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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Таҳқиқу омӯзиши калимаву истилоҳоти 

этникӣ дар забоншиносии тоҷик тӯли беш аз сад сол аст, ки идома дорад. Он 

ҳамчун қисмати муҳими лексикаи забони тоҷикӣ, ки ифодакунандаи 

мафҳумҳои таърихи мардумӣ аст, мавриди таҳқиқоти илмӣ қарор 

гирифтааст. Дар забоншиносии тоҷик ва эронӣ доир ба вожаҳои этникӣ дар 

таҳқиқоти шарқшиносону забоншиносон ва мардумшиносон М.С. Андреев 

[1925;1970;1985], Е.М. Пешерева [1927; 1976], А.Н. Бернштам [1952], А. Л. 

Хромов [1970], Ҳомидҷонова М. [1974] Н. Хаников [1977],  С.Айнӣ [1986], 

С.А. Арутюнова [1989], А. Мирбобоев [1991;2001; 2002], Ю. Яқубов [1994; 

2012], Б. Алиев [1998], С. Мирзоев [1998], Т.С. Қаландаров [2004], Т.С. 

Қаландаров ва В.И. Терехов [2006], А. Шишов [2006], М.Қ.Броимшоева 

[2006], С. Исматов [2009], С. Матробов [2010], Ш. С. Некушоева [2010], М. 

Бобомуродова [2012], Б. Тӯраев [2010; 2019], Х. Ш. Кабиров [2016] ва диг. 

маълумот дода шудааст. Муҳаққиқони мазкур мубрамии таҳқиқ ва омӯзиши 

вожаву истилоҳоти этникиро таъкид намудаанд. Таҳқиқоти М.С. Андреев 

қадами ҷиддие дар ин самти илми забоншиносӣ буд. Сипас, дар  силсилаи 

таҳқиқҳое, ки ба фолклор, таърих ва шевашиносии забони тоҷикӣ бахшида 

шудаанд, масъалаи калимаву вожаҳои этникӣ мавриди омӯзиш қарор 

гирифта, баъзе хусусиятҳои онҳо шарҳу эзоҳ ёфтаанд.  

Дар таълифоти минбаъдаи забоншиносону шарқшиносон калимаҳои 

этникии забонҳои яғнобӣ ва помирӣ мавриди ковишҳои илмӣ қарор 

гирифтаанд. Лексикаи мардумшиносӣ як қисми муҳими таркиби луғавии 

забонро ишғол мекунад. Онҳо бозгӯйи таъриху фарҳанги миллӣ маҳсуб 

меёбанд.  

А. Л. Хромов дар таҳқиқоташ [1970] ҷиҳатҳои этникии забони яғнобӣ ва 

гӯйишҳои водии Зарафшонро таҳлилу баррасӣ намудааст, ки хонанда доир 

ба расму русум, тарзи зиндагонии ин мардум маълумоти пурра гирифта 

метавонад. 
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Муҳаққиқ Ҳомидҷонова М. [1974] вожаҳои мардумии болооби дарёи 

Зарафшон – Мастчоҳ ва водии Яғнобро таҳқиқ намуда, калимаҳои этникиро 

ба забони адабии имрӯзаи тоҷикӣ муқоиса намуда, дар асоси онҳо 

хулосаҳои муҳими илмӣ баровардааст.  

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 забони «Шоҳнома»-и Абулқосим 

Фирдавсӣ бахшида шуда бошад, анҷом дода нашудааст. 

Омӯзиш ва таҳқиқи калимаву вожаҳои этникӣ, хусусан этнонимҳо 

муҳим ва бамаврид буда, моро ба таърихи куҳан, тарзи зиндагонии мардуми 

ориёнажод, бо гузаштаи ниёгонамон ошно месозад. Муҳиммияти мавзуъро 

маҳз ҳамин паҳлуҳои таҳқиқнагардидаи луғавӣ-мавзуӣ, этимологӣ, сохторӣ 

ва дараҷаи истеъмоли вожаҳои этникӣ, дар асоси этнонимҳои «Шоҳнома»-и 

Фирдавсӣ ташкил медиҳад. 

Баррасии мавзуи интихобгардида қадами муҳиммест дар таҳқиқи 

вожаҳо ва истилоҳоти забони адабии тоҷик. Он метавонад ҷанбаҳои 

гуногуни таҳлилии этнонимҳоро ошкор созад, ба ҳалли масъалаҳои 

норавшани вожашиносӣ, маъношиносӣ ва калимасозии забони тоҷикӣ 

мусоидат намояд. Дар ин замина, мо мақсад гузоштем, ки хусусиятҳои 

фарқкунанда, вижагиҳои луғавӣ-мавзуӣ, этимологӣ ва сохтории вожаҳои 

этникиро дар асоси маводи «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ ба риштаи 

таҳқиқ кашем. 

Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ. Доираи омӯзиши калимаву истилоҳоти этникӣ 

хеле васеъ аст. Ин категорияи лексика ҳамчун объекти омӯзиш дар илмҳои 

забоншиносӣ, таърихшиносӣ, фарҳангшиносӣ, фолклор, сиёсатшиносӣ ва 

ғайра мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст. Калимаву вожаҳои 

мардумӣ дар нимаи дуюми асри XIX диққати бисёр таърихшиносон ва 

сайёҳонро ба худ ҷалб намуда буд. Ин талошу кӯшиши сайёҳон беасос 

набуд. Аксари онҳо мехостанд, ки хусусияти этникии мардуми Осиёи 
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Миёна, хусусан тоҷиконро таҳқиқ намоянд. Бо ин мақсад, олими рус, 

мардумшиноси варзида М.С.Андреев оид ба қавмҳои этникии муқими 

Тоҷикистон ва берун аз он таҳқиқоте ба анҷом расонидааст, ки дар поён, дар 

ин бора, ишораи мушаххас менамоем. 

Дар забоншиносии даврони шуравӣ таҳқиқи калимаҳои этникӣ 

таваҷҷуҳи олимони зиёдеро ба худ ҷалб намуда буд. Аз ҷумла, хизмати 

олимону забоншиносон П.С. Ефименко [1878], П.И. Кушнер [1951], Ю.В. 

Бромлей [1973], А.Ф. Журавлев [1982], Н.И.Толстой [1983, 1995] М.М. 

Копиленко [1995], З.К. Тарланов [1993], О.И.Блинова [1997], Г.Н. Волков 

[2000] ва д. дар ин самт назаррас мебошанд. Ин анъана имрӯз дар 

забоншиносии тоҷик низ идома дорад.  

Дар забоншиносии тоҷик аз ҷониби олимон М.С. Андреев [1925, 1970, 

1985], Е.М. Пешерева [1959, 1976], А.Л. Хромов [1970], Ғ. Ҷӯраев [2009], М.А. 

Ҳомидҷонова [1974],  Раҳими Исмоил [1991], Б. П. Алиев [1998], С. Мирзоев 

[1998], Х. Ш. Кабиров [2016] Б. Тӯраев [2010, 2019] ва д. асару мақола ва 

рисолаҳои илмӣ таълиф гардидаанд, ки ба шарҳу тафсири калимаҳои 

этникии забони тоҷикӣ ва забонҳои қадима-шуғнонӣ, язғуломӣ, яғнобӣ, 

бартангӣ, сариқулӣ, вахонӣ, мунҷӣ, ишкошимӣ ва истифодаи онҳо дар 

шеваю лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ бахшида шудаанд. Ин аз он шаҳодат 

медиҳад, ки омӯзиши калимаю истилоҳоти этникӣ барои омӯхтани таърихи 

тамаддуни ҳар як халқ муҳим ва зурур аст. Лексикаи этникӣ ё ба истилоҳи 

дигар мардумшиносӣ соҳаҳои гуногун: маданияти моддӣ, ҷашнҳои суннатӣ, 

калимаҳои ифодакунандаи хешу табор, халқу миллат, урфу одат ва амсоли 

инҳоро дар бар мегирад.  

Бояд зикр намуд, ки бештари таҳқиқоте, ки ба вожаҳои ифодакунандаи 

мафҳумҳои мардумӣ дахл доранд, ба лексикаи этнографии забонҳои помирӣ 

ва яғнобӣ бахшида шудаанд [Зарубин, 1917, 1927; Андреев, 1925-1970; 

Писарчик, 1954; Пахалина, 1959, 1966; Карамхудоев, 1973; Бахтоваршоева, 

1984; Додихудоев, 1985; Алиев, 1998; Некушоева, 2010; Тӯраев, 2010, 2019]. 



7 
 

Ин муҳаққиқон як бахши таҳқиқоти хешро бевосита ба лексикаи этникии ин 

забонҳо бахшида, онҳоро бо забони адабии тоҷикӣ муқоиса намудаанд.  

Забоншинос Б. Алиев рисолаеро бо номи «Лексикаи этнографии забони 

яғнобӣ» [1998] таълиф намуд, ки кори арзишманде дар ин самт мебошад. 

Рисолаи мазкур аз се боб иборат аст. Дар он лексикаи этнографӣ аз ҷиҳати 

мавзуъ ба вожаҳои ифодакунандаи маданияти моддӣ, ҷашну суннатҳои 

мардумӣ, лексикаи тибби халқӣ, бемориҳо ва лексикаи маросими мотам 

гурӯҳбандӣ ва баррасӣ карда шудаанд. Б. Алиев калимаҳои этникии забони 

яғнобиро аз ҷиҳати алоқамандӣ ба маданияти моддӣ ба чор зерфасл ҷудо 

намуда, дар ин маврид чунин менигорад: «Яке аз қабатҳои нисбатан намоён 

ва бисёрқабатаи лексикаи мардумшиносӣ калимаҳои марбут ба маданияти 

моддӣ мебошанд, чунки лексикаи ин соҳа ҷанбаҳои хеле муҳими ҳаёти 

маишӣ ва шароити зиндагии инсонро инъикос мекунад. Ин аст, ки маҳз дар 

мисоли гурӯҳҳои лексикӣ алоқаи байни чунин соҳаи илм аз қабили таърих, 

этнография ва лингвистика бештар ва равшантар ба назар намоён мешавад» 

[3, с.16]. Муҳаққиқ дуруст қайд намудааст, ки «маданияти моддӣ як соҳаи 

этнография ба ҳисоб меравад». 

Забоншиноси дигар Б.Тӯраев оид ба номвожаҳои ҷуғрофии водии 

Яғноб таҳқиқоти арзишмандеро анҷом дода перомуни номвожаҳои 

ҷуғрофии этникии водии Яғноб низ ишораҳои махсуси илмиро қайд намуда, 

мубрамияти номвожаҳои ҷуғрофии этникиро дар шинохти таърихи забон ва 

фарҳангу тамаддунҳо зарур донистааст [104, с.109-111].   

Таҳқиқи лексикаи мардумӣ, яъне этникӣ барои дарки тарзи зиндагонии 

маънавию фарҳангӣ ва иҷтимоии мардум муҳим буда, моро ба урфу одат, 

тарзи меҳнат, зиндагонӣ ва робитаҳои хешутабории мардум аз наздик ошно 

месозад.  

Калимаву истилоҳоти этникӣ як ҷузъи истилоҳоти миллиро ташкил 

медиҳанд. Аз ин рӯ, дар тамоми таҳқиқотҳои донишмандон ва 

забоншиносону таърихнигорон ба ин масъала таваҷҷуҳ карда шудааст.  
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Омӯзиши хусусияти луғавию калимасозӣ, сарфиву наҳвии забони ин ё 

он адиб барои муайян намудани ҷараёни инкишофи таркиби луғавии забон 

ҳамаҷиҳата муфид мебошад.  

Забони адабии тоҷикӣ дар давраи ҳукмронии сулолаи Сомониён 

ташаккул ёфта, ба меъёрҳои муайяни хаттӣ ва шифоҳӣ соҳиб гардид ва ин  

меъёрҳо то имрӯз риоя мегарданд. «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ 

намунаи беҳтарин ва бузургтарин ҳамосаҳои миллист. Ин 

шоҳасар аз «нуктаи назари забоншиносӣ, адабиётшиносӣ, таърих ва 

этнография маводи гаронбаҳо маҳсуб мешавад» [30, с.6]. Нависандаи 

бузурги тоҷик С. Айнӣ забони «Шоҳнома»-ро «содатарин ва софтарин 

забонҳои классикони Эрон» номидааст [1, с.23].  

Академик Б. Ғафуров «Шоҳнома»-ро беҳтарин ҳамосаи ҷаҳонӣ эътироф 

намуда, фармудааст, ки «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ бо хусусиятҳои бадеӣ ва 

забони содаи хеш дили тамоми аҳли илми ҷаҳонро тасхир намудааст [21, ҷ.1, 

с.517].  Донишманди олмонӣ Ф. Волф соли 1935 яке аз луғатҳои 

арзишмандтарини «Шоҳнома»-ро бо номи «Glossar zu Firdousi’s 

Shahname» дар муддати беш аз 30 сол тартиб додааст.  

Инчунин, «Шоҳнома» аз ҷониби донишмандону тарҷумонҳо ба 

забонҳои гуногуни дунё баргардон шудааст. Масалан, шарқшиноси 

франсавӣ Ж.Мол «Шоҳнома»-ро дар муддати 40 сол ба забони фаронсавӣ 

баргардондааст, ки мақоми ин асар дар мулки Фаронса баланд гардид ва 

ҳамчун асари қаҳрамонӣ эътироф шуд. 

Дар мавриди «Шоҳнома» ва забони он донишманди эронӣ 

Абдулҳусайни Зарринкӯб баҳои арзанда додааст: «Шоҳнома» на фақат 

бузургтарин ва пурмоятарин дафтари шеърист, ки аз аҳди рӯзгори 

Сомониёну Ғазнавиён бозмондааст, балки дар воқеъ муҳимтарин санади 

арзишу азамати забони порсӣ ва рӯшантарин гувоҳи фарҳангу тамаддуни 

Эрони куҳан аст» [26, с.36]. 

Бузургии забони «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ таваҷҷуҳи бисёр муҳаққиқону 

донишмандонро ба худ ҷалб намудааст. Аз ҷумла, донишманди эронӣ Ҳабиб 
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Яғмоӣ ба «Шоҳнома» чунин баҳои баланд додааст: «Дар азамат ва арзиши 

«Шоҳнома» суханҳо гуфтаанд ва боз ҳам хоҳанд гуфт, зеро ин китоби бузург 

дарёест бекарон, ки дар ҳар гӯшааш ғаввосӣ шавад, гавҳаре тоза ба чанг 

меафтад» [116, с.12]. 

Олими рустабор И. С. Брагинский «Шоҳнома»-и Фирдавсиро ба уқёнус 

ташбеҳ додааст [14, с.24].  

Мақолаи И. Ализода «Сухане чанд оид ба луғати «Шоҳнома»-и 

Фирдавсӣ» [Ализода, 1957] ба таҳлили лексикии ин асар ихтисос дода 

шудааст. Мақолаи Э. Муллоқандов «Шоҳнома» ва забони адабии ҳозираи 

тоҷик» [1968] ба таҳлили муқоисавии чанд вожаи «Шоҳнома» ва 

эквиваленти он дар забони муосири тоҷикӣ ва забони русӣ алоқаманд аст.  

Дар байни асарҳои ба лексика ва калимасозии «Шоҳнома» 

бахшидашуда, таҳқиқоти С. Анварӣ [А. Муллочаев] ва О.Ҳ. Қосимов мавқеи 

хос доранд. С. Анварӣ дар рисолааш «Вожаҳои низомӣ дар «Шоҳнома»-и 

Абулқосим Фирдавсӣ» [1994] истилоҳоти низомиро аз ҷиҳати семантика, 

калимасозӣ ва этимология таҳлилу баррасӣ намудааст.  

Таҳқиқоти муҳаққиқони таърихи забони тоҷикӣ С. Ҳалимов [1979], М. 

Қосимова [2003], ки ба таърихи инкишфи забони тоҷикӣ дар асри зиндагии 

шоир бахшида шудаанд, ҳамчун манбаъҳои омӯзиши хусусиятҳои забони 

«Шоҳнома» арзишманд маҳсуб меёбанд. 

Қосимов О.Ҳ. дар мақолаву рисолаҳои илмиаш дар мавриди 

вожашиносӣ, калимасозӣ ва қудрату тавоноии забони «Шоҳнома» [2006; 

2011; 2016] таҳқиқоти арзишманд анҷом додааст. Аз ҷумла, ӯ  нақши 

«Шоҳнома»-ро дар ташаккули истилоҳоти забони тоҷикӣ-форсӣ чунин баён 

кардааст: «Дар радифи дигар осори илмиву адабии таърихӣ «Шоҳнома» бо 

олами нотакрори вожаҳои худ барои танзиму такмили истилоҳоти забони 

тоҷикӣ, аз он ҷумла, истилоҳоти илмӣ ва вожаҳои соҳавӣ саҳми арзишманде 

гузошта метавонад» [44, с.48].  

Солҳои охир дар мавриди хусусиятҳои забонии «Шоҳнома» чандин 

таҳқиқот ба анҷом расид, ки дар шакли рисолаву асарҳо манзури 
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хонандагон гардонида шуданд. Дар рисолаи Р. Шодиев «Феъл дар 

«Шоҳнома» [2014] ҷиҳатҳои маъноӣ ва сохтории феъл ба риштаи таҳқиқ 

кашида шудааст. Дар таҳқиқоти Раҳматова М.М. «Особенности 

употребления числительных в «Шахнаме» Абулькасима Фирдоуси» [2011], 

Б. Тӯраев «Тавзеҳи чанд топоними «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ» [2016] ва 

Ҳ.Элназарова «Лексикаи динӣ дар «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ» 

[2021] ҷиҳатҳои гуногуни забони ин шоҳасар ба риштаи таҳқиқ кашида 

шудааст.  

Робитаи таҳқиқ бо барнома ва мавзуъҳои илмӣ. Натиҷаи таҳқиқи мазкур 

метавонад дар такмили барномаҳои илмиву таълимӣ истифода гардад. Ин 

таҳқиқ бахше аз мавзуъҳои илмӣ-пажуҳишии шуъбаи фарҳангнигорӣ ва 

истилоҳоти Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакии 

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистонро дар бар мегирад. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ: 

Мақсади таҳқиқ. Ҳадафи таҳқиқи мазкур аз баррасии хусусиятҳои 

луғавӣ-мавзуӣ, этимологӣ ва сохтории калимаву истилоҳоти этникии 

«Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ иборат мебошад. Хусусиятҳои луғавӣ-

мавзуӣ, баромад ва сохтори калимаву истилоҳоти этникӣ яке аз масъалаҳои 

пурбаҳс ва доманадори илми забоншиносӣ ба шумор рафта, дар доираи як 

рисолаи илмӣ фаро гирифтани тамоми паҳлуҳои он ғайриимкон аст. 

Бинобар ин, дар рисолаи мазкур танҳо масъалаҳои луғавӣ-мавзуӣ, 

этимологӣ ва сохтории истилоҳоти этникии «Шоҳнома»-и Абулқосим 

Фирдавсӣ ба риштаи таҳқиқ кашида мешавад.  

«Шоҳнома» хазинаи хеле нодиру бебаҳои имконияти лексикӣ буда, 

барои бисёр муҳаққиқон ҳамчун маҳак дар муайян намудани меъёри забони 

адабӣ ҳам дар сатҳи луғатшиносиву грамматика ва ҳам дар масъалаҳои 

услубиёти забон ба шумор меравад.  

Абулқосим Фирдавсӣ бо осори гаронбаҳои худ дар рушди забони адабӣ 

саҳми нотакрор гузоштааст. Бинобар ин, омӯзиши мероси адабии Фирдавсӣ 

дар такмили таркиби луғавии забони тоҷикӣ, калимаву истилоҳоти этникӣ, 
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сохтори калимасозию ҷумлабандӣ ва услубиёти забон дорои аҳаммияти 

беандоза аст. 

Бояд таъкид намуд, ки яке аз масъалаҳои хеле муҳим дар лексикологияи 

забони тоҷикӣ масъалаи муайян намудани хусусиятҳои луғавӣ-мавзуӣ, 

сохторӣ ва баромади калимаву истилоҳоти этникӣ ба ҳисоб меравад. 

Вазифаҳои таҳқиқ. Бо мақсади мушаххас гардонидани доираи таҳқиқ, 

аз ҷониби мо, барои расидан ба 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 хусусиятҳои 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 иштироки калимаҳои каён, нажод, дуда дар 

ташаккули истилоҳоти этникӣ. 

Таҳқиқ муайян намуд, ки таҳлили луғавӣ-мавзуӣ, баромад ва сохтори 

вожаву истилоҳоти этникии асарҳои монанди «Шоҳнома» мувофиқи мақсад 

хоҳад буд. 

Объекти таҳқиқи мазкур падидаҳои забонӣ дар матни «Шоҳнома»-и 

Абулқосим Фирдавсӣ ба ҳисоб мераванд, ки дар 10 ҷилд солҳои 2007 – 2010 

нашр шудааст.   

Предмети таҳқиқи мазкурро масъалаи хусусиятҳои луғавӣ-мавзуӣ, 

дараҷаи истеъмол, баромад ва сохтори истилоҳоти этникӣ ташкил медиҳад, 

ки дар асоси ҷамъоварии маводи забони назми «Шоҳнома»-и Абулқосим 

Фирдавсӣ муайян ва ҷамъоварӣ гардидааст. Барои далел байтҳое оварда 

шудаанд, ки дар онҳо калимаву истилоҳоти этникӣ ҷой доранд.  
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Асосҳои назарии таҳқиқ. Асосҳои назарии таҳқиқро пажуҳишҳои илмиву 

назариявии муҳаққиқону забоншиносони дохиливу хориҷӣ, ба монанди М.С. 

