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забон ва адабиёти 
оҳи Рӯдакии АМИТ,

ология,

Шурои олимони Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳи 
Рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

Диссертатсияи Ёраҳматзода Шодиҷон Рамазон таҳти унвони 
«Истилоҳоти этникӣ дар «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ» барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои филология, аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - 
Забони тоҷикӣ пешниҳод шудааст. Диссертатсия дар шуъбаи фарҳангнигорӣ 
ва истилоҳоти Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакии 
АМИТ ба анҷом расидааст.

Роҳбари илмӣ - Қосимов Олимҷон Ҳабибович, доктори илмҳои 
филология, профессор, мудири шуъбаи забони тоҷикии Донишгоҳи 
давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино.

Диссертатсияи мазкур дар ҷаласаи муштараки шуъбаи фарҳангнигорӣ 
ва истилоҳот ва шуъбаи забони Институти забон ва адабиёти ба номи 
Абуабдуллоҳи Рӯдакии АМИТ мавриди баррасӣ ва муҳокима қарор дода 
шуда, аз санаи 14.12.2021, №12 ба ҳимоя тавсия шудааст.

Шурои олимони Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳи 
Рӯдакӣ диссертатсияи Ёраҳматзода Шодиҷонро таҳти унвони «Истилоҳоти 
этникӣ дар «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ» бо ширакати муқарризон - 
доктори илмҳои филология, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои 
Тоҷикистон Султон Ҳасан Баротзода ва номзади илмҳои филология, 
дотсенти кафедраи забони тоҷикии Донишкадаи давлатии забонҳои 
Тоҷикистон ба номи С. Улуғзода Абдуллоева Гулрухсор Зиёдуллоевна 
мавриди баррасӣ ва муҳокима қарор дод. Аввалан профессор Султон Ҳ.Б. 
суханронӣ намуда, мавзуъро яке аз иқдомҳои муҳим ва шоиста арзёбӣ 
намуда, дар мавриди дастовардҳои ҳар боб ва фаслҳои онҳо ибрози андеша 
намуд. Зикр гардид, ки дар рисолаи тақризшаванда дар баробари комёбию 
муваффақиятҳои фаровони илмӣ баъзе нуктаҳои баҳсталаб ва мавридҳои 
номафҳум ба назар мерасанд, ки ислоҳи минбаъдаи онҳо зарур буда, ба 
пиндори инҷониб, боиси боз ҳам боло рафтани ҳусни илмии рисола хоҳанд 
гардид: .

1. Дар Тоҷикистон дар заминаи истилоҳу истилоҳшиносй таҳқиқоти 
зиёди арзишманд сурат гирифтааст, ки дар бобати истилоҳоти этникӣ дар 
бархе аз онҳо маълумоти қобили мулоҳиза мавҷуд аст (махсусан, таҳқиқоти 



А. Ҳасанов (1986), Мирзо Ҳасани Султон (1999, 2003) зарур аст, ки аз тарафи 
унвонҷӯ ин таҳқиқот мавриди омӯзишу баррасии густурдатар қарор дода 
шавад.

2. Дар фасли дувуми боби якум баҳси муҳаққиқони забоншиносу 
таърихшинос ва мардумшинос дар мавриди истилоҳи этникии “тоҷик” 
оварда шудааст. Ба андешаи мо, азбаски дар “Шоҳнома” этноними “тоҷик” 
мавриди истифода қарор нагирифтааст, беҳтар аст баррасии муфассали ин 
масъала аз рисола фурӯгузор карда шавад.

3. Дар рисола ҷо-ҷо хатоҳои услубию имлоӣ ба назар мерасанд (с.9,11...)
Дар хулоса Султон Ҳасан Баротзода иброз намуд, ки норасоиҳои 

номбаршуда аҳаммияти таҳқиқоти анҷомдодашударо халалдор намесозанд, 
зеро онҳо бештар хусусияти фаннӣ дошта, ислоҳпазиранд ва ба мазмуну 
муҳтавои рисола таъсири ҷиддӣ намерасонанд. Рисола таҳқиқоти 
баанҷомрасида буда, дар пешрафти забоншиносии тоҷик, ба хусус дар соҳаи 
истилоҳшиносӣ саҳми муносиб мегузорад.

Номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи забони тоҷикии ДДЗТ 
ба номи С.Улуғзода, Абдуллоева Г. 3. суханронӣ намуда, иброз дошт, ки дар 
соҳаи таҳлилу тадқиқи забони осори адабиёти классикии тоҷику форс 
донишмандони забоншинос як силсила рисола ва асарҳо таълиф намуда, 
оид ба масъалаҳои ҷудогонаи забони адабии тоҷик, таърих ва грамматикаи 
он фикру мулоҳизаҳои ҷолиб баён кардаанд. Вале осори тадқиқотии 
мавҷуда доир ба забони адабиёти классикон ҳанӯз нокифоя буда, тамоми 
нозукиҳои ҷараёни инкишофи беш аз ҳазорсолаи забони тоҷикиро дар бар 
гирифта наметавонанд. Аз ин рӯ, зарурати таҳлилу тадқиқи забони осори 
ниёгон ҳамарӯза дар назари аҳли илм аст. Дар ганҷинаи осори классикӣ 
ҳанӯз асарҳои нодире мавҷуданд, ки ниёз ба таҳлилу таҳқиқ доранд. Аз 
ҷумла, дар бораи нишон додани ҷиҳатҳои забонии адабиёти асри X, 
гарчанде тадқиқоти ҷиддӣ ба назар расанд ҳам, аммо фарогири тамоми 
ҷанбаҳои мавзуи мазкур буда наметавонанд. Ҳол он ки забони адабии асри 
X яке аз марҳилаҳои муҳими таърихи забони тоҷикӣ ба шумор меравад.

Дар суханронии хеш Абдуллоева Г. оид ба ҳар бобу фаслҳои онҳо 
изҳори андеша намуда, бо вуҷуди комёбиҳои зиёди илмӣ чанд камбудиҳои 
ҷузъиро ҳам номбар намуд:

1. Хуб мешуд агар муҳаққиқ ҳангоми таҳлили истилоҳоти соҳавӣ ба 
асару мақолаҳое, ки аз тарафи забоншиносони тоҷик, дар солҳои охир оид 
ба ин мавзуъ нашр шудаанд, назар меафканд. Зеро аз соли 2014 то ин ҷониб 
теъдоди онҳо хеле зиёд буда, масъалаҳои гуногуни истилоҳоти соҳавӣ аз 
ҷониби муҳаққиқони ватанӣ матраҳ гардидаанд.



2. Рисоланавис, агар ҳангоми таҳлили масъалаи исмҳои ҷомеи 
ифодагари инсон дар “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ ва давраи кунунии рушди 
забони тоҷикӣ, каме дар аввал оид ба истилоҳшавии дигар ҳиссаҳои нутқ 
дар забони тоҷикӣ маълумот дода, бою ғановатманд будани таркиби 
луғавии забони тоҷикиро зикр менамуд, ин амал барои беҳдошти муҳтавои 
рисола нақши муҳимро мебозад.

3. Дар рӯйхати адабиёт баъзе норасоиҳои ҷузъӣ ба назар мерасанд, ки 
ислоҳи онҳоро барои беҳдошти кор мешуморем.

Дар хулоса Абдуллоева Гулрухсор Зиёдуллоевна иброз намуд, ки бо 
вуҷуди норасоиҳои номбуршуда, диссертатсияи Ёраҳматзода Ш.Р. дорои 
арзиши илмӣ буда, ба шурои диссертатсионӣ, барои ҳимоя пешниҳод карда 
шавад.

Ҳамин тавр, вобаста ба баромади муқарризон - доктори илмҳои 
филология, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Султон 
Ҳасан Баротзода ва номзади илмҳои филология, дотсенти кафедраи забони 
тоҷикии Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С.Улуғзода 
Абдуллоева Гулрухсор Зиёдуллоена Шурои олимони Институти забон ва 
адабиёти ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакии АМИТ оид ба ҳусну қубҳи илмии 
диссертатсияи Ёраҳматзода Ш.Р. ба чунин хулоса омад:

Диссертатсия ба мавзуи хеле муҳим ва таҳқиқношудаи илми 
забоншиносӣ бахшида шудааст. Барҳақ, муҳаққиқ таъкид менамояд, ки 
таҳқиқу омӯзиши калимаву истилоҳоти этникӣ дар забоншиносии тоҷик 
тӯли сад сол аст, ки идома дорад. Дар ин муддат, тамоми таҳқиқоте, ки 
доир ба калимаву истилоҳоти этникӣ сурат гирифтаанд, доир ба корбурди 
ин қисми лексикаи забон дар доираи ин ё он забон ё шева бахшида шудаанд. 
Таҳқиқоти мукаммале, ки маҳз ба масъалаи калимаву истилоҳоти этникӣ 
дар асоси «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ бахшида шуда бошанд, анҷом 
дода нашудааст. Ба таъкиди муҳаққиқ омӯзиш ва таҳқиқи калимаву вожаҳои 
этникӣ, хусусан этнонимҳо муҳим ва саривақтӣ буда, моро ба таърихи 
куҳан, тарзи зиндагонии мардуми эронинажод, бо гузаштаи ниёгони хеш 
ошно месозад.

Аз ин рӯ, муаллиф мақсад гузоштааст, ки хусусияти фарқкунандаи 
калимаву истилоҳоти этникӣ ва лексикаи касбу кор, махсусияти луғавӣ- 
мавзуӣ, баромад ва сохтори вожаҳои этникиро дар асоси маводи 
«Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ ба риштаи таҳқиқ кашад, зеро ба 
андешаи унвонҷӯ баррасии ин мавзуъ аз аҳаммият холӣ набуда, метавонад 
ҷанбаҳои гуногуни таҳлилии этнонимиро ошкор созад ва ба масъалаҳои 
норавшани калимасозии забони тоҷикӣ, маъношиносӣ, саҳм гузорад.



Аз ҷониби унвонҷӯ, бо мақсади мушаххас гардонидани доираи таҳқиқ 
ва барои расидан ба ҳадафу мақсадҳои худ, вазифаҳои зерин гузошта 
шудаанд:

- муайян намудани дараҷаи омӯзиши калимаву истилоҳоти этникӣ дар 
забоншиносии ватанӣ ва хориҷӣ;

- таҳқиқи калимаву истилоҳоти этникӣ дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ;
- ошкор намудани хусусияти сохтории калимаву истилоҳоти этникӣ 

дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ;
- муайян кардани мавқеи истифодаи калимаҳои ифодакунандаи 

мафҳуми халқу миллат дар «Шоҳнома»;
- муайян намудани дараҷаи истеъмол ва басомади вожаҳои этникӣ дар 

«Шоҳнома»;
- муайян кардани дараҷаи истеъмоли калимаҳои каён, нажод дар 

ташаккули истилоҳоти этникӣ.
Муҳаққиқ масъалаҳои зеринро барои ҳимоя пешниҳод намудааст:
1. Таҳқиқи принсипҳои шинохти калимаву истилоҳоти этникӣ, аз 

ҷумла этнонимҳо ва таснифоти калимаҳои этникӣ, аз назарияҳои 
забоншиносони тоҷику рус сарчашма гирифтааст.

2. Пажуҳиши вожаву истилоҳоти этникӣ дар мисоли «тоҷик» баррасӣ 
карда шуда, андешаи худи муҳаққиқ ҳам оварда шудааст.

3. Хусусияти маъноӣ ва сохтории вожаҳои ифодакунандаи мафҳуми 
халқ, миллат, қавму қабила дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ дар заминаи 
маводи амалӣ нишон дода шудаанд. Ин принсипи асосии нишондиҳандаи 
таҳаввули маъноӣ ва сохтории калимаву истилоҳоти этникӣ буда, маҳз 
маводи «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ хусусияти семантикӣ ва 
истилоҳсозии калимаву истилоҳоти этникиро ҳамаҷониба ошкор мекунад;

4. Вижагиҳо, умумият ва фарқияти калимаву истилоҳоти этникӣ аз 
лексикаи касбу кор дар асоси маводи гирдовардашуда ошкор карда 
шудаанд. Маводи гирдоварда фарогири хусусияти маъноӣ, этимологӣ ва 
сохтории калимаву истилоҳоти этникй ҳастанд ва омӯзиши онҳо имкон 
фароҳам меоварад, ки хусусияти семантикӣ ва сохтории истилоҳоти этникӣ 
пурра муайян карда шаванд;

5. Масъалаи муродифоти калимаву истилоҳоти этникии ифодакунандаи 
мафҳумҳои наслу насаб, авлод таҳлили муқоисавӣ шуда, гунаҳои калимаҳо, 
маъноҳои ба ҳам наздик ва муродифи онҳо ошкор карда шудаанд.

6. • Вожаву истилоҳоти каёниён, озодагон, паҳлавонон, ки дар асар 
ифодакунандаи «тоҷик» ҳастанд таҳлили маъноӣ шудаанд.

7. Номи қавму қабила ва. миллатҳо дар асар омада аз рӯйи баромад ба 
мавзуъҳо ҷудо карда шуда, баррасӣ шудаанд.



8. Сохтори истилоҳоти этникӣ, аз ҷумла номи нажодҳо аз рӯйи маъно 
таҳлил карда шуда, воситаҳо ва нақши усулҳои калимасозӣ муаяйн карда 
шудаанд.

Муҳтавои мавзуи диссертатсия дар 5 мақолаи илмй-пажуҳишӣ, ки дар 
маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чоп расидаанд:

[1-М]. Ёраҳматзода, Ш. Истилоҳи «озодагон» дар «Шоҳнома»-и 
Абулқосим Фирдавсӣ. / Ш. Ёраҳматзода. Ахбори Академияи илмҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, [188К 2076-2569].-Душанбе: 2018, №1 [249] -С.197- 
201.

[2-М]. Ёраҳматзода, Ш. Зикри этносҳои ориёӣ дар «Шоҳнома»-и 
Фирдавсӣ. / Ш. Ёраҳматзода. Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, [188Х 2076-2569]. - Душанбе: 2018, №1 [253]. - С.189-194.

[3-М]. Ёраҳматзода, Ш. Пажуҳиши вожаву истилоҳоти этникӣ [дар 
мисоли «тоҷик»] дар забони адабии тоҷикӣ. / Ш. Ёраҳматзода. Паёми 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон [188И 2413-516Х]. - Душанбе: 2020, №8 - 
С.62-67.

[4-М]. Қосимов, О.Ҳ., Ёраҳматзода, Ш.Р. Корбурди калимаҳои «кай» ва 
«каён» дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ. / О.Ҳ. Қосимов, Ш.Р. Ёраҳматзода. 
Гузоришҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, [188Ҳ 2076-2569]. - 
Душанбе: 2021, №1 [013]. - С. 142-147.

[5-М]. Ёраҳматзода, Ш.Р., Раҷабалиев, Х.Х. Тавзеҳи истилоҳоти мансуб 
ба нажод дар забони адабии тоҷикӣ. / Ш.Р. Ёраҳматзода, Х.Х. Раҷабалиев. 
Маҷаллаи Суханшиносӣ, [188Ҳ 2308-7420]. - Душанбе: 2021, №1. -С. 128-147.

Барои расидан ба ҳадафу мақсадҳои таҳқиқ муаллиф ба пажуҳиши 
назарии соҳаи этнолингвистика М.С. Андреев, Е.М. Пешерева, А.Н. 
Бернштам, А. Л. Хромов, М. Ҳомидҷонова, Н. Хаников, С.Айнӣ, С.А. 
Артюнова, А. Мирбобоев, Ю. Яқубов, Б. Алиев, С. Мирзоев, Т.С. 
Қаландаров, А. Шишов, М.Қ.Броимшоева, С. Исматов, С. Матробов, Ш. С. 
Некушоева, М. Бобомуродова, Б. Тӯраев, X. Ш. Кабиров ва д. Такя намуда, 
аз онҳо самаранок истифода бурдааст.

Навгонии илмии диссертатсия дар он зоҳир мегардад, ки бори нахуст 
калимаву истилоҳоти этникӣ, аз ҷумла этнонимҳо аз ҷиҳати семантика, 
этимология, сохтор ва нақши усулҳои калимасозӣ дар ташаккули 
истилоҳоти этникӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Калимаву истилоҳоти 
этникӣ аз ҷиҳати луғавӣ-мавзуӣ, баромад, сохтор ва фарқи онҳо аз дигар 
бахшҳои лексикаи касбу кор, бо муқоиса дар мавридҳои зарурӣ, бо 
таҳқиқоти олимони забоншинос, фарҳангу луғатномаҳо мавриди таҳқиқи 
диссёртатсионй қарор гирифтаанд. Дар он роҳҳои сохта шудани калимаву 



истилоҳоти этникӣ, муайян карда шудааст. Масъалаи таснифоти этникӣ аз 
ҷиҳати маънӣ, этнонимҳо ва нақши воситаҳои калимасоз дар истилоҳсозӣ 
муайян гардида, андешаҳои муҳаққиқон дар хусуси калимаву истилоҳоти 
этникӣ тақвият дода шудаанд.

Аҳаммияти назарии таҳқиқ дар он дида мешавад, ки дар даҳқиқоти 
мазкур номи қавму қабилаҳо, забонҳои гуногун ва истилоҳоти мансуб ба 
насаб ба монанди тухм, гуҳар, табор, нажод, мардум ва дигар истилоҳоти 
этникӣ, дар давраи муайян, бо истифода аз «Шоҳнома» ва забони адабии 
тоҷикӣ нишон дода шудааст.

Натиҷаҳои илмии таҳқиқ метавонад дар муайян намудани назарияи 
истилоҳсозиву истилоҳгузинии забони имрӯзаи тоҷикӣ хизмат намояд. 
Ҳамчунин, таҳлилҳои фаровони овардашуда дар беҳтар шинохтану аз 
назари маъноиву этимологӣ омӯхтани истилоҳоти мансуб ба мардуми 
гуногун нақши калон дорад.

Аҳаммияти амалии диссертатсия бошад дар омӯзиш ва таҳлили 
минбаъдаи масъалаҳову муносибатҳои маъноию сохторӣ дар лексикология 
ва ҷараёни инкишофи минбаъдаи калимаву истилоҳоти этникӣ, таълими 
фанни забони адабии тоҷикӣ дар макотиби миёна ва олӣ, таълими забони 
тоҷикӣ ба ҳавасмандони забони тоҷикӣ [ғайритоҷикон], масъалаҳои омӯзиш, 
таҳқиқу таълими услубшиносӣ ва таҳрири адабӣ мусоидат намуда, маводи 
таҳқиқот дар таҳияи китобу дастурҳои таълимӣ, гузаронидани курсу 
семинарҳои махсус оид ба лексикологияи забони тоҷикӣ, ба таври васеъ, 
истифода шуда метавонад.

Автореферати диссертатсия ва мақолаҳои ба нашр расонидаи муҳаққиқ 
муҳтавои рисоларо инъикос менамоянд.

Бо назардошти дастовардҳои зикршуда, Шурои олимони Институти 
забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ аз 06.05.2022, №5 
диссертатсияи номзадии Ёраҳматзода Шодиҷон Рамазонро зери унвони 
«Истилоҳоти этникӣ дар «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсй» кори муҳиму 
арзишманд арзёбӣ намуда, онро комилан анҷомёфта меҳисобад. 
Диссертатсия ба талаботи корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ҷавобгӯ буда, онро 
метавон ба баррасии шурои диссертатсионии 6И.КОА-021 барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - 
Забони тоҷикӣ тавсия намуд.

Иштирок дошт: 17 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» -16 нафар, «зид» 
- нест, «бетараф» -1 нафар. Суратҷаласаи № 5, аз 6-уми майи соли 2022.
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