 

Арус: 

Туфлӣ пушида чӣ кунум?! 

Напушиданум беҳтарай. 

Дугонаҳо: 

Туфлӣ намепушаде, 

Напушиданаш беҳтарай. 

Модар: 

Гул духтар, ҷонум духтар, 

Нури ду чашмонум духтар. 

Пагоҳ туют меоран, 

Вахта хуш кун, эй духтар! 

Арус: 

Шинакуму шинакум, 

Холаи саршуякум. 

Оста бизан шонара, 

То накана муякум. 

Занҳо: 

Саршуёнем мо, 

Мешуёнем мо, 
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Тағораи шишгин, 

Биёр, шуёнем мо [74, с. 9–12]. 

Ҳамчун намуна дар асоси ҳамин матни суруди «Саршӯён» чи будани 

конкордансро дар асоси калимаи «сар» нишон медиҳем. Дар суруди мазкур 

вожаи «сар» дар фазои иҷрои матн ва ҳам калимасозӣ иштирок намудааст. 

Ҳангоми дар муҳити иҷрои матни суруди мазкур ба кор рафтани вожаи «сар» 

конкорданси онро ба таври зерин муайян кардан мумкин аст: 

Сар – 1. ба маънои сар, калла, яке аз узвҳои бадани одам, ҳайвон, ҳашарот, 

хазанда; 2. аввал, сар, ибтидо; манбаъ, боло, нӯги ҳар чиз; 3. сар, нафар, теъдод 

(чор сар барра). Ин вожа дар фарҳанги суннатии мардум хеле зиёд ба кор 

рафтааст. Вожаест, дар робитаи халқият ва ҷомеа хеле фаъол буда, дар шеваҳои 

ҷануби Тоҷикистон, ба хусус Кӯлоб дар мавридҳои зиёд ба кор меравад. Аз 

ҷумла, дар иборҳои зерин мавриди истифода қарор гирифтааст: сари афтав, сари 

аскар, сари бора, сари гала ва ғ. Ба воситаи сар калимаҳои зиёде сохта шудааст, 

ки дар байни мардум роиҷ аст. Чанд намунаи онро аз гӯйиши минтақаи Кӯлоб 

меорем: сара, саравзол, сараскар, сарбан, сарбандак, сарбандон, сарбандък, 

сарбар, сарбофӣ, сарбофун, сарбър (қассоб), саргардун, сарғӣ (беморӣ), сарғърак 

(навъи рустанӣ), сардевол, сардегӣ, сардарав, сардегӣ, сардуз, саркалун, сарқът, 

сарморезак, саросемачоп, саростин, сарпачала, сарпистун, сар–сарӣ, сарсихакӣ ва 

ғайра [288, с. 600–612]. 

Ин вожа дар суруди «Саршӯён» дар контекстҳои зерин омадааст: 

Сар – ба маънои сари одам: гуларусак сар бишӯй [74, с. 9]; Сарма – сари 

худро: сарма шуста чӣ кунум? [74, с. 9]; Сарша – сари ӯро: сарша намешуяде 

[74, с. 10]; Сарма – сарамро: сарма намебофуме [74, с. 10]; Саршуякум – касе, 

ки сар мешӯяд: холаи саршуякум [74, с. 11]; Саршуёнем – мо касоне ҳастем, ки 

сар мешӯйем: саршуёнем мо [74, с. 12]. 

Таҳияи луғатномаи конкорданс дар асоси матнҳои фолклорӣ хеле муҳим 

арзёбӣ мегардад, зеро барои хонанда дар бораи вожа, ки дар контекст оварда 

мешавад, иттилои муфассал медиҳад. Ҳамчунин, ҳудуди маъно ва бадеияти 

вожаро дар матни фолклорӣ низ дақиқан муайян менамояд. Дар ҳамин матни 
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«Саршӯён» бо такрорҳои писандидаи мардум, нақши арус ба пеши назар 

ҷилвагар мешавад. Агар дақиқтар гӯем, ҳофизон аз тариқи такрор ба такрор 

ёдовар шудани калимаҳои ҳамоҳанг таъсири матнро барои шунавандагон бештар 

месозанд. Мисол: 

Арус, гуларусак, гули гулгунак, келин – арус; номи рамзии арус. Дар 

матн «Гуларусак, сар бишӯй…» [74, с. 9]; «Гуларусак, сар бибоф…» [74, с. 10]; 

«Гуларусак, курта бипӯш…» [74, с. 10]; «Гуларусак, гӯшвор биндоз…» [74, с. 

10]; «Гуларусак, муҳра бибанд…» [74, с. 11]; «Гуларусак, туфлӣ бипӯш…» [74, с. 

11]. 

Агар мо бо равишҳои марбут ба этнолигвистика ба вожаҳои матни 

фолклорӣ (зарбулмасал, чистон, суруд, афсона ва ғ.) таваҷҷуҳ намоем, он гоҳ дар 

ҳар кадоме моҳият ва таъсири вожаро бештар дарк менамоем. Фарз кардем 

вожаи «либос»–ро дар фарҳанги мардуми як этнос аз назар гузаронем, бояд ба ин 

ҷиҳатҳои муҳим будани «либос» аҳаммият диҳем. 

Либос: тасаввуроти мардум дар бораи либос, тасвири либоси маросимӣ, 

вазифаи либоси расму оин, кор, мотам, ва ғ. 1. унсурҳои либос; либоси ҳаррӯза, 

ҷашнӣ, бемор; 2. либоси расмӣ, куртаи мард, зан, духтар, писар, либоси 

даравгарӣ, ҷома, чапон, ҷелак, попӯш; 3. тоқии ҷашнӣ: аз духтарон, аз писарон, 

арус, домод, занҳо, мардҳо; 4. боварҳо дар бораи либос; аввал дасти ростро пӯш, 

пойи ростро пӯш; сӯхтани либоси бемор; шустан, хушк кардан, дӯхтан, 

чакандӯзӣ, гулдӯзӣ, либоси мурдаро гирифта гиря кардан; 5. расму оину боварҳо 

дар робитаи либосдӯзӣ, матоъ, ҳангоми дӯхтан; 6. боварҳо баъди куҳна шудани 

либос, предметҳои вобаста ба либос, либоси ба чизе монанд; 7. либос дар 

матнҳои фолклорӣ: чистон, зарбулмасал, афсона, суруд, таъбири хоб ва ғайра. 

Агар ҳангоми таҳқиқи этнолигвистии матни фолклорӣ ба ҳар вожа ҳамин гуна 

таваҷҷуҳ шавад, бисёр масъалаҳои дар матн тасвиршуда, таҳқиқ мешавад. 

Бояд гуфт, ки расму оин ва маросимҳои мардуми тоҷик хеле дилнишин ва 

хотирмон ҷашн гирифта мешаванд ва таваҷҷуҳи олимон ва мардумшиносонро ба 

худ ҷалб намудааст. Аз ҷумла, забоншинос Н. Гадоев дар мақолааш «Луғот ва 

истилоҳоти этнографӣ дар гӯйиши Тагнов» оид ба ҷашни арусӣ дар байни 
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мардуми минтақаи Кӯлоб фикру ақидаҳои ҷолиб овардааст. Ӯ таъкид намудааст, 

ки тоҷикон таърихи қадим ва бой доранд ва анъанаву расму оинҳои зиёди ин 

мардум то ҳозир маҳфуз нигоҳ дошта мешавад [55, с. 71–79].  Ҷашни арусу 

домодӣ барои тоҷикон яке аз ҷашнҳои муқаддас ба ҳисоб рафта, тоҷикон онро 

пос медоранд ва барои гузаронидани он муддати дуру дароз тайёрӣ мебинанд. 

Вожаву истилоҳоти вобаста ба ин маросим хеле зиёданд. Дар сарзамини Хатлон 

маросими тӯй дар ҳама давраҳо, аз қадим то ба кунун дар натиҷаи ҳодисаҳои 

таърихӣ, сиёсӣ ва ҳаёти иҷтимоиву иқтисодӣ ба дигаргуниҳо дучор шудааст. 

Имрӯз, дар байни тоҷикони кӯҳистон истилоҳоти ҷашни арусӣ вижагиҳои худро 

дорад. Аз тадқиқотҳои илмию маводи фолклорӣ метавон ба чунин натиҷа расид, 

ки дар ҷашни арусӣ баробари доштани хусусиятҳои муштарак тафовутҳо низ 

мавҷуд аст.   

Говарабахш // говорабахш – ин маросимро дар тамоми манотиқи 

ҷумҳурӣ, аз ҷумла минтақаи Кӯлоб дучор шудан мумкин аст. Ин истилоҳ ба он 

далолат мекунад, ки волидони писару духтар ҳанӯз дар овони тифлии онҳо барои 

мустаҳкам намудани риштаи дӯстию рафоқат бо ҳамдигар аҳд мебанданд, ки 

ҳангоми болиғ шудани фарзандонашон онҳоро ба ҳамдигар хонадор менамоянд.  

Хостгорӣ // Авсақолӣ – калимаи мазкур нияти хонаободкунии ҷавононро 

дорад. Ин ҳам истилоҳи махсуси русуми ҷашни арусӣ буда, тоҷикӣ маҳсуб 

мешавад ва хеле паҳншуда аст. Муҳтавои ин чунин аст: Аз хонаи домод 

намояндагон бо сардори падари домодшаванда ё ягон хешу табори 

домодшаванда бо туҳфа ба хонаи падари арус меоянд, то ки духтари онҳоро 

барои писарашон номзад кунанд. Баъди ин падару модари духтар хешу ақрабои 

худро ба хонашон даъват намуда, ба онҳо перомуни масъалаи қудошавӣ бо 

шахсони ба хостгорӣ омада, маслиҳат менамоянд. Агар волидони духтар барои 

қудошавӣ розӣ шаванд, туҳфаро қабул менамоянд, баъди ҳафтае ин маъракаро 

мегузаронанд, яъне ба хонаи арус туҳфаҳои нав дар шакли либос, гов, бузу 

гӯсфанд оварда, маъракаро ботантана мегузаронанд. Дар сурати барои хешшавӣ 

розӣ набудан, туҳфаҳоро бо тамоми каму косташ ба воситаи миёнрави махсус ба 

хонаи «қудошаванда» пас гардонда мешавад.  
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Ноншиканон – маросими номзадкунии духтар мебошад, ки дар хонаи 

духтар, дар ҳузури хешовандони вай барпо мегардад. Аз тарафи домодшаванда 

гӯсфанд ё буз, шириниҳо ва ба миқдори лозима сон ё рӯймолчаҳо ба хонаи 

арусшаванда бурда мешавад. Пас чорвоеро кушта, барои хостгорон, ҳаққу 

ҳамсояҳо зиёфат медиҳанд. Баъд аз зиёфат нафаре аз хостгорон ба соҳибхона 

изҳори матлаб мекунад. Дар сурати мувофиқати духтардор, мӯйсафеде дуо 

мехонад ва ҳозирон даст ба рӯй кашида, омин мекунанд ва барои духтар бахти 

сафед мехоҳанд. Ӯ сипас ду нони болои ҳам гузошташударо бо даст шикаста, 

тикаҳои онро дар табақ ё лаълии ширавор мегузорад, ки баъд ба ҳозирон дода 

мешавад. 

Таличапечон –истилоҳи тоxикӣ буда, аз ду реша иборат аст, талича-исм, 

печ-асоси замони ҳозираи феъли печондан ва пасванди – он. Ин ҳам маъракаи 

занон аст, ки пеш аз тӯй барпо мешавад. Тарзи гузаронидани ин маърака дар ҳар 

минтақаи xумҳури якхел нест. Дар ин маърака занон xамъ шуда, тамоми xиҳози 

арусро ба шакли буғча карда мебанданд. Баъд аз анxом додани ин кор аҳли 

маърака дафу доира гирифта месароянду рақсу бозӣ мекунанд ва суруд 

мехонанд: 

Шаҳ дар минбарай, 

Болои тахти зарай. 

Шаҳи зардрӯмол, 

Чашмои шаҳ хуморӣ. 

Мо орзу дорем, 

Шаҳ кай биёя суворе, 

Эй холаи тӯйдоре, давлат ба сарут, 

Саду сисола шава, гулписарут. 

Гулта бурдуме, 

Баргаки гулта бурдуме 

Ай миёни духтаро 

Духтари хонарута бурдуме. 

****** 
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Гулта бурдум, баргаки гулта бурдуме, 

Ай миёни духтарот кулча шурта бурдуме. 

Гулта бурдум, баргаки гулта бурдуме, 

Ай миёни духтарот Саъбагулта бурдуме. 

Сари дегдони баланд, кулчашури модаре, 

Ай миёни духтарот Саъбагулта бурдуме. 