Андреев, Е.М.Пешерева, А.Н. Бернштам, А. Л. Хромов, М. Ҳомидҷонова, 

Н. Хаников,  С. Айнӣ, С.А. Арутюнова, В.С.Расторгуева, А.З.Розенфелд,  Ҷ. 

И. Эделман, А. Шишов, Ш.Рустамов, М.Н.Қосимова, Б.Камолиддинов, , 

Р.Ғаффоров, Ф.Қ. Зикриёев, Д. Хоҷаев, С. Назарзода, М. Султонов, С. 

Раҳматуллозода, О.О. Муҳаммадҷонов, О.Ҳ. Қосимов, А. Ҳасанов, Т. 

Шокиров, Ф.Х. Шарифова, М.Қ. Саломиён, Д.Р. Ҳомидов, Ж.Б. 

Гулназарзода, Ш. Исматуллозода, Ш. Кабиров, А. Мирбобоев, Б. Алиев, С. 

Мирзоев, Т.С. Қаландаров, М.Қ. Броимшоева, С. Исматов, С. Матробов, Ш. 

С. Некушоева, М. Бобомуродова, Б. Тӯраев ва диг. ташкил медиҳанд. 

Асосҳои методологии таҳқиқ. Асосҳои методологии таҳқиқро методҳои 

умуминазариявӣ ва ҷузъии маърифатӣ ташкил медиҳанд. Ба таҳқиқоти 

илмии забоншиносии муосир такя намуда, дар рисола аз методҳои 

маъмулии таҳқиқоти илми забоншиносӣ – таҳлил, муқоиса, методи 

муқоисавӣ-таърихӣ, усули трансформатсия истифода карда шудааст. 

Сарчашмаҳои таҳқиқ. Эътимоднокии асосии диссертатсия аз инҳо 

иборат мебошад: истифодаи методология ва асосҳои назариву амалии 

таҳқиқ; такя ба равияҳое, ки барои муайян ва таҳлил намудани истилоҳоти 

этникӣ эътимодноканд; таснифоти мавзуӣ ва таҳлили луғавӣ-мавзуии номи 

қавму қабилаҳо; аз рӯйи сохтор ҷудо ва таҳлил намудани истилоҳот; муайян 

намудани нақши усулҳои калимасозӣ.  

Навгонии илмии таҳқиқ. Дар рисола бори нахуст калимаву истилоҳоти 

этникӣ, аз ҷумла этнонимҳо аз ҷиҳати семантика, этимология, сохтор ва нақши 

усулҳои калимасоз 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 диссертатсионӣ қарор гирифтаанд. Дар он роҳҳои сохта 

шудани калимаву истилоҳоти этникӣ, муайян карда шудааст. Масъалаи 



13 
 

таснифоти истилоҳоти этникӣ аз ҷиҳати маънӣ, этнонимҳо ва нақши 

воситаҳои калимасоз дар истилоҳсозӣ баррасӣ гардида, андешаҳои 

муҳаққиқон дар хусуси калимаву истилоҳоти этникӣ таҳлил ва тақвият дода 

шудаанд.  

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

Дар натиҷаи таҳқиқи анҷомдодашуда масъалаҳои зерин, ки хусусиятҳои 

навгонии корро нишон медиҳанд, ё унсурҳои навгонӣ дар масъалаи калима 

ва истилоҳоти этникӣ, хусусиятҳои маъноӣ ва корбурди онҳо дар 

«Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ, ба муҳокима пешниҳод мешаванд. 

1. Таҳқиқи принсипҳои шинохти калимаву истилоҳоти этникӣ, аз ҷумла 

этнонимҳо ва таснифоти калимаҳои этникӣ аз назарияҳои забоншиносони 

тоҷику рус сарчашма гирифтааст. 

2. Пажуҳиши истилоҳоти этникӣ дар мисоли вожагони тоҷик, озодагон, 

тухма, гуҳар, табор, нажод ба баррасиву ҳалли як қатор   муаммоҳо 

мусоидат кардаанд. 

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 аст ва 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 дигар соҳаҳо дар асоси маводи гирдовардашуда ошкор карда 

шудаанд. Маводи гирдоварда фарогири хусусияти маъноӣ, этимологӣ ва 

сохтории калимаву истилоҳоти этникӣ ҳастанд. Омӯзиши онҳо имкон 

фароҳам меоварад, ки хусусияти семантикӣ ва сохтории истилоҳоти этникӣ 

пурра муайян карда шаванд. 

5.Масъалаи муродифоти калимаву истилоҳоти этникии ифодакунандаи 

мафҳуми наслу насаб, авлод таҳлили муқоисавӣ шуда, гунаҳои калимаҳо, 

маъноҳои ба ҳам наздик ва муродифоти онҳо ошкор карда шудаанд. 
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6. Вожаву истилоҳоти каёниён, озодагон, паҳлавнон, ки таҳлили маъноӣ 

ва этимологӣ шудаанд, дар «Шоҳнома» ифодакунандаи истилоҳи «тоҷик» 

ҳастанд.  

7. Қисми зиёди истилоҳоти этникиро дар «Шоҳнома» номи қавму 

қабила ва миллатҳо ташкил медиҳанд, ки дар рисола аз рӯйи баромад ва 

мавзуъ тасниф ва баррасӣ шудаанд. 

8. Сохтори истилоҳоти этникӣ таҳлил гардида, нақши воситаҳо ва 

усулҳои калимасозӣ муайян карда шудаанд.  

Аҳаммияти назариву амалии таҳқиқ. Дар таҳқиқи 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 таҳлил 

шудааст. 

Натиҷаҳои илмии таҳқиқ метавонад дар такмил додани назарияи 

истилоҳсозиву истилоҳгузинии забони имрӯзаи тоҷикӣ хизмат намояд. 

Ҳамчунин, таҳлилҳои фаровони овардашуда дар беҳтар шинохтану аз 

назари маънову этимология омӯхтани истилоҳоти мансуб ба мардуми 

гуногун нақши калон дорад. Маводи тасвирии ҷамъшударо метавон ба 

истифодаи илмӣ ворид кард ва ба рӯйхати воҳидҳои лугавии фарҳангҳои 

тафсирӣ ва дузабона дохил намуд. 

Аҳаммияти амалии таҳқиқ аз 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 иборат мебошад. Маводи таҳқиқ 

дар таҳияи китобу дастурҳои таълимӣ, гузаронидани курсу семинарҳои 

махсус оид ба лексикологияи забони тоҷикӣ ба таври васеъ истифода шуда 

метавонад. 
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Мутобиқати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. 

Мазмуну муҳтавои диссертатсия ба бахшҳои зерини илми забоншиносӣ 

мувофиқ мебошад: таърихи забон, таърихи забони адабии тоҷикӣ, 

забоншиносӣ, этимология, лексикография, лексикология, морфология. 

Диссертатсия «Истилоҳоти этникӣ дар «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ» 

ном дошта, ба рӯйи ихтисоси – 10.02.01 – Забони тоҷикӣ барои дарёфти 

дараҷаи илмии номзади илмҳои филология пурра мувофиқат менамояд. 

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар он зоҳир мегардад, ки бо 

такя ба таҳқиқоти олимону мутахассисони дохиливу хориҷӣ асосу 

заминаҳои назариявиву амалии таҳқиқи диссертатсиониро  муайян кардааст. 

Бо истифода аз равиши муосири таҳлили луғавиву маъноии падидаҳои 

лингвистӣ таҳлили мавзуӣ, баромад, сохтор ва нақши усулҳои калимасозии 

«Шоҳнома»-ро аз нигоҳи лексикологиву морфологӣ баррасӣ намудааст. 

Натиҷаҳои асосии  диссертатсия дар мақолаҳои нашрнамудаи муҳаққиқ 

инъикос шудаанд. 

Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ. Аз натиҷаҳои аввалияи таҳқиқ аз 

ҷониби муҳаққиқ дар конференсияҳои илмию назариявӣ силсилаи маърузаҳо 

пешниҳод гардиданд. Аз ҷумла, дар конфронси байналмилалии илмӣ-назариявӣ 

дар мавзуи «Роҳи Абрешим ва робитаҳои байнифарҳангии Авруосиё» [03.07.2018]; 

конфронси илмии «Саҳми Зоҳир Аҳрорӣ дар таҳқиқи мероси хаттӣ» [11.09.2020]; 

конфронси байналмилалии илмӣ-маҷозӣ таҳти унвони «Забони русӣ дар муҳити 

таълимии фарҳангӣ» «Дар бораи баъзе этнонимҳо дар забони адабии тоҷикӣ» [17-

18.11.2021] ва конфронси байналмилалии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Ҷуғрофиёи 

таърихӣ ва фарҳангии «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ» [11-12.10.2022] 

гузоришҳои илмӣ ироа гардиданд.  

Диссертатсия дар ҷаласаи муштараки шуъбаи фарҳангнигорӣ ва 

истилоҳот ва шуъбаи забони Институти забон ва адабиёти ба номи 

Абуабдуллоҳи Рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон [протоколи 

№12, аз 14.12.2021] баррасӣ гардида, ба ҳимоя тавсия шудааст. Инчунин, 

Шурои олимони Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳи 
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Рӯдакии АМИТ диссертатсияро муҳокима  [протоколи №5, аз 06.05.2022] ва 

ба ҳимоя пешниҳод намудааст.  

Таълифоти илмӣ вобаста ба мавзуи диссертатсия. Вобаста ба мавзуи 

диссертатсия аз ҷониби муҳаққиқ 7 мақолаи илмӣ-пажуҳишӣ интишор 

шудааст, ки 5-тоаш дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чоп расидаанд. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Рисола аз муқаддима, 3 боб, хулоса ва 

феҳристи адабиёт иборат буда, 180 саҳифаи чопи компютериро ташкил 

медиҳад.  

Муқаддима мақсаду вазифаҳои таҳқиқ, ҳадафи интихоби мавзуъ, 

дараҷаи омӯхта шудани мавзуъ дар забоншиносии тоҷик ва сохти корро дар 

бар гирифтааст.  

Боби аввал «Асосҳои назариявии ташаккули истилоҳоти этникӣ дар забони 

адабии тоҷикӣ» ном дошта, дар мавриди омӯзиши истилоҳот, аз ҷумла истилоҳоти 

этникӣ дар забоншиносии тоҷик баҳс мекунад.  

Боби дуюм «Таҳлили луғавӣ-мавзуӣ ва баромади вожаву истилоҳоти этникӣ 

дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ» унвон дошта, дар ин боб калимаву истилоҳоти 

этникӣ аз ҷиҳати луғавӣ-мавзуӣ ва баромад таҳлилу баррасӣ гардидааст. 

Боби сеюми рисола «Таҳлили сохтории вожаву истилоҳоти этникии  

«Шоҳнома» -и Фирдавсӣ» ном дошта, вожаву истилоҳоти этникӣ аз ҷиҳати 

маънӣ ва сохтор гурӯҳбандӣ ва мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода 

шудааст.  

Хулосаи рисола натиҷагириҳо ва андешаҳо доир ба калимаву 

истилоҳоти этникӣ, роҳҳои сохта шудани истилоҳоти этникиро дар бар 

мегирад. Дар он, аз ҳар фаслу боб, ба таври мухтасар натиҷагирӣ карда 

шудааст. 

Дар феҳристи адабиёт номгӯйи асарҳое оварда шудаанд, ки асоси 

назарӣ ва амалии рисоларо ташкил медиҳанд. 
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БОБИ I 

АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛИ ИСТИЛОҲОТИ ЭТНИКӢ 

ДАР ЗАБОНИ АДАБИИ ТОҶИКӢ 

Таҳқиқу пажуҳиши вожаву истилоҳоти илмӣ ва соҳавӣ таърихи куҳан 

дошта, ин қабил вожаҳо бо хусусиятҳои худ диққати муҳаққиқони хориҷиву 

ватаниро ба худ ҷалб намуда аст. То замони Инқилоби Октябр, хусусан то 

солҳои 30-юми асри ХХ, истилоҳот ҳамчун як соҳаи илми забоншиносии 

тоҷик мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор нагирифта буд. Ҳарчанд пажуҳиши 

истилоҳот дертар сурат гирифта бошад ҳам, оид ба истилоҳот дар аввалин 

сарчашмаҳо, яъне фарҳангномаҳои забони тоҷикӣ-порсии асрҳои гузашта 

маълумотҳо ба назар мерасанд, ки дар аввал маъниҳои гуногунро ифода 

мекарданд. Муаллифи «Ғиёс-ул-луғот», Муҳаммад Ғиёсиддин дар ин маврид 

чунин менигорад: «Дар луғат бо ҳам сулҳ кардан; ва маънии истилоҳии 

лафзи истилоҳ ҳам иттифоқ намудани қавме. Барои муайян доштани маънии 

лафз симои маънии мавзуи он лафз ва истилоҳ маъхуз аз сулҳ аст. Чун дар 

боби ифтиол сод муқобили фо афтод ва тори ифтиолро ба то бадал карданд, 

истилоҳ шуд» [139, ҷ.3, с.65]. 

Баъди Инқилоби Октябр марҳилаи наве дар забони адабии тоҷикӣ оғоз 

гардид, ки илми забоншиносӣ аз самтҳои гуногун мавриди пажуҳишҳои 

илмӣ қарор гирифт. Дар ин давра илмҳои зиёди ҷамъиятӣ роҳу равиши илмӣ 

пайдо намуда, барои баррасии мавзуъҳои мухталиф пардохтанд. Аз ҷумла, 

илми забоншиносӣ бо усулҳои нави таҳқиқот вориди ҷомеа гардид ва 

қисматҳои алоҳидаи таърихии худро инкишоф дод. Омӯзиши вожаву 

истилоҳот дар бахше аз илми забоншиносӣ, яъне лексикология мавриди 

таҳқиқу баррасӣ қарор гирифт, ки ин иқдом то имрӯз идома карда, такмилу 

инкишоф ёфта истодааст. Маҳз дар ҳамин ҷо вожаҳоро аз рӯйи муносибати 

луғавиашон ба шуури мо, ба калимаҳои умумӣ, истилоҳӣ, одӣ, образнок, 

эҳсосӣ [эмотсионалӣ] ва ғайриэҳсосӣ ҷудо кардаанд. Бояд гуфт, ки забони 

тоҷикӣ-порсӣ-дарии нав таърихи зиёда аз ҳазорсола дорад ва дар ин миён 
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луғату фарҳанг ва асарҳои зиёди таҳлилӣ арзи ҳастӣ намуда, баъзеи онҳо то 

ба замони мо расидаанд, ки бунёди кори таҳқиқотчиён мебошанд.  

Омӯзишу баррасии вожаҳои соҳавӣ ва истилоҳот дар забоншиносии 

умумӣ таърихи куҳан дошта, асару рисолаҳои зиёде офарида шуда бошанд 

ҳам, вале дар ин самт масъалаҳои баҳсталаб кам нестанд. Мо барои 

мушаххас анҷом додани мақсади хеш кӯшиш намудем, ки асарҳои 

назариявии дар ин самт анҷоёфтаро таҳлилу баррасӣ намоем. 

1.1. ОМӮЗИШУ ПАЖУҲИШИ ВОЖАҲОИ СОҲАВӢ ВА 

ИСТИЛОҲОТ ДАР ЗАБОНИ АДАБИИ ТОҶИКӢ 

Вожаву истилоҳоти илмӣ-техникии забони тоҷикӣ то имрӯз давраҳои 

зиёдеро аз сар гузаронидааст. Ба андешаи академик Муҳаммадҷон Шакурӣ  

сарчашмаи ташаккулёбии истилоҳоти забони тоҷикӣ аз забони форсии 

қадим ва форсии миёна ибтидо мегирад ва ташаккулёбии он ба замони 

салтанати Сомониён мансубият дорад [123, с.160].  

Таърихи инкишофи истилоҳоти нави илмӣ дар забони адабии тоҷикӣ аз 

асрҳои IX-X, ки давраи шукуфоии фарҳангу тамаддун, тараққиёти улуми 

гуманитарӣ ва адабиёти бадеӣ, инчунин марҳилаи пайдоиши асарҳои зиёди 

фалсафӣ, динӣ, тиббӣ, ҷуғрофӣ, ситорашиносӣ, кайҳоншиносӣ, риёзӣ ва 

амсоли инҳо барои мардуми тоҷик ба ҳисоб мерафт, шуруъ мегардад. Ин 

падидаро мо дар офаридаҳои Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, 

Ибни Сино, Насриддини Тӯсӣ, Закариёи Розӣ, Абурайҳони Берунӣ ва 

дигарон мушоҳида карда метавонем.  

Вожаи «истилоҳ» арабиасос буда, чун синоними калимаи «термин» ба 

кор меравад. Калимаи «термин-истилоҳ» дар «Луғати терминҳои 

забоншиносӣ» чунин шарҳ ёфтааст: «Термин [лотинӣ–terminus-ҳад, ҳудуд, 

сарҳад, аломати ҳудудӣ]. Калима ё ибораест, ки мафҳуми ба илм, техника ё 

санъат вобастаро аниқу муайян ифода мекунад. Фарқи термин аз калимаҳои 

умумиистеъмол дар он аст, ки термин  якмаъно мешавад, хусусияти 

экспрессивӣ–эмотсионалӣ надорад» [155, с.185-186]. Дар «Луғати русӣ-

тоҷикӣ» чунин шарҳ дода шудааст: «Термин истилоҳ, термин; технический 
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термин-истилоҳи техникӣ; ботанический термин-истилоҳи наботот» [143, 

с.763].  

«Истилоҳҳо калимаҳои махсус буда, дорои як маъноанд ва бо ҳамин 

хусусияти худ аз калимаҳои одии муқаррарӣ, махсусан, полисемия фарқ 

мекунанд» [143, с.58].  

Омӯзиши истилоҳот ва вожаҳои соҳавӣ аз солҳои сиюми қарни бистум 

мавриди пажуҳишҳои илмии забоншиносону муҳаққиқон қарор гирифт ва то 

имрӯз давом дорад. 

Табиати истилоҳ, моҳияти лингвистии он, албатта, аз калимаи 

умумиадабии забон фарқ дорад. Истилоҳ номи ашё, ҳодисаҳои воқеӣ ва 

мафҳуми онҳоро ифода намуда, воситаи интиқоли дониш ва мубодилаи 

иттилоот мебошад. «Ҳар як истилоҳи касбӣ-техникӣ, дар навбати аввал, 

байни коргарони ин ё он муассиса, баъд ба истеъмоли умум мебарояд» [155, 

с.35].  

Забоншинос Б. Камолиддинов дар бобати пайдоиш ва корбурди 

истилоҳот дар забони адабии тоҷикӣ чунин андеша намудааст: «Дар 

марҳалаҳои аввал барои ифодаи он мафҳуми нав дар забон чанд калима ё 

истилоҳ пайдо мешаваду байни аҳли илм ва қалам дар атрофи қобилияти 

маъно ифода кардан, сохту таркиб ва то чӣ андоза мувофиқ будан ё 

набудани он ба асолат ва руҳу табиати забони адабӣ баҳсу мунозира оғоз 

мегардад, чунонки  дар охири солҳои 50-ум дар атрофи мафҳуми спутник 

[мушак, радифи сунъии замин, ҳамроҳи маснуи замин ва ғ.] ва ё дар арафаи 

қабули як ҳуҷҷати муҳимтарини давлатӣ, иваз кардани истилоҳи 

«конститутсия» бо «сарқонун», «қонуни асосӣ» ва ғайра рух дод» [37, с.28]. 

Омӯзишу пажуҳиши вожаҳои соҳавӣ ва истилоҳот дар забони адабии 

тоҷикӣ таърихи начандон зиёд дошта бошад ҳам, дар ин самт асару 

рисолаҳои зиёде аз ҷониби забоншиносон, хусусан шевашиносон, ба анҷом 

расидааст, ки ин таҳқиқотҳоро ба ду гурӯҳ тасниф намудан мумкин аст: 
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1. Лексикаи соҳавӣ ё касбу ҳунар. 

2. Лексикаи илмӣ-техникӣ. 

1. Лексикаи соҳавӣ ё касбу ҳунар. Лексикаи касбу ҳунар ё соҳавӣ 

сарчашмаи истилоҳоти техникии забони тоҷикӣ маҳсуб меёбад. Халқи тоҷик 

аз замонҳои қадим ҳамчун мардуми ҳунарманду бофарҳанг шинохта шуда, 

ба касбу ҳунарҳои гуногун: мисгарӣ, оҳангарӣ, бофандагӣ, ресандагӣ, 

чӯбкорӣ, наългарӣ, рехтагарӣ, шустагарӣ, пазандагӣ, созандагӣ, дуредгарӣ, 

сандуқсозӣ, кордсозӣ, зироаткорӣ, боғдорӣ, иморатсозӣ, ранггарӣ, 

сангтарошӣ, сикказанӣ ва ғ. машғул буд ва имрӯз низ бисёре аз ин 

ҳунарҳоро ҳифз намудаанд. Бо мурури замон, дар натиҷаи ташаккулёбии 

сохти иҷтимоӣ, пешравии илму техника, фарҳанг, маориф калимаву 

истилоҳоти нав ба миён омада, қисме аз истилоҳоти ин соҳа аз истеъмол 

баромада, ба гурӯҳи калимаҳои архаистӣ шомил гардидаанд ва истилоҳоти 

нави ифодакунандаи мафҳуми нав ба вуҷуд омада истодаанд.  

Баъзан лексикаи касбу ҳунарро ба гурӯҳи истилоҳоти техникӣ мансуб 

медонанд. Лексикаи касбу ҳунар аз истилоҳоти илмӣ-техникӣ фарқ мекунад, 

ки дар ин маврид муҳаққиқон Н.О.Шарофов, Т.Қ.Ҷӯраев чунин фарқияти 

онҳоро зикр намудаанд: 

1. «Агар термин ифодакунандаи мафҳуми расмии соҳаҳои маъмули 

илму техника, саноат, маданият ва иқтисодиёт бошад, лексикаи касбу ҳунар, 

асосан дар байни одамони машғули касбу ҳунар (косибон) кор фармуда 

мешавад. Лексикаи касбу ҳунар калимаҳое мебошанд, ки дар давоми асрҳо 

аз тарафи аҳли ҳунар ба вуҷуд оварда шудаанд. 

2. Термин ба сифати номи ҳар гуна мафҳум пайдо нашуда, балки чун 

воситаи ифодакунандаи мафҳуми илмӣ, асосан, дар шакли хаттӣ ба вуҷуд 

меояд. Лексикаи касбу ҳунар бошад бештар дар байни ҳунармандон дар 

ҷараёни мубодила ва гуфтугӯй пайдо мешаванд. 

3. Лексикаи касбу ҳунар чун терминҳо дар миқёси васеъ истеъмол 

намешавад. Бинобар ин, вариантҳои шевагии лексикаи касбу ҳунар низ 

мушоҳида мешаванд. Масалан, «хумдон»-ро дар баъзе маҳалҳо «туғла» ва 
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«хумб» [Яғноб], «пер» [Файзобод], «пермонӣ» [Қаротегин] ва «сӯз» 

[Бадахшон] меноманд» [126, с.5]. 

Аз хусусияти дар боло оварда маълум гардид, ки дар доираи калимаҳои 

ифодакунандаи ин соҳа вожаҳоеро дучор омадан мумкин аст, ки ба 

истилоҳоти техникӣ қаробат доранд. Доир ба лексикаи соҳавӣ аз ҷониби 

муҳаққиқони дохиливу хориҷӣ таҳқиқоти зиёде ба анҷом расидааст, ки 

қисми зиёди онҳо дар шакли фарҳангҳои соҳавӣ ба чоп расидаанд.  

Агар ба роҳҳои ташаккулёбии истилоҳоти илмӣ ва соҳавӣ дақиқтар 

назар афканем, мушоҳида мекунем, ки онҳо давраи ниҳоят дуру дарозро 

паси сар намуда, то замони мо омада расидаанд ва имрӯз қисми бештари 

онҳо дар вазифаи хеш истифода мегарданд, ки дар рушди онҳо ҳам адибону 

олимон ва ҳам луғатнигорон нақши созгор доранд.  

Хизмати луғатнигорон дар ташаккули таркиби луғавии забони тоҷикӣ, 

хусусан лексикаи касбу ҳунар, басо назаррас аст. Аз «Луғати Фурс» сар 

карда, то луғатҳои таҳиягардидаи замони Истиқлолро мавриди назар гирем, 

дар онҳо ҳам истилоҳоти илмӣ ва ҳам лексикаи марбут ба касбу кор хеле 

зиёд тафсир ёфтаанд.  

Қадимтарин осори боқимонда баъд аз истилои араб барои мардумони 

тоҷику форс «Рисола»-и Абуҳафси Суғдӣ (садаи X), «Луғати фурс»-и Асадии 

Тӯсӣ (садаи XI), «Фарҳанги Фахри Қаввос» (садаи XIII], «Фарҳанги 

зуфонгӯё ва ҷаҳонпӯё»-и Бадриддин (садаи XIV) ба шумор мераванд. Дар ин 

росто махсус бояд аз «Луғати фурс»-и Асадии Тӯсӣ ёд кард. Дар асари фавқ 

муаллиф ба таҳлили вожаҳои суғдиву бохтарӣ пардохта, барои мардумони 

ғарби Эрон онҳоро шарҳу эзоҳ медиҳад.  Дар офаридаҳои баъдина, аз ҷумла 

«Меъёри Ҷамолӣ», «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ», «Адот-ул-фузало», «Маҷмаъ-ул-

аҷам», «Мадор-ул-афозил», «Бурҳони қотеъ», «Ғиёс-ул-луғот» ва ғайраҳо 

низ истилоҳоти хоси назмиву насрӣ, вожаву калимаҳои пуробуранг, 

калимаҳои хоси забон, инчунин вожаву истилоҳоти хос баррасӣ гардидаанд, 

ки ҳамчун сарчашмаи муҳим дар шинохти лексикаи касбу ҳунар ва 

истилоҳот истифода мегарданд. Аз таълифи ин фарҳангномаҳо солиёни 
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зиёде гузашта бошад ҳам, як қисми муҳими вожаҳои ифодакунандаи 

мафҳуми касбу ҳунар то имрӯз дар истеъмоланд. Қисми дигар аз истеъмол 

баромада бошанд ҳам, моро ба таърихи ҳунарҳои мардумии мардуми 

эрониасл, хусусан тоҷикон ошно мекунанд. Аз ин ҷиҳат, мо барои тақвияти 

андешаҳоямон интихобан чанд фарҳангро аз назар гузаронидем. Чунончи, 

дар «Фарҳанги Рашидӣ» лексикаи соҳавии «сармӯза-кафше, ки болои мӯза 

пӯшанд» [8, с.36] шарҳ ёфтааст. 

Муаллифи «Фарҳанги Рашидӣ» ҳангоми таълифи ин асар ба хусусияти 

этимологии калимаҳо низ таваҷҷуҳ намудааст, аз ҷумла «Говдум-найи румӣ, 

ки онро монанди думи гов месохтанд, то ки дар вақти ҷанг навозанд» [8, 

с.42]. 

Дар «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ» лексикаи соҳавӣ зиёд тафсир гардидааст, ки 

ба соҳаҳои гуногун мансубанд. Чунончи: вожаи “пакук” омада, ки асбоби 

оҳангариро номанд: «Аввал, путки оҳангар бошад, дуввум, махраҷи 

болохонаро гӯянд ва онро ба тозӣ ғуфра хонанд ва дар баъзе аз нусах ба 

маънии такягоҳи чӯбин, ки дар канори суффа ва канори бом насб кунанд»   

[82, с.73].  

Аз шарҳи мисоли боло маълум гардид, ки як вожаи соҳавӣ чанд 

муродифи луғавиро ифода мекардааст. Пас, лексикаи соҳавӣ дар соҳаҳои 

гуногун корбаст гардида метавонанд. Ин хусусиятро истилоҳоти илмӣ-

техникӣ доро нест ва он танҳо ба як мафҳум ишора мекунад. Вожаи 

“аспангез” хоси ҳунари косибони пойафзолдӯз буда, чунин шарҳ ёфтааст: 

«Аспангез оҳане бошад, ки бар пошнаи кафш ва мӯза насб кунанд ва 

ҳангоми саворӣ бар паҳлуи маркаб зананд, то тез равад ва онро меҳмоз ва 

маҳмез низ гӯянд» [82, с.80].  

Дар «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ» ба ин монанд калимаҳои ифодакунандаи 

мафҳуми касбу ҳунар зиёд шарҳу эзоҳ ёфтаанд: болор, пордум, кажоба// 

каҷова, каланда, аспангез ва ғ. Чунин ҳодиса дар ҳамаи фарҳангномаҳо 

мушоҳида мегардад.  
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Гарчанде лексикаи касбу ҳунар дар адабиёти шифоҳӣ ва хаттии мо 

истифода гардидааст, аммо дар забоншиносӣ ҳамчун як ҷузъи қабати 

лексикии забон дар даврони Шуравӣ аз ҷониби муҳаққиқон ва 

забоншиносон таҳлилу баррасӣ гардид, ки хизмати забоншиносони тоҷик 

низ дар ин самт хеле назаррас аст.  

Дар забоншиносии тоҷик доир ба ин қабати лексика аз ҷониби 

муҳаққиқон асару рисолаҳои зиёд таълиф гардидааст, ки дар онҳо лексикаи 

касбу ҳунар баррасӣ шудааст ва метавон аз баъзеи онҳо ном бурд: С. 

Усманова «Лексика орнаментации текстиля в таджикском языке» [1972], Х. 

Муҳаммадиева «Профессинальная и бытовая лексика кулинарного 

искусства в таджикском языке» [1979], Х.Бурхонова «Лексики гончарного 

производства в таджикском языке” [1982], М.Д. Истамова «Лексика 

швейного и вышивального искуства в Самаркандских говорах таджикского 

языка» [1983], С. Халимова «Профессинальная лексика в произведения 

Сайидо Насафи» [2002], Ҳакимова Б.Н. «Истилоҳоти ғаллаҷоти забони 

тоҷикӣ: таҳлили сохторӣ ва маъноӣ» [2008], С. Хоркашев 

(С.Раҳматуллозода) «Баррасии лингвистии гурӯҳҳои мавзуии таркиби 

луғати лаҳҷа» [2014] ва д. Дар пажуҳишҳои номбурда масъалаҳои гуногуни 

лексикаи соҳавӣ, аз ҷумла ба хусусияти семантикӣ, доираи истеъмол ва 

баромади вожаҳо эътибор дода шудааст.  

Муҳаққиқони соҳаи шевашиносӣ низ ҳангоми баррасии шеваю 

лаҳҷаҳои манотиқи гуногун ба лексикаи соҳавӣ, ё касбу кор таваҷҷуҳ зоҳир 

намудаанд. Дар асару мақолаҳои В. Қосимов «Доир ба лексикаи касбу ҳунар 

дар шеваи тоҷикони Самарқанд» [1968],  А. Зоҳидов «Дар хусуси истилоҳоти 

боғдорӣ ва токпарварии тоҷикони Самарқанд» [1973], Т. Мақсудов «Лексика 

ва фразеологияи шеваҳои тоҷикони Исфара» [1977], «Шеваи ҷанубии забони 

тоҷикӣ» [1980],  Ш. Исмоилов «Лексика Каротегинского говора…» [1982] ва 

М. Истамова «Лексика швейного и вышивательного искусства в 

Самаркандских говорах таджикского языка» [1983] лексикаи касбу ҳунар 

таҳлилу баррасӣ гардидаанд.  
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С. Ҳалимова рисолаеро бо унвони «Вожаю истилоҳоти пешаварӣ дар 

осори Сайидои Насафӣ» [2014] ба чоп расонид, ки дар он вожаю истилоҳоти 

пешаварӣ шарҳу тафсир ёфтааст. Мардуми тоҷик аз қадимулайём 

соҳибҳунар буд ва ин гурӯҳи вожаҳо дар фарҳангҳову луғатҳо, асарҳои 

бадеӣ ба таври васеъ инъикос ёфтаанд. Дар ин бобат С.Ҳалимова чунин 

менависад: «Истеҳсоли ҳунармандӣ дорои соҳаҳои гуногун буд ва косибону 

ҳунармандон дар маҳалҳои алоҳида ба истеҳсоли ин ё он асбобу афзор ё 

маҳсулот машғул буданд. Номҳои баъзе маҳаллу деҳа, гузару кӯчаҳо аз номи 

касби ҳунармандон пайдо шудаанд ва баъзеи онҳо то ҳол боқӣ мондаанд, 

масалан: Чӯянгарон, Камонгарон, Заргар ...» [120, с.14-15]. 

Ҳамин тариқ, лексикаи касбу ҳунар ифодагари вазъи фарҳангӣ ва 

иҷтимоии миллати тамаддунофари тоҷик буда, моро ба гузаштаи мардуми 

хеш ошно месозад ва водор менамояд, ки ба ҳунарҳои мардумӣ арҷгузор 

бошем. 

2. Истилоҳоти илмӣ-техникӣ. 

Таърихи ҳар як забонро аз сарчашмаҳои хаттиву шифоҳӣ, махсусан аз 

осори арзишманди шоирону нависандагон, таърихнигорон, сайёҳону 

файласуфон ва олимону фарҳехтагони илму дониш таҳқиқ намуда, барои 

ҷамъи имрӯзиёну ояндагон таҳлил намудан корест бисёр муҳим. Аз ин рӯ, 

барои таҳқиқу муайян намудани арзиши илмиву бадеӣ ва таърихии осори 

донишмандони тоҷикнажод  ба мисли Фирдавсиву Сино, Беруниву Асадии 

Тӯсӣ, Носири Хусрав, Алии Ҳамадонӣ, Мавлавии Балхӣ, Ҷомӣ, Соибу 

Сайидо, Донишу Шоҳин барин шахсиятҳо, ки инъикоскунандагони 

вазъияти замони хешанд, метавон ба таври васеъ истифода бурд. 

Дар илми забоншиносӣ вожаву истилоҳҳотро илми махсусе бо номи 

“луғатнигорӣ” ё “лексикография” (юн. Lexikos- вожа+ grapho- менависам) 

мавриди омӯзиш қарор медиҳад. Ин бахши забон дар тамаддуни 

пурғановати мо муҳиммияти хос, таърихи қадимаро соҳиб аст. Барои 

тадвину таҳлили вожаву истилоҳот ва ҳифз намудану интиқол додани онҳо 

дар ҳамаи давраҳои инкишофи забон дар гузашта кӯшишҳои зиёд 
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намудаанд. Аммо бояд ёдовар шуд, ки омӯзишу пажуҳиши вожаномаҳои 

пеш аз исломии то ба мо расида, хеле кам буда, метавон дар ин замина аз 

«Фарҳанги оим-евак» ва  «Pahlavi Frahang» («Фарҳанги паҳлавик») ном 

бурд. Мутаассифона, вожаномаҳои мазкур аз ҷониби кадом шахсон ва дар 

кадом сол таълиф шуданашон маълум нест. Дар ин замина И.С. Баевский 

дар бораи мавҷуд будан ва нигаҳдории нусхаҳои «Маънии ҳуруфоти занд» 

ва «Луғати паҳлавӣ» дар шуъбаи дастнависҳои китобхонаи собиқ Институти 

халқҳои Осиёи АИ СССР хабар медиҳад, ки дар миёнаҳои садаи XIX дар 

Эрон китобат гаштаанд [9, с.51-52].  

Пас, истилоҳот ҳамчун як ҷузъи ҷудонопазири лексикология дорои 

махсусияти худ мебошад, ки дар ин бора забоншинос Султонов М. 

хусусияти фарқкунандаи истилоҳро аз калима чунин зикр намудааст: 

1. «Истилоҳ –калима (ё ибора] дорои вазифаи махсус аст; 

2. Истилоҳ маънии ягона, вижа ва дақиқ дорад, вале калимаи маъмулӣ 

метавонад дорои чанд маъно бошад; 

3. Истилоҳ бо мафҳум тобеияти ногусастанӣ дорад, вале на ҳар гуна 

калима ба мафҳум алоқаманд аст; 

4. Истилоҳ дорои ҳадди муайяни маъноист» [97, с.11]. 

Истилоҳоти илмӣ- техникӣ яке аз нишонаҳои услуби нутқи илмист.  

Доираи истеъмоли истилоҳоти илмӣ танҳо бо ягон риштаи илм маҳдуд 

мегардад ва маънои онро мутахассисони ҳамин соҳаи илм медонанд.  

Истилоҳшиносӣ ба омӯзишу таҳқиқи вожаҳои гуногун сари кор дошта, 

дар ягон бахши дониш маънои муайяну мушаххасро фаро мегирад. 

Пажуҳишҳои вожаву истилоҳот дар забоншиносии тоҷик давраҳои 

муайянеро дар бар мегирад, ки онро чунин гурӯҳбандӣ намудан мумкин аст:  

а] Пажуҳиши вожаву истилоҳоти тоҷикӣ дар даврони Шуравӣ;  

б] Омӯзиши вожаву истилоҳот дар замони Истиқлол [баъди соли 1991].  

Аз сабаби домандор будани бахши истилоҳот, чанде аз китобу рисола 

ва луғатномаҳои ба истилоҳот бахшидаро ба таври мухтасар  ёдовар шуда, 

хусусиятҳои фарқкунандаи баъзеи онҳоро нишон медиҳем. 
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а] Пажуҳиши вожаву истилоҳоти тоҷикӣ дар даврони шуравӣ. 

Дар тамоми забонҳои дунё як бахши зиёди калимаҳоро истилоҳот 

ташкил мекунанд. Истилоҳот бо якчанд вижагӣ аз дигар калимаҳои забон 

фарқ доранд ва ҳамеша дар зери назорат ва пуштибонӣ қарор мегиранд. Дар 

забони адабии тоҷикӣ аксари истилоҳоти  гузаштаро калимаҳои юнониву 

лотинӣ, арабӣ ва баъди барқароршавии шуравӣ истилоҳоти русиву аврупоӣ 

ташкил додаанд.  

Бояд қайд кард, ки баъди ташкили давлатҳои миллӣ, аз ҷумла Ҷумҳурии 

Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон бо забони адабии тоҷикӣ як қатор 

асару мақола ва таҳқиқот доир ба вожаву луғат ва истилоҳот пайдо шуданд. 

Аввалин ишораҳо дар бораи истилоҳот дар луғатномаҳо, эҷодиёти адибони 

классикӣ мушоҳида гардида бошанд ҳам, дар ин давра аввалин пажуҳишҳо 

дар бораи истилоҳот, махсусият, сохтор ва мансубият ба як самти дониш 

рӯйи кор омаданд. Ҳарчанд истилоҳшиносӣ ҳамчун як соҳаи бахши 

забоншиносӣ таърихи на чандон зиёд дошта бошад ҳам, дар ин самт асару 

рисолаҳо ва ковишҳои илмии арзишманде ба анҷом расидаанд, ки дар онҳо 

паҳлуҳои гуногуни он, хусусияти истилоҳ, мансубият ба забон ва ғайра 

таҳлилу баррасӣ гардидаанд. Дар баробари забоншиносони ватанӣ дар 

коркард ва рушду такомули истилоҳоти забони тоҷикӣ хизмати 

шарқшиносони рус басо бузург аст.  

Илми истилоҳшиносии замони шуравӣ таърихи якасра дорад. Он ба 

туфайли тараққиёти иқтисодиёт, фарҳанг, илму техника ва санъат рушд 

кардааст. Забони тоҷикӣ ва захираи истилоҳоти он аз ҳисоби сарвати забони 

миллӣ, ҳамчунин зери таъсири забонҳои хориҷӣ, аз ҷумла забонҳои арабӣ ва  

русӣ ғанӣ гардидааст. Тавассути ин забонҳо ва иқтибоси истилоҳоти 

забонҳои аврупоӣ тағйироти ҷиддиро аз сар гузаронд. Донишмандон ва 

адибони солҳои бистуми асри ХХ ба монанди С. Айнӣ, Т. Зеҳнӣ, Б. Азизӣ, С. 

Ализода, О. Исматӣ, Б. Мухтор, М. Юсуфзода, Р. Ҳошим  ва дигарон дар 

асару мақола ва маърузаҳояшон ба масъалаҳои мубрами забони адабии 

тоҷикӣ: тоза нигоҳ доштани забон, ҳусну қубҳи забони адабӣ, корбурди 



27 
 

истилоҳот, иқтибосот ва ғайра ибрози андеша намуда, доимо таъкид ба он 

доштанд, ки бояд забони меъёр содаву равону оммафаҳм бошад.  

Дар баробари тамоми самтҳои фаъолияти инсоният дар замони 

Шуравӣ ба илми истилоҳшиносӣ низ таваҷҷуҳ зоҳир карда шуда буд. Соли 

1925 бо ибтикори донишманди аллома ва нависандаи шинохтаи тоҷик 

Садриддин Айнӣ комиссияи махсус ташкил гардид, ки дар машваратҳои он, 

асосан ба масъалаҳои истилоҳоти илмӣ, истилоҳсозӣ, таълифи луғатҳо 

эътибор дода мешуд ва ташаббуси аввалину иқдоми хубе буд, барои 

ташаккул ва шинохти истилоҳоти илмӣ-техникии забони тоҷикӣ. Соли 1933 

дар заминаи ин комиссия «Кумитаи истилоҳот» таъсис гардид ва барои ба 

меъёр даровардани истилоҳоти забони тоҷикӣ саъю кӯшиш карда шуд. Соли 

1936 нахустин санади меъёрии истилоҳсозии забони тоҷикӣ таҳти унвони 

«Установкаи терминологияи забони тоҷикӣ» ба нашр расид.  Санади мазкур 

аз ду бахш иборат буд: бахши аввал қолабҳо ва меъёру усулҳои истилоҳсозӣ 

ва бахши дуюм имлои ин истилоҳот бо ҳуруфоти лотинии забони тоҷикӣ. 

Аммо дар он ҳамаи масъалаҳои марбут ба истилоҳоти забони адабии тоҷикӣ 

ҳамаҷониба таҳлилу баррасӣ нагардидааст. 

Шарқшинос Е.Э. Бертелс бо номи «Пути создания таджикских 

словарей» [1934] мақолае таълиф намуд, ки онро чун таҳқиқоти аввалин бояд 

ёдовар шуд. Ин сарчашмаи хуб дар ин раванд маҳсуб меёфт.  

Баъдан дар соли 1960 бо мақсади ба тартиб даровардани истилоҳоти 

соҳавӣ, таҳияи луғатҳои чандзабона дар назди Академияи илмҳои Ҷумҳурии 

Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон “Комитети терминология” таъсис 

гардид, ки барои иҷрои ин ваколатҳо аз ҳисоби мутахассисони соҳавӣ 16 

бахши тахассусӣ (фанҳои дақиқ, табиӣ, тиб, фалсафа, забон, адабиёт, 

геология, география ва ғ.) ташкил карда шуд. Дар ин давра луғатҳои зиёди 

соҳавӣ, луғатҳои дузабона, чандзабона таҳия гардиданд, ки истилоҳоти 

соҳаҳои мухталиф шарҳу эзоҳ ёфтаанд. Ин анъана дар нигоштани фарҳангу 

луғатҳои илмӣ ва соҳавӣ то имрӯз идома дорад.  
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Соли 1969, баъди таъсиси «Кумитаи терминология», бо ташаббуси 

президенти Академияи илмҳои Ҷумҳурии Шуравии Сотсиалистии 

Тоҷикистон М. Осимӣ лоиҳаи «Принсипҳои асосии терминологияи забони 

тоҷикӣ»-ро пешниҳод намуд, ки мақсади асосӣ ҳифз ва таҳияи усулҳои 

истилоҳнигории забони тоҷикӣ ва истифодаи имкониятҳои худи забони 

тоҷикӣ буд. Китоби «Принсипҳои асосии терминологияи забони тоҷикӣ» 

таҳрикдиҳандаи хубе дар омӯзиши истилоҳоти тоҷикӣ шуд.  Дар ин китоб 

қайд шудааст: «Вақти он расидааст, ки барои ҳалли масъалаҳои 

муҳимтарини терминҳои ҳозиразамони забони тоҷикӣ, барои муқаррар 

кардани принсипҳои илмӣ ва барои ба низом даровардани забони адабӣ ва 

терминҳои он дастаҷамъона ба кори ташкилии илмӣ камар бандем» [36, с.5]. 

Албатта, чунин муроҷиат ҳар як шахси миллатдӯстро водор мекард, ки 

барои ҳусну қубҳи истилоҳоти миллӣ нақши созгор гузорад, яъне дар таҳия 

ва омода намудани истилоҳоти забони адабии тоҷикӣ саҳмгузор бошад.  

Усулномаи «Принсипҳои асосии терминологияи забони тоҷикӣ» пурра 

барои ташаккули истилоҳоти миллии тоҷикӣ нигаронида нашуда буд. Дар 

мавриди ин усулнома  Султонов Мирзоҳасан чунин ибрози андеша 

намудааст: «... Ҳангоми таҳияи усулномаи мазкур, яъне дар рӯзгоре, ки 

идеологияи ҳукмрони Шуравӣ ҳарчанд зоҳиран баробарии забонҳоро 

тарғиб намуда, ботинан ба густариши забони русӣ ва тарвиҷи корбасти 

истилоҳоти русиасл бештар машғулу манфиатдор буд, забони тоҷикӣ дар 

илму фан доираи фаъолияти нисбатан маҳдудтар дошт ва ҳангоми 

истилоҳнигорӣ ва корбасти истилоҳот ба истилоҳоти русӣ бештар афзалият 

ва бартарӣ дода мешуд» [97, с.50].  

Мавсуф, воқеан, дуруст таъкид намудааст, чунки дар он замон ба 

ташаккул ва рушди истилоҳоти забони тоҷикӣ эътибори ҷиддӣ дода 

намешуд ва он дар як гӯшаи хомӯшӣ қарор дошт.  

Яке аз мақсадҳои асосии ин дастурамал таълифи луғатҳои соҳавӣ, 

дузабона ва чандзабона буд. Дар заминаи дастурҳои дар боло зикршуда аз 

ҷониби муҳаққиқон Луғатномаи Я.И. Калонтаров ва В.В. Капранов [1970] ва 
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М. Рустамов китоби «Таджикская грамматическая терминология» [1972] бо 

шумораи кам ҳам бошад, ба нашр расиданд. Аммо луғатҳои мазкур як қатор 

камбудиҳо доштанд. Масалан, ин ду луғати фавқ  паралелӣ ва дузабона 

буда, дар онҳо истилоҳот ба таври умумӣ қайд карда шуда, маънии онҳо 

шарҳу эзоҳ наёфта буданд.  

Дар ин раванд дар масъалаи истилоҳоти забоншиносӣ китоби «Луғати 

терминҳои забоншиносӣ» аз ҷониби забоншиносон Х. Ҳусейнов ва К. 

Шукурова [1983] таълиф гардид, ки нисбатан мукаммалу пурра аст. 

Мураттибони луғат истилоҳоти мансуб ба забоншиносиро оварда, тафсири 

маъноияшро аз ҷиҳати хусусияти грамматикӣ, аз ҷиҳати баромад ва ғайра 

маънидод намуда, барои тақвияти фикр аз асарҳои нависандагону шоирони 

тоҷик мисолҳои мушаххас овардаанд. Ҳамчунин хусусияти сермаъноии 

истилоҳот дар алоҳидагӣ шарҳ дода шудаанд. 

 Соли 1976 луғати нимтафсили устод Садриддин Айнӣ нашр гардид, ки 

дар он истилоҳоти зиёде мансуб ба соҳаҳои гуногун шарҳу тафсир ёфтаанд. 

Луғати мазкур моро бо истилоҳоти соҳаҳои мухталиф, лексикаи касбу кор, 

ки дар замони пеш аз Инқилоби Октябр мавҷуд буданд, ошно месозад.   

Дар нимаи дуюми асри ХХ луғату фарҳангҳои мухталиф таълиф 

гардиданд, аз ҷумла «Масъалаҳои терминологияи тоҷикии илмӣ ва 

ҷамъиятӣ-сиёсӣ» [Калонтаров, 1952], «Луғати русӣ-тоҷикии терминҳои 

ҳуқуқшиносӣ», «Инкишофи лексикаи забони адабии тоҷик бо терминҳои 

ҳарбӣ» [Шарофов, 1970] ва «Пути развития лексики современного 

таджикского литературного языка»  [Шарофов,1974], «Истилоҳ кӯтоҳ ва 

саҳеҳ бошад» [Қодирӣ, 1974], «Термини ҳуқуқ ва ҳуқуқи термин» 

[Муллоқандов, 1979] ва ғ.  

Арабшинос Т. Бердиева дар мақолаи «Калка как способ обогащения 

терминологии таджикского языка»  [1979] дар бораи мавқеи калка дар 

ташаккули истилоҳоти забони тоҷикӣ ибрози андеша намудааст. Ҳодисаи 

калкакунӣ як василаи бой гардидани таркиби луғавии забонҳост, ки дар 

ташаккули истилоҳот низ бетаъсир намондааст. Дар рушду инкишофи 
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истилоҳоти забони тоҷикӣ давраи Шуравӣ бо назардошти баъзе мушкилиҳо 

нақши босазое гузоштааст. Дар ин давра таълифоти луғату фарҳангҳои 

соҳавӣ, дузабона, чандзабона, ба миён омадани асару рисолаҳои илмӣ-

техникӣ, ки як ҷузъи онҳо бевосита ба истилоҳоти илмӣ нигаронида 

шудааст, ба роҳ монда шуд. 

Асару рисолаҳои дар ин давра таълифшудаи Н.Маъсумӣ [1959], Б. 

Ниёзмуҳаммадов [1961], Я.И. Калонтаров [1971], Н.О. Шарофов [1970, 1974], 

Н.Ш. Абдуллоев [1979], Т. Бердиева [1982]  ва дигаронро ном бурдан мумкин 

аст, ки дар ташаккули истилоҳоти миллии тоҷикӣ саҳми арзанда 

гузоштаанд.  

Самти дигари фаъолияти донишмандон дар ташаккули истилоҳоти 

забони тоҷикӣ ин таълифи луғату фарҳангҳо маҳсуб меёфт. Таълифи 

«Фарҳанги забони тоҷикӣ» [1969] дар ду ҷилд, «Луғати русӣ-тоҷикӣ», 

«Фарҳанги ибораҳои рехта», «Фарҳанги «Шоҳнома», «Фарҳанги осори 

Абдураҳмони Ҷомӣ»  «Фарҳанги ашъори Рӯдакӣ» ва дигар фарҳангҳоро 

зикр намудан мумкин аст, ки дар онҳо калимаҳо ва истилоҳвожаҳои гуногун 

шарҳу тафсир ёфтаанд ва то кунун хизмат мекунанд.  

Чанд луғату фарҳанги шоирону нависандагони тоҷику форс, ки  вожаву 

истилоҳоти илмҳои гуногунро ҳифз кардаанд, маҳз дар ҳамин солҳо таҳқиқ 

гардиданд. Махсусан, рисолаҳои Азиза Отахонова бо номи «Омӯхтани 

муқоисавӣ-мавзуии лексикаи фарҳангҳо//дар асоси материали 

«Фарҳангнома»-и Ҳусайн Вафоӣ» [1981], Насриддинов А. «Шамс-ул-луғот» 

ва аҳаммияти он барои луғатшиносии тоҷик» [1982], А. Сангинов «Фарҳанги 

«Баҳори аҷам» ва характеристикаи лексикографии он» [1973]; Ҳ. Рауфов 

«Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ» ҳамчун сарчашмаи лексикографияи тоҷик» [1973], Х. 

Аҳадов «Фарҳанги Рашидӣ» ҳамчун осори лексикографӣ» [1981]; А. Воҳидов 

«Характеристикаи структурӣ-семантикии калимаҳо дар «Ғиёс-ул-луғот» 

[1975] корҳои мондагори солҳои 70-80 мебошанд, ки ҳар кадоме арзиши 

илмии худро дар забоншиносии тоҷик касб кардаанд.   
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Забоншиносони рус А.З. Розенфелд [1971], Л.С. Пейсиков [1975], В.С. 

Расторгуева, Д. И. Эделман [нашри нав. 2000] ва даҳҳои дигар ба пажуҳиши 

вожаҳои тоҷикӣ-форсӣ машғул шудаанд, ки зикри ҳамаи онҳо аз имкон 

берун аст.  

Забоншиносону донишмандон доимо дар андешаи ба низоми дуруст 

даровардани истилоҳоти миллӣ ва тозагии забони адабӣ буданд. Ш. 

Рустамов дар ин раванд ду мақола «Истилоҳ ва ҳусни сухан» ва «Вазъи 

истилоҳот»-ро [1988; 1991] навишта, аз вазъи истилоҳнигории забони тоҷикӣ 

изҳори нигаронӣ намудааст. Аввалин эътирози ин забоншинос нисбат ба 

дастури «Принсипи асосии терминологияи забони тоҷикӣ» буд, ки мавсуф 

дар бораи интихоб ва корбурди истилоҳот ва аз нуқсонҳои ҷиддӣ холӣ 

набудани ин дастур изҳори андеша намуда, чунин менависад: «Вайрониҳо ва 

нофаҳмиҳое, ки дар интихоб ва эҷоди истилоҳоти забони тоҷикӣ рӯй дод, 

натиҷаи ҳамин принсипи ғайриилмиву ғайритаърихист. Ин дастур ба 

талаботи тартиб додани луғатҳои истилоҳотӣ ва эҷоди истилоҳот ҷавоб 

дода наметавонад. Онро аз нав бояд сохт» [89, с.49]. 

Яке аз масъалаҳои муҳим дар истилоҳот қоидаи интихоби дуруст ва 

эҷоди истилоҳот маҳсуб меёбад, зеро ташаккул ва инкишофи истилоҳоти 

забони тоҷикӣ ба ташаккул ва инкишофи таркиби луғавии забони адабии 

тоҷикӣ алоқаи зич ва ногусастанӣ дорад. Ш. Рустамов дуруст қайд 

намудааст, ки: «...аввал аз имконоти дохилии худи забон пурра истифода 

карда, сонӣ дар мавридҳои зарурӣ аз дигар сарчашмаҳо, аз ҷумла аз 

забонҳои дигар истилоҳотро иқтибос мекунанд» [89, с.49].  

Маълум аст, ки ба яке аз роҳҳои аз имконоти дохилии забон интихоб 

кардани истилоҳот усулу қолабҳои истилоҳсозӣ дохил мешавад, ки забони 

адабии тоҷикӣ аз ин имконот сахт бархӯрдор аст.  

Як камбудии дастури мазкурро Ш. Рустамов дар «усулу қолабҳои 

истилоҳсозии забони тоҷикиро» фаромӯш кардан мебинад.  

Дигар аз вазифаҳои асосии ин дастур таълифи луғатҳои соҳавӣ ва 

дузабонӣ буд, ки дар таълифоти онҳо низ камбудиҳо ҷой доштанд. Чунин 
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нуқсонҳоро Ш. Рустамов таъкид намудааст: «Тартибдиҳандагон ба як 

камбудии ҷиддӣ роҳ додаанд. Онҳо ҳаракат кардаанд, ки истилоҳот ягона 

бошанд, муродиф надошта бошанд ва ё муродифот камтар бошад. Масалан, 

“абстрактность” (абстрактият, абстрактный, абстрактӣ) омадааст, ҳол он ки 

исми “абстаркт” ва исми маънӣ муродифанд. Камбудии дигар ин аст, ки 

бисёр калимаҳои русиву интернатсионалӣ ҳамчун истилоҳ нишон дода 

шудаанд, ҳол он ки онҳо дар таркиби луғавии забон дохил нашудаанд: 

анализ, дереватсия, дефис...» [89, с.51]. Дар воқеъ, чунин нуқсҳо дар луғатҳои 

истилоҳотии мо зиёд мушоҳида мегарданд.  

Забоншинос таъкид бар он намудааст, ки луғати истилоҳотии забони 

тоҷикӣ дар асоси маводи даҳ қарни пеш аз Инқилоби Октябр (1917) тартиб 

дода шавад. Ин таъкид саривақтӣ буда, осори адибону донишмандони 

адабиёти классикии мо баҳреро мемонад, ки дар қаъри он дурдонаҳои зиёде 

ба мисоли истилоҳот нуҳуфтааст.  

 Мақолаи Ш. Рустамов «Вазъи истилоҳот» [1991] ба масъалаи корбурди 

истилоҳоти забони тоҷикӣ дар матбуот, истилоҳоти душворфаҳм, 

истифодаи муродифоти тоҷикиву иқтибосӣ дар истилоҳот, тарзи талаффузи 

истилоҳот бахшида шудааст. Ш. Рустамов таъкид намуда, ки барои аз ин 

ҳолати ногувор халос шудан бояд рисолаҳо бо забони тоҷикӣ таълиф 

гарданд. Хушбахтона, ин пешниҳоди забоншинос ҷомаи амал пӯшид ва 

имрӯз дар кишвар Шурои диссертатсионии миллӣ амал мекунад.  

Академик М. Шакурӣ вазъи истилоҳоти забони тоҷикиро дар даврони 

Шуравӣ чунин ёдрас мешавад: «Истилоҳоти нави тоҷикӣ дар замони 

Шуравӣ як андоза бетартиб ва номуташаккилона ба вуҷуд омада, баъдтар, 

масалан аз ибтидои даҳаи сӣ нисбатан ба тартиб даромад. Барои тадриҷан 

муайян шудани принсипҳои илмии истилоҳоти форсии тоҷикӣ якумин 

Анҷумани забоншиносӣ, ки соли 1930 дар шаҳри Душанбе баргузор шуд ва 

китоби дуҷилдаи «Луғати русӣ-тоҷикӣ», ки бо сарварии устод Айнӣ тадвин 

шуда, соли 1933 аз чоп баромад, роли муҳим бозидааст» [123, с.161]. М. 

Шакурӣ дар ин давра пайдо шудани донишвожаҳои сохтаи тоҷикӣ-форсӣ, 
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ки «хушрехт буда, матлабро нағз ифода менамоянд»  зикр намудааст. 

Чунончи: зарринбарг-златолистик, шохдандон-рогозуб ва ғ.   

Чи тавре ки маълум аст, дар ин давра ба таркиби луғавии забони 

тоҷикӣ калимаву истилоҳоти зиёди, русӣ, заруру нозарур ворид гардиданд. 

Ин раванд дар калимасозиву ибораороӣ, ки хилофи табиати забони тоҷикӣ 

буд, мушоҳида мегардид. Ин ҳолат ба асоси забон, сохти грамматикии он 

таъсири манфӣ расонид, ки дар ин хусус М. Шакурӣ чунин ибрози ақида 

намудааст: «Зӯроварии калимаю ибораҳои русию аврупоӣ, фишори 

харобиҳои забони русӣ моро аз аслияту табиияти худ дур мекард, аз худ 

бегона месохт, пайванди моро бо оғозгоҳҳои ҳастии маънавии худ суст 

менамуд. Истилоҳоти иҷтимоиву сиёсӣ ва илмиву фаннии форсии тоҷикӣ аз 

асосҳои миллӣ маҳрум мегардид» [123, с.171].  

Дар баробари пайдо шудани донишвожаҳои вайронсохт, калимаю 

ибораҳои бар хилофи қоидаҳои забон ва ё ҳусни сухан сохта шуда, дар ин 

самт корҳои назаррас низ ҷой доранд. Пас аз ҷанги дуюми ҷаҳон, хусусан, 

баъди солҳои панҷоҳум бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ чандин китоби 

донишвожа, аз ҷумла «Фарҳанги забони тоҷикӣ» (дар ду ҷилд), ки дар он 

истилоҳоти зиёди илмӣ шарҳ ёфтааст, таълиф шуд. Инчунин, фарҳангҳои 

истилоҳоти риёзиёт, физика, ҷомеашиносӣ, география, фалсафа, пахтакорӣ 

ва монанди инҳо чандин фарҳанги истилоҳӣ омода ва ба чоп расиданд. Дар 

ин давра таҳқиқоти зиёде дар риштаи илмҳои мухталиф анҷом дода шуданд, 

ки истилоҳоти зиёдеро дар бар мегиранд.  

Яке аз дастовардҳои ниҳоят муҳим, ки дар инкишофи истилоҳоти 

миллӣ нақши созгор гузоштааст, таъсиси созмони донишномаи миллӣ-

«Энсиклопедияи советии тоҷик» дар 8 ҷилд буд. Барои таъсиси он 

донишмандону мутахассисон гирд омада буданд, ки хизмати онҳоро дар 

муназзам намудани истилоҳоти миллӣ академик М. Шакурӣ чунин баҳо 

додаанд: «Кормандони донишномаи Тоҷикистон то андозае барои ба 

тартиб даромадани истилоҳоти тоҷикӣ ва ҳамгуну яксон сохтани он кори 
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муфид анҷом доданд. Ҳамкории идораи донишнома ва Кумитаи истилоҳот 

пурсамар омад» [123, с.175].  

Як камбудии мутахассисон дар интихоб ва офаридани истилоҳоти 

миллӣ ё тоҷикӣ дар он буд, ки ба ҷойи аз имконоти дохилии забон, яъне 

усулҳои калимасозӣ истифода намудан ба тарҷумаи таҳтуллафзӣ рӯй 

оварданд. Тарҷумаҳои бебарор боиси пайдо гардидани истилоҳоти 

сунъисохт гардиданд. 

Ҳамин тариқ, дар солҳои ҳаштодуми асри ХХ масъалаи истилоҳоти 

забони тоҷикӣ, роҳҳои ислоҳи он, масъалаҳои истилоҳсозӣ мавриди 

омӯзиши мутахассисони соҳа гардид. Донишмандони давр ба мисли М. 

Шакурӣ, Ш. Рустамов, Р. Ғаффоров, Б. Камолиддинов, Д. Саймиддинов, С. 

Назарзода, М. Султонов ва дигарон бо асар ва мақолаҳои ҷудогона роҳҳои 

дурусти интихоб ва корбурди истилоҳоти илмӣ-техникиро нишон медоданд.  

Инчунин  забоншиносон ҳангоми таҳқиқи забон ва услуби асарҳои 

ҷудогонаи ин ва ё он нависанда бевосита фаслеро ба таҳлили истилоҳоти он 

бахшидаанд. Забоншинос Носирҷон Маъсумӣ дар очеркҳояш дар бораи 

корбурди истилоҳоти илмӣ дар повести «Марги судхӯр» [1959], Б. 

Камолиддинов «Забон ва услуби Ҳаким Карим» [1967], Х. Ҳусейнов «Забон 

ва услуби повести «Одина»-и Садриддин Айнӣ» [1973], С. Сабзаев «Лексика 

таджикского-персидского памятника ХI века «Кашф-ал-Махджуб» [1982] ва 

дигарон ба ин масъала таваҷҷуҳ зоҳир намудаанд.  

Дар замони Шуравӣ сарчашмаҳои илмии истилоҳшиносии забони 

адабии тоҷикӣ бо таъсири забони русӣ ба миён омаданд. Онҳо ҳамчун маҳак 

дар омода намудани таҳқиқоти минбаъда хизмат мекунанд.  

б] Омӯзиши вожаву истилоҳот дар замони Истиқлол. 

Истиқлол барои миллати тоҷик дар тамоми соҳаҳои ҳаёт: иҷтимоӣ, 

иқтисодӣ, фарҳангӣ, маънавӣ, маориф, илму техника, сиёсат ва ғайра 

саҳифаи тозаеро боз намуд. Забони тоҷикӣ, дар соли 1989 ҳамчун забони 

давлатӣ расман қабул гардид, амалан дар тамоми самтҳои ҳаёти ҷомеа ба 

фаъолият пардохт. Дар истилоҳшиносӣ ва истилоҳгузинии забони тоҷикӣ 
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сафҳаҳои нав кушода шуд. Акнун тамоми корҳои идориву коргузорӣ 

тавассути забони тоҷикӣ сурат мегирифт. Донишмандону забоншиносон бо 

мақсади ба меъёр ва низом даровардани истилоҳоти миллӣ саъю кӯшиш 

менамуданд. Бо ташаббуси Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон барои ба низом даровардани истилоҳоти миллӣ «Кумитаи забон ва 

истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» ҳамчун танзимгари 

қонуни забон ба фаъолият шуруъ намуд. Барои боз ҳам дар сатҳи боло 

қарор доштани забон ва ба низом даромадани истилоҳоти миллӣ 

забоншиносону донишмандони тоҷик М. Шакурӣ, Ш. Рустамов, Б. 

Камолиддинов, Д. Саймиддинов, С. Назарзода, Мирзо Ҳасан Султон, А. 

Байзоев, Т.Шокиров, Н.Офаридаев, Х. Кабиров, К.Вазиров, С. Анварӣ ва 

дигарон асару рисола ва мақолаҳо навиштаанд, ки зикри баъзеи онҳо аз 

манфиат холӣ нест.  

Муҳаққиқ С. Б. Элназаров дар мақолааш асари «Аҷоиб-ул-махлуқот ва 

ғароиб-ул мавҷудот»-ро яке аз манбаи асосии истилоҳоти география 

медонад [1990]. Ҳар як асари ба истилоҳот бахшидаи муҳаққиқон кӯшишест 

барои ташаккул ва таҳаввули истилоҳоти миллӣ. Дар ин ҷода асару 

рисолаҳои зеринро қайд кардан мумкин аст, ки хизмати мондагореро анҷом 

додаанд: С. Сабзаев «Таҳқиқи лингвистии истилоҳоти тасаввуфии насри 

форсии тоҷикӣ дар асрҳои XI- XII» [1996], П. Нуров «Ташаккул ва таҳаввули 

истилоҳоти тоҷикии физикӣ» [1997], А. Муҳаббатов «Истилоҳоти варзишии 

забони форсии муосир» [2007], С. Сулаймонов «Становление арабской и 

таджикской философской терминологии [на базе философского наследия 

Ибн Сино] » [1997], М. Султонов Истилоҳоти илмии «Китоб ут–тафҳим» –и 

Абурайҳони Берунӣ [1999], Т. Шарипов «Компьютерная лексика 

таджикского языка» [2003], А. Юсупов «Медицинские термины «Хидоят-ул-

мутааллимин фи-т-тиб» Ахвайни Бухорои» [2004], Султон Мирзо Ҳасан [М. 

Султонов]  «Ташаккул ва такомули истилоҳоти илмии форсӣ-тоҷикӣ [дар 

заминаи осори илмии асрҳои IХ-ХI] [2008], Т. Шокиров «Истилоҳоти 
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ҳуқуқшиносӣ дар «Авесто» [2008] ва «Инкишофи истилоҳоти ҳуқуқшиносии 

тоисломӣ дар забони тоҷикӣ» [2008] ва д.  

Таърихи истилоҳоти забони адабии ҳозираи тоҷикӣ бо таърихи забон, 

яъне забони порсии миёна алоқаи ногусастанӣ дорад. Д. Саймиддинов дар 

мавриди истилоҳоти забони порсии миёна таҳқиқоти мукаммалеро ба анҷом 

расонида, роҳҳои ташаккули истилоҳоти ин давраи забонро, ки яке аз 

пояҳои асосии рушди истилоҳоти забони адабии имрӯз аст, муайян 

намудааст. Забоншинос яке аз омилҳои асосии рушди истилоҳоти ин 

давраро ба давраи ҳукмронӣ ва корҳои идории замони Сомониён марбут 

медонад, ки дуруст аст. Қисме аз истилоҳоти замони Сомониён дар қолаби 

аслии хеш ва ё дар қолаби тағйирёфта то замони мо омада расидаанд. 

Чунончи: шоҳ, мардум, кишоварзон ва ғ. 

Д. Саймиддинов дар асараш «Вожашиносии забони форсии миёна» 

боберо ба истилоҳоти забони порсии миёна ва корбурди он дар 

пайнавиштҳо, маъхазҳо, дастхатҳои мероси қадима бахшида, чунин 

менависад: «Пайдоиш ва бунёди бисёре аз истилоҳот дар таърихи 

истилоҳшиносии форсӣ ба забони форсии миёна иртибот дорад. Қолабҳои 

бунёдии истилоҳсозӣ низ дар ҳамин давра поягузорӣ шудаанд» [91, с.173]. 

Забоншинос М.Н. Қосимова дар асараш «Истилоҳоти қадимаи тоҷикӣ» 

истилоҳоти забоншиносии қадимро аз рӯйи мансубияташ ба ин ё он бахши 

забоншиносӣ ба чунин гурӯҳҳо ҷудо намудааст: 

1. «Истилоҳоти мансуби савтиёт [фонетика]; 

2. Истилоҳоти мансуби вожашиносӣ [лексикология]; 

3. Истилоҳоти мансуби калимасозӣ [морфология]; 

4. Истилоҳоти мансуби сарфу наҳв [грамматика]» [47, с.4]. 

М.Н. Қосимова дар гурӯҳи якум он истилоҳотеро шарҳ додааст, ки ба 

савтиёт мансубанд, аммо аксар вожаҳои иқтибосӣ арабиасосанд ва дар 

омӯхтани хатти адабиёти классикӣ заруранд. Чунончи: «Сукун//сокин 

аломатест, ки болои ҳарф мегузоранд ва чунин маъно дорад, ки пас аз он 

овози садонок вуҷуд надорад» [47, с.9].  
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Дар ташаккули истилоҳоти илмии тоҷику форс мавқеи Абуҳафси Суғдӣ, 

Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, Абуалӣ ибни Сино, Асадии 

Тӯсӣ, Абурайҳони Берунӣ, Байҳақӣ, Аллома Замахшарии Хоразмӣ, Носири 

Хусрав, Саъдии Шерозӣ, Ҷамшеди Кошонӣ, Сайидои Насафӣ, Аҳмади 

Дониш, Садриддин Айнӣ, Тӯрақул Зеҳнӣ, Раҳим Ҳошим, Ҷалол Икромӣ, 

Сотим Улуғзода ва дигарон назаррас аст. Онҳо дар баробари офаридани 

асарҳои илмиву таърихӣ, бадеӣ истилоҳоти зиёдеро корбаст намудаанд. 

Ибни Сино ҳам дар ташаккули истилоҳоти илмӣ ва ҳам соҳавӣ хизмати 

бузургеро анҷом додааст. Ин донишманди маъруфи тоҷик доир ба фанҳои 

табиӣ беш аз 30 рисолаи илмӣ таълиф намудааст, ки истилоҳоти зиёдеро дар 

бар мегиранд. Муҳаққиқ А. Байзоев ҳангоми таҳлили «Донишнома»-и Ибни 

Сино тамоми роҳу омилҳои пайдо шудани истилоҳот, нақши калка дар 

ташаккули истилоҳот ва махсусияти онро нишон додааст.  

Дар мавриди истилоҳшавии калимаҳо муҳаққиқ  А. Байзоев чунин 

менигорад: «Истилоҳшавии калимаҳо ҳамчун падидаи забонӣ ба ҷараёни 

калимасозӣ бештар наздик аст ва ба ақидаи мо, он бояд дар бахши 

калимасозӣ омӯхта шавад» [10, с.28].   

Инчунин, ба тариқи калка истифода гардидани истилоҳ дар рисолаи 

мазкур нишон дода шудааст. Дар ин асар вожаву истилоҳоти илмҳои 

гуногун мавриди истифода қарор гирифта, аз калимаҳои тоҷикиву арабӣ 

фаровон истифода шудааст. Ибни Сино барои оммафаҳм шудани асари хеш 

истилоҳоти тоҷикиро асос қарор дода, аз истилоҳоти арабӣ чун вожаҳои 

ёрирасон ё дуюмдараҷа корбаст кардааст. 

Бояд зикр намуд, ки дар даврони соҳибистиқлолӣ доир ба истилоҳоти 

илмӣ-техникӣ чандин рисолаҳои илмӣ [П. Нуров, 1997; С. Назарзода, 2003; 

2004; М. Султонов, 2008; А. Байзоев, 2016; Т. Шокиров, 2017] ҳимоя 

гардиданд ва ҳар кадоме аз ин таҳқиқот дар рушду ташаккули истилоҳоти 

забони тоҷикӣ саҳм гузоштаанд.  

Ҳамчунин дар ин давра, луғатномаҳои истилоҳотӣ дар илмҳои 

мухталиф ба забонҳои тоҷикӣ-русӣ ва баъзеаш бо иловаи англисӣ ба вуҷуд 
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омаданд. Аз ҷумла «Истилоҳоти электроэнергетика» [1991]; «Истилоҳоти 

савдо» [1992]; «Вожаномаи компютерӣ» [1995]; «Луғати истилоҳоти геология 

ва гидрология» [2001]; «Фарҳанги истилоҳоти обёрӣ» [2006]; «Луғати 

анатомияи растаниҳо» [2006]; «Истилоҳоти варзишӣ» [2007]; «Луғати 

истилоҳоти биносозӣ» [2011]; «Фарҳанги тафсирии истилоҳоти генетика, 

селексия ва ситогенетикаи растаниҳо» [2011]; «Луғати истилоҳоти фалсафа» 

[2016] ва ғ. дар ҳамгунсозиву ҷобаҷогузории истилоҳоти забони тоҷикӣ 

нақши боарзиш доранд. 

Хусусияти барҷастаи ин луғату фарҳангҳои истилоҳӣ аз он иборат аст, 

ки мураттибон ҳар кадом истилоҳоти алоҳидаи илмиро ҷамъоварӣ, 

ҳамгунсозӣ, шарҳу тафсир карда, бо кадом забон тааллуқ доштани онҳоро 

нишон додаанд. Инчунин дар луғатномаҳои мазкур аксари истилоҳот бо 

муодилҳои тоҷикиашон оварда шудаанд.  

Зикр кардан ба маврид аст, ки кормандони Маркази миллии 

қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташаккул ва 

рушди истилоҳоти миллӣ саҳми хешро гузошта, чандин истилоҳномаҳо 

тартиб додаанд. Муассисаи мазкур истилоҳоти соҳаҳои меҳнат, ҳифзи 

иҷтимоӣ, тандурустӣ, фарҳанг, илм, маориф, кишоварзӣ, сарватҳои табиӣ, 

муҳити зист, молия, андозу гумрук, фаъолияти бонкӣ, сохтори давлатӣ, 

мақомоти судӣ, ҳифзи ҳуқуқ, ҳуқуқи байналмилалӣ-ро [2014] дар 5  ҷилди 

китоби алоҳида чоп намудааст, ки аз аҳаммияти илмиву назарӣ орӣ нест.  

Ҳар як илм аз дигар илмҳо бо заминаҳои истилоҳоти худ, нозукиҳои 

ифода тафовут дорад, ки онҳо аз рӯйи қоида дар натиҷаи таҳлили донишҳои 

ба даст овардашуда дар соҳаи муайян ва омӯзиши онҳо ва натиҷабардорӣ аз 

таҷрибаи андӯхташуда ҳамоҳанг шуда, ба истифодаи умум вогузор 

мегарданд. 

Истилоҳоти ҳуқуқшиносии пешазисломии тоҷикӣ-форсӣ аз ҷониби 

забоншинос Т.С. Шокиров таҳқиқ гардидааст [2008]. Дар рисола хусусияти 

миллии таркиби луғавии забон ва саҳми истилоҳот дар забони тоҷикии 

қадим омӯхта шуда, муҳаққиқ бо таҳқиқи «Авесто» ва дигар осори хаттии 
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замони Сосониёну давраи баъдӣ, ки замони интишороти забонҳои авестоӣ, 

паҳлавӣ, тоҷикии қадим ва тоҷикӣ-форсии нав буд, пайдоиш ва ташаккули 

истилоҳот ва хусусияти луғавиву маъноии онҳо дар соҳаи ҳуқуқро баррасӣ 

кардааст.  

Дар боло мо аксаран аз луғатномаҳои истилоҳии соҳавӣ ҳарф задем, 

аммо бояд гӯем, ки пайдоиши ҳамаи онҳо дар заминаи осори адибону 

донишмандони гузаштаи мо ба мисли «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, «Захираи 

Хоразмшоҳӣ»-и Сайид Исмоили Ҷурҷонӣ, «Шуморнома»-и Муҳаммади 

Айюбӣ, «Ҳидоят-ул мутааллимин фи-т-тибб»-и Аҳмади Ахавайнии Бухороӣ, 

«Маснавӣ»-и Ҷалолиддини Балхӣ, «Донишнома»-и Майсарӣ, «Китоб ал-

абния ал-ҳақаиқ ал-адвия»-и Муваффақи Ҳиравӣ, «Ҳудудулолам мин ал-

машриқ -ал мағриб» (муаллифаш номаълум), «Донишнома», «Қонуни тиб» 

ва «Рагшиносӣ» ё «Рисолаи набз»-и Абуалӣ ибни Сино, «Китоб ат-тафҳим»-

и Абурайҳони Берунӣ, «Равзат ал-мунаҷҷимин»-и Шаҳмардон ибни 

Абулхайр, «Кайҳоншинохт»-и Қаттони Марвазӣ, «Ҷомеъ ал-ҳикматайн»-и 

Носири Хусрав ва дигарон робитаи ногусастанӣ доранд.  

Асарҳои номбурда ва садҳо китобҳои дигари адабиёти мо ба унвони 

ёдгории илмӣ ва илмӣ-оммавӣ барои омӯзиш ва ташаккулу таҳаввули 

вожаву истилоҳоти забони тоҷикии даврони нав кӯмаки зиёд намуда, дар 

ғанӣ гардонидани системаи истилоҳии он таъсири бевосита гузоштаанд.  

Султонов Мирзоҳасан дар китоби  «Истилоҳоти илмии «Китоб-ут-

тафҳим»-и Абурайҳони Берунӣ ва дар бораи «Ҳудуд-ул-олам» андешаҳои 

хуб баён кардааст. Аз ҷумла, ӯ хизматҳои донишманди бузурги тоҷик 

Абурайҳони Беруниро дар инкишофи истилоҳоти забони тоҷикӣ нишон 

дода, дар бораи забони он чунин қайд мекунад: «Забони нигориши «Китоб-

ут-тафҳим» чун осори дигари форсии дарии ин давра содаву равон ва орӣ аз 

ҳар гуна ҳашву нуктапардозии зиёдатист» [95, с.26].  

Вожаву истилоҳоти илмӣ ва соҳавии забони тоҷикӣ, ки дар «Ҳудуд-ул-

олам» шарҳ ёфтааст, бешак, яке аз ганҷинаи нотакрор ба ҳисоб меравад. 
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Хусусияти луғавии «Ҳудуд-ул-олам» махсус аз ҷониби забоншинос А. 

Ҳасанов [1986] таҳқиқ шудааст. 

Бояд қайд кард, ки асарҳои номбурда хусусияти илмӣ-оммавӣ дошта, аз 

қадимтарину сермаҳсултарин китобҳои соҳаи истилоҳшиносӣ ба шумор 

мераванд. Рисолаҳои мазкур чун махзани вожаву истилоҳоти забони тоҷикӣ-

порсӣ шинохта шуда, барои омӯзишу пажуҳиши вожаву истилоҳот дар 

забони адабии тоҷикӣ сарчашмаи муҳим гардидаанд.  

Маҳз дар ин самт дар забони адабии тоҷикӣ омӯзишу пажуҳиши 

вожаҳои соҳавӣ ва истилоҳот оғоз гардид ва чандин асару мақолаҳои 

таҳқиқотии дорои арзиши баланди илмидошта ба вуҷуд омаданд.  

Китоби дигари пурарзиши Султонов М. дар заминаи осори илмии 

асрҳои IX-XI таҳти унвони «Ташаккул ва такомули истилоҳоти илмии 

форсӣ-тоҷикӣ» [2008] ба нашр расид, ки он раванди ташаккулу такомули 

истилоҳоти илмиро дар заминаи қадимтарин осори тоҷикӣ-порсӣ таҳқиқу 

баррасӣ намуда, вижагиву хусусияти забони илм ва истилоҳот, таъини 

шеваҳои истилоҳсозӣ ва истилоҳгузинӣ, инчунин доираи имконот ва 

тавонмандиву баёни матлабҳои илмии тоҷикиро мавриди пажуҳиш қарор 

додааст. 

Саҳми истилоҳшиноси шинохта С. Назарзода ҳам дар ташаккули 

истилоҳоти забони адабии тоҷикӣ калон аст. С. Назарзода соли 1999 китоби 

Аҳмади Тӯсӣ «Аҷоиб-ул-махлуқот»-ро мавриди пажуҳиш қарор дода, 

вожаву истилоҳоти таърихии асари номбурдаро дақиқ кардааст. Баъдан 

доир ба масъалаҳои истилоҳшиносӣ ва истилоҳгузинии забони тоҷикӣ ду 

асари таҳқиқотӣ: «Забон ва истилоҳот» [андешаҳо дар атрофи забони тоҷикӣ 

ва ташаккули истилоҳот» [2003] ва «Ташаккули истилоҳоти иҷтимоӣ-сиёсии 

забони тоҷикӣ дар садаи XX» [2004] -ро  чоп намуда, кори мондагорро дар 

омӯзишу пажуҳиши вожаву истилоҳот анҷом додааст. 

Дар мақолаи Б.Н. Ҳакимова «Луғат ва истилоҳоти марбут ба расму оин 

ва пешаҳои кишоварзӣ» истилоҳоти зиёди соҳаи кишоварзӣ ба риштаи 

таҳқиқ кашида шудааст, ки сабаби ин таҳқиқотро муаллиф чунин шарҳ 
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медиҳад: «Таҳқиқи вожаву истилоҳоти кишоварзии забони тоҷикӣ ҳамчунин 

барои равшан намудани бисёре аз масоили ташаккули этникии халқи тоҷик, 

аз ҷумла этногенези тоҷикон мусоидат хоҳад кард» [118, с.23-29]. 

 Ҳар сол бо ташаббуси Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон конфронсу ҳамоишҳои илмӣ гузаронида мешавад, ки 

мақсади асосии он ба низом даровардани истилоҳот ва баррасии 

масъалаҳои марбут ба он мебошад. Маводи ин конфронс нашр гардида, 

мавриди омӯзиши умум қарор мегирад. Забоншиносон ва мутахассисони 

соҳа доимо барои беҳ шудани вазъи истилоҳоти забони тоҷикӣ саъю кӯшиш 

мекунанд, ки бархе аз онҳоро метавон мавриди баррасӣ қарор дод.  

Бояд зикр намуд, ки вазъи истилоҳот имрӯз низ хуб арзёбӣ 

нагардидааст. Н. Офаридаев дар мақолааш «Оид ба рақобати истилоҳоти 

миллӣ ва байналмилалӣ» [2014] аз вазъи истилоҳоти миллӣ ва рақобати он 

бо забонҳои хориҷӣ сухан ронда, дар мавриди ба низом даровардани 

истилоҳот чунин ибрози андеша намудааст: «Истилоҳнигорӣ якчанд самт 

дорад, ки муҳимтарини онҳо инвентаризатсия, яъне ҷамъоварӣ, тавзеҳоти 

тамоми истилоҳоте, ки ба ин ё он соҳаи илм дахл дорад. Мураттаб сохтани 

луғатҳову истилоҳоти соҳавӣ ва ба танзимдарории истилоҳот-марҳилаи 

аввали кор бо истилоҳот аст. Самти дигари ба низом даровардани 

истилоҳот-ҳамгунсозӣ мебошад ва ҳамгунсозӣ бояд ягонагиро дар низоми 

мафҳум ва низоми истилоҳот таъмин намояд. Ҳамгунсозӣ дар сатҳи мантиқӣ 

ва забоншиносӣ бояд сурат гирад» [72, с.42-43]. 

Дар мақолаи муҳаққиқи забоншинос О. Қосимов «Корбурди чанд 

истилоҳи нуҷум дар «Шоҳнома» оид ба мавриди истифодаи истилоҳоти 

нуҷум дар шоҳасари безаволи «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ баҳс меравад. 

Муҳаққиқ О. Қосимов дар хусуси забони ин асар навиштааст: «Вожаҳои 

«Шоҳнома» метавонанд ҳамчун захираи номаҳдуди номҳову истилоҳот 

барои ашёву мафҳуми навпайдо хизмат кунанд. Ва дар ин на танҳо 

калимаву вожаҳои тайёр ба сифати ному истилоҳот, балки қолаб ва шеваи 
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бунёди калимаҳо низ бо асолати хушоҳангии худ ҳамчун ганҷинаи тавонои 

сухан бояд пазируфта шавад» [44, с.49].  

Муҳаққиқ таъкид мекунад, ки дар давраи кунунии инкишофи забон 

бояд вожа ва истилоҳоти мавриди ниёз ва қолабу вожасозиро аз осори 

адибони даригуфтор ҷустуҷӯ намоем. 

Ҷ. Алимӣ дар мақолаи «Ташаккули истилоҳоти номшиносӣ» [2015] ба 

масъалаи истилоҳоти топонимӣ ва ономастикӣ таваҷҷуҳ намуда, аз вазъи 

номураттаби истилоҳоти мазкур изҳори нигаронӣ намудааст.  

Т. Шокиров дар мақолаи «Истилоҳ, истилоҳшиносӣ ва мушкилоти он 

дар забони тоҷикӣ» аз забони воқеии илм дур будани истилоҳот изҳори 

андеша намудааст. Забон ҳамон вақт забони илм шуда метавонад, ки ҳар як 

вожаву истилоҳот аз ҷиҳати илмӣ омӯхта ва таҳқиқ карда шавад. Ба гуфтаи 

Т. Шокиров «ташхису таснифи дақиқи истилоҳот» яке аз шартҳои асосии 

забони илмист.  

Дар воқеъ, имрӯз боиси нигаронӣ дар корбурди истилоҳот: сермаъноӣ, 

серсоҳавӣ, ҳамгуна доштани вожаҳои истилоҳӣ мебошад, ки ин хилофи 

қонуну қоидаҳои истилоҳот аст. Барои такмили мунтазам ва муназзаму 

воқеии вожашиносии забони тоҷикӣ дар ин соҳа ба анҷом расонидани чунин 

тадбирҳоро Т. Шокиров ҳатмӣ меҳисобад: 

1. «Интихоби гурӯҳи корию таҳқиқотии омӯзиши истилоҳоти забони 

тоҷикӣ. 

2. Таҳияи нақшаву тарҳи омӯзиши истилоҳот. 

3. Муқаррар сохтани раванду равияи рушди истилоҳот ва 

истилоҳшиносӣ. 

4. Баррасии роҳу равиши пайдоиши истилоҳот. 

5. Муайян намудани зарурат, соҳа, маврид, аҳаммияти илмӣ, назариявӣ 

ва амалии истилоҳот ва истилоҳшиносӣ. 

6. Таҳлили тарзу усули рушди истилоҳот ва назорати истифодаи онҳо. 
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7. Дар тамоми рӯзномаву ҳафтаномаҳои соҳавию ҷумҳуриявӣ таҳти 

унвони «Намвожаҳои соҳа» ҷорӣ намудани сарлавҳаи шашмоҳа ва солона» 

[131, с.32].  

Мавзуи лексика хеле васеъ ва аз бахшҳои зиёде иборат мебошад, ки ҳар 

як бахши он дар алоҳидагӣ метавонад садҳо рисоларо фаро гирад. Аз ин рӯ, 

мо дар ин фасл ба таври иҷмолӣ чанд чизи умумӣ гуфта, дар ин замина ба 

мавзуъ ворид гардидем.   

1.2. ПАЖУҲИШИ ВОЖАВУ ИСТИЛОҲОТИ ЭТНИКӢ (ДАР 

МИСОЛИ «ТОҶИК») ДАР ЗАБОНИ АДАБИИ ТОҶИКӢ 

Дар тамоми марҳилаҳои рушди ҷомеа забон бо ҳаёти халқ, фарҳанги он 

пайванди ногусастанӣ дорад. Забон унсурҳои фарҳанги моддӣ, маънавӣ, 

ахлоқии мардумро инъикос мекунад. Ушинский навиштааст, ки «Табиати 

кишвар, таърихи кишвар ва мардум, ки дар руҳи инсон инъикос ёфтааст, дар 

калима ифода ёфтааст. Одамон нопадид шуданд, аммо калимаи 

эҷодкардаашон ганҷинаи бепоёни забон боқӣ монд» [106, с.12]. 

Забон хазинаи таърихии як этнос (мардум) мебошад ва луғат бевосита 

ба ҳама дигаргуниҳои ҳаёти мардум вокуниш нишон медиҳад. Бинобар ин, 

дар ҳама марҳилаҳои рушди забоншиносӣ ба таълифи луғатҳо, омӯхтани 

таркиби луғавии забон диққати калон дода мешуд. Дар ин росто 

забоншиносии тоҷик низ истисно нест.  

Лексикаи этникӣ яке аз бахшҳои асосии лексика ба ҳисоб рафта, бо 

вижагиҳои худ аз дигар бахшҳои лексикаи соҳавӣ фарқ мекунад. Лексикаи 

ҳаррӯза нисбат ба мардумшиносӣ майдони тангтари луғати забон ба ҳисоб 

меравад. Лексикаи этнографӣ, бар хилофи дигар бахшҳои лексикаи касбӣ, 

барои одамони на танҳо ягон касб, балки барои аксарияти соҳибзабон 

барои донистани хусусиятҳои этникӣ муҳим аст. Омӯзиши лексикаи 

этнографӣ аз ҷониби дигар, дар бораи шароити табиии дар он зиндагӣ 

кардани мардум, шуғлҳои асосии онҳо, хусусияти иқтисодиёт, манзил, 

сохтори ҷамъиятӣ-сиёсӣ, эътиқодоти бостонӣ ва психологияи одамон 

тасаввурот медиҳад.  
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Барои ин бахши забоншиносӣ на танҳо инъикоси фарҳанги халқӣ, 

равоншиносӣ ва намояндагиҳои мифологӣ дар забон,  балки нақши 

созандаи забон ва таъсири он дар ташаккул ва фаъолияти фарҳанг, 

психология ва санъати халқӣ муҳим аст. Ин хусусияти фаъоли забон ҳанӯз 

дар асри XVIII эътироф шуда буд. 

Аввалин маротиба этнолингвистика аз ҷониби олими хориҷӣ И. Гелдер 

ва баъдтар, дар асри XIX, аз ҷониби В.Гумболдт [1830-1835] ва пайравони 

сершумори онҳо Ф. Боас, Э. Сепир ва дигарон мавриди баррасӣ қарор 

гирифт ва ҳамчун илм барои таҳқиқоти минбаъда дар ин самт замина 

гузошт. Дар бораи калимаҳои этникӣ дар забоншиносии рус низ дар такя ба 

ин анъана асару мақолаҳо ва ковишҳои нав ба нав ба вуҷуд омаданд, ки дар 

ин маврид хизмати олимони рус А.А.Потебня [1960;], А.Н.Афанасев [1865-

1869] ва Ф.И.Буслаев [1961] назаррас аст. 

«Масъалаи таносуби забон ва қавмият мисли худи забоншиносӣ 

қадимист. Забон нишондиҳандаи асосӣ, дақиқӣ ва устувори этнос ҳисобида 

мешавад. Он бо нишонаҳои дигари таърихан камтар устувор ва 

тағйирёбанда-аломатҳои ягонагии қаламрав, фарҳанг, этникӣ [миллӣ], 

худшиносӣ, таълими давлатӣ, соҳаи иқтисодӣ, иҷтимоиёт ва дар ниҳоят, 

навъи антропологӣ инъикос мегардад» [19, с.74]. 

Этнолингвистикаро ҳамчун як бахши забоншиносӣ фаҳмидан мумкин 

аст, ки объекти он забон дар робита бо фарҳанги халқ мебошад. Таҳқиқоти 

этнолингвистика кайҳост, ки бо этимология асоснок карда шуда, заминаи 

васеи этномаданиро ҷалб мекунанд. Дар ин рабт асарҳои сершумори 

А.А.Потебня мисол шуда метавонанд [99, с.182]. 

 «Этнографияи мардуми эронинажод дорои хусусияти бойи фарҳангӣ 

аст, ки таваҷҷуҳи бисёр сайёҳони хориҷиро ба худ ҷалб намудааст. 

Империяи Форс, ки шаҳомати пешинаашро аз даст дода буд, қаблан 

масоҳати бузурги ҷуғрофиро соҳиб буд, барои сайёҳони аврупоӣ чи аз 

ҷиҳати паҳноварии минтақа ва чи аз ҷиҳати биёбони «мурда» дастнорас ба 

шумор мерафт. Ба ягон хориҷӣ муяссар нашудааст, ки саросари ин 
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империяро сайр карда бошад, ғайр аз ин аз ҳисоби аҳолии маҳаллӣ ҳам кам 

шахсоне ин корро анҷом додаанд. Бинобар ин сайёҳони ба мисли Шарден, 

Дюпре ва дигарон, ки кӯшиши тасвири манзараи умумии аҳолии империяро 

кардаанд, аслан дар асоси методи индуксия – умумикунонӣ ва мушоҳидаи 

хусусӣ дар муқоиса бо миқдори маҳдуди шахсони ҷудогона анҷом додаанд. 

Баъзан чунин хулосаҳо дар асоси шаҳодати шифоҳии аҳолӣ бароварда 

шудааст, ки дар Шарқ бештар дида мешавад. Инчунин онҳо дар ин маврид 

аз худ иловаҳо ҳам мекарданд. Аз ҷониби дигар сайёҳонро умумияти забон, 

сарулибос, одат ва дин, умумияти этнографии баромади нажодии қисмҳои 

гуногуни империя ба фикрҳои ҳархела водор мекард» [112, с.32]. 

Барои барқарор кардани баъзе тасаввурот оид ба мазмуни хулосаҳои 

этнографии сайёҳон аз баъзе мақолаҳои умумӣ дар бораи хусусияти асосии 

мардуми эронинажод ба сарчашмаҳои таърихӣ такя намуда, овардани 

иқтибосҳоро ин ҷо зарур медонем. Пеш аз ҳама маълумоти кӯтоҳ, вале аз 

ҷиҳати илмӣ бой ба қалами ҷаноби Омалиус де Халлой бо номи «Оид ба 

нажоди инсон ё ҷузъиёти этнорграфия» рӯй меорем, ки дар китоби Хаников 

оварда шудааст. Мавсуф бо иқтибос аз Омалиус де Халлой халқияти 

эрониро ба шохаи ориёӣ нисбат дода, дар боби «Мардуме, ки мо дар зери 

истилоҳи «шохаи ориёнӣ муттаҳид мекунем» чунин менависад: «Одатан, 

мардуми форс сиёҳмӯю сиёҳчашманд, пӯсти онҳо дар зери таъсири нурҳои 

офтоб офтобхӯрдаанд ва нисбат ба пӯсти рӯйи аврупоиён гандумгунанд. 

Онҳо миёнақад, кушодачеҳра мебошанд» [112, с.36]. Ин тавсифи сайёҳ 

воқеист. 

  Асари дигаре, ки ба этнографияи мардуми эрониасл бахшида шудааст, 

асари Перти «Хусусияти асосии этнография» мебошад, ки дар Олмон 

таълиф ёфта буд. Дар ин асар доир ба мардуми эронинажод чунин маълумот 

дода шудааст: «Мардуми эронинажод чун оилаҳои сомӣ дар аҳди қадим ба 

дараҷаи баланди илму фарҳанг соҳиб шуда, дертар ба ҷойи инкишоф 

таназзул кардааст. Чи тавре ки дар боло қайд намудем, забони онҳо ба 

гурӯҳи забонҳои ҳиндуаврупоӣ мансуб аст, ки дар қаторкӯҳҳои Эрон ва 
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Туркистон ба вуҷуд омада, сонитар ба Ҳиндустон ва Аврупо реша 

давондааст» [112, с.43]. Дар ин асар хусусияти мардуми эронинажод, хусусан 

тоҷикон, хуб тавзеҳ дода шудааст, ки воқеист: «Умуман тоҷикон мардуми 

хушсуратанд. Онҳо ришҳои сиёҳи ғуллӣ доранд. Аз рӯйи хислаташон – шӯх, 

доно, фаъоланд, вале маъракаҳои пурдабдабаву пуршукӯҳро дӯст медоранд» 

[112, с.44].  

Аммо андешаҳои сайёҳону таърихнигорон дар мавриди ба қавми ориёӣ 

мансуб будани тоҷикон мухталифанд. Перте форсҳоро ба нажоди ориёнӣ-

уқёнусӣ маҳсуб медонад, ки намояндагони онҳо ба ақидаи ӯ чунин хусусият 

доранд: «Сари тухмшакл, пешонии баланд ва бинии теғадор доранд. 

Устухони рухсорашон чандон барҷаста нест ё ноаён аст. Чашмони бодомии 

бештар кабуд, мӯйҳои зард, сурх ва сиёҳ, серабрӯ, пӯсти сафед ва рухсораҳои 

сурх доранд» [112, с.70]. Дар ҷойи дигар чунин маълумот дода шудааст: 

«Форсҳо ё тоҷикон [онҳо худро ҳамин тавр меноманд] мардуми дар Осиё 

паҳншуда мебошанд, онҳо дар кӯҳистони Эрон то дарёи Ҳинд ҷойгиранд: 

онҳо ҳатто дар Тӯрон дар қисми ғарбии Осиё вомехӯранд» [112, с.82-83].   

Надонистани забони кишвар ба аксарияти сайёҳони Эрон дар 

ковишҳои этнографӣ таъсири манфӣ расонидааст. Аз сабаби он ки забони 

порсӣ ба шеваҳои мухталиф ҷудо мешуд, омӯхтани он барои сайёҳони Эрон 

кори осон набуд. Танҳо се нафари онҳо [Ходзко, Березин ва Дорн] забони 

порсиро мавриди таҳқиқ қарор додаанд, вале баъзе шеваҳои маҳаллии Эрон 

то ҳанӯз мавриди таҳқиқ қарор нагирифтааст. Дар ин маврид Хаников 

чунин меорад: «Аз рӯйи таҳқиқоти ин олимон се шеваи асосии забони порсӣ: 

шерозӣ, рустакӣ ва хормузиро ҷудо кардан мумкин аст. Якум – ин забони 

эҳтиром ва нафосат, ки асосан дар Шероз истифода мешавад; дуюм-омиёна, 

дағал; сеюм-омехта, яъне бо вожаҳои бегона омехта шудааст. Ғайр аз ин дар 

империяи Порс музофотҳое ҳастанд, ки тамоман бо забони дигар муошират 

мекунанд. Дар баъзе сарчашмаҳо зикр шудааст: «порсҳо бо се забон: порсӣ, 

ки забони аслии онҳост, туркӣ ва арабӣ ҳарф мезананд. Забони порсӣ-ин 
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забони шеър, сухани бонафосат аст. Забони порсӣ-забони нав аст, ки дар 

давраи тағйироти калони динӣ пайдо шудааст» [112, с.120].   

Китоби «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ёдгории ҷовидонаи тоҷику форс ва дар 

навбати худ, замима ба Занд Авесто мебошад. Бисёр достонҳои он  аз Занд 

Авесто сарчашма мегиранд.  

«Тоҷикони муосир ё порсҳо, ки онҳоро туркҳо “қизилбош” (сарсурх) 

меноманд, мардуми ниҳоят зебоанд; онҳо дарозрӯ, тарҳи рӯйи мутаносиб, 

абрӯвони зебои сиёҳ, чашмони калони сиёҳ, ба мисли чашмони оҳу, ки 

нишони ниҳоят зебо будани онҳост» [112, с.93]. «Дар вилоятҳои наздикии 

сарҳади Эрони қадим ҷойгирифта, халқҳои зиёди дигар, ки мутааллиқ ба 

порсҳо нестанд, вале муносибати хешӣ доранд, зиндагӣ мекунанд. Гумон 

мекунем, ки онҳоро ба нажоди ориёнӣ мансуб донем. Инҳо афғонҳо, курдҳо, 

балуҷҳо, брагунҳо, тоҷикҳо, арманиҳо ва осетинҳоанд» [112, с.96]. 

Вожаи тоҷик ба андешаи Хаников аз калимаи иқтибосии порсии «тоҷ» ё 

«корона» гирифта шудааст ва дар забонҳои қадимии эронӣ ва дар 

дастхатҳои Ҳахоманишӣ зикр гардидааст.  

«Маълумоти қадимтаринро дар бораи ин вожа олими Чин Дегин дар 

асараш «Таърихи гунҳо» [Ҷ. 2, 51] оид ба ҳодисаҳои 122 то солшумории мо 

додааст. Дар он гуфта мешавад, ки сарлашкар Чан-Кяо ба мамлакатҳои дар 

ғарби Чин воқеъшуда рафта, пас аз баргаштанаш ёддошт навиштааст: «Дар 

ғарби Ган-си шоҳигарии тияоҷи воқеъ аст, ки мавқеи ҷойгиршавии он ба 

Порс мансуб аст. Мегӯянд, ки ин шоҳигарӣ дар наздикии Баҳри Ғарбӣ воқеъ 

аст, ки он бе гуфтугӯ Халиҷи Порс аст. Дар он ҷо растаниҳои зиёди хӯшадор 

ва мурғҳо мавҷуданд, ки тухмҳои хеле калон мегузоранд» [112, с.97]. 

Яке аз муҳаққиқони зиндагинома ва забони мардуми Осиёи Миёна, ки 

байни этнографҳо, забоншиносон ва таърихшиносон маъруф аст М.С. 

Андреев мебошад. М.С. Андреев дар асараш «Материалы по этнографии 

Ягноба» [1970] доир ба тарзи зиндагонии мардуми Яғноб, расму русум, 

мафҳуми ифодакунандаи хӯрокворӣ, пӯшока, тарзи хоҷагидорӣ маълумот 

додааст.  
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А. Шишов дар зерфасли «Маънои калимаи тоҷик ва ғалча» дар асараш 

«Таджики» [2006] таваҷҷуҳ намуда, онро аз ҷиҳати назариявӣ дар асоси 

маводи зиёде баррасӣ намудааст.  

Аз ҷониби забоншиносон низ таҳқиқотҳои арзишманд ба анҷом 

расидааст, ки дар ин самт хизмати И.И. Зарубин, В. И Абаев, И. Рахимов, 

Б.П.Алиев, С.Мирзоев, Б.Б. Тӯраев, Г. Неъматов, С. Матробов, М. Қ. 

Броимшоева ва дигарон калон аст.   

Рисолаи Б.П. Алиев «Лексикаи этнографии забони яғнобӣ» унвон 

дошта, маводи зиёди лексикаи этникии забони яғнобӣ аз ҷиҳати маънӣ 

гурӯҳбандӣ карда шудааст. Мавсуф дар рисола вожаҳои этникиро аз ҷиҳати 

баромад баррасӣ намудааст, ки хеле ҷолиб мебошад. «Таърихи инкишофи 

лексикаи марбути мардумшиносӣ ба таърих, тарзи ҳаёти маишӣ-иҷтимоӣ ва 

фарҳангии ҳар як халқ, инчунин ба хусусияти муносибатҳои ҷамъиятӣ дар 

гузашта ва имрӯза иртиботи мустаҳкам дорад. Маҳз ин алоқа хусусияти 

таърихи пайдоиш ва инкишофи лексикаи этнографиро муайян мекунад» [3, 

с.5]. 

Муҳаққиқ М. Қ. Броимшоева рисолаеро бо номи «Таҳлили 

этнолингвистии боварҳо ва таъбирҳои шуғнонӣ» [2006] таълиф  намуд, ки он 

аз се боб иборат буда, вожаҳои этникӣ аз ҷиҳати маънӣ, баромад ва мансуб 

ба мафҳуми ифодакунанда таҳлилу баррасӣ гардидаанд. 

Муҳаққиқи дигар Б.Тӯраев дар мақолаҳои хеш  дар бораи мансубияти 

этникии ориёӣ-суғдии суғдзабонони водии Яғноб маълумотҳои нодирро 

оварда, бори нахуст шарҳи дурусти этимологии вожаи «Яғноб»-ро меорад, 

ки маънояш «Дараи васеъ, яъне водии васеъ» мебошад ва на «дараи яхин» 

чуноне ки олимону сайёҳони пешин барғалат маънидод кардаанд [104, с.37-

44]. 

Дар забони адабии тоҷикӣ омӯзиши вожаҳои соҳавӣ ва истилоҳот дар 

бахшҳои гуногун идома дорад. Аз ҷумла, вожаву истилоҳоти марбут ба 

номи қавму қабила ва миллат диққати донишмандони дохилу хориҷро ба 

худ ҷалб кардааст. Донишмандон ба таҳлилу баррасии вожаҳои марбут ба 
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қавму миллатҳо пардохта, бо истифода аз маъхазу сарчашмаҳои боқимонда 

мисли «Шоҳнома» назарияҳои гуногуни худро боқӣ гузоштаанд. Дар 

сарчашмаҳои боқимонда, ки вобаста ба тарзи талаффуз ва иқтидори 

овонигорӣ чандгунаанд, шаклҳои гуногуни вожаҳо ба мушоҳида мерасанд.  

Танҳо дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ номи 44 қавму қабила ва миллат бо 

шумули забону лаҳҷаҳояшон омадааст, ки гурӯҳе аз ин калимаҳо имрӯз дар 

истифода қарор доранд ва қисми дигар ё шакли морфологии худро иваз 

намудаанд ва ё аз байн рафтаанд.  

Этнонимҳо дар худ ҳувияти тамоми халқро ифода намуда, дар 

номгузории халқҳо нақши муҳим мегузоранд.  

Дилхоҳ вожаву истилоҳ, ки марбут ба номи қавм ё миллат аст, дар 

замони мо баҳсбарангез буда, аз ҷиҳати илмӣ таҳқиқу баррасӣ шудаанд.  

Муҳаққиқон вожаву истилоҳоти зиёд, аз ҷумла каёниён, озодагон, 

паҳлавонон, деҳқонон, суғдиёну бохтариён, сакоиён ва ғ. ҳаммаънову 

ҳамрадифи истилоҳи «тоҷик» донистаанд, ки дар «Шоҳнома» зикр 

гардидаанд. 

Ҳоло мо мехоҳем ба баҳси муҳаққиқони забоншиносу таърихшинос ва 

мардумшинос  дар мавриди истилоҳи этникии «тоҷик» рӯшанӣ андозем, 

чунки аксари асару мақолаҳои таълифшудаи ин самт дар забони адабии 

тоҷикӣ ба этноними «тоҷик» алоқамандӣ доранд. Ба ин гурӯҳ таълифоте ба 

монанди «Тоҷикон»-и Б. Ғафуров; «Маънои калимаи тоҷик»-и С. Айнӣ;  

«Таърихи тоҷикон бо муҳри “комилан махфӣ”»-и Р. Масов; «Таҳлили 

забонӣ ва таърихии вожаи «тожик»-и Ғ.Ҷ. Доварӣ; «Дар бораи вожаи 

«тоҷик»-и К.Бекзода; «О таджиках» Н.В.Хаников; «Забони миллат-ҳастии 

миллат» ва «Тоҷикон дар оинаи таърих»-и Э. Раҳмон; «Тоҷикон (перомуни 

этногенези тоҷикон)»-и Ю. Яқубшоҳ; «Тоҷики тоҷвар»-и М. Абдураҳмон; 

«Номвожаи “Суғд” дар «Шоҳнома»-и О. Қосимов; «Тур ва турк дар 

«Шоҳнома»-и Э.Баширӣ, «Оҳангҳои туронӣ дар «Шоҳнома»-и Ҷ. Скарча ва 

даҳҳо рисолаву мақолаҳои дигар доир ба этноними ориёнажод, махсусан 
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тоҷикон навишта шудаанд, ки ҳар кадомаш баҳси мукаммалу густурдаро 

фаро мегиранд.  

Этноними тоҷикро муҳаққиқон бо қолабу дидгоҳҳои мухталифи 

забониву ҷамъиятӣ, таърихӣ ва сиёсатшиносӣ баррасӣ намуда, шаклу 

қолабҳои навро пешкаш  намудаанд. Ҳамин буд, ки вожаи «тоҷик»-ро як 

гурӯҳ ба «тоз»-и арабиву гурӯҳи дигар ба «тоҷ»-и шоҳӣ ва сеюмӣ аз 

«дойтик»-у «дошӣ» ва чанде дигар вожаҳо ҷустуҷӯ карда, аз дидгоҳу 

назарҳои гуногун таҳлил  намудаанд. Дар ин ҷо бояд мутазаккир шавем, ки 

дар дунё номи кам халқе бетағйиру бебаҳс мебошад. Барои мисол этносҳои 

«турк», «қазоқ», «немис», «рус» ва ғайра боиси баҳсҳои зиёд гаштаанд. 

Танҳо дар бораи калимаи «рус» 36 андешаи донишмандони рус ва хориҷӣ 

баён шудааст, ки дар ин бора Муҳтарам Ҳотам таҳқиқот анҷом додааст. Ӯ 

дар мусоҳибааш ба Умед Пӯдинаев қайд кардааст, ки доир ба пайдоиш, 

маъно, вусъати ҷуғрофӣ ва фурсати таърихии вожаи «тоҷик» навиштаҳои 

олимон воқеиятро дар ин маврид бозгӯ карда наметавонанд. Роҷеъ ба вожаи 

«тоҷик» бештари навиштаҳо сатҳӣ, камарзиш, ғайривоқеӣ рӯйи қоғаз 

омадаанд. Инҷониб, чандин сол аст, ки дар ин мавзуъ пажуҳиш мебарам. 

Тоҷик вожаи хеле қадимист. Дар забони санскрит зикр гардидани ин вожа 

далели 3-5 ҳазор сол қадимияти он аст»  

[https://www.osiyoavrupo.tj/index.php/mavodhoi-ilmi/maqolaho/item/486-

mu-taram-otam-ta-rikh-rukni-astii-millat-ast]. 

Аз тамоми вожаву истилоҳи этникие, ки дар забоншиносии тоҷик 

фикру назарияҳои гуногуни олимони шарқиву ғарбиро ба худ ҷалб 

кардааст, истилоҳи «тоҷик» мебошад. Ба истилоҳи «тоҷик» баъди бавуҷдоии 

давлати Тоҷикистон диққати ҷиддӣ дода шуд ва якчанд таҳқиқот анҷом ёфт.  

Дар мавриди пайдоиши вожаи «тоҷик» андешаҳои гуногун вуҷуд 

доранд. Як гурӯҳи олимон решаи калимаи «тоҷик»-ро аз «тай», «тоз», 

қабилае аз араб дониста, бо такя ба якчанд луғат монанади «Ғиёс-ул-луғот» -

и Муҳаммад Ғиёсиддин ва «Бурҳони қотеъ»-и Муҳммад Ҳусайн 

муътақиданд, ки тоҷику тозику тожик ба як вазну як реша, аз «той» ва 

https://www.osiyoavrupo.tj/index.php/mavodhoi-ilmi/maqolaho/item/486-mu-taram-otam-ta-rikh-rukni-astii-millat-ast
https://www.osiyoavrupo.tj/index.php/mavodhoi-ilmi/maqolaho/item/486-mu-taram-otam-ta-rikh-rukni-astii-millat-ast
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баъдан «тоз» пайдо шудааст. Асоси ақидаи ин донишмандонро шарҳи 

«Бурҳони қотеъ» ва «Ғиёс-ул-луғот» ташкил медиҳанд, ки овардаанд: «Тозик 

ва тожак ба вазн ва маънои тоҷик аст, ки ғайри араб ва турк (яъне на араб 

асту на турк-Ё.Ш.) бошад, фарзанди араби дар Аҷам зоидашуда ва 

баромадаро низ гӯянд» [145, с.264]. Тарафдорони ин ақида В.В. Бартолд, Х. 

Арнолд, И. Калимбург, Ф. Епигел, А.Л. Хромов ва дигарон буданд. Бо 

вуҷуди инкор ва исботи таърихиву забоншиносӣ доир ба ин масъала ҳанӯз 

ҳам як гурӯҳи муҳаққиқони дохиливу хориҷӣ идеяи болоро тарафдоранд. 

Масалан, Ҷон Перрӣ забоншиноси амрикоӣ вожаи «тоҷик»-ро таҳлил 

карда, назарияи В.В. Бартолдро «муҳтамалтарин ва пазируфтатарин асли ин 

вожа «tazik»-и порсии миёна аст, ки маънои «араб»-ро дошт»  пазируфта, 

дигар таҳлилҳову ақидаҳои мантиқан дурустро ботил ва миллатгароӣ 

донистааст [Ҷон Перрӣ. Маънои тоҷик [http://akhbor.com/-p4553/htm]. Ин 

муҳаққиқ бар он ақида аст, ки вожаи тоҷик аз калимаҳои «той» -у «тоз»  

арабӣ сарчашма гирифта, баъдан ба тағйироти фонетикӣ дучор омадааст. 

Ҷон Перрӣ андешаҳои донишмандон: С.Айнӣ, Н. Хаников, А.Вамберӣ, М.С. 

Андреев, Л.Будаков, А.Н.Бернштам, Б. Ғафуров, Ю. Яқубшоҳ, С. Исматов, 

А. Муҳаммад  ва дигар забоншиносону таърихнигоронро напазируфта 

менависад: «Миллатгароии тоҷикӣ (ки аз замони истиқлол афзуд) низ 

иштиқоқи «тоҷик»  ва «тозик» (араб)-ро ба далели amour- proper (эҳтиром ба 

худ) рад намуда, дар иваз решашиносии шакли зеринро пешниҳод кард: 

«тоҷ»+«и» -и сифатсоз +«к» -и исмсоз-тоҷ+и+к [Айнӣ, с.16; Яқубшоҳ, с.33]. 

Ин решашиносии мардумии ситоишомез зоҳиран дар қарни XIX ошно буд 

(он аз ҷониби W. Justi: Grundriss I, p. 402 пазируфта шуда буд) ... Ин 

пешниҳод на танҳо аз нигоҳи вожашиносӣ ғайри қобили қабул аст [тоҷӣ? 

Танҳо ҳамчун тахаллуси шоирона истифода шудааст [ниг.: «Деҳхудо»]; «-к»  

дар ҳеҷ зарфияте ба нисбаи «-ӣ»  пасванд нашудааст], балки ба далелҳои 

маъноӣ ва забоншинохтии иҷтимоӣ низ ғайри қобили дифоъ аст: «тоҷ» 

+и+к»  ихтирои номафҳум ва ғайримуҳтамал аст (ҳамчун автоним ва ҳамчун 

гетероним), бо таваҷҷуҳ ба вуҷуди вожаҳои мураккаб чун «тоҷдор» ва       
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«тоҷвар»  (Ҷон Перрӣ. Маънои тоҷик [http://akhbor.com/-p4553/htm]. Ин 

андешаҳои муаллиф ягон далели илмӣ надоранд ва ҳақиқати илмӣ дар 

таҳқиқоти устод Айнӣ аст. 

С. Айнӣ дар мақолаи «Маънии калимаи «тоҷик»  дар луғатҳо ва ҷойи 

корфармудашудаи он дар таълифоти муаллифони Шарқ ва баромадгоҳи ин 

калима» [2, с.66-86] бо далелҳои қатъиву раднопазир шарҳу тафсир намуда, 

таҳлилҳои подарҳавову бедалели Муҳаммад Ғиёсиддин, Муҳаммадҳусайни 

Бурҳон, Шамсиддини Сомӣ ва Ҷон Перриро исбот намудааст:  «Калимаи 

тоҷик дар таълифоти аҳли Шарқ ва китобҳои луғат ба тарзҳои гуногун 

омадааст: «тоҷик», «тоҷак», «тозик», «тозак», «тожик»... Муғулҳо ва 

туркҳои қадимӣ ҳарфи «ҷ»-ро гуфта наметавонистанд ва дар гап задан 

ҳарфи «ҷ» -и калимаро ба «з»  табдил мекарданд. Шакли «тожик»  бошад аз 

«тозик»  рӯйидааст, вақте ки баъзе котибони тоҷик дар асарҳои гузаштагон 

ин калимаро ба шакли «тозик»  дидаанд ва инро ҳам дидаанд, ки ин калима 

ба ин шакл дар номи халқи худашон рост намеояд, дар вақти нусханависӣ ба 

ҳарфи «зе» ду нуқтаи дигар зиёда карда «тожик»  навиштаанд ва бинобар ин 

- ин шакл кам вомехӯрад ва ба ғайр аз луғатҳо дар дигар асарҳо дида 

намешавад. Аммо муаллифони луғатҳо ҳар шакли ин калимаро, ки дар ҳар 

ҷо дидаанд ва аз ҳар кас шунидаанд, айнан дар асари худ дароварда эзоҳ 

додаанд»  [2, с.76]. 

С. Айнӣ аз аввалин донишмандони тоҷик аст, ки ба таҳлили 

забоншиносии вожаи «тоҷик»  пардохта, андешаҳояшро бо санаду 

бурҳонҳои қотеонаи забоншиносиву таърихӣ исбот кардааст: «Калимаи 

«тоҷик»  аз 3 ҷузъи мураккаб аст: «тоҷ+ӣ+к», ҷузъи якум «тоҷ»  аст, ки 

зиннати сари подшоҳон ва нишонаи подшоҳии онон буда, номи дигари вай 

дар порсӣ «афсар»  ва арабӣ «иклил»  аст; дуюм ҳарфи «ӣ» -и нисбат аст. 

Масалан, мо бухорӣ, самарқандӣ ... ҳамин «ӣ»  ҳамроҳ мешавад. Ҷузъи сеюм 

«к»  –и исмӣ аст. Ҳар вақт калимаи сифатеро ё калимаи исми онро номи чизи 

махсус кардан хоҳанд, ин ҳарфро дар охири ин калима ҳамроҳ мекунанд ва 

ин ҳарф ин калимаро исми хос мегардонад»  [2, с.86].  
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Ҳақиқатан ҳам, дар забони мо вожаҳои бо садонок тамомшаванда 

аксаран ҳамсадо қабул мекунанд. Ба ин гуна калимаҳо метавон, бозӣ+н+гар 

гӯштӣ+н, остӣ+н-ро мисол овард.  

Олимону муҳаққиқон пайдоиши вожаи «тоҷик»-ро ба забонҳои 

бохтарӣ, суғдӣ, сакоӣ (забонҳои қадимаи эронӣ-Ё.Ш.] марбут медонанд, ки 

ҳақиқати воқеӣ дорад ва ба ин гуфтаҳои А.Н. Бернштам далел шуда 

метавонад: «Мафҳуми «тоҷик»  то омадани арабҳо ба Осиёи Миёна мавриди 

истифода қарор дошт. Ин вожа дар асоси забони қадимаи тоҷикӣ [бохтарӣ] 

дар байни аҳолии Тахористон тахминан дар миёнаи ҳазораи I пеш аз мелод 

ва ба забони қадимаи эронӣ [сакоӣ] дохил шуда, аз решаи «тоҷӣ»  ба вуҷуд 

омадааст»  [11, с.191-192]. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки вожаи «тоҷик» 

мавриди пажуҳишҳои илмии ҳам муҳаққиқони хориҷӣ ва ҳам ватанӣ қарор 

гирифтааст.  

Сарвари тоҷикон, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои муаззами 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

ҳамчун фарзанди фарзонаи ин миллати тамаддунофар дар боби дуюми 

китоби «Забон миллат-ҳастии миллат»  [2016] ба ин масъала таваҷҷуҳи 

махсус зоҳир намудааст. Дар боби «Саргузашти таърихии вожаи «тоҷик»  ва 

забони тоҷикӣ»  Сарвари миллати тоҷик тамоми баҳсу андешаҳои олимону 

муҳаққиқонро ба таври муфассал таҳлилу баррасӣ намудааст, аз ҷумла 

менависад: 

1. «Тахмини Бартолд В.В. дар бораи дар даврони исломӣ аз шакли 

пешинаи «тоҷик»  пайдо шудани шаклҳои баъдии «тозӣ»  ва «тозик»  асоси 

илмӣ надорад. Маҳз дар ҳамин давра номи «тозӣ»  ба маънои «араб, 

арабизабон»  аз «тоҷик»  фарқ мекард. 

2. Барои ҳамон замон бо зуҳури арабҳо дар Осиёи Марказӣ пайдо 

шудани вожаи «тоҷик»  ё «тажик»  аз «тазӣ»  ё «тазик»  ба маънои «араб»  ва 

тамом фарқ накардани арабҳо аз халқҳои эронитабори Осиёи Миёна, ки 

туркҳо бо онҳо робитаҳои бевосита доштанд, асоси воқеӣ надорад. 
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3. Вожашиносии дурусти эҳтимолии вожаи тоҷик- ҳамон решашиносии 

мардумии «тоҷдор»  аз рӯйи доштани кулоҳи монанди «тоҷ»  ё «шона»  

мебошад» [84, с. 111-112]. 

М. Абдураҳмон ва С. Маҳдӣ дар мақолаи «Тоҷик бе шубҳа аз тоҷ аст»  

таҳқиқоти муфассале анҷом дода, аз назарҳои пурихтилофи донишмандони 

ҷаҳон дар мавриди маъно ва этимологияи калимаи «тоҷик»  пардохта, 

фикрҳои ҷолиб пешниҳод намудаанд. Хулосаи мақолаи мазкур қобили 

таваҷҷуҳ мебошад, ки навиштаанд: «Бисёр мехостем таъкид намоем, ки дар 

тӯли таърих миллату халқиятҳое буданду ҳастанд, ки барои мустаҳкам 

намудани решаҳои таърихӣ рӯ ба хотираи таърихии дигар мардуму 

кишварҳои ҳамсоя оварда, кӯшиш ба харҷ медоданд, ки аҷдодони худро ба 

кадомин шоҳу шахсиятҳои манфию мусбати таърихӣ бурда расонанд. Аммо 

тоҷикон ба ин амал ниёзе надоранд, таърихи мо рӯшану возеҳ аст. Дигар 

барои кашфиётҳои нави этнонимии «тоҷик»  зарурате нест. Маънои тоҷик, 

бешубҳа аз «тоҷ»  аст ва мо бояд ба ин ифтихор дошта бошем»  [60, с.54].  

Муҳаққиқ М. Абдураҳмон китобҳои «Сиёсатшиносии этникӣ» [2017]   ва 

«Тоҷики тоҷвар» [2018] -ро ба нашр расонд. Муҳаққиқ дар рисолаи «Тоҷики 

тоҷвар» дар асоси сарчашмаҳои хаттӣ ва катибаҳои таърихӣ ба хулосае 

омадааст, ки истилоҳи «тоҷик» аз «тоҷ», «тоҷвар» буда, ба мардуми таҳҷоие 

иртибот дорад, ки ориёитаборанд. Вожаҳои «тоҷ», «тоҷвар», ки ба ақидаи 

Муҳаммад Абдураҳмон қолаби қадимаи «тоҷик» аст, дар «Шоҳнома» зиёд 

истифода гаштаанд.  

Маврид ба зикр аст, ки Ғулом Ҷелонии Доварӣ устоди адабиёти форсии 

Институти Осиёи Ҷанубӣ дар Донишгоҳи Ҳойделберги Олмон дар китоби 

«Таҳлили забонӣ ва таърихии вожаи «тожик» бар мабнои осори кашфшуда» 

[Ҷелонӣ, 2021] аксари ҳадсу гумонҳои муҳаққиқонро дар бораи маъно ва 

пайдоиши вожаи тоҷик ботил бароварда, бо далелу бурҳонҳои айниву зеҳнӣ 

исбот намудааст, ки тоҷикон пеш аз омадани дини ислом давлат ва забони 

махсуси худро доштанд. Таҳқиқоти мазкур роҷеъ ба муҳтавои сангнабиштаи 

бохтарӣ, ки соли 1996 дар Яковланги Бомиёни Афғонистон кашф шудааст, 
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маълумоти илмӣ медиҳад. Муаллиф бо истифода аз бозёфтҳои навини 

бостоншиносӣ ва таърихӣ собит кардааст, ки вожаҳои «тожик», «тоҷик» ва 

забони «тожикӣ» ҳанӯз дар даврони пеш аз ислом вуҷуд доштаанд. 

Фирдавасӣ дар «Шоҳнома» аз мавзуъҳои мухталиф сухан карда, дар ин 

миён аз вожаҳои ифодагари номи қавму қабилаҳо ёдовар шудааст. Дар 

«Шоҳнома»  ҳам вожаи «тозӣ»  ва ҳам ба калимаҳои «тоҷ» ва «каён» дучор 

шудем. Вожаҳои зикршуда сермаънову сервазифа буда, баъзан чун исм ва 

ҷойи дигар чун сифат ба кор рафтаанд. Калимаи сохтаи тоз+ӣ дар бисёр 

маврид шакли ҷамъро касб карда, «тозиён» шудааст. Тозиён дар луғатҳо ба 

маъниҳои зайл омадааст: 1. Тохтутоз, тохтан, тохткунон, давон, даванда, 

шитобон; 2. Яке аз 7 маҳалли машҳур дар Мовароуннаҳру Хуросон, ки дар 

қадим бо номи «Айсину тозиён» маъмул аст; 3. Тозӣ –араб, ҷамъаш тозиён-

аъроб-аъробӣ 4. тозиён+а = тасмаи чармӣ бо дастаи чӯбӣ, ки ҳангоми асп 

тохтан ба даст мегиранд ё ба он касеро катак мезананд, шалоқ [140; 145; 139; 

138 ва ғ.]. 

 Муҳтарам Ҳотам бар он ақида аст, ки калимаи «тозӣ» ориёӣ мебошад. 

Ӯ менависад: «Вожаи «тозӣ», ки баъзе олимон онро арабӣ мешуморанд, 

шакли қадимтари ҳамин реша аст. Номи «тозӣ»-ро ориёиҳо бо 

муҳоҷираташон ба Осиёи Пеш интиқол дода буданд. Тозиёне, ки дар 

«Бундаҳишн» ва қисмати аввали «Шоҳнома» зикр шудаанд, мардуми ориёӣ 

буданд. [https:// www.osiyoavrupo.tj/index.php/mavodhoi–ilmi/maqolaho/item/ 

486-mu-taram-otam-ta-rikh-rukni-astii-millat-ast].  

 Дар бештари маврид тозиён ифодагари маънии аввал буда, аз асоси 

замони гузаштаи «тохт» «тохту тоз» маншаъ мегирад: 

Рӯдакӣ гуфтааст: 

Тозиёну давон ҳаме омад, 

Ҳамчу андар фасила абри баҳор. 

Ё Абушакури Балхӣ навиштааст:  

Такопӯйи мардум ба суду зиён, 

Ба тобу ба ду ҳар сӯйе тозиён. 
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Вожаҳои «тоз», «тозӣ», «тозиён», омониму пароним ва асосҳои дигар ба 

монанди «тозие», «тозон», «тозанда», «тозем», «тозиасп», «тозиёна», 

«тозона»-ро аз ҳама бештар дар осори шоирони гузаштаву муосир дар 

«Шоҳнома»-и Фирдавсӣ мушоҳида мекунем. Дар беш аз 80 байти 

«Шоҳнома» вожаҳои мазкур корбаст шудааст, ки мо якчандтои онро ба 

маънии нажод ва марбут ба он далел меорем: 

Зи Заҳҳоки тозист моро нажод, 

Бад-ин подшоҳӣ наям сахт шод [175, с.429]. 

Ё ба маънии аспи мансуб ба нажоди тозӣ:  

Гаронмоя аспони тозинажод, 

Ки бар мӯяшон гард наншод бод [178, с.370]. 

Бояд ёдовар шавем, ки дар «Шоҳнома», ки вожаи «тозӣ» ба маънии 

қавм, қабила, нажод меояд, ифодагари мардуми арабро мекунад. Яъне ин 

вожаро Фирдавсӣ дар бисёр маврид ба сифати синоними араб ё арабӣ кор 

фармудааст: 

Дили мӯбадон дошту рои каён, 

Бубаста ба ҳар донише бар миён. 

«Калила» ба тозӣ шуд аз паҳлавӣ, 

Бар ин сон, ки акнун ҳаме бишнавӣ [182, с.360]. 

Ҳамреша набудани вожаҳои «тоз» ва «тоҷ» аниқу дақиқ аст ва пайдо 

шудани истилоҳи «тоҷик» ҳам аз «тоҷ» хеле мантиқитару дақиқтар аз «тоз» 

аст. Чун «тоз» ё «тозӣ» ба маънии тез, зуд ё кӯтоҳ меояд. Забони «тозӣ» 

забони тез ё осон хондашаванда маънидод шуда, ба забони арабӣ ишора 

мешавад. Решаи «тозӣ» аз «тоз», «тез» сарчашма дорад. Аммо «тоҷ» ҳеҷ 

пайвандии шакливу маъноӣ ба «тоз»-у «тез» надорад. Бар хилофи ин 

вожаҳои дигаре мисли «тоҷ» (бештар ба маънии як навъ кулоҳ, ки барои 

зебу зиннат ва одату оини подшоҳон ба сар мекарданд) ва «кай», «каён» 

(номи шахс ва баромада аз он номи қавм ва нажод) дар шоҳасар зиёд ба 

мушоҳида мерасад.  
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Як гурӯҳи муҳаққиқон бар ин назар буданд, ки асли «тоҷ» аз «tog» 

сарчашма дорад. Чун аъроб овози «г» надоранд ба ҷояш ҳарфи «ҷ»-ро 

мегузоранд ва «тог»-ро «тоҷ» гуфтанду вожаро муарраб карданд. Воқеан, 

метавон гуфт, ки истилоҳи «тоҷик» ба вожаҳои «тоҷ» ва «каён»-и 

«Шоҳнома» ҳамрешаву ҳаммаъно ва дар маҷмуъ умумиятҳои этникиро 

соҳиб мебошанд. 

Бостоншинос Ю. Яқубшоҳ ба ном ва ҷойгоҳи мардумони ориёинажод 

таваҷҷуҳ намуда, ба мавзуъҳои вобаста ба этнонимҳои ориёӣ корҳои 

назарраси таърихӣ анҷом додааст. Ӯ дар мақолаи «Туран и туранцы» [1994] 

ва рисолаи «Давлати каёниён» [2012] ба ин масъала дахл намудааст. Хусусан 

китоби «Давлати каёниён», ки ба омӯзиши яке аз вожа, истилоҳ ва этноними 

қадима, ки зикраш дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ба маънӣ ва фарогирии 

васеъ омадааст, аз аҳаммияти илмӣ орӣ нест. Ю. Яқубшоҳ дар масъалаи 

давлатдории «каёниён» чунин навиштааст: «Дар таърихнигории Эрон, 

махсусан дар замони ислом таърихи шоҳони «пешдодӣ» ва «каёнӣ»-ро 

ҳамчун устура  шарҳ дода, онро ба гӯшаи фаромӯшӣ гузоштаанд. Ин ақида 

то замони мо дар таърихнигорӣ идома дорад. Аз сабаби комилан ошно 

набудан бо таърихи ниёгон, аз ҷумла «Каёниён», мо таърихӣ будани ин 

сулолаи бузургро рад намудем. Мо дарк накардем, таърихи воқеии 

«ориёиён» маҳз аз замони «каёниён» сар мешавад» [136, с.5].     

Донишмандони зиёди дигар ҳам ба баҳси этноними тоҷик ворид шуда 

андешаҳои зиду нақиз, вале ҷолибро пайгирӣ намудаанд. А.К. Боровиков ва 

А.Н.Бернштам бо такя ба маъхазҳои хитоӣ муътақиданд, ки истилоҳи 

«дошӣ», ки дар сарчашмаҳои садаи V-VII-и чинӣ омадаанд, шакли хитоии 

«тоҷик» мебошад. Муҳаққиқон бар он андешаанд, ки номи тоҷик баромади 

то арабӣ дошта, аз вожаи «тажӣ» –и сакоӣ сарчашма гирифтааст.  

Забоншиноси рус В.А.Лившис истилоҳи «тоҷик»-ро таҳқиқи 

забоншиносӣ намуда, ба чунин хулоса омадааст, ки вожаи «тоҷик» аз забони 

портӣ ба суғдӣ ва аз он ба тоҷикӣ-порсӣ ва туркӣ гузаштааст [48, с.147]. 
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Ин ақидаро пештар таърихшинос Б. Ғафуров баён карда буд. Ба ақидаи 

Б. Ғафуров аксари забоншиносон ин номро ба «тай»-и аъроб нисбат 

медонанд. Баъд аз истилои Осиёи Миёна аз ҷониби арабҳо ва ба дини ислом 

гаравидани мардуми он истилоҳи портӣ-суғдӣ-тоҷикӣ ба аҳли муқими 

эронизабони Осиёи Миёна нисбат дода мешуд [21, ҷ.1, с.375].  

 Доир ба таърих ва пайдоиши этноними «тоҷик» Х.Муминҷонов 

далелҳои наву тоза пешниҳод кардааст. Ба ақидаи ин муҳаққиқ ҳанӯз дар 

ҳазораи дуюми пеш аз мелод вожаи «тоҷик» дар достонҳои қадимаи ҳиндӣ 

дарҷ шудаанд. Ӯ зикр мекунад, ки дар фарҳанги санскритӣ-русӣ вожаи 

«тоҷик» дар шакли «tajikc» вуҷуд дорад. Х. Муминҷонов менависад, ки 

«сарчашмаҳои қадимаи тибетӣ бар он шаҳодат медиҳанд, ки номи тоҷик дар 

ҳазорсолаи охири пеш аз мелод машҳур буд. Тибетиҳо зимни ифодаи Эрон 

ва эрониҳо вожаи “tazig”-ро истифода мекардаанд» [13, с.273]. 

Мо бо такя ба «Шоҳнома»-и Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ бар он 

боварем, ки этноними «тоҷик» аз вожаҳои пурифтихори «тоҷ» ва «каён» ба 

вуҷуд омада, таърихи на камтар аз шаш ҳазорсоларо доро мебошад. 

Фирдавсӣ барои ифодаи тоҷикони қадим аз истилоҳоти каёниён, 

паҳлавонон, озодагон ва тоҷикони давраи миёна: суғдиён, сагзӣ-сакоӣ, 

портҳо, бохтариҳо ва ғ. бисёр истифода бурдааст, ки дар фаслҳои баъд 

шоҳидҳои зиёд оварда мешавад. 

1.3. ТАҲҚИҚИ ВОЖАҲОИ СОҲАВӢ ВА ИСТИЛОҲОТ ДАР 

ЗАБОНИ «ШОҲНОМА»-И ФИРДАВСӢ 

Забони «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ таваҷҷуҳи забоншиносони дохиливу 

хориҷиро ба худ ҷалб намуда, дар ин замина даҳҳо рисолаву мақолаҳо 

навишта шудаанд. Аз ҷумла, дар забоншиносии тоҷик хусусиятҳои гуногуни 

калимасозӣ, лексикӣ-семантикӣ, истилоҳот, лексикаи соҳавӣ ва ғайраи 

«Шоҳнома» аз ҷониби забоншиносони ватанӣ С. Муллочаев [С. Анварӣ], 

О.Ҳ. Қосимов, С. Исматов, Ҳ. Элназаров, Р. Шодиев, Д. Маюнусов ва 

дигарон мавриди омӯзиш қарор дода шудаанд.  
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Дар байни таҳқиқоти ба забони «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ бахшидашуда, 

бештари онҳо ба самти лексикография ва калимасозӣ мансубанд. Муҳаққиқ 

С. Анварӣ дар монографияи «Вожаҳои низомӣ дар «Шоҳнома» [1994] 

вожаҳои марбут ба истилоҳоти низомиро аз ҷиҳати баромад, дараҷаи 

истеъмол, семаника ба риштаи таҳқиқ кашидааст. Муаллиф вожаҳои 

низомиро аз ҷиҳати мансубият ва ифодаи маъно ба 11 гурӯҳ тасниф 

намудааст. Дар асар ҳар як вожа бо муродифот, маънои луғавӣ, таркиби 

морфологӣ таҳлил ёфтааст. Масалан, вожаҳои лашкар ва сипоҳро дар 

«Шоҳнома» таҳлил намуда, чунин меорад: «Дар робита бо ин сухан бояд 

афзуд, ки аз дидгоҳи шоир сарфармондеҳи олӣ сипоҳро низ ба дастаҳо ҷудо 

мекардааст ба гумони ғолиб чунин даста ё гурӯҳҳо ба ҷузъу томи неруҳои 

мусаллаҳи имрӯза метавон муқоиса кард, аммо дар замина аз манобеи 

дастрас огаҳӣ ёфтан амри маҳолест» [5, 10].  

С. Анварӣ барои нишон додани вижагиҳои лашкару сипоҳ аз 

“Шоҳнома” 24 ибора-истилоҳро зикр намудааст: «лашкари гашн, гарон 

лашкар, лашкари номҷӯй, лашкари номбардору гурд, лашкари паҳлавон, 

лашкари тез, лашкари ҷангҷӯй, лашкари шерфаш, лашкари кинахоҳ, 

лашкари кинавар, лашкари кинаҷӯй, лашкари номвар, лашкари номдор, 

лашкари гашни пархошҷӯй, лашкари размсоз, лашкари сохта, бараҳна 

сипоҳ, сипоҳи ҷаҳонгир, сипоҳе далеру ҷавон, сипоҳе диловар, сипоҳе гарон, 

сипоҳе гашан, сипоҳе сутург, сипоҳе бузург» [5, с.77]. 

С. Анварӣ доир ба вожаҳои баёнгари мафҳуми дараҷаи низомӣ ибрози 

андеша намуда, вожаҳои “шоҳ” ва “подшоҳ”-ро ба истилоҳоти ифодагари 

унвони ҳайати фармондеҳони низомӣ мансуб дониста, менависад: «Дар ин 

силк калимаҳое ҷойгиранд, назири шоҳ, подшоҳ, ки мансубияти онҳо ба 

гурӯҳи истилоҳоти размӣ дар назари аввал баид менамояд. Ва шояд бад-ин 

далел ки дар нахустин чашмандоз чун вожаи риштаи сиёсат менамоянд. 

Аммо ин воқеиятро набояд нодида гирифт, ки дар даврони феодализм, яъне 

дар замоне, ки Фирдавсӣ зиндагӣ ба сар мебурд ва ҳатто пас аз он айём ҳам, 

неруҳои мусаллаҳ бо мардум дар алоқаи қавӣ қарор доштанд ва пешво ва 
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роҳнамои ин ду қувваи бузург шоҳ мансуб мешуд ва масъулияти амирӣ ва 

хонигӣ низ бар дӯши ӯ буд» [5, с.17]. Ба андешаи забоншинос истилоҳи 

«шоҳ»: мафҳуми рутбаи баланди ҳайати фармондеҳи қувваҳои мусаллаҳро 

дар бар мегирад ва ҷузъи дуюм дар таркибҳои шоҳи ҷаҳон, шоҳи гетӣ, шоҳи 

бузург, шоҳи баланд, шоҳи далерон, шоҳи гурд, шоҳи озодмард тавсифи ин 

вожаанд. Натиҷаи мушоҳидаи истеъмоли истилоҳоти номбудра ин аст, ки 

Фирдавсӣ ҳамчун шоири меҳанпарвар бо зикри вожаҳои ситоишии мазбур 

хостааст, ки шоҳи эронзамин, фармондеҳи [кул[л]-ро тарҷеҳ бидиҳад» [5, 

с.18]. 

С. Анварӣ ҳангоми баррасии истилоҳоти низомӣ бо фарҳангномаҳои 

зиёд рӯй оварда, мавқеъ ва вазифаи ин вожаҳоро дар «Шоҳнома» дақиқ 

муайян намудааст. Силсилавожаҳое, ки дар ин асар баррасӣ гардидааст, 

хонандаро бо рӯзгори неруҳои низомии мардуми Эронзамин ошно 

мекунанд, ки он ба давраи бостони ин мардум алоқаманд аст.  

Ҷойи дигар забоншинос дар мавриди истилоҳи «кабр» чунин 

менигорад: Вожаи кабр [габр] дар забони паҳлавӣ маънии хафтони ҷангро 

медодааст. Донандагони луғати «Шоҳнома» онро муродифи диръу хафтон 

ҳисоб кардаанд. Аз назари мураттиби «Фарҳанги «Шоҳнома» кабр он чи 

бошад, ки «зери зиреҳ пӯшанд ва кулоҳхуди оҳанин низ гӯянд» [5, с.68].  

Дар баробари махсусияти сарфию наҳвӣ ва луғавию калимасозии 

истилоҳоти этникии «Шоҳнома» таваҷҷуҳи забоншиносонро ба худ ҷалб 

намудааст, ки таҳқиқи ин қисмати лексикологияро зарур ва манфиатбахш 

будани онро таъкид намудаанд. Чунончи, забоншинос О. Ҳ. Қосимов қайд 

мекунад: «Шоҳнома»-ин шаҳодатномаи халқи тоҷик аст. Агар маълумоти ин 

асар дар миқёси фарҳанг ва мардумшиносӣ, ахлоқ ва дин, ҳунари ҳарбӣ ва 

фалсафӣ тасдиқи худро ёбанд бо дарназардошти мусоидат бо вақт, пас 

хусусияти лингвистии он, хушнависии нотакрор, махсусан дар соҳаи 

баёнгарӣ ширинтарин забон ҳамон боигариест, ки неруи вайронкунандаи 

вақтро таҷриба накардааст» [40, с.5]. 
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Муҳаққиқи «Шоҳнома»  О.Ҳ. Қосимов қисмати асосии таҳқиқоти хешро 

ба таҳлилу баррасии хусусиятҳои луғавӣ ва калимасозии он бахшида, 

ҳамчун шоҳномашинос, таҳқиқоти мукаммалеро анҷом дода, онро ба забони 

русӣ ба нашр расонидааст. Аз ҷумла «Деривация в «Шахнаме» Абулькасима 

Фирдоуси» [2006], «Картина животного мира в «Шахнаме» Абулькасима 

Фирдоуси» [2011], «Лексика растительного мира в «Шахнаме» Абулькасима 

Фирдоуси» [2011], «Лексика и словообразование в «Шахнаме» Абулькасима 

Фирдоуси» [2016].   

Қосимов О. доир ба ин асари безавол чунин менависад: «Шоҳнома»-

офаридаи ҷовидонаи нубуғи халлоқи шоири бузурги тоҷик Абулқосим  

Фирдавсӣ, дурахшонтарин мазҳари ишқи ӯ ба Ватан, кӯмак ба фарҳанги 

миллӣ ва ҷаҳонӣ аст. «Шоҳнома»  ба сарнавишти мардуми тоҷик пайванди 

ногусастанӣ дорад, ки саршор аз боварию ихлос ба ояндаро таҷаллӣ 

мекунад» [39, с.172]. Дар воқеъ, забони «Шоҳнома» ҳамчун сарчашма барои 

ғанӣ гардидани таркиби луғавии забони тоҷикӣ хизмат мекунад. Он –

энсиклопедияи миллати тоҷик мебошад, ки мавқеи калимаҳои этникӣ, 

хусусан этнонимҳо дар он ҷойи махсусро ишғол мекунанд.  

Муҳаққиқ Исматов С. дар монографиаш «Тоҷ андар «Шоҳнома» [2009] 

хусусиятҳои лексикӣ-семантикӣ ва этнографии вожаҳои ифодакунандаи 

ифодакунандаи сарулибос ва кулоҳро таҳлилу баррасӣ намудааст. Маҳаки 

асосии ин таҳқиқотро лексикаи сарулибос ташкил медиҳад. Муҳаққиқ 

ҳангоми таҳлил ба хусусияти семантикӣ, муродифшавии калимаҳо этибор 

дода, бар он андеша аст, ки «Шоҳнома» асарест, ки сюжети онро аз худ 

накарда, услуби шоирро ба пуррагӣ дарк нанамуда, дар бораи тобиши 

маъноии калимае ҳарф задан басо душвор аст» [30, с.134].  

Муҳаққиқ дар «Шоҳнома» чун муродифи «тоҷ» истифода гардидани 

истилоҳи «кулоҳ»-ро таъкид намудааст: «Гарчанде калимаи «тоҷ» аз 

«кулоҳ» дар «Шоҳнома» ду баробар зиёд истифода шуда бошад ҳам, 

«кулоҳ» дар силсилаи ин муродифҳо ҳамчун сарсилсила хизмат мекунад ва 

онро дар аввал мавриди баррасӣ қарор додан аз аҳаммият холӣ нест. 
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Калимаи «кулоҳ» дар «Шоҳнома» дар шаклҳои мухаффаф – куло, кулаҳ ва 

кула вомехӯрад» [30, с.34]. 

Як гурӯҳ муҳаққиқон бевосита ба таҳлили хусусиятҳои луғавию 

семантикӣ, сохторӣ, грамматикӣ ва услубии забони «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ 

напардохта бошанд ҳам, дар мақола ё фасли асару рисолаҳо дар мавриди 

омӯзиши забони ин шоҳасари безавол ибрози андеша намуда, пажуҳиши 

онро саривақтӣ ва зарур донистаанд.  Забоншинос С. Ҳалимов дар дастури 

таълимии «Таърихи забони адабии тоҷик (асри Х)»  боберо ба  «Шоҳнома»-

и Абулқосим Фирдавсӣ бахшида, аҳаммияти забону услуб ва махсусияти 

лексикию грамматикии онро таъкид намудааст. Як фасли калони ин дастури 

таълимӣ ба «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ бахшида шудааст. Ӯ дар ин фасл 

«Шоҳнома»-ро барои омӯхтани таърихи забони адабӣ «сарчашмаи бебаҳо» 

номида, саҳми Фирдавсиро дар инкишофи забони адабии тоҷикӣ баланд 

нишон додааст [119, с.78]. 

Муҳаққиқи варзида М. Қосимова  низ вижагиҳои забони «Шоҳнома»-и 

Фирдавсиро омӯхта, «Шоҳнома»-ро беҳтарин ва бебаҳотарин осори хаттии 

давраи ташаккули забони адабии тоҷикӣ меҳисобад» [46, с.31-86].  

Забоншинос Б.Тӯраев дар мақолаи «Тавзеҳи чанд топоними 

«Шоҳнома»-и Фирдавсӣ» оид ба вижагиҳои топонимҳо ва этнотопонимҳои 

«Шоҳнома» ибрози андеша карда, «Шоҳнома»-ро бузургқомуси 

номвожаҳои ҷуғрофӣ ва этнонимҳо медонад [106, с.28].  

Забони «Шоҳнома» дар баробари муҳтаво ва сюжеташ таваҷҷуҳи 

муҳаққиқон ва донишмандони хориҷиро низ ба худ ҷалб намудааст. Дар 

таҳқиқоти ин самт бештар хусусиятҳои луғавию грамматикии «Шоҳнома» 

таҳлил гардидаанд. Олими гурҷӣ Л.Н. Тушишвили дар мавзуи «Арабские 

лексические элементы в «Шахнаме» Фирдоуси. [1950] рисолаи илмӣ 

навишта, мавқеи корбурди луғоти арабиро дар «Шоҳнома» муайян 

намудааст. 

Як қисми таркиби луғавии забони тоҷикиро калимаву истилоҳоти 

этникӣ ташкил медиҳанд. Онҳо инъикоскунандаи ҳаёти воқеии мардуми 
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тоҷик маҳсуб меёбанд. «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ шоҳасарест, ки ба таърихи 

тамаддуни мардуми ориёнажод, аз ҷумла мардуми тоҷик алоқаи ҷовидона ва 

ногусастанӣ дорад. Аз ин рӯ, дар ин асар вожаву истилоҳоти этникӣ, хусусан 

этнонимҳо ҷойгоҳи намоёнро ишғол мекунанд.  

1.4. НАҚШИ САРЧАШМАҲОИ ЛЕКСИКОГРАФӢ ДАР 

ТАШАККУЛУ ТАКОМУЛИ ВОЖАВУ ИСТИЛОҲОТИ ЭТНИКИИ 

«ШОҲНОМА» 

Дар ташаккул ва такомули вожаву истилоҳоти этникӣ луғату 

фарҳангномаҳо саҳми нотакрор ва намоён доранд. Дар тамоми 

сарчашмаҳои лексикографии забонҳои мухталиф, аз ҷумла забони тоҷикӣ-

порсӣ як қисми муҳимро вожаву истилоҳоти этникӣ ишғол менамоянд. Ҳар 

як мураттиби луғат барои алоқаманд намудан ва ошно намудани миллату 

ҳалқият кӯшиш намудаанд, ки вожаҳои ифодакунандаи тамаддун ва 

мардумиро шарҳ диҳанд. Мураттибони «Луғати фурс», «Фарҳанги Рашидӣ», 

«Бурҳони қотеъ», «Ғиёс-ул-луғот», «Фарҳанги Вафоӣ», «Фарҳанги Сомӣ», 

«Туҳфат-ул-аҳбоб», «Фарҳанги Мирзо Иброҳим»  ва дигар фарҳангномаҳо 

ҳангоми мураттаб намудани фарҳангу луғатномаҳо аз сарчашмаҳои 

гуногуни лексикографӣ ва таърихӣ истифода намудаанд. Ҳар як сарчашма 

барои фарҳангнигорон имкон медиҳад, ки муҳаққиқон калимаву истилоҳоти 

гуногунро шарҳу тафсир намуда, меросбарони ояндаро бо расму оин, урфу 

одат, фарҳангу таърих ошно созанд. Чунончи, Х. Аҳадов дар таҳқиқоташ 

«Фарҳанги Рашидӣ ҳамчун осори лексикографӣ»  [1981] дар мавриди шарҳу 

эзоҳи калимаву вожаҳо барои тақвияти андешаҳояш аз «Шоҳнома»-и 

Фирдавсӣ байтҳоро оварда таҳлил намудааст. Шарҳи номи қаҳрамонҳои 

афсонавӣ, асотирӣ ва таърихӣ дар асоси адабиёти шифоҳӣ, фолклор, 

асарҳое, ки аз ҷониби адибон офарида шудааст, оварда мешавад. Масалан, 

дар «Шоҳнома», ки асари таърихист, дар бораи номи шаҳру дарёҳо, 

шахсони таърихӣ, қаҳрамонон, номҳои динӣ-афсонавӣ маълумот пайдо 

кардан мумкин аст. Мураттибони фарҳангҳо тамоми хусусиятҳои луғавии 

калимаҳоро ба эътибор гирифта, шарҳ додаанд. Дар тафсири Рашидӣ 
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номҳои қаҳрамонони эронитабор ва ғайриэронӣ ифода гардидааст, ки барои 

далел аз осори адибон, аз ҷумла «Шоҳнома» -и Фирдавсӣ мисолҳо меорад. 

Чунончи, Талҳанд подшоҳи Ҳинд буