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н.и.ф. Тӯраев Б., н.и.ф. Қодирова С., н.и.ф. Холназарова 3., н.и.ф. 

Раҳмонзода Н., н.и.ф. Собирҷонов С.

Рӯзнома:
Муҳокимаи диссертатсияи номзадии Ёраҳматзода Шодиҷон Рамазон 

дар мавзуи «Истилоҳоти этникӣ дар “Шоҳнома”-и Абулқосим Фирдавсй» 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз рӯи ихтисоси 
10.02.01 - Забони тоҷикӣ.

Шунида шуд:
1. Маълумот дар бораи диссертант аз ҷониби мудири шуъба:
Диссертатсияе, ки мавриди муҳокима қарор дорад, дар шуъбаи 

фарҳангнигорӣ ва истилоҳоти Институти забон ва адабиёти ба номи 
Абуабдуллоҳи Рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон иҷро 
шудааст. •

Ёраҳматзода Шодиҷон Рамазон аспиранти шуъбаи фарҳангнигорӣ ва 
истилоҳоти Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакии 
АМИТ (солҳои 2016-2019) буда, мавзуи илмияш таҳти унвони «Истилоҳоти 
этникӣ дар “Шоҳнома”-и Абулқосим Фирдавсӣ» дар маҷлиси Шурои 
олимони Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакии 
АМИТ аз 03 феврали 2017, қарори № 1 тасдиқ шудааст.



Роҳбари илмӣ д.и.ф. Қосимов Олимҷон Ҳабибович - мудири кафедраи 
забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ 
ибни Сино.

Диссертатсия дар шакли пурра ба шуъба пешниҳод гардидааст ва аз 
ҷониби шуъба муқарризони зерин таъин шуданд:

Узви вобастаи АМИТ, д.и.ф. Назарзода С.;
Узви вобастаи АМИТ, д.и.ф. Раҳматуллозода С.;
н.и.ф. Тӯраев Б.;
н.и.ф. Қодирова С.;
н.и.ф. Раҳмонзода Н. ;

2. Маърузаи диссертант оид ба муҳтавои кори диссертатсионӣ, мақсаду 
вазифа ва мубрамии мавзуи диссертатсия;

САВОЛ ДОДАНД:
Назарзода С., д.и.ф.
Савол: Ман ду савол дорам. Саволи якум ҳамин, ки истилоҳоти 

этникиро шумо аз кадом нуқтаи назари забоншиносӣ таҳлил кардед? 
Баъдан калимаҳое шумо дар ин ҷо мисол овардед, ба монанди кайнажод, 
туроннажод, бобакнажод ва дар ин миён аз истилоҳе бо номи “сақлоб” 
ёдовар шудед. Вожаи мазкур ба он калимаҳо чи иртибот дорад?

Ҷавоб: Албатта, ҳар як кори анҷомшудаи илмӣ асосҳои методологии 
таҳқиқро соҳиб мебошад, ки диссертатсияи мо низ аз ин тартиби маъмулӣ 
берун нест. Асосҳои методологии таҳқиқро методҳои умуминазариявӣ ва 
ҷузъии маърифатӣ ташкил медиҳанд. Бо такя ба таҳқиқоти илмии 
забоншиносии муосир, дар диссертатсия аз методҳои маъмулии таҳқиқи 
илми забоншиносӣ - таҳлил, муқоиса, методи муқоисавӣ-таърихӣ, усули 
трансформатсия истифода бурда шудааст. Ба саволи дуюматон бояд гӯям, 
ки мо дар ин ҷо ба таври мухтасар аз вожаву истилоҳоти ифодакунандаи 
халқу нажодҳо ёдовар шудем, ки дар ин миён истилоҳоти мураккаби 
кайнажод, бобакнажод, туроннажод ва ғ. зикр ёфтаанд. Истилоҳи “сақлоб” 
дар “Шоҳнома” аз ҷиҳати баромад арабӣ буда дар қолаби сода (сақлоб) ва 
сохта (сақлобӣ) омадааст, ки ба мардуми славянинажод далолат мекунад. 
Яъне ин он маъноро дорад, ки истилоҳи “сақлоб” бо истилоҳоти кайнажод, 
бобакнажод, туроннажод ва ба ин монанд калимаҳо алоқаи маъноӣ дошта, 
аз ҷиҳати сохт фарқунанда мебошад.

Раҳматуллозода С., д.и.ф.
Савол: Истилоҳоти этникӣ гуфта чи гуна калимаҳоро дар назар доред 

ва фарқи он аз этнография дар чист?



Ҷавоб: Таркиби луғавии ҳар як забонро қабатҳои гуногуни лексикӣ 
ташкил медиҳанд, ки дар байни онҳо лексикаи этнографӣ мавқеи намоёнро 
ишғол мекунад. Этнография ҳамчун соҳаи махсуси илми таърих паҳлуҳои 
гуногуни ҳаёти моддӣ ва маънавии мардумро меомӯзад, лексикаи 
этнографӣ бошад, қисмати асосии таркиби луғавии ҳар як забонро ташкил 
медиҳад. Яъне, истилоҳоти этникӣ бахши асосии истилоҳоти миллиро 
ташкил медиҳанд, ки ба ин гурӯҳ аз номи қавму нажодҳо сар карда то 
забону иртиботҳои хешу таборӣ ва муносибатҳои ҷамъиятии мардумон 
дохил мешаванд. Мо ба таври мушаххас вожаву истилоҳоти 
ифодакунандаи номи нажодҳо (миллатҳо) ва забону лаҳҷаҳои онҳоро аз 
ҷиҳати сохт, маъно, баромад ва таснифоти луғавиву мавзуӣ, ки хоси илми 
забоншиносист, баррасӣ намудем.

Қодирова С., н.и.ф.
Салов: Лексикаи касбу кор аз лексикаи соҳавӣ чӣ фарқият дорад?
Ҷавоб: Лексикаи касбу кор бо лексикаи соҳавӣ дар муносибати 

метанимӣ ё гипонимӣ қарор дорад ва дар натиҷаи инкишоф ва густариши 
анвои фаъолият ва ҳунарҳои мардумӣ ба вуҷуд меояд. Лексикаи соҳавиро 
баъзан бо истилоҳоти ин ё он самт як медонанд, вале инҳо аз ҳамдигар бо 
якчанд хусусият фарқ мекунанд. Дар ин миён истилоҳоти этникӣ низ ҷузъи 
истилоҳоти соҳавӣ ба шумор меравад.

н.и.ф. Мирзоев С.
Савол: Шумо “Шоҳнома”-ро чанд бор хондаед ва дар кори худ аз рӯйи 

кадом нашр истифода намудаед?
Ҷавоб: “Шоҳнома”-и Абулқосим Фирдавсиро дар маҷмуъ 3 маротиба 

пурра ва чандин маротибаи дигар қисман хондаам. Аз ҷумла, ин 
шоҳасарро, як маротиба дар давраи донишҷӯйи ва 2 маротибаи дигар дар 
давраи аспирантӣ мутолиа намудам. Дар натиҷа, дар диссертатсия бештар 
ба “Шоҳнома”-и солҳои 2007-2010 такя шуда, шоҳидҳои маъноӣ ва 
истилоҳоти таҳлилшаванда аз он оварда шудаанд.

СУХАНРОНӢ КАРДАНД:

Роҳбари илмӣ: - Дар забоншиносии тоҷик ва эронӣ доир ба ҷанбаҳои 
гуногуни “Шоҳнома”-и Абулқосим Фирдавсӣ корҳои бузургу мондагор 
иҷро шудаанд, ки бешак дар ташаккул ва муаррифии забону фарҳанг, 
тамаддуни бойю рангини мо тоҷикон нақши бориз гузошта истодаанд. Аз 
ҷумла дар мавриди калимасозӣ, воситаҳои калимасоз, қисматҳои алоҳидаи 
номи ҷангафзорҳо, ҳайвонот, растаниҳо, ситораву сайёра ва садҳо 
мавзуъҳои мубрами дигар корҳо анҷом шудаанд. Воқеан, “Шоҳнома”-и



Абулқосим Фирдавсӣ оламеро мемонад, ки то имрӯз ба ҳеҷ кас муяссар 
нашудааст, ки тамоми паҳлуҳои онро гардиш кунад ва аз тамоми асрори 
он бохабар гардад. Яъне, ҳар касе дар алоҳидагӣ чизеро метавонад аз 
“Шоҳнома” ҷустуҷӯ намояд. Дар масъалаи истилоҳоти этникии 
“Шоҳнома” ҳаминро бояд зикр кард, ки то имрӯз касе ба ин мавзуи бисёр 
муҳим ва доманадор даст назадааст. Танҳо чанд номи миллату халқ дар 
алоҳидагӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуда, дар таҳқиқоти 
донишмандону забоншиносон мубрамияти ин мавзуъ зикр ёфтааст. 
Умуман, дар асоси “Шоҳнома” барин асари энсиклопедӣ таҳқиқи 
истилоҳоти этникӣ кори бисёр саривақтӣ мебошад. Албатта, аз сабаби дар 
самтҳои таърихшиносӣ, фарҳангшиносӣ, мардумшиносӣ, фолклоршиносӣ, 
сиёсатшиносӣ, забоншиносӣ ва ғ. омӯхта шудани мавзуи мазкур ин 
таҳқиқотро то андозае густурда ва корро мураккаб мегардонад. Бояд зикр 
намуд,' ки муҳаққиқи ҷавон дар ин роҳ боҷуръатона заҳмати фаровон 
кашидааст. Маълумоти умумии назариявӣ, таҳлили сохторӣ, маъноӣ, 
этимологӣ ва таснифоти лугавиву маъноии вожаву истилоҳоти этникӣ, ки 
аз ҷониби муҳаққиқ сурат гирифтааст, равиши нав ва арзишманд мебошад. 
Аз ин рӯ, рисолаи илмии Ёраҳматзода Ш.Р. зери унвони “Истилоҳоти 
этникӣ дар “Шоҳнома”-и Абулқосим Фирдавсӣ” анҷомёфта ва мусбат 
арзёбӣ карда мешавад.

Раис: Сухан ба муқарриз д.и.ф. Назарзода Сайфиддин дода мешавад.
- Ман дар боло саволро беҳуда надодам. Диссертант дар як ҷо 

гуфтанд, ки мо рисоларо аз ҷиҳати маъноӣ, этимологӣ ва сохторӣ баррасӣ 
кардем. Азбаски дар худи кор ҳар се мавзуъ омехта шудааст ва як равияи 
муайяни илмӣ надошт, барои ҳамин он саволро додам. Аз тарафи дигар 
ман барои чи гуфтам, ки омехташавӣ ба назар мерасад. Масалан дар боби 
1 фасли 1.2. “Пажуҳиши вожаҳо ва истилоҳоти этникӣ дар забони адабии 
тоҷикӣ” ва ҳамин боб фасли 1.4. “Тавзеҳ ва тафсири истилоҳоти тухм, 
гуҳар, дуда, табор, нажод, қавм, қабила, миллат, халқ-мардум дар забони 
адабии тоҷикӣ” ба ҳамдигар шабеҳ ё як ҳастанд.

Дар боби 2 бошад “Таҳлили сохторӣ ва баромади вожаву истилоҳоти 
этникии “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ” ном дорад. Ман аз худи диссертант 
хоҳиш менамоям, ки як бор номи диссертатсияҳои забоншиносонро бинад, 
ки дар як боб таҳлили сохторӣ бо таҳлили решашиносӣ ё этимологӣ 
омадааст. Ман бовар дорам, ки ин ду мавзуъ дар як боб оварда нашудаанд. 
Бояд ин хел набошад, яъне дар ин ҷо бахши решашиносӣ аз таҳлили 
сохторӣ бароварда шавад. Ин якум. Дуюм вақте шумо мегӯед, ки мавзуъро 
ман аз нуқтаи назари маъноӣ, решашиносӣ ва сохторӣ баррасӣ кардам, 



худи шумо 3 бахши корро таъкид мекунед. Барои ҳамин, аз ин нуқтаи 
назар маъноӣ пеш, решашиносӣ баъди вай ва сохторй аз ҳама ақиб биёяд. 
Барои он ки мавзуи сохторӣ асоси кори шумо нест, иловагӣ аст. Бинобар 
ҳамин, дар ҳамин боб бояд тақсим карда шавад. Таҳлили сохторӣ монда 
шавад ва бахши решашиносӣ ё алоҳида шавад ё ба қисмати боби аввал 
бурда шавад, инаш кори шумо.

Мавзуи боби 3-юм “Таснифоти луғавиву мавзуии вожаву истилоҳоти 
этникӣ дар забони “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ” асоси кори шумо мебошад. 
Хуб мешуд, ки ин боб ба боби 2-юм бурда шавад, ки мавзуи асосӣ ҳамин 
аст ва дар ҳамин боб аст, ки шумо худи мавзуъро кушодед. Ин буд 
фикрҳои мушаххаси ман дар сохтори кор.

Дар мавриди маводи кор бояд гӯям, ки сарчашмаҳои зиёд дар кор 
истифода шудааст. Кор хеле кори хонданиву ҷолиб аст. Албатта, дар 
бахши таҳқиқи дараҷаи омӯзиши мавзуъ муаллиф шахсонеро ёдовар 
шудааст, ки онҳо фақат дар ҳамин мавзуъ сару кор доштаанд. Дар хусуси 
забони “Шоҳнома” асару рисолаҳои зиёд навишта шудаанд, ки дар ҷилди 
1-и боби 2-юми китоби “Забони миллат- ҳастии миллат”-и Президенти 
кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муфассал оварда шудааст. Хоҳиш 
мекунам аз он истифода шавад, бисёр хуб мешуд.

Дигар суханро дароз намекунам, рисола хуб ва дар маҷмуъ анҷомшуда 
мебошад.

Раис: Сухан ба муҳарриз д.и.ф. Раҳматуллозода Сахидод дода мешавад.

- Аз хондани кор бисёр хушам омад, чунки “Шоҳнома”-и китоби 
дӯстоштаи ман аст. Ман ёд дорам, ки барои хондани ин шоҳасар ду сол 
заҳмат кашидам, то 9 ҷилдро пурра хонам. Шуморо табрик мекунам, ки ин 
шоҳасари дунёиро на танҳо барои мо тоҷикон, форсизабонон, балки дар 
дунё назир надорад, 3 маротиба хондаед. Хондани “Шоҳнома” ин худаш як 
номзадӣ аст. Кор бисёр як кори сазовор аст, кори хуб аст, заҳмати зиёде 
кашидед, асару мақолаҳо китобҳои зиёд хондед. Бо вуҷуди он ки доир ба 
“Шоҳнома” боз садҳо асарҳои нохондаи дигар мондааст, ки шумо ҳоло ин 
ҷо наовардаед ва дар оянда мехонед. Чун “Шоҳнома” бо он чизе, ки шумо 
дар ин ҷо овардед ба анҷом намерасад. Дар бораи ин асар на танҳо 
муҳаққиқони тоҷику форс, балки муҳаққиқони дунё кор кардаанд. 
Адабиётшиносон ҳам дар мавриди забони шоҳасар суҳбат кардаанд. 
Китобҳои зиёде шумо хондед, баъзеҳояшро ишора кардед, таҳлил кардед, 
нағз. Акнун баъзе камбудиҳое, ки ислоҳшавандаанд, мегӯем. Дар масъалаи 
сохтори кор С. Назарзода гуфтанд, ман такрор намекунам. Дар навиштани 



кор аз имлои куҳна истифода шудааст. Бо имлои нав мутобиқ гардонед. 
Баъд чун кор тоҷикӣ аст, номи муалллифон, ки дар дохили кор меоянд ба 
имлои тоҷикӣ мутобиқ карда шаванд. Дар рӯйхати адабиёт, ки номи асли 
кор оварда мешавад, номи муаллиф ҳам бо ҳамон забони асл оварда 
шавад. Баъзе хатогиҳои техникӣ ҳастанд, ки ман хат кашидам. Баъзан 
тартиб риоя нашудааст, ишора кардам, ислоҳ намоед. Баъзе аз адабиётҳо 
дар рӯйхати адабиёт нест, ки ман гуфтам. Тартиби алифбо дар рӯйхати 
адабиёт риоя нашудаст. Дар боби назариявӣ бисёр навишта шудааст, 
камтар кутоҳ кунед. Боби дуюм ба таҳлили сохторӣ бахшида шудаст. 
Калимаву ибораҳои зиёде оварда шудааст, аммо баъзеаш на ба мардум, 
халқ нажод рабте надорад. Барои ҳамин эҳтиёт кардан даркор, зинаи 
аввали кор аст, мо гапҳоямонро мегӯем ҳамроҳи устодатон он тарафашро 
худатон бинед. Ба ҳар ҳол шумо мутахассиси ҳамин соҳа шуда истодаед. 
Баъзан калимаҳо аз доираи этнос баромада дигар маъноҳоро ифода 
мекунад, вай дар калимасозӣ иштирок намуда дигар маъноро дод. 
Қабатҳои луғавиро қаторак овардед, аммо онҳо этникӣ шуда 
наметавонанд. Барои ҳамин ҷудо кунед. 20-30 саҳифа кам кунед, 
саҳифаҳоятон зиёд аст. Ман ҳам тарафдори гапи С. Назарзода ҳастам. 
Фақат як бори дигар дида мутобиқ кардан лозим аст. Баъди ислоҳи 
камбудиҳои ошкоршуда ба Шурои диссертатсионӣ барои ҳимоя пешниҳод 
карда шавад.

- Раис: Сухан ба муқарриз н.и.ф. Қодирова Санавбар дода мешавад:
- Ман ҳам диссертатсияро хондам. Дар диссертатсия камбудиҳоро 

ишора намудам, ки аксарияташро устодон гуфтанд. Ҳамаи онро инҷо 
намегӯям. Якум масъала ҳамин ки суханҳои такрор зиёд аст. Дар як ҷо 
таҳлил мекунед боз дар ҷойи дигар ҳамонро меоред. Ҳаминро дар як ҷо 
таҳлил кунед аз ҳамин ҳисоб коратон комил мегардад. Инчунин, баъзе 
ҷумлаҳое ҳастанд, ки аз ҷиҳати мантиқ нодурустанд. Масалан мубтадо бо 
хабар мутобиқат намекунад. Мубтадо дар шакли танҳо, вале хабар дар 
шакли ҷамъ ё баръакс оварда шудаанд. Ғалатҳои имлоӣ мушоҳида 
шуданд. Баъзе сарчашмаҳо дар дохили кор аст дар рӯйхати адабиёт нест ё 
баръакси ин, ки ислоҳ мехоҳанд. Баъд рӯйхати адабиётатон, дар ҳама ҷо 
неву баъзеаш ба талаботи КОА мувофиқат намекунад. Рӯйхати адабиёт се 
тақсим карда шавад. 1-ум меравад рӯйхати адабиёте, ки илмӣ ҳастанд; 2-юм 
фарҳангҳо меравад ва 3-юм китобҳои бадеӣ ва 4-ум агар аз интернет 
истифода карда бошед, моида мешаванд. Лекин рақам ҳамон хел меравад. 
Тартиби алифбо ҳам риоя нашудааст. Коратон хубу калон ва мақбул аст. 
Танҳо камбудиҳои ошкоршударо ислоҳ кунед ва баъзеашро ихтисор кунед. 
Аз’ ҷумла боби якуми коратон, ки саҳифаҳои зиёд бахшида шудаанд, кам 



карда шавад. Эродҳои ироашударо дар муҳлати муайян ислоҳ кунед. Кор 
дигар тайёр аст ва мо тарафдори пешниҳоди он барои ҳимоя ҳастем.

- Раис: Сухан ба муқарриз н.и.ф. Тӯраев Бурҳониддин дода мешавад:
- Муҳаққиқони забоншиноси тоҷик, нисбат ба муҳаққиқони Эрону 

Афғонистон, бештар ба ҷанбаҳои забонии “Шоҳнома” рӯй овардаанд. 
Бародарони ҳамзабон бештар ба адабиёт дахл мекунанд, аз забон сухан кам 
аст. Чун устоди шумо шоҳномашиноси бисёр варзида ҳастанд ман ба 
мавзуъ ба завқ ворид шудам. Рисоларо бо як ҷиддияти том бодиққат 
мутолиа кардам. Кор хонданбоб ва дар забоншиносии тоҷик нав аст. 
Ростӣ аз мутолиаи рисола бисёр хурсанд шудам. Ман “Шоҳнома”-ро чанд 
маротиба хондаам. Воқеан беҳтарин асар аст. Дар баробари ин дар рисола 
хатогиҳои имлоӣ, техникӣ, мантиқӣ ба назар мерасанд. Ҳамчунин дар 
муқаддима ва боби 1, ки назариявӣ аст, муҳаққиқ Мирбобоев Азиз, 
Матробов С., Рустам Ҷураевро қайд накардед. Инҳо дар мавриди этнос 
бисёр кор кардаанд. Худи ман дар рисола ва мақолаҳоям дар мавриди 
этноним, махсусан этнотопонимҳо андеша ва таҳқиқот анҷом додаам, як 
бор бинед. Инчунин рӯйхати адабиётро ба меъёри қабулшуда КОА 
мутобиқ гардонед. Ман ҳам ба андешаи ҳамкасбон розӣ ва ҷонибдор аз 
ислоҳи камбудиҳо ва пешниҳоди рисола ба ҳимоя ҳастам.

Раис: Сухан ба муҳарриз н.и.ф. Раҳмонзода Нуроншоҳ дода мешавад.
- Автореферати диссертант, ки аз 30 саҳифа иборат аст бодиққат 

мутолиа шуда, он ҳамчун таҳқиқоти анҷомшуда дониста мешавад. Дар 
автореферат, ба таври мухтасар аз муқаддима, боб, фасл, зерфасл, хулоса 
ва сарчашмаҳо маълумот оварда шудааст. Ман дар худи автореферат 
камбудиҳоро ишора намудаам. Аз ҷумла автореферат, ки ҳаҷман аз меъёр 
зиёдтар аст, ба 26-27 саҳифа кам карда шуда, норасоиҳои ишорашуда ислоҳ 
карда шаванд. Дигар камбудиҳои ҷиддиро устодон гуфтанд, такрор 
намекунем, Кор арзишманд аст ва месазад, ки ба ҳимоя пешниҳод карда 
шавад.

Раис: Диссертатсияро 4 нафар ва авторефератро 5 нафар хонда, ҳама 
бар он таъкид карданд, ки кор тамомшуда аст ва зарурати баъзе тасҳеҳу 
такмил, бештар ислоҳи ҷанбаи забону баён, ҷобаҷогузории нодуруст ва 
омехташавиҳо ба мушоҳида мерасад, бояд онҳо ислоҳ гардида, заминаи 
илмияшон тақвият дода шавад. Хусусан, муқаддима ва рӯйхати адабиёт ба 
талаботи КОА мувофиқ гардонида шавад.

Дар маҷмуъ диссертатсияи мазкур тамомшуда аст. Пас аз ислоҳи 
камбудию ғалатҳои ҷузъӣ ба ҳимоя тавсия дода шавад.



Маҷлиси шуъбаи фарҳангнигорӣ ва истилоҳоти Институти забон ва 
адабиёти ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакии Академияи миллии илмҳои 
Тоҷикистон бо назардошти баррасии масъалаи рӯзнома ва фикру 
андешаҳои аъзои шуъба

ҚАРОР КАРД:
Диссертатсияи Ёраҳматзода Шодиҷон Рамазон таҳти унвони 

«Истилоҳоти этникӣ дар «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ» бо 
назардошти ислоҳи баъзе камбудиҳои ошкоршуда кори анҷомёфта дониста 
шавад.

Раиси маҷлис, 7
номзади илмҳои филология ғ Мирзоев С.

Котиб, 
номзади илмҳои филология

Имзои С. Мирзоев ва Г. Шариф< 
тасдиқ мекунам:
Нозири калони кадри ИЗ А АМИТ
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