Қинғолбозӣ – аз ду реша иборат аст, қинғола (туркӣ) –духтар–исм, бозӣ 

– исм.  Дидори ошиқонаю маҳрамонаи писар бо духтар пеш аз тӯй маҳсуб 

мешавад. Роҷеъ ба ин вожа байни донишмандону мардумшиносон фикру 

ақидаҳои ҷолиб ва гуногун мавҷуд аст. Чунончи Р.Л. Неменова калимаи 

«қинғола»–ро духтари номзадшуда маънидод кардааст [184, с. 98].  

Қалин – ин истилоҳ аз забонҳои туркӣ ба забони тоҷикӣ гузаштааст. Пулу 

моле, ки ба ивази духтар–келин дода мешавад, ки онро маҳр низ мегӯянд. Ин 

расми қадимии тоҷикон ба шумор меравад. 

Қалинхушкунанда. Калимаи мураккаб буда, аз се ҷузъ иборат аст: қалин 

– калимаи ӯзбекӣ, хуш ва кунанда тоҷикӣ мебошад. Истилоҳи овардашуда барои 

ифодаи мазмуни зерин меояд: Шахсоне аз хонаи арус барои гирифтан моли 

қалин ба хонаи домод мераванд. Субҳи рӯзи тӯй ба хонаи волидони домод, яке аз 

хешовандони арус бо ду мӯйсафеди рӯзгор дида меоянд. Волидони домод онҳоро 

хуш пазироӣ менамоянд ва барояшон зиёфат медиҳанд. Онҳо баъд аз нушиҷон 

кардани хӯрок бо падари домод ва баъзе ҳамсоягон ба ҳавлӣ мебароянд. Тағои 

домод чорворо аз оғил бароварда, ба назди онҳо меорад ва яке аз онҳо теъдоди 

чорворо бо овози баланд мешуморад. Баъди ин қалинхушкунандаҳо чорвоҳои 

интихоб намудаашонро ҳай карда, ба хонаи арус мебаранд.  

Идона. Ин истилоҳи хоси ҷашни арусӣ маҳсуб шуда, пеш аз тӯй воқеъ 

мешавад. То тӯй шудани духтар, агар ягон ид биёяд, масалан, иди Қурбон, Фитр, 

8– март ба хонаи духтардор, албатта, туҳфа бурдан лозим мешавад.  

Ҷиҳоздӯзон– вожаи тоҷикӣ буда, аз ду реша иборат аст, ҷиҳоз (арабӣ) –

исм, дӯз –асоси замони ҳозираи феъли дӯхтан ва пасванди – он. Дар он дӯхтани 
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кӯрпаю кӯрпачаи арус ба сомон мерасад. Ин ҳам маъракае ҳаст, ки дар он рақсу 

тарона ҳам шукӯҳу шаҳомати ин расмро зебо мегардонад. 

Чу зебост, минбари тахти арусӣ, 

Дар ӯ ороста, рахти арусӣ. 

Ба рӯяш дилбару сӣ дилбар бо ҳам, 

Шукуфта чун гули бахти арусӣ. 

Якеро чеҳра аз шоди дамида, 

Якеро зулфи мушкинаш хамида. 

Яке бо хислати поки ҳамида, 

Якеро нури худовандӣ ба дида. 

Сарупобарӣ (бурдани ҷиҳози арус).  Калимаи мазкур тоҷикӣ буда, аз се 

реша иборат аст: сар+у+по+бар+ ӣ. Сар– исм, по–исм, узвҳои бадани инсон, – у– 

пайвандак, бар–асоси замони ҳозираи феъли бурдан. Дар ин ҷо калимаи «ҷиҳоз» 

арабӣ буда, ба чизу чора ва амволи арус далолат мекунад. Ин маросим расо як 

ҳафта пеш аз саршавии тӯй баргузор мегардад. Сарупобарӣ маъракаи калон буда, 

барои анҷом додани он хешу табор, наздикони оилаи арус ва ҳамсояҳову 

ҳамдеҳаҳо даъват карда мешаванд. Дар ин расму оин тамоми занони деҳа 

иштирок менамоянд ва саҳми худро мегузоранд. Ҳар кас барои арус аз хонаи худ 

туҳфае мегирад, ё аруси ояндаро бо суруде ё таронае насиҳат мекунад:  

      Арус, эй хоҳарам зинҳор зинҳор, 

Дили ёри азизатро маёзор, 

Агар як зара дони қадри шавҳар. 

Бидон ту модарашро xои модар. 

Ки модар ҳеҷ бадхоҳи писар нест, 

Зи модар ҳеҷ келинро зарар нест. 

Ба вақти кори хона дасти ӯ гир, 

Макун аз ҳарфош ҳаргиз дилат реш. 

Ки нози модарӣ дорад биандеш. 

Оши маслиҳат. Ин ибора аслан аз тоҷикию арабӣ таркиб ёфтааст. Ош–

тоҷикию маслиҳат–арабӣ. Ин номи маъракаест, ки як рӯз пеш аз тӯй барпо 
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мегардад. Барои гузарондани тӯй хешу табор ва ҳаққу ҳамсояҳо даъват карда 

шуда, онҳо вазифадор мешаванд, ки ҳангоми тӯй кадом корҳоро бояд иҷро 

намоянд. Ин маърака дар хонаи қудошавандагон баргузор мегардад. Ин анъана 

то рӯзҳои мо побарҷост ва дар ҳама гӯшаҳои Тоҷикистон, махсусан минтақаи 

Кӯлоб мавриди истифода қарор дорад. 

Фотиҳагирон – истилоҳи тоҷикӣ буда, аз ду реша иборат аст, фотеҳа 

(арабӣ) исм, гир– асоси замони ҳозираи феъли гирифтан ва пасванди – он. 

Расми тақсими вазифаҳо дар тӯйи арусӣ дар байни хешовандон ва ҳамсоягон аст, 

ки як рӯз пеш аз тӯй сурат мегирад. Хешону ҳамсоягон дар хонаи соҳиби тӯй 

ҷамъ омада, дар бораи тарзи гузаронидани тӯй маслиҳат мекунанд. Дар фарҷоми 

ин расм шахсе сураеро аз Қуръони карим хонда барои хуб гузаштани тӯй дуои 

хайр мекунад. Дар баъзе минтақаю ноҳияҳои вилояти Хатлон, аз ҷумла минтақаи 

ҷануби Кӯлоб, ин расмро «нони маслиҳат» мегӯянд.       

Ясавул – вожаи туркӣ буда, мансуб ба исм аст. Шахси масъули тӯйи 

арусиро меноманд, ки беиҷозату машварати ӯ дар тӯй ҳеч кас ягон кореро иҷро 

карда наметавонад. Ин аз замонҳои қадим то замони мо омада расидааст. Ин 

шахсро соҳиби тӯй бо машварати наздикону хешовандон ва пайвандонаш таъйин 

менамояд. Ясавул ҳуқуқ дорад, касе, ки тӯйро вайрон мекунад ё интизомро риоя 

наменамояд, вайро ҷазо медиҳад.   

Шаҳкашак – вожаи тоҷикӣ буда, аз ду реша иборат аст, шаҳ–исм, каш–

асоси замон ҳозираи феъли кашидан.  Ин расм дар шаби тӯй воқеъ мешавад. Як 

гурӯҳи ҷавонон аз хешовандони арус домодро ба ин тарафу он тараф кашида, ба 

ӯ имконият намедиҳанд, ки вориди зери чодари арус ё хонаи арус шавад. Агар ин 

кор ба онҳо муяссар нашавад, маҷбуран ба шаҳкашон ҳамчун «туҳфа» ҳадя ё пул 

диҳанд.     

Кулчапазон – вожаи тоҷикӣ буда, аз ду реша иборат аст, кулча–исм, паз–

асоси замони ҳозираи феъли пӯхтан ва пасванди ҷамъсози – он. Маросими 

пӯхтани кулчаҳои тӯёна. Дар ин маврид модари арус хешу табор ва 

ҳамсояҳояшро, инчунин кадбонуҳои ҳунармандро барои дар танӯр часпонидани 

кулчаҳои хуштамъу ширмол даъват менамояд. Ин ҳам як маъракаи бонувон буда, 
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бе дафу доира ва рақсу суруд намешавад. Занони ҳунарманд нон мепазанду 

дигарон рақсу бозӣ мекунанд. 

Кӯрпарезон – вожаи тоҷикӣ буда, аз ду реша иборат аст, кӯрпа–исм, рез– 

асоси замони ҳозираи феъли рехтан ва пасванди ҷамъсози – он. Ин маросим 

анъанаи қадимӣ буда, аз замонҳои пеш то замони мо омада расидааст. Ин ҳам 

маъракаи бонувон аст. Барои омода намудани кӯрпаю кӯрпача ва дигар ҷиҳози 

арус занони ҳунарманди деҳа даъват карда мешавад, ки абраю астарҳои пешакӣ 

тайёршударо пахта пур кунанд ё ҷой диҳанд. Ба ин муносибат, албатта, тантанаи 

калоне барпо мешавад ва занон баъди тановули зиёфат рақсу бозӣ ва хурсандӣ 

мекунанд. 

Кӯрпадӯзон – вожаи тоҷикӣ буда, аз ду реша иборат аст, кӯрпа–исм, дӯз–

асоси замони ҳозираи феъли дӯхтан ва пасванди ҷамъсози – он. Ин расм анъанаи 

қадимӣ буда, аз замонҳои пешин то кунун омада расидааст ва чанд рӯз пеш аз 

тӯйи арусӣ бо иштироки хешу табор дар хонаи арус баргузор мегардад.  

Кӯчабинон – вожаи тоҷикӣ буда, аз ду реша иборат аст, кӯча–исм, бин– 

асоси замони ҳозираи феъли дидан, –он пасванд. Маросими даъвати арус ба 

хонаи волидони домод, ки чанд рӯз пас аз тӯй воқеъ мешавад, кӯчабинон ном 

дорад.   

Никоҳбон – маросими суннатии хондани хутбаи никоҳ аст ва ҳамчун 

«сафедӣ» ё «дастсафедӣ» ба бошандагони ин маърака туҳфа дода мешавад.  

Порчабурон – вожаи тоҷикӣ буда, аз ду реша иборат аст, порча–исм, бур–

асоси замони ҳозираи феъли буридан ва пасванди xамъсози –он. Яке аз 

суннатҳои тӯй аст, ки чанд рӯз пеш аз он дар хонаи арус ду тор кашида мешавад, 

ки ин расм торзанон низ ном дорад. Дар яке аз торҳо сару либосе, ки волидони 

духтар омода кардааст ва дар тори дигар сару либосе, ки оилаи домод ба арус 

ҳадя кардааст, овехта мешаванд, то занон ин либосҳоро тамошо кунанд.  

Пешғелон – вожаи тоҷикӣ буда, аз ду реша иборат аст, пеш–зарф, ғел–

асоси замони ҳозираи феъли ғелидан ва пасванди –он. Расми тӯйи арусиест, ки 

пеш аз даромадани домоду арус ба хона модаркалони домод дар остонаи дар 

меғелад ва арусу домод аз болои ӯ ҷаҳида мегузаранд, то умри дароз бинанд.  
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Шаҳҷаҳд – вожаи тоҷикӣ буда, аз ду реша иборат аст, шаҳ–исм, ҷаҳд 

(даъват) – исм.  Шахсе, ки аз ҷониби хонаводаи арус барои даъват кардани 

домоду ҳамроҳони вай фиристода мешаванд.   

Шаҳмард – вожаи тоҷикӣ буда, аз ду реша иборат аст, шаҳ–исм, мард– 

исм.  Ҷавонеро меноманд, ки ҳамроҳи домод ба хонаи арус рафта, аз он ҷо арусро 

гирифта ба хонаи домод меоранд.  Дар рӯзи тӯй пеш аз никоҳ интихоб карда 

мешаванд. Шаҳмард (рафиқи шаҳ//ҷӯраи шаҳ) аз ҷиҳати сохташ мураккаб аст. 

Дар рӯзи тӯй, пеш аз никоҳ барои дар назди шаҳ (домод) нишастану ӯро ҳамроҳӣ 

намудан ду xавоне, ки ҳанӯз оиладор нашуданд, ҳамчун xӯраи шаҳ меоянд ва 

онҳо дар қабати шаҳ меистанд. Онҳо баробари шаҳ аз косаи оби никоҳ бо нияти 

нек менӯшанд ва дуо мекунанд, ки чунин рӯзи хушбахтӣ ба сари онҳо низ фаро 

расаду онҳо ҳам ба ин рӯзи нек бирасанд. Баъди ба итмом расидани маросими 

никоҳ, яке аз xӯраҳои шаҳ то тамом шудани тӯй дар қабати домод меистад. 

Айнан чунин маърака дар хонаи арус ҳам мегузарад.      

Дугонаи арус – вожаи тоҷикӣ буда, аз ду калима иборат аст, дугона ва 

арус дар бари арус истода ба намуди зоҳирии арус таваҷҷуҳ зоҳир намуда, ҳар 

замон либосҳои арусро ба тартиб медарорад. Баъди ба хонаи домод расондани 

арус ва анҷом ёфтани тӯй фаъолияти «дугонаи арус» ба охир мерасад. Дар баъзе 

ҷойҳо як чанд сол пеш вазифаи дугонаи арус то чил рӯз идома меёфт.  

Сартарошон – вожаи тоҷикӣ буда, аз ду реша иборат аст, сар–исм, 

тарош–асоси замони ҳозираи феъли тарошидан ва пасванди –он. Ин мавърака 

пеш аз маросими тӯйи арусӣ бо иштироки волидон, дӯстон ва ҳамсояҳои домод 

дар хонаи ӯ барои тарошидан ё кӯтоҳ кардани мӯйсару пӯшондани либоси 

домодӣ гузаронда мешавад.  

Саллабандон – вожаи тоҷикӣ буда, аз ду реша иборат аст, салла–исм, 

банд–асоси замони гузаштаи феъли бастан ва пасванди –он.  Ин ҳам як суннати 

тӯйи арусӣ маҳсуб мешавад. Баъди сартарошон домодро ба хона медароранд ва 

шахси рӯзгордидае ба сари домод салаи сафедро мебандад. Ин расм акнун танҳо 

дар деҳаҳои кӯҳистони дурдаст боқӣ мондааст. Ҳатто дар байни тоxикони 

Самарқанду Бухоро ҳоло ҳам ин расм побарxост. Дар он xо пеш аз тӯй хонаводаи 
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домод наздикону ҳамсоягони худро пешакӣ огоҳ мекунанд, ки фалон рӯзу соат 

маросими саллабандон воқеъ мешавад ва онро бо тантана баргузор менамоянд. 

Дар ин маросим, барои модар, бибӣ ва меҳмонон қолину кӯрпачаҳои нав 

густурда, шаҳро болои кӯрпачаҳо шинонда, дар ҳузури меҳмонон ба сараш се 

метр докаро салла баста, туҳфаҳои худро пешкаш менамоянд. Яке аз xураҳои 

шаҳ ин саломномаро мехонад: 

Салом эй дил, салом ёрони ҷонӣ, 

Салом бар манзили бахти ҷавонӣ. 

Дуруди мост пайки ошиқона, 

Пайи асту нишоту тарона. 

 

Чунин таронаҳоро мехонанду раққосон рақс менамоянд: 

Имшаб ҳамаро ба дида неру аxаб аст, 

Сармаст ҳама зи савту созу тараб аст. 

Имшаб зи xамоли ҳусни домоду арус, 

Равшан ҳама чун рӯз ҳарчанд шаб аст. 

Бубинед чеҳраи пурнури шаҳро, 

Аруси нозанин монанди моҳро. 

Саршувон // Саршувакон – вожаи тоҷикӣ буда, аз ду реша иборат аст: 

сар–исм, шу–асоси замони ҳозираи феъли «шустан» ва пасванди –вон. Ин 

маросими шустушӯи арус пеш аз тӯй аст. Маъмулан занони солим, ки дасти хуб 

доранд, сари арусро мешӯянд.    

Банд гирифтан – аз ду вожаи тоҷикӣ ташкил шудааст: банд ва гирифтан. 

Ин вожа ҳам аз давраи қадим манша мегирад ва яке аз урфу одат ва анъанаҳои 

маъмули ҷашни арусӣ маҳсуб мешавад. Муҳтавои истилоҳи банд гирифтан 

чунин аст: Ҳангоме ки арус ба хонаи домод меравад, xавонони деҳае, ки арус дар 

он xо мезист, маслиҳат карда, роҳи мошинеро, ки дар он арус савор аст, 

мебанданд, яъне ба гузаштани мошин монеа эxод менамоянд. Дар ин маврид 

бояд аз тарафи домод ба ин xавонон туҳфа (буз, гӯсфанд ё як миқдор пул) 

диҳанд. Ҳамин ки онҳо пулро гирифтанд, фавран роҳи мошинро озод мекунанд 
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ва корвони мошинҳо роҳи худро давом медиҳанд.  Дар акси ҳол xавонони деҳа 

ба ҳаракати мошин иҷозат намедиҳанд. Ин анъана, ҳоло ҳам давом дорад ва ин 

расмро дар тамоми ҷумҳурӣ ба xо меоранд.  

Чодарзанон – маросими кашидани чодар дар хонаи арусу домод ба шумор 

меравад.  

Арусбиёрон – вожаи тоҷикӣ буда, аз ду реша иборат аст, арус–исм, биёр–

асоси замони ҳозираи феъли овардан ва пасванди ҷамъсози –он маросими 

занонаест, ки ба муносибати ташриф овардани арус дар хонаи домод баргузор 

мегардад. Дар баъзе манотиқи Кӯлоб ин расмро келинбиёрон, келинфуророн 

низ меноманд. 

Шаҳбарон – истилоҳи тоҷикӣ буда, аз ду реша иборат аст, шаҳ–исм, бар–

асоси замони ҳозираи феъли бурдан ва пасванди –он. Маросими ташрифи домод 

ба хонаи арус шаҳбарон ном дорад.  

Арусбинон – вожаи тоҷикӣ буда, аз ду реша иборат аст, асоси замони 

ҳозираи феъли дидан ва пасванди ҷамъсози –он. Расму оини арусбинон баъд аз 

як ё ду рӯзи маърака барпо мешавад, дар хонаи домод. Волидони арус дар як 

зарф гӯштбирён, дар зарфи дигар ҳалвою тухмбирён ва дар дастархон қумочу 

кулчаҳо гузошта, ба хонаи домод меояд. Модари домод ҳамсоязанҳоро даъват 

мекунад ва арусбинон оғоз мешавад. Дар ин вақт арус дар пушти чодар мешинад, 

дугона ва ё модари арус чодарро боло мебардорад. Матои сафеде назди арус паҳн 

мекунанд ва туҳфаҳои овардаи модарро рӯйи он мегузоранд. Келинбинонро 

хушдомани арус оғоз менамояд. Ӯ бо туҳфаи худ вориди чодар мегардад ва дар 

он замон арус бо дугонааш барои эҳтироми хушдоман аз ҷой мехезад. Арус то ба 

пешаш расидани хушдоман ба ӯ таъзим мекунад. Дугонаи арус рӯйбанди ӯро 

боло мекунад ва рӯйи арусро нишон медиҳад. Хушдоман пешонӣ ва рӯйи ӯро 

бӯса карда, бармегардад ва ин сурудро мехонад:     

Арусу шаҳ, иллоҳо шод бошед, 

Ба гулбоғи ҳаёт озод бошед. 

Дар оғуши диёри ишқу армон, 

Яке Ширин дигар Фарҳод бошед. 
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Дугонаи дигари арус чунин сурудро мехонад:       

Хоҳам ин хона пур аз ханда шавад, 

Аз вафою ишқ поянда шавад. 

Маҳзани равшанию нур шавад, 

Чашми бад бинад агар кӯр шавад. 

Шахси бад роҳ наёбад ба дараш, 

Соҳиби хона зафарёб шавад. 

Соҳиби бачаи бисёр шавад, 

Сулҳу оштӣ ҳамоҳанг шавад. 

Дар вақти бозгашт модари арус аз туҳфаҳои худ ба қудояш медиҳад. 

Ҳамин тавр, бо навбат хешовандони домод ва ҳамсоязанҳо вориди хонаи арус 

гашта, арусро мебӯсанду ба ӯ, туҳфа медиҳанд, ё бо суруде арусро табрик 

мекунанд:  

Эй арусӣ нозанин, бар хона бахтовар шавӣ, 

Пас, барои ёри худ, аз сидқи дил дилбар шавӣ. 

Ман таманно мекунам дар шоҳроҳи зиндагӣ, 

Келини арзандаи ин хонаву дар шавӣ. 

Шуморо обру бошад ҳамеша,  

Баланд аз қуллаҳои кӯҳсорон. 

Ҳамеша бахти олам ёратон бод, 

Чунин аст орзуи ҷамъи ёрон.  

Пас аз анxоми ин маросим модари арус аз таому шириниҳо ва қумочу 

кулчаҳои худ ба занон медиҳад, то ин ки аҳли хонаводаи онҳо низ аз чашидани 

кулчаҳо бенасиб намонад ва ҳар кас бо мурод барои расидан ба чунин рӯзи нек 

луқмае ба даҳон мебарад. Ба ин васила арусу домодро ба ин рӯзи саид 

муборакбод мегӯянд.    

Шаҳсалом – вожаи тоҷикию арабӣ аст, шаҳ– тоҷикӣ, исм, салом– арабӣ. 

Бонуе дар назар дошта мешавад, ки пас аз як рӯзи тӯй аз тарафи модари арус 

дастархонеро ба хонаи домод мебарад.  
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Яхдонбарӣ (сандуқбарӣ) – вожаи тоҷикӣ буда, аз се реша иборат аст, Ях–

исм, дон– исм, бар– асоси замони ҳозираи феъли бурдан. Ин маросим баъди як 

рӯзи тӯй баргузор мегардад. Модари арус ҳамаи занони маҳалларо ҷамъ намуда, 

барои бурдани сандуқи ҷиҳози арус ба хонаи домод даъват менамояд. Бо сандуқ 

ҳалвою кулча ва дигар хӯрданиҳо зам шуда, занҳои махсус ба хонаи домод 

сандуқи хӯрданиро мебаранд.  

Чодарканӣ – вожаи тоҷикӣ буда, аз ду реша иборат аст: чодар–исм, кан– 

асоси замони ҳозираи феъли кандан, –ӣ– пасванд. Расми кандани чодари арусӣ 

пас аз тӯй баргузор мегардад. Дар баъзе манотиқи Кӯлоб баъди як ҳафта 

баргузор мегардад.  

Ҳафтабарӣ – вожаи тоҷикӣ буда, аз ду реша иборат аст, ҳафт–шумора, 

бар– асоси замони ҳозираи феъли бурдан, –ӣ– пасванд. Дар давраҳои пеш расми 

мавриди назар баъди як ҳафта воқеъ мешуд. Дар замони ҳозира бошад ин расм на 

камтар аз як ё ду моҳ баргузор мешавад.    

Домодталбон – вожаи тоҷикӣ буда, аз ду реша иборат аст, домод–исм, 

талаб –асоси замони ҳозираи феъли талабидан ва пасванди –он.  Вақту муҳлате 

ин расму оин ба худи қудоҳо вобаста аст. Муҳиммаш ин расму оин то ҳоло дар 

маҳаллаҳо вуҷуд дорад ва ин риоя карда мешавад. Баъди гузаштани чанд муддат 

аз тӯй, маросими даъват намудани домод ба хонаи хусур барпо мегардад. Домод 

барои рафтан ба хонаи хусур, либосвориҳо ва хӯрданиҳои зиёдеро ҳамчун 

дастовез мебарад. Домод дар хонаи хусур хеле хуш қабул карда мешавад. Ба 

шарафи ӯ, зиёфати калоне барпо мегардад. Ҳамаи ҳаққу ҳамсояҳо барои аз 

наздик шинос шудан ба назди домод меоянд ва дилхушӣ менамоянд. Хусур 

домодашро бо сару либос ва дигар туҳфаҳои гаронарзиш сарфароз мегардонад. 

Баъд наздикони домод ва хешутабори арусу домод вориди хона шуда, бо дафу 

таблак суруди зеринро мехонанд ва гурӯҳи духтарон рақс мекунанд: 

Ба келину домод салом мегӯем, 

Ба Ширину Фарҳод салом мегӯем. 

Ҳозирон: Ҳазор алек. 

Илоҳо то пиритон умр бинед, 
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Ба хурсандӣ ҳаёти боҳузур бинед. 

Шумо ҳам аз бачаҳотон тӯю сур бинед. 

Ба келину домод салом мегӯем, 

Ба Ширину Фарҳод салом мегӯем. 

Арусталбон // келинбинон – вожаи тоҷикӣ буда, аз ду реша иборат аст, 

арус–исм, талаб –асоси замони ҳозираи феъли талабидан ва пасванди –он. Ин 

русуми тоҷикӣ аст ва ташрифи арус ба хонаи падар бо даъвати волидонаш воқеъ 

мегардад, ки ин пас аз якчанд моҳи тӯй сурат мегирад.  

Табақбаранда – истилоҳи тоxикӣ буда, аз ду реша иборат аст, табақ-исм, 

бар- асоси замони ҳозираи феъли бурдан, -анда- пасванде, ки замони ҳозираи 

сифати феълӣ месозад.  Шахсе аз хешони наздики арус ба ин вазифа таъйин 

мешавад. Ин шахс дастархони пур аз нозу неъматро бардошта, ба хонаи арус 

мебарад. Барои ин кораш аз хонаи арус туҳфа мегирад. Бояд зикр кард, ки 

дастархони арус аз 8 навъ хӯрданӣ, аз xумла кулча, қумоч, ҳар гуна ҳалвоҳо, 

гӯшти бирён, ё қимакардашуда иборат аст. Табақбаранда ин дастархонро ба 

хонаи домод бурда, онро ба модари домод медиҳад. Модари домод дастархонро 

кушода ба ҳозирон тақсим карда медиҳад ва дигарон инро назорат менамоянд. 

Косалесон – вожаи тоҷикӣ буда, аз ду реша иборат аст, коса–исм, лес–

асоси замони ҳозираи феъли лесидан ва пасванди ҷамъсози –он. Расми омадани 

домод бо рафиқонаш ба хонаи арус аст, ки ба ин хотир волидони арус зиёфате 

медиҳанд ва аз домоду ҳамроҳонаш нақдина (пул) ҳадя мегиранд. 

Рӯкушоён – вожаи тоҷикӣ буда, аз ду реша иборат аст, рӯ–исм, кушо–

асоси замони ҳозираи феъли кушодан ва пасванди –он. Ин маросими ҷашни 

арусӣ аст, ки дар баъзе ноҳияҳои ҷумҳурӣ арусро расман ба хешу табори домод 

муаррифӣ мекунанд.    

Синабарон – вожаи тоҷикӣ буда, аз ду реша иборат аст, сина–исм, бар–

асоси замони ҳозираи феъли бурдан ва пасванди –он. Модари арус пас аз як ё ду 

рӯзи тӯй сарсинаи гӯсфандро обҷӯш карда, ба хонаи духтараш мебарад ва аз ин 

хӯрок домоду арусро зиёфат мекунад.  
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Хамиртуруштозакунон – вожаи тоҷикӣ буда, аз чор реша иборат аст, 

хамир (арабӣ) –исм, турш (тоҷикӣ)– сифат, тоза– сифат, кун– асоси замони 

ҳозираи феъли кардан ва пасванди – он.  Амали тайёр кардани хамирмоя аст, ки 

пеш аз суннати кулчапазӣ дар ҷашни арусӣ баргузор мегардад.  

Хусурталбон– вожаи тоҷикӣ буда, аз ду реша иборат аст, хусур–исм, 

талаб–асоси замони ҳозираи феъли талабидан ва пасванди –он.  Расми ба 

меҳмонӣ даъват намудани падару модар ва хешу ақрабои арус аст. 

Ҳинобандон – вожаи тоҷикӣ буда, аз ду реша иборат аст, ҳино–исм, банд–

асоси замони гузаштаи феъли бастан ва пасванди –он. Яке аз одатҳои ҷашни 

арусист, ки дар хонаи арус бо иштироки духтарон ва дугонаҳои арус бо рақсу 

бозӣ ҷашн гирифта мешавад. Дар ин базм ҳозирин чунин суруд мехонанд: 

Давидему давидем, 

Усмаи сиёҳ харидем. 

Ба қоши келин молидем, 

Ё ин ки: 

Келин дар болохона, 

Домод дар меҳмонхона. 

Домод аспаша об дод, 

Келин зулфаша об дод. 

Ё ин ки: 

Қади арēс зебанда, 

Лабҳои шаҳ механда. 

Чодара боло кунед, 

Қадша намоён кунед. 

Чодарканон – вожаи тоҷикӣ буда, аз ду реша иборат аст, чодар–исм, кан–

асоси замони ҳозираи феъли кандан ва пасванди –он. Маросими бардоштани 

чодари арус, пас аз тӯй (вобаста ба маҳал аз се то як сол) мебошад.   

Ҷойандозон // Ҷойгаҳандозон: вожаи тоҷикӣ буда, аз ду реша иборат аст, 

ҷой–исм, андоз–асоси замони ҳозираи феъли андохтан ва пасванди –он. Яке аз 

суннатҳои ҷашни арусӣ буда, шаби аввали ҳамхобаи арусу домод воқеъ мешавад.  



 
 

246 
 

Ҷойғундорон – вожаи тоҷикӣ буда, аз ду реша иборат аст, ҷой–исм, 

ғундор–асоси замони ҳозираи феъли ғундоштан ва пасванди –он.  Русуми 

ғундоштани рахти хоби арусу домод баъд аз ҷашни арусӣ.   

Ҷомапӯшон – вожаи тоҷикӣ буда, аз ду реша иборат аст, ҷома–исм, пӯш– 

асоси замони ҳозираи феъли пӯшондан ва пасванди –он. Расми пӯшондани ҷома 

баъди поён ёфтани тӯй. 

Сарбофии арус – машшота сари арусро дар лаҳзаҳои гуногун шона 

мекунад, ҳангоме ки арус бори аввал дар хонаи шавҳар сар мешӯяд. Барои 

бофтани мӯйи ӯ шахси махсус, яъне ҳунарманд даъват карда мешавад. Барои 

бофтани сари арус ҳамчун назри дасти арус ба мӯйбоф машшота чизе (либос, 

рӯймол) ҳадя мекунанд, ки онро «сафедӣ» меноманд. 

Ҳангоми гузаронидани ин маросим духтарон чунин сурудҳо мехонанд: 

Домоду аруси меҳрубон пир шавед, 

Дар олами ишқи худ ҷаҳонгир шавед. 

***** 

Ширин шавад, шакар шавад, 

Аввалинатон писар шавад. 

Писар, ки шуд Ибни Сино, 

Духтар, ки шуд Зебунисо. 

******* 

Эй очаи xон ло – и – лоит кардум, 

Хокистари кӯчата кулолӣ кардум. 

Ҳаждаҳ сари сол хоната бонӣ кардум, 

Имрӯз, ки мерам хоната холӣ кардум, 

***** 

Имшаб чӣ шабе, шаби гудоз аст, имшаб, 

Як шаби пур аз розу ниёз аст имшаб. 

Домод, ки бандаи ишқ шудаст, 

Бар гардани ӯ зулфи дароз аст, имшаб. 
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Баъд аз гузаронидани ин маросим русуми сарбофӣ шуруъ мешавад. Ин 

расмест, ки баъди шустани сари арус мӯйҳои арус бо як тарзи зебою шинам шона 

зада, хушбӯ карда, баъд бофта мешавад. Чи тавр, чи хел бофтани мӯйи сари арус 

ба машшота вобастааст. Тарзи бофтани мӯйи арус ба ҳунари зани ҳунарманде 

вобаста аст, ки ин кори масъулиятнокро ба зимма гирифтааст. Арусон мӯйи 

худро ба таври ҳархела мебофанд, то ки зебо намоянд. Дар ҳақиқат, ба таври 

дилкаш оро додани мӯй ба наварусон зебу зинати беандоза зам менамояд. Ҳатто 

наварусон то вақти кӯдакдор шуданашон мӯяшонро танҳо ду ё сеқабата 

мебофанд. Онҳо пас аз писартӯй карданашон ду кокули чаппа ва баъди хонадор 

кардани фарзанд то охири умр ду кокули роста мебофанд. Тарзи бофтани мӯйи 

арус ба навъи мӯй ва дарозии он вобаста аст. Агар мӯй дароз бошад, барои он ки 

ба корҳои рӯзгор халал ворид накунад, ҳамаи кокулҳо якҷоя карда тугун 

мебанданд, ё ин ки ду кокули тагбофро ба боло гирифта, кокулҳоро ба печонида 

ҷамъ карда мебанданд. Дар байни мардуми Кӯлоб доир ба мӯйи сари арус баъзе 

гуфтаҳо аз давраи қадим мерос мондаанд. Масалан, дар шаби аввали арусӣ 

шавҳар бояд ба мӯи аруси худ бо меҳр даст занад, вагарна сари арус рамида 

мегардад ва боиси рехтани мӯйи арус мешавад. Баъд аз хонадоршавӣ, агар мӯйи 

сари зан бирезад, пас мегӯянд, ки дасти мард ба мӯйи зан нафоридааст. 

Маросими бофтани мӯйи сари арус сарбофӣ ном дорад. Мӯйи сари намнокро 

шона зада, фарқ мекушоянд, вобаста ба навъ ва дарозию зичии мӯйи арус ва ё бо 

хоҳиши ӯ мӯйсари арусро бо тарзҳои гуногун мебофанд. Ба машшота барои 

бофтани мӯйи сари арус ҳадяҳо ва туҳфаҳо дода мешавад. Бояд қайд кард, ки ин 

маросим дар шароити ҳозира қариб, ки аз байн рафтааст. Ҳоло наварусон ва 

ҷавонон ба кошонаи ҳусн рафта дар онҷо мӯйи сари худро чи хеле хоҳанд, ҳамон 

тавр орову торо медиҳанд. Мӯй як бойгари ҳусну ҷамоли духтарон ва наварусон 

маҳсуб мешавад. Маҳз барои ҳамин дар байни мардум баъзе панду андарзҳо 

доир ба мӯй ҷой доранд, ки овардани онҳо аз манфиат холӣ нест:  

1). Агар мӯйи арус дарозу зебо бошад, вақти бофтан ба як бофи кокул 

муҳрае барои рафъи захми чашм ё туморчаи майдаро гузаронда маҳкам 

мекунанд, то ки ба кокулон чашми бад нарасад. 
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2). Набояд ҳар каси ноозмуд сарро бофад, зеро агар дасти сарбоф ба мӯй 

нафорад, мӯйи сар рехта кам мешавад. 

3). Агар тори мӯйи зан ба хӯрок афтад, дар хонавода дилхунукӣ пайдо 

мешавад. 

4). Агар тори мӯйи зан ба нӯги ҷорӯб печад, зан сардард мешавад. 

5). Агар тори мӯйи зан ба дасти нохалаф афтад, зан хонавайрон мешавад. 

6). Агар мӯйи духтар бетартиб бошад, хостгораш дилхунук мешавад. 

7). Агар тори мӯйи келин ба косаи хушдоман афтад, дар байни онҳо 

дилхунукӣ пайдо мешавад. 

8). Агар зан дар хонаи каси дигар сар шӯяд, давлаташ мепарад ва ба он 

хона касофатӣ меборад. 

9). Агар зан тоқӣ ё рӯймоли сарашро гум кунад, ё ба касе ҳадя диҳад, 

нодорӣ, камбағалӣ дари хонаи ӯро мекӯбад. 

10). Агар тори мӯйи зан ба оташ афтад, зан дардманд мешавад. 

Баъди таҳлили истилоҳоти ҷашни арусӣ ба чунин хулоса омадан мумкин 

аст, ки истилоҳоти маросимию суннатӣ барои равшан намудани бисёр 

масъалаҳои этнолингвистӣ кумак хоҳад расонд. Калима ва истилоҳоти ҷашни тӯй 

ва дигар маросимҳои суннатӣ, ки бо пасванди –он таркиб ёфтаанд, аз ҷиҳати 

фарогирии мазмунҳои гуногун хеле ҷолиб ва бою рангин мебошанд. Омӯхтан ва 

пажуҳиши истилоҳоти мавриди назар ба мо имконият медиҳад, ки мо ба таърихи 

зиндагии мардуми худ аз наздик шинос шавем. Дар бораи ин истилоҳоти суннатӣ 

фикру ақидаи дуруст дошта бошем.  Ин истилоҳот ҳамчун вожаҳои пурарзиши 

суннатӣ барои омӯзиши мардуми эронитабор аҳаммияти бузурги илмӣ дорад.  

Сабки таҳқиқ дар асоси илми забоншиносию мардумшиносии муқоисавӣ – 

таърихӣ ҳамзамон бо усули синхронӣ сурат гирифтааст. Аз ин нигориш 

бармеояд, ки мардуми мо аз қадим фарҳангдӯст будааст. Тамоми русумҳои 

ҷашни арусӣ ва суннатиро бо шеъру суруд ва рақсу бозӣ мегузаронданд. Ҳатто 

сухани одии худро бо сухани мавзун мегуфтанд. Маълум аст, ки тамоми 

истилоҳоти суннативу маросимӣ дар забони софу беолоиши мо маҳфуз аст. 

Барои ба мазмуну муҳтавои ҳар як маросиму ҷашнҳои суннатӣ аз забон унвони 
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дурусту мувофиқ меҷӯем. Беҳуда намегӯянд, ки забон оинаи фарҳанги миллат 

аст. Ин нукта чунин маънӣ дорад, ки саргузашт ва вазъи илму дониши ҳар халқу 

миллат дар забони вай таҷассум меёбад. Он миллате, ки соҳиби фарҳанги 

мутараққист, забони ғанӣ хоҳад дошт ва баръакс. Ва ҳамаи расму оин ва 

анъанаҳои фархундаи халқи худро дар худ инъикос карда метавонад.  Пас, 

забони мо оинаи фарҳанги миллат ва боиси ифтихор аст. Зеро вай аз ҷумлаи 

забонҳои сарватманд буда, хеле барвақт, бештар аз ҳазор сол, қабл аз ин соҳиби 

шохаи адабии худ гашта буд. 

Барои таҳқиқи матнҳои фолклорӣ таҳияи анвои ҷадвалҳо, луғатҳо, 

нақшаҳои маҳалу минтақаву кишвар ва монанди ин муҳим аст. Яке аз луғатҳои 

дигар, ки бояд дар асоси матнҳои фолклорӣ таҳия шавад, ин луғати басомад 

(чандомад) мебошад. Ф. Муродов ҳангоми таҳқиқи ҳамосаи «Гӯрғулӣ» аз таҳияи 

басомади вожаҳо истифода намудааст. Ӯ ҳангоми таҳқиқи мазмун ва мундариҷаи 

ҳамосаи «Гӯрғулӣ» (Гӯрӯғлӣ) асосан 9 достони гӯяндаи машҳур Одина Шакарро 

(1888–1960) ҷудо карда, дар асоси онҳо луғати 5699 калима ва ибораро таҳия 

намудааст. Дар натиҷа се луғат: 1. Луғати алифбоӣ; 2. Луғат дар асоси мавзуъ; 3. 

Луғати чандомод ба вуҷуд меояд [172, с. 6]. 

Сипас Ф. Муродов дар рисолаи илмии худ номгӯи 19 мавзуъро меорад, ки 

инҳо мебошанд: 1. Коинот, олами ғайриорганикӣ, ҷирмҳои осмону замин». 2. 

Табиат; инсон як ҷузъи табиат, рустаниҳо, ҷонварон, ҳайвонот. 3. Фазо ва макон. 

4. Ҳаҷм, шумора. 5. Моҳият, воқеа, ҳодиса. 6. Замон, вақт. 7. Биниш, рӯшноӣ, 

ранг, садо (овоз), ҳарорат, вазн, бӯй, таъм. 8. Табдили макон. 9. Хоҳишу амал. 10. 

Ақл, шуур, ҳиссиёт, хулқу атвор. 11. Тафаккур, фикркунӣ, андеша. 12. Забон, 

забон ҳамчун воситаи бадеӣ. 13. Хат ва имло. 14. Санъат, ҳунар. 15. Ҷамъият. 16. 

Сохтмон, нақлиёт, лавозимоти ҷангӣ, рӯзгор. Авзори асп. 17. Хоҷагӣ. 18. Ҳуқуқ, 

этика, шариат, одат, хурофот. 19. Дин, Худо [172, с. 17–95]. 

Мутаассифона, ҳангоми нашри китоб дар пайдарпайии шуморагузории 

мавзуъҳо нуқсон рух додааст. Муаллиф дар асоси ҳамин луғати мавзуӣ ба мисли 

оина он чи дар достонҳои гӯянда Одина Шакар тасвир шудааст, изҳори назар 

кардааст. Ба гуфти Р. Раҳмонӣ, агарчи ӯ оид ба масъалаҳои лингвофолклористика 
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ва этнолингвистика баҳс накардааст, вале кори анҷомдодааш дар ҳамин самт аст 

[227]. Зеро, Ф. Муродов таҳти роҳнамоии И. Левин фолклоршиносе, ки аз 

равишҳои байналмилалӣ хуб огоҳ буд, таҳқиқ анҷом додааст. Аз таҳқиқи 9 

достони Одина Шакар маълум мешавад, ки кадом вожаҳо дар кадом мавзуъ дар 

байни мардуми минтақаи Кӯлоб вирди забон буда, дар ин ҳамоса мавриди 

истифода қарор гирифтааст. Теъдоди вожаҳо дар мавзуи аввал чунин будааст: 

«Мавзуи коинот, олами ғайриорганкӣ. Ҷирмҳои осмону замин ҷамъ 2446 бор 

такрор ёфтааст. Калимаҳои дунё – 581, об – 235, хок – 208, замин – 138, ҳаво – 

116, мавқеи бештареро касб кардааст. Чор унсур, ки асоси зиндагӣ ва ҳастиро 

ташкил медиҳад, сетои он: об, хок, ҳаво дар луғати тартибдодаи мо бараъло 

зиёдтар дида мешавад» [172, с. 20]. 

Дар идома ин муҳаққиқ барои тасдиқи фикри худ мисолҳо меорад, ки дар 

асоси намунаҳои овардаи ӯ метавон оид ба ҷиҳатҳои лингвофолклористӣ ва 

этнолинвистии ин ҳамоса иттилоъ пайдо намуд: «Ду чашмаи ма косаи тар», 

«Сайқал кунум дар хоки тар», «Яке нагарда боди ҳаво», «Сина мемола дар хоки 

сиё», «Печида дар хокои тар», «То зонура ғутида дар хоки сиё», «Ай кимхову 

рубастшон ай оби зар», «Такяҳое, ки мондан ай оби тилло», «Оби чашма мереза 

мисли борон», «Оби чашми ту мисли боронай» ва ғ. Дар таҳқиқи анҷомдодааш 

Ф.Муродов ба он гурӯҳи луғатҳо ишора менамояд, ки ба инсон ба сифати як 

ҷузъи табиат, ҷонварон, ҳайвонот марбут мебошанд. Ин муҳаққик баъди 

овардани намунаи 181 калима, ки ҳар кадоме аз 5 бор (алафи тар, гулдашт, гули 

бодом, ғӯл, дулта, зиё, зилга, зилол, қири Аваз, қири безувон, реша, ривоҷ, 

себарга, тату, чавлӣ, ярадор) то 344 бор (зан) дар достон такрор шудаанд, чунин 

натиҷагирӣ кардааст: «Образи инсон дар нуҳ достони «Гӯрӯғлӣ»–и Одина Шакар 

1283 бор, табиат – 3406 маротиба такрор ёфтааст. Аз ин рӯ, метавон гуфт, ки 

тасвири табиат дар эпоси «Гӯрӯғлӣ» мавқеи бештаре дорад» [172, с. 25]. 

Ф. Муродов андешаҳояшро дар асоси луғатҳои таҳиянамудааш баён 

кардааст. Дарвоқеъ, барои дарки бештари ин матни ҳамосӣ, тасвирҳои халқии 

достонсаро ва бо муҳит ҳамоҳанг будани ҳамосаи «Гӯрғулӣ» таҳияи луғати матн 

мусоидат намудааст. 
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Ҳамаи матнҳои достонҳои ҳамосаи «Гӯрғулӣ» бо гӯйиш сабт ва нашр 

шудааст. Муҳаққиқони этнолингвист ба он назаранд, ки матни фолклорӣ дар 

баён ё иҷро кардани ҳар гӯянда тафовут дорад. Ин тафовутҳо дар иҷрои ҳар 

гӯянда хуб ба назар мерасад. Ҳар гӯянда шунидаашро ба таври худ, ҳатман, ба 

восита думбура дар қолаби назм дароварда сароидааст. Барои мисол, чанд пора 

аз оғози достонро дар иҷрои чанд достонсаро меорем. Ба ин порчаҳои манзум на 

аз диди фолклорӣ, балки аз диди забони гуфтории гӯяндагон назар мешавад. Мо 

барои он порчаҳоро меорем, ки гӯяндагон матнро айнан он тавре ки шунидаанд, 

насароиданд, балки онро бадоҳатан эҷодкорона бо истифодаи забони муҳити 

худ, пешкаши шунавандагон намудаанд. Порчаи аввалро дар иҷрои Одина 

Шакар меорем, ки дар маҷмуа зери унвони «Достони таваллуд ёфтани Гӯрғулӣ» 

омада, бо чунин мисраъҳо шуруъ мешавад: 

Дунё дунёи гулбурон, 

Чамбул гуфтанӣ номай дар ҷиён, 

Хуҷаи Аҳрор гуфтанӣ кас дар шаҳр калон, 

Рамаву галаш ҳаст дар майдон. 

Хазинаҳои зар дора, моли фураймон. 

Як бача дора дар ҷиён, 

Садри Кибор номи худшон, 

Як духтарай мурчамиён, 

У ҳастай келини худшон, 

Бибиҳилол ҳастай номшон, 

Хушҷамол ҳастай суратшон. 

Паймона пур шид ай ҳардушон. 

Азроил шидасту меҳмон. 

Ба амри холиқи раҳмон, 

Чанги нозук зад ба таншон, 

Арақ баромад ай лабшон, 

Ларза давид дар баданшон, 

Ба амри холиқи акбар, 
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Қазо кардаст зану шавҳар. 

Як дашт ҳастай биёбуна, 

Худуш ҳастай гулбуруна, 

У ҷа гирифтан манзилшона, 

Ҳомила буд Бибиҳилол, 

Пурормун рафтак у чолдор, 

Хонаи қавр шидаст ҷошон, 

Нуҳ моҳ кашидай баданшон. 

Ай вуҷуди мурдашон, 

Таваллуд шидаст бачашон [134, с. 9]. 

Порчаи дигаре меорем, ки гӯяндаи он Раҷабов Қурбоналӣ буда, достон 

бидуни унвон оғоз мешавад: 

Як сифат кунем, эй рафиқо, 

Ай таваллуди Гуруғлишо, 

Шунидам, ки дар мулки дурман, 

Бибӣ–Ҳилол будай номи яг зан, 

Хоҳари Алпомиш буд Ҳилол, 

Акаи майда буд Аҳмадохон. 

Дар хона яг рӯзе ҷанҷол шид, 

Ҳилола лат кардан, малол шид. 

Бо ду руш оби дида ҷар шид, 

Ай ватан ба саҳро бадар шид. 

Рафта–тафта қишлоқе дид, 

Ҳавлии Алида расидак, 

Зани Алӣ дида бабарбар, 

Синуш гуфтак: «Биё–ку, эй хоҳар». 

Яг шабе дар ун ҷа меҳмон шид, 

Нақл карду сируш айён шид [78, с. 35]. 

Порчаи сеюм дар иҷрои Ҳикмат Ризо (1894–1990), зодаи ноҳияи Файзобод 

буда, зери унвони «Достони Райҳонараб подшоҳ аз модар омадани Гӯруғлӣ ба 
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дунё ва бино мондани Чамбули мастон» оварда шудааст. Ӯ ба достонсароёни 

минтақаи Кӯлоб низ иртибот дошт ва дар айни замон бо ҳофизии худ дар байни 

мардуми Кӯлоб низ шуҳрат пайдо карда буд. Забон гуфтории то ҳадде ба забони 

минтақаи таҳқиқи мо наздик аст. Барои муқоиса аз оғози достони ӯ чанд мисраъ 

меорем: 

Райҳонараб буд подшоҳи калон. 

Ҳукмронӣ мекард ба ҷаҳон, 

Қизу қирғин дошт чандинта ойҷон, 

Хирмангул гуфтагӣ духтар дошт – моҳи ҷон, 

Тилисмгар дошт сеҳрхон, 

Қуръазан дошт, қуръа мекард баён. 

Хоҳ дуст медид, хоҳ душман, 

Дар Райҳон мекард баён.  

Қуръа зад, дид халқи туркманон, 

Ободишон дар туқаи Найистон, 

Аҳмад корфармо аст, дар халқи турманон, 

Арбоб аст – амали калон, 

Юсуфхон, Қаҳҳорхон, 

Нодирхону Зуҳурхон, 

Камлобеку Қарахон. 

Далла гуфтанӣ зан дошт Аҳмадхон, 

Духтар дошт моҳи тобон, 

Ҳилол ном дошт як хуҳар, 

Аз ҳуснаш олам мунаввар, 

Ҳуснаша мекард панно, 

Хизмата мекард ба янгаҳо, 

Ҷавр мекашиду ҷафо, 

Хизмати ҳафт янгара меовард баҷо, 

Булак буд ҷои хобашон, 

Шабзиндадорӣ мекард ойҷон, 
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Гиря мекарду фиғон, 

Зиндагонӣ мекард ҳамчунон [76, с. 47]. 

Мо фақат се порчаеро аз се гӯяндаи машҳур барои муқоисаи забони матнҳо 

овардем. Чунонки ба назар мерасад, дар ҳамаи матнҳо дар дохили матн, ҳангоми 

сабти онҳо, навиштагирандаҳо номи қаҳрамони асосии ҳамосаро «Гурғулӣ» (ё 

Гурғулӣ) овардаанд. Яъне, он тавре ки шунидаанд, матнро ҳамон тавр ба нашр 

омода кардаанд. Вале дар рӯйи ҷилди баъзе китобҳо аз ҷумла китобе, ки соли 

1962 чоп шуд, унвонро «Гӯрӯғлӣ» нишон додаанд. Ин матнҳо, ки бо гӯйиши 

мардум аст ва дар дохили матн низ гуфтори маҳаллӣ риоя шудааст, бояд дар 

унвони китоб ҳам дар номгузорӣ шакли дурусти он бо лаҳҷа «Гуруғлӣ» риоя 

мешуд. Дигар ин ки, агар бодиққат аз ҷиҳати забони гуфторӣ ба ҳар се матн 

назар намоем, мебинем, ки онҳо вижагиҳои худро доранд. Дар ҳар се матн аз 

тариқи забони омиёна шунидаҳо ва мушоҳидаҳои гӯяндагон инъикос ёфтааст. 

Дар се матн мазмун айнан якранг нест. Ин нуктаҳо барои таҳқиқи 

этнолингвистии матнҳои фолклорӣ муҳим ба шумор меравад, ки дар оянда 

метавон бо ҷузъиёт ба таҳқиқи онҳо пардохт. 

Боз як мисол меорем, ки он марбут ба насри фолклорӣ, яъне жанри афсона 

аст. Ин афсона «Маликаи Зебоҳусн» аст, ки ба воситаи магнитофон сабт 

шудааст. Гирдоварандаи он А.Маҳмадаминов бо заҳмати зиёд онро айнан ба 

нашр омода намудааст. Афсона аз аввал то охир барои таҳқиқи забони матнҳои 

фолклорӣ муфид аст. Барои ошноии бештар ва ба асли мақсади таҳқиқи худ 

наздик шавем, чанд ҷумлае аз аввали афсонаро дар зер меорем ва шарҳи 

луғатҳои гирдоварандаро, ки дар поварақ аст, дар қавс пас аз вожаи лаҳҷавӣ ҷой 

медиҳем: «Яг (=як) боя яг сурук (=рамаву гала гӯсфандон) гуспанд дошту да 

(=дар) ёғбайи (=ағбаи) Санги Сабз (=номи кӯҳ) воре (=мисли) ҷо гуспанд 

мечарунд (=мечаронад). Ай (=аз) хов хесту гуфт: 

– Ё тани Парвардигор, мо (=ман) умрум (=умрам) и (=ин) хел хов надида 

будум (=будам). Бояд, ки яг қишлоқ браму (=бираваму) таъбири ховма 

(=хобамро) ай яг домулло пурсум (=пурсам). Гуспанда бесоҳиб партофт, хамбид, 

умад як қишлоқда (=дар қишлоқ) суроғ кард, як хунайи (=хонаи) домуллора 
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(=домуллоро) ишунуш (=нишонаш) додан. Друмад (=даромад), салом доду 

гуфт…» [148, с. 11–12]. 

Бо диди этнолингвистӣ ба ин порчаи матни афсона назар меандозем. 

Аввал, матн бо лаҳҷа буда, барои таҳқиқи лаҳҷашиносӣ маводи беҳтарин аст ва 

худи таҳиягари матн низ вожаҳои лаҳҷавиро шарҳ додааст. Дуюм, матн барои 

таҳқиқи забони фолклор, яъне лингвофолклористика ҷолиб аст ва ба меъёрҳои 

лингвофолклористӣ [225] ҷавбогӯ мебошад. Сеюм, матн дар як фазои этникӣ, бо 

лаҳҷа, бо тасвири расму оинҳои вобаста ба мардуми он минтақа, бо вижагиҳои 

анъанаи фолклорӣ нақл карда шудааст. Ин матн бо ҳамон гӯйиши маҳаллӣ, барои 

этноси ҳамон маҳал, хеле ҷаззоб буда, гӯяндаи он солҳост, ки бо ин забону 

маҳорти махсуси ба мардум ошнову қарин ба онҳо ғизои маънавӣ мебахшад. Аз 

ин рӯ, матнҳои фолклорӣ барои пажӯҳиши масъалаҳои этнолингвистӣ 

сарчашмаи муҳим ба ҳисоб мераванд ва дар оянда муҳаққиқонро лозим аст, ки ба 

ин масъала таваҷҷуҳи бештар зоҳир намоянд.  

Таҳқиқи муфассали масъалаи мавриди назар бояд дар рисоли ҷудогона 

сурат гирад. Ин ҷо мо фақат барои намуна ба чанд нукта ишора карда, ёдовар 

шудем, ки ҳангоми омӯхтани масъалаҳои этнолингвистӣ бояд ба матнҳои 

фолклорӣ аҳаммияти махсус дода шавад. 

Ҳамин тавр, жанрҳои фолклорӣ (чистон, зарбулмасалу мақол, дубайтӣ, 

рубоӣ, суруд, афсона, қисса ва амсоли ин), ки аз минтақаи Хатлон сабт шудаанд, 

барои омӯзиши масъалаҳои этнолингвистӣ маводи муҳим ба шумор мераванд ва 

дар оянда имкон дорад оид ба ҳар кадоми ин жанрҳои фолклорӣ бо диди 

этнолингвистистӣ таҳқиқи муфассал ва густурда анҷом дода шавад. 

 

Хулосаҳои боби V 

1. Гирдоварию нашри матнҳои фолклорӣ аз гӯйишу лаҳҷаҳо ва таҳқиқи 

забонии онҳо барои ҳамаҷониба таҳқиқ намудани масъалаҳои 

лингвофолклористика, этнолингвистика ва фолклор муҳим буда, барои анҷом 

додани таҳқиқоти бунёдӣ дар ин росто заминаи мусоид фароҳам меорад. 
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2. Матнҳои фолклорӣ яке аз сарчашмаҳои муҳимми илми этнолингвистика 

буда, аз тариқи онҳо метавон ба бисёр масъалаҳои мубрами забоншиносӣ посух 

пайдо кард. Ҳамаи матнҳо, ки дар ёди мардум ё соҳибони забон маҳфуз 

мондаанд, як навъ хазинаи маълумот мебошанд. 

3. Таҳияи луғатномаи конкорданс дар асоси матнҳои фолклорӣ хеле муҳим 

арзёбӣ мегардад, зеро барои хонанда дар бораи вожа, ки дар контекст оварда 

мешавад, иттилои муфассал медиҳад. 

4. Барои таҳқиқи матнҳои фолклорӣ таҳияи анвои ҷадвалҳо, луғатҳо, 

нақшаҳои маҳалу минтақаву кишвар ва монанди ин муҳим аст. Яке аз луғатҳои 

дигар, ки бояд дар асоси матнҳои фолклорӣ таҳия шавад, ин луғати басомад 

(чандомад) мебошад. 

5. Жанрҳои фолклорӣ (чистон, зарбулмасалу мақол, дубайтӣ, рубоӣ, суруд, 

афсона, қисса ва амсоли ин), ки аз минтақаи Хатлон сабт шудаанд, барои 

омӯзиши масъалаҳои этнолингвистӣ маводи муҳим ба шумор мераванд ва дар 

оянда имкон дорад оид ба ҳар кадоми ин жанрҳои фолклорӣ бо диди 

этнолингвистистӣ таҳқиқи муфассал ва густурда анҷом дода шавад. 

6. Дар илми забоншиносӣ барои таҳқиқи асарҳои фолклорӣ равишҳои 

мухталиф барои дарки забони матнҳо ба вуҷуд омадааст. Яке аз онҳо ин равиши 

«лингвомарказӣ» мебошад. Намояндагони равиши «лингвомарказӣ» матнҳои 

фолклориро мавриди таҳқиқ қарор дода, ба таносуби «забон» ва «матн» бештар 

аҳамият медиҳанд. 

7. Равиши дигаре, ки муҳаққиқон дар солҳои охир ба он ишора менамоянд 

ин равиши «антропомарказӣ» (инсонмарказӣ) мебошад. Тибқи ин равиш, дар 

маркази аслии матн инсон қарор дорад. 
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ХУЛОСА 

Натиҷаҳои таҳқиқро мо ба таври зерин ҷамъбаст намудем: 

1. Мафҳуми этнолингвистика ҳамчун равия, ҳарчанд дар асри XIX арзи 

вуҷуд кард, вале ба сифати соҳаи нави мустақили илми забоншиносӣ зодаи садаи 

XX мебошад. Этнолингвистика барои ташхиси муносибатҳои забон ва мардум, 

таҳқиқи забонии робитаи забон ба қабилаву қавмҳо, халқу миллатҳо, сиёсатҳои 

забонии давлатҳои гуногуни дунё ва муносибату таъсири ин сиёсатҳои забонӣ ба 

аҳолӣ аз диди нав роҳи васеъ боз мекунад.  

Пажуҳишҳои этнолингвистӣ дар илми забоншиносии тоҷик ҳамчун як 

равияи нави илмӣ ба роҳ монда шуда, дар оянда метавонад, як бахши муҳимми 

пажуҳишҳои забоншиносии тоҷик гардад [12-М; 30-М]. 

2. Этнолингвистика далелҳои забонӣ, сарчашмаҳо, таърихи ибтидоии 

қавмҳоро якҷо бо масъалаҳои этногенез мавриди баррасии илмӣ қарор медиҳад. 

Фаровонии илмҳои мухталифе, ки ба баррасии масъалаҳои марбут ба этногенез, 

гуногунии сарчашмаҳо иртибот доранд, мубрамияти ин масъаларо муайян 

мекунад [16-М]. 

3. Шаклҳои мухталифи дар маҷмуъ гирифташудаи вазъу ҳолати забонӣ 

забони миллиро ташкил мекунанд. Ҷузъиёти муайянкунандаи забони миллӣ 

нутқи адабии гуфтугӯӣ, забони адабиёти бадеӣ, илм,  публитсистика, забони 

коргузорӣ ва ғайра мебошанд. 

Сохтори дарунӣ, қонуниятҳои кору амалкард ва таҳаввулоти забон дар ин ё 

он вазъу ҳолати забонӣ, таҳлили мувофиқат байну намудҳои мухталифи вазъу 

ҳолати забонӣ ва халқиятҳо, гурӯҳҳои иҷтимоӣ дар ҷомеа ба вазифаҳои 

забоншиносии қавмӣ дохил мешавад. 

Намунаҳои гуногуни вазъи забонӣ ба шаклҳои нутқи  шифоҳӣ ва хаттӣ 

ҷудо мешаванд. Дар чорчӯбаи нутқи шифоҳӣ лаҳҷа, минтақаи лаҳҷаҳо, шеваву 

лаҳҷа, тарзи гуфтор, региолект, нутқи шевагии касбӣ, арго, нутқи касбии шаҳр, 

забони махсуси гурӯҳҳо, нутқи адабии гуфтугӯӣ, нутқи адабии расмӣ ҷудо 

мешаванд [13-М]. 
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4. Меъёрҳои забони адабӣ дар муддати тулонии таърихи густариши забони 

адабӣ ташаккул меёбад ва шакли собит ва устуворро ба худ гирифта, дар шакли 

дастур ё грамматикаи забон барои ҳамаи соҳибзабонон ҳатмӣ мегардад. 

Меъёрҳои забони адабии тоҷикӣ дар асрҳои IX–X дар давраҳои Саффориёну 

Сомониён, дар баробари ташаккул ёфтани миллати тоҷик шакли устувор пайдо 

кардаанд, вале дар сохтори дастурии забон тағйироти куллӣ дида намешавад. 

Тағйироти бамиёномада бештар хусусияти ҷузъӣ дошта, ба шаклу ифодаи овоии 

калимаҳо, тағйири маъноӣ ё ворид шудани вожагони нав (бештар иқтибосӣ), 

ҷойивазкунии баъзе унсурҳо дар дохили ҷумла ва ғайра марбут мебошанд. Ба ин 

маънӣ имлои аксари ҳиссаҳои нутқи забон низ мазмунан хусусияти таърихӣ 

дошта, аз хусусиятҳои дастурии ҳамин давраи густариши забони адабӣ сарчашма 

мегирад [33-М]. 

5. Забони адабӣ дар асл шакли олии мавҷудияти забон буда, хусусиятҳои 

асосии зеринро доро мебошад: 

–Вуҷуд доштани меъёрҳои муайяншудаи собит, ки бошуурона нигаҳдорӣ 

ва риоя мешаванд ва дар фарҳангу луғатнома ва дастурҳои забон инъикос 

меёбанд, ки онро дар забоншиносии муосир кодификатсия ё меъёргузорӣ ё 

рамзгузории меъёрӣ меноманд; 

–Дорои хат будани забон; 

–Хусусияти фаролаҳҷавӣ доштан; 

–Сервазифа будани забони адабӣ [13-М]. 

6. Пажуҳиши сиёсати забонии давлатҳои ҷаҳон, якзабонии миллӣ ва забони 

ақаллиятҳои миллӣ, забони матбуот, расонаҳои иттилоотӣ ва забони давлатӣ, 

барномаҳои забони давлатӣ ва ҳимояву ҳифзи забонҳои дигар қавму миллатҳо аз 

масъалаҳои муҳимми этнолингвистика мебошад. 

Имрӯз масъалаи ҳимоя ва ҳифзу нигаҳдории забони модарӣ дар аксари 

кишварҳои ҷаҳон ба яке аз масъалаҳои бунёдии нигаҳдории ҳувияти миллӣ 

мубаддал гардидааст. Дар шароити ба истилоҳ “ҷаҳонӣ шудан” ҳифзу 

нигаҳдории забони модарии мо ва дар маҷмуъ, лаҳҷаву шеваҳои он бисёр муҳим 

аст [33-М]. 
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7. Дар робита ба лаҳҷаву гӯйишҳои тоҷикии минтақаи Хатлон бояд гуфт, 

ки ин лаҳҷаву гӯйишҳо ҳамчун ҷузъи бисёр муҳимми забони адабӣ имрӯз ба 

лаҳҷаи минтақаи васеъ табдил ёфта, ба забони шифоҳии адабӣ таъсири зиёд 

мерасонад. Онҳо аз нуқтаи назари этнолингвистӣ ба региолект ё гӯйиши 

минтақавӣ табдил ёфтаанд. 

Региолект ин шакли хоси нутқи шифоҳиест, ки дар он, аллакай, 

хусусиятҳои зиёди лаҳҷа аз байн рафтааст. Ин шакл, аз як тараф, ҳанӯз ба 

мақоми забони стандартии адабӣ нарасидааст, аз тарафи дигар, бо сабаби мавҷуд 

будани хусусиятҳои зиёди тағйирёбанда ба пуррагӣ ба гуфтугӯи содаи шаҳрӣ 

рост намеояд. Региолектҳо (шеваҳои минтақа) як қатор лаҳҷаҳои ҳамҷавор, 

инчунин, шаҳру шаҳракҳо ва гурӯҳҳои зиёди ин ё он халқиятҳоро дар бар 

мегиранд [15-М]. 

8. Пажуҳиши забон дар асоси региолект дар забоншиносии муосир 

аҳамияти вижа пайдо кардааст, зеро дар марҳилаҳои гуногуни мавҷудияти худ ва 

шаклҳои мухталиф, аз ҷумла намунаҳои навъҳои минтақавии он, ҳатто 

вижагиҳои шахсияти забонии нависанда, аз ҷумла вижагиҳои шеваи забонии ӯ ва 

инъикоси хусусиятҳои региолектӣ ба паҳлуҳои гуногуни рушди забон равшанӣ 

меандозад [15-М]. 

9. Дар таърихи забони тоҷикӣ масъалаи ҷудо кардани лаҳҷаву шеваҳо 

мавзуи баҳсбарангез аст. Махсусан, истифодаи истилоҳҳои лаҳҷа ва шева дар 

байни забоншиносон баҳсҳои зиёдеро ба вуҷуд овардааст. Бархе бар ин 

ақидаанд, ки ба ҷойи лаҳҷа истилоҳи шева истифода карда шавад. Дигарон 

тарафдори истилоҳи лаҳҷа мебошанд. Ба ақидаи мо, истифодаи истилоҳи гӯйиш 

ба маънои “диалект” дуруст ба назар мерасад [33-М]. 

10. Номҳои ҷуғрофӣ ва номвожаҳои марбут ба об (ҳидронимия), кӯҳҳу 

теппаҳо барои ҳалли масъалаҳои этногенез ва таърихи қавмӣ маводи бебаҳо 

мебошанд. Дар бисёр ҳолатҳо, номвожаҳои ҷуғрофӣ як минтақаи мушаххасро аз 

нуқтаи назари этнотаърихӣ ба таври эътимодбахш ва равшан нишон медиҳанд [4-

М]. 
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11. Таркиби луғавии лаҳҷаҳо паҳлуҳои гуногуни хусусияти қавмию 

қабилавии халқро, ки ба таърихи ташаккул ва инкишофи тафаккури мардум 

вобастаанд, инъикос мекунад. Вожагони лаҳҷаҳои маҳаллӣ дар давоми солиёни 

тулонӣ зина ба зина рушд намуда, вазъи зиндагии намояндагони худро вобаста 

ба тағйироти сохти ҷомеа дар давраҳои гуногуни таърихӣ таҷассум мекунанд. 

Лаҳҷаи Хатлон, ки яке аз лаҳҷаҳои минтақавии ҷануби Тоҷикистон аст, аз нигоҳи 

вожагон хеле ғанӣ ва гуногунранг аст [6-М; 7-М]. 

12. Дар давраи бостонии рушди забонҳои эронӣ забонҳои авестоӣ ва 

форсии бостон танҳо аз ду гӯйиш ва бо таваҷҷуҳ ба вижагиҳои лаҳҷавии гимнҳои 

авестоии аввал, аз се гӯйиши эронии бостон намояндагӣ мекунанд, ки ҳамаи 

забонҳои эронии бостонро дар бар намегиранд. Дар баробари ин гӯйишҳо, боз 

дигар гӯйишҳои бисёри эронӣ, ки дар осори хаттӣ сабт нашудаанд, ё то замони 

мо нарасидаанд ва ҳанӯз дар илм номаълуманд, вуҷуд доштанд. Ҳамаи ин 

гӯйишҳо ба худ номи мушаххасе доштанд, ки то ҳоли ҳозир номаълум мондаанд. 

Номгузории забонҳои эронии бостон аз тарафи эроншиносони шинохта ғолибан 

аз номи осори хаттии давраи бостонии рушди забонҳои эронӣ гирифта шудаанд. 

[33-М]. 

13. Забони авестоӣ ҳамчун забони аслии қадими мардуми Бохтар, забони 

матнҳои муқаддаси дини зардуштӣ қадимтарин забони маълуми гурӯҳи эронӣ 

буда, ҳеҷ норасоие дар баробари забони “Ригведо” (санскрит) надорад. Забони 

“Авасто”, азбаски дар замонҳои мухталиф ва дар қаламравҳои гуногун ташаккул 

ёфтааст, яксон нест. Аммо ду гӯйиши асосӣ: гӯйиши гот ё гӯйиши готӣ, бештар 

қадимитар ва гӯйиши младоавастоӣ (ё авастоии пасин)–и авестоӣ аз ҳам фарқ 

мекунанд. 

Забони “Авасто” дорои хосияти возеҳи флективӣ аст ва аз рӯи хусусиятҳои 

худ ба забони форсии бостон хеле наздик аст, бо он тафовут, ки қадимтарин 

забони қабилаҳои эронии бостон мебошад. Ин забон дорои бархе вижагиҳои 

овоӣ ва вожагонӣ мебошад, масалан, дар “Авасто” “Худо” – “yazata” тоҷикии 

“Яздон”, “коҳин” (рус. жрец) – “āƏravan”, аммо дар осори хатти мехии забони 
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форсии бостон мутаносибан “бага” – Худо ва “magu” – “коҳин” (рус. маг, жрец) 

[33-М]. 

14. Муҳаққиқон забонҳои ориёиро ба ду бахши бузург: забонҳои ғарбӣ 

ва забонҳои шарқӣ ҷудо кардаанд. Забонҳои маъруфи давраи миёнаи бохтариву 

суғдӣ ва хоразмӣ, ки дар ин минтақаҳо дар он давр мавриди истифода қарор 

доштанд, ба гурӯҳи забонҳои шарқии эронӣ дохил мешаванд [33-М]. 

15. Дар давраи миёнаи рушди забонҳои эронӣ лаҳҷаву гӯйишҳои Хатлон 

дар ҳавзаи забони бохтарии миёна қарор дошта, як бахши муҳимми забони 

бохтарӣ ё тахориро ташкил медод. Забони бохтарии миёна, ки дар манотиқи 

имрӯзаи шимолу маркази Афғонистон, ҷанубу маркази Тоҷикистон ва ҷануби 

Ӯзбекистон густариш пайдо карда буд, дар давраи миёнаи рушди забонҳои эронӣ 

нақши муассир дошт [33-М]. 

Забони бохтарии миёна, дар муқоиса бо забонҳои эронии давраи миёна, ки 

бо этнонимҳои онҳо (порсӣ–форсӣ, суғдӣ, хоразмӣ, портӣ номгузорӣ шуда 

буданд, номи таърихии худ “ориёӣ”–ро нигоҳ доштааст. 

16. Забону лаҳҷаҳои минтақаи Хатлон дар давраи нави рушди забонҳои 

эронӣ, дар баробари гӯйишҳои дигари сарзаминҳои васеву паҳновари Хуросону 

Фарорӯд, ба лаҳҷаву гӯйишҳои забони форсии нав ё тоҷикӣ иртиботи бевосита 

доштанд. 

Ба ибораи дигар, дар ин минтақа дар ин давра, дар баробари забони 

бохтаривӣ ё тахорӣ, гунаи маҳаллии забони форсии дарӣ мавриди истифода 

қарор доштааст [8-М]. 

17. Дар ибтидои асри VIII забони зиндаи мардуми Балх (ва ё қисми он) 

забони тоҷикӣ будааст. Аз рӯйи иттилооти муаллифони арабизабон Ибни 

Муқаффаъ (721–757) ва Муқаддасӣ (асри Х) метавонем ба хулосае оем, ки 

аллакай дар оғози асри VIII забони тоҷикӣ (форсӣ) дар Балх забони мардум буд. 

Ба таври намуна, яке аз қадимтарин осори ба дасти мо расида, бо алифбои арабӣ 

порчаи шеърие мебошад, ки дар «Таърихи Табарӣ» ҳангоми тасвири ҳодисаҳои 

солҳои 727–737 замони шикаст хӯрдани арабҳо дар ҷанг ба муқобили мардуми 

Хатлон (Аз Хуталон омадиҳ, Ба рӯ табоҳ омадиҳ...) оварда шудааст. Матни ин 
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маълумот ва хусусияти худ ин суруда шубҳае дар бораи аз байни мардум 

баромадани он ва хеле машҳур будани ин қитъаи шеърӣ дар Балх боқӣ 

намегузорад [33-М]. 

18. Истифодаи номҳои ҷуғрофиро бар асоси осори давраҳои таърихӣ дар 

таҳқиқ ва шинохти луғати забонҳои матрук ҳамчун маводи муҳимми таърихӣ ва 

забоншиносӣ бояд арзёбӣ кард. Дар ин раванд метавон номҳои фаровонеро аз 

ҳавзаҳои забонии Бохтару Суғд мавриди таҳқиқ қарор дода, ташаккул ва сохтору 

овоии номвожаҳоро тибқи манобеи хаттии эронӣ ва ғайриэронӣ муайян ва 

мушаххас намуд. 

Дар таҳқиқи номҳои ҷуғрофии таърихӣ таҳияи харитаи густариши номҳо 

дар сарзаминҳои сукунати мардумони эронӣ дар тули иқомати онҳо мебошад.  

Бо анҷом додани таҳқиқоти бунёдии таърихӣ ва забоншиносӣ бо истифода 

ва ҷалби номҳои ҷуғрофӣ метавон маводи арзишманди забониро аз ҳавзаи 

густариши забонҳои бохтарӣ ва суғдӣ ба даст овард, ки чунин мавод дар 

баррасии вазъи забонӣ то даврони исломӣ дар Хатлон дорои аҳаммияти вижа 

мебошад. Чун номҳои ҷуғрофии таърихӣ бар пояи забонҳои бумии ин 

сарзаминҳо дар давраҳои гуногуни таърихӣ шакл гирифтаанд, онҳо ба ҳайси 

маводи нодири забонҳо ва лаҳҷаҳои ин манотиқ бояд арзёбӣ гарданд [3-М; 4-М]. 

19. Манбаи муҳим дар иртибот ба забонҳои бумии сарзамини Бохтар ва 

вилоятҳои ин минтақа, аз ҷумла Хатлон ёддоштҳо ва навиштаҳои сайёҳон ва 

зоирини чинӣ маҳсуб меёбад. Ин манобеъ дар муқоисаи забонҳои бумии 

манотиқи мазкур ва расмулхати онҳо дорои арзиши вижа мебошанд. Чунин 

иттилоотро дар робита ба забонҳои қабл аз исломии ин манотиқ аз манобеи 

хаттии дигар наметавон пайдо кард. 

Ин нукта ҷолиб аст, ки дар шумули номҳои ҷуғрофии таърихӣ, бинобар 

осори ҷуғрофии муаллифони араб, ҳамчунин, сайёҳони чинӣ, номҳои ҷуғрофии 

ғайриэронӣ ва ё номҳои марбут ба ақвоми дигари сокини Хатлон, аз ҷумла 

мардумони туркнажод ба назар намерасад. Ин далел бори дигар собит месозад, 

ки номҳои ҷуғрофии таърихӣ ҳамчун вожаҳои куҳани эронибунёд, аз ҷумла 
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эронии шарқӣ дар ин ҳавзаи забонӣ бояд мавриди омӯзиши ҷиддӣ қарор дода 

шаванд [8-М]. 

20. Нуктаи муҳимми дигар баррасии номвожаҳо аз нигоҳи таҳаввулоти 

таърихии овоӣ мебошад. Ҳамчунон ки дар мисоли чанде аз номҳои таърихии 

ҷуғрофӣ аз роҳи баррасиҳо ва муқоисаҳои таърихӣ дар мисоли табдили овоӣ 

метавон махсусиятҳои забонҳои шарқии эронии давраи миёнаро дар мисоли 

бохтарӣ, суғдӣ ва забонҳои дигари қабл аз исломӣ дарёфт [4-М]. 

21. Таҳқиқ ва ташхиси номҳои ҷуғрофии таърихӣ метавонад густариши 

забонҳо ва лаҳҷаҳои эронии шарқии давраи бостон ва миёнаро дар сарзамини 

Хатлон таъйид намояд. Баррасии номҳои таърихии ҷуғрофӣ ва топонимҳои 

муосири Хатлони таърихӣ муҳаққиқонро водор месозад, то дар омӯзишу 

пажуҳиши номҳо ба ҳайси намунаи воқеии вожаҳои забонҳои ин сарзамин аз 

усулҳо ва равишҳои пазируфташудаи забоншиносии таърихӣ–муқоисавӣ ва 

дастовардҳои он истифода намоянд [3-М]. 

22. Дар гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ, аз ҷумла гӯйишҳои Кӯлоб як 

теъдод вожаҳо ва истилоҳоти куҳани порсии дарӣ, ки дар осори давраи аввал ба 

кор рафта ва ҳамчун намунаи забони муштараки манотиқи Хуросону 

Мовароуннаҳр шинохта шудаанд, мавриди истифода мебошанд. Дар гӯйишҳои 

Кӯлоб (гурӯҳҳои шимоли ҷанубӣ ва ғарбӣ) мисли гӯйишҳои дигари ҷанубӣ 

метавон вожаҳои дигареро низ пайдо кард, ки бо доштани вижагиҳои таърихии 

овоӣ ба мероси забони муштараки порсии дарӣ ва забонҳои портӣ–бохтарӣ, 

суғдӣ ва забонҳо ва лаҳҷаҳои дигари ин манотиқ иртибот мегиранд [6-М; 7-М]. 

23. Манбаъ ё сарчашмаи ин ҳама вожаҳои куҳан дар гӯйишҳои Хатлони 

таърихӣ ҳамон забони порсии дарӣ мебошад. Аз эҳтимол дур нест, ки бештари 

калимаҳои забонҳои эронии шимоли ғарбӣ (дар мисоли портӣ) ва забонҳои 

эронии шарқӣ (дар мисоли суғдӣ) дар ин лаҳҷаҳо аз тариқи забони порсии дарӣ 

дар ин сарзамин роиҷ гардидаанд. Забони порсии дарӣ, ҳамчунон ки аз осори 

садаҳои X–XI пайдост, дар ҳифзи луғоту истилоҳоти лаҳҷаҳои маҳаллии 

Хуросону Мовароунаҳр, ба вижа Бохтару Суғд арзиши муҳим дорад [7-М; 10-М]. 
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24. Дар бораи тоҷикӣ будани забони ин минтақа дар оғози истилои араб 

назари муҳаққиқон, аз ҷумла донишмандони бузурге чун А.Н. Бернштам ва М. 

Баҳор вуҷуд дорад, ки онҳо ақидаи аз номи як қабилаи истилогарони араб пайдо 

шудани вожаи “тоҷик”–ро рад намуда, пешниҳод мекунанд, ки вожаи тоҷик 

вожаи асили тоҷикӣ буда, то оғози истилои араб дар асоси суннатҳои маҳаллӣ, 

дар пояи забони бостонии тоҷикии аҳолии Тохаристон пайдо шудааст [33-М]. 

25.  Дар адабиёт ва тадқиқоти ба омӯзиши вожаҳои гӯйишии 

баррасишаванда бо интихоби гурӯҳҳои мавзуӣ ва гурӯҳҳои луғавӣ–маъноӣ дар 

матнҳои гуногун таваҷҷуҳи махсус зоҳир мешавад. Аз рӯи хусусияти худ гурӯҳи 

мавзуӣ ҳамчун гурӯҳи мавзуии луғавӣ дониста мешавад, ки дар он пайвастагию 

муттаҳидшавии калимаҳо на аз рӯи муносибатҳои луғавӣ–маъноӣ, балки 

баръакс, аз рӯи таснифоти худи калимаю ашёҳо вобаста ба соҳаҳои алоҳида, аз 

ҷумла иҷтимоию сиёсӣ, гиёҳшиносӣ, ҷуғрофӣ, ситорашиносӣ ва ғайра асос 

ёфтаанд [10-М]. 

26. Гурӯҳҳои луғавӣ–маъноӣ аз гурӯҳи умумии мавзуӣ фарқ мекунанд ва 

бо тағйироти маъноии монанд, дар як маъно истифода мешаванд. Дар таҳлили 

таърихӣ–решашиносии онҳо ҳамчун маҳсули рушди таърихии ин ё он забон, 

лаҳҷа ё шакли фаролаҳҷавии забонҳо амал мекунанд. Чунин усул дар омӯзиши 

забонҳои муосир низ умумӣ аст. Вожаҳои хоси гӯйишҳои Кӯлоб ба гурӯҳҳои 

мавзуии номи парандагон (ба ин гурӯҳ номгӯйи парандагоне дохил мешаванд, ки 

бештар хоси ҳамин минтақа (аз қабили будана (бедона), залич, зарғов, соч, хот 

(калхот) мебошанд. Гурӯҳи вожагоне, ки ба хусусиятҳои хоси қувват (ҳанг, 

поҳанг) ва дигар хусусиятҳои махсуси инсон ва махлуқот (ландаҳур, чухт, лунб, 

ҳуч, барзангӣ) иртибот дорад, гурӯҳи вожагоне, ки ба об ва мансуби он иртибот 

мегирад, гурӯҳи вожагоне, ки ба ҳайвонот (нухшор, гулмех) иртибот мегиранд, 

гурӯҳи вожагоне, ки хоси ин минтақа буда, маъноҳои гуногунро (ашагулон, 

чакан, шиғ, шарфа, чиғир ва ғайра) ифода мекунанд, гурӯҳбандӣ гардида, 

мавриди баррасии илмӣ қарор гирифтааст [7-М]. 

27. Матнҳои фолклорӣ яке аз сарчашмаҳои муҳимми илми 

этнолингвистика буда, аз тариқи онҳо метавон ба бисёр масъалаҳои мубрами 
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забоншиносӣ посух пайдо кард. Ҳамаи матнҳо, ки дар ёди мардум ё соҳибони 

забон маҳфуз мондаанд, як навъ хазинаи маълумот мебошанд. 

Гирдоварию нашри матнҳои фолклорӣ аз гӯйишу лаҳҷаҳо ва таҳқиқи 

забонии онҳо барои ҳамаҷониба таҳқиқ намудани масъалаҳои 

лингвофолклористика, этнолингвистика ва фолклор муҳим буда, барои анҷом 

додани таҳқиқоти бунёдӣ дар ин росто заминаи мусоид фароҳам меорад. Таҳияи 

луғатномаи конкорданс дар асоси матнҳои фолклорӣ хеле муҳим арзёбӣ 

мегардад, зеро барои хонанда дар бораи вожа, ки дар контекст оварда мешавад, 

иттилои муфассал медиҳад. 

Барои таҳқиқи матнҳои фолклорӣ таҳияи анвои ҷадвалҳо, луғатҳо, 

нақшаҳои маҳалу минтақаву кишвар ва монанди ин муҳим аст. Яке аз луғатҳои 

дигар, ки бояд дар асоси матнҳои фолклорӣ таҳия шавад, ин луғати басомад 

(чандомад) мебошад [17-М]. 

28. Дар илми забоншиносӣ барои таҳқиқи асарҳои фолклорӣ равишҳои 

мухталиф барои дарки забони матнҳо ба вуҷуд омадааст. Яке аз онҳо ин равиши 

«лингвомарказӣ» мебошад. Намояндагони равиши «лингвомарказӣ» матнҳои 

фолклориро мавриди таҳқиқ қарор дода, ба таносуби «забон» ва «матн» бештар 

аҳамият медиҳанд. Равиши дигаре, ки муҳаққиқон дар солҳои охир ба он ишора 

менамоянд, ин равиши «антропомарказӣ» (инсонмарказӣ) мебошад. Тибқи ин 

равиш, дар маркази аслии матн инсон қарор дорад. 

Жанрҳои фолклорӣ (чистон, зарбулмасалу мақол, дубайтӣ, рубоӣ, суруд, 

афсона, қисса ва амсоли ин), ки аз минтақаи Хатлон сабт шудаанд, барои 

омӯзиши масъалаҳои этнолингвистӣ маводи муҳим ба шумор мераванд ва дар 

оянда имкон дорад оид ба ҳар кадоми ин жанрҳои фолклорӣ бо диди 

этнолингвистистӣ таҳқиқи муфассал ва густурда анҷом дода шавад [17-М; 32-М]. 
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ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚ 

Аз пажуҳишҳои анҷомёфта маълум мегардад, ки ҳарчанд оид ба 

этнолигвистикаи гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб дар шаклҳои мухталиф пажуҳишҳои 

илмӣ анҷом ёфта бошанд ҳам, аммо то кунун дар шакли таҳқиқи монографӣ 

чунин пажуҳиш сурат нагирифтааст. Дар доираи мавзуи мазкур метавон оид ба 

паҳлуҳои гуногуни этнолингвистикаи гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб чандин 

пажуҳишҳо анҷом дод. Дар диссертатсия кӯшиш шудааст, ки этнолингвистикаи 

гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб мавриди баррасию пажуҳиши амиқ қарор дода шавад. 

Дар баробари ин бо натиҷагирӣ аз пажуҳиши мавзуъ барои истифодаи амалии он 

чунин тавсияҳо пешниҳод карда мешаванд:  

1. Диссертатсия ба унвонҷӯёни дараҷаҳои илмӣ ва муҳаққиқони баъдӣ дар 

омӯзиш ва таҳқиқи этнолингвистикаи гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб ва баррасии 

номҳои ҷуғрофии минтақа ва ҷанбаҳои ҳунарҳои мардумӣ мусоидат карда 

метавонад.  

2. Пажуҳиши этнолингвистикаи гӯйишҳои минтақавӣ, ки аксари вожаҳои 

онҳо таърихи қадима доранд, дар бобати муайян намудани як қатор масъалаҳои 

марбут ба таърихи забони адабии тоҷик, бахусус, давраҳои алоҳидаи тараққиёти 

он, ҷанбаҳои услубӣ, қолабҳои калимасозӣ ва қабатҳои вожагонӣ–маъноии он 

аҳамияти калон пайдо мекунанд. 

3. Натиҷагирӣ аз мавзуи мазкур дар омӯзиши масъалаҳои этнолингвистика, 

лаҳҷашиносӣ, мардумшиносӣ, номҳои ҷуғрофӣ ва ғайра ёрӣ мерасонад. 

4. Таҳқиқи вожаҳои минтақавӣ имкон медиҳад, ки аз қонунияти таърихии 

пайдоиш ва ташаккулу таҳаввули вожаҳо дар забони тоҷикӣ, омилҳои ба низом 

даромадани онҳо ва асосҳои илмии он зимни таҳлили гурӯҳҳои мавзуӣ, дар 

маҷмуъ, дуруст натиҷагирӣ карда шавад. 

5. Баррасии номҳои ҷуғрофӣ имкон фароҳам меорад, ки оид ба таърих ва 

роҳҳои номгузорӣ дар забони тоҷикӣ, табдили овоии номҳо ва зарурати 

истифодаи номҳои ҷуғрофӣ маълумот ба даст оварда шавад. 
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6. Вожаҳои гӯйишҳои минтақавӣ вобаста ба гурӯҳҳои луғавӣ хеле 

гуногунанд, бинобар ин, гурӯҳбандии онҳо аз нигоҳи мавзуӣ ва маъноӣ хеле 

муҳим арзёбӣ мешаванд. 

7. Вожаҳои гӯйишӣ роҳу омилҳои махсуси пайдоишу афзоиши худро 

доранд. Аз ин рӯ, маводи таҳқиқнамудаи мо, ки дар диссертатсия хеле фаровон 

аст, барои муайян намудани ин омилҳо аз нигоҳи таърихӣ кумак мерасонад. 

8. Натиҷаҳои таҳқиқ, ки мо дар рафти пажуҳиши мавзуи мазкур ба даст 

овардаем, метавонанд дар омӯзиши илмии масъалаҳои гуногуни 

этнолингвистикаи забони тоҷикӣ истифода шаванд. 

Дар маҷмуъ, диссертатсияи мазкур ибтидои таҳқиқоти вижаи илмӣ дар ин 

самт буда, таваҷҷуҳи пажуҳишгаронро ба омӯзиши масъалаҳои марбут ба он 

ҷалб менамояд. Таҳқиқи густарда ва фарогири этнолигвистикаи гӯйишҳои 

минтақаи Кӯлоб аз ҷумлаи масъалаҳои мубрами забоншиносӣ буда, дурнамои 

мавзуи таҳқиқии диссертатсияро собит менамояд.  
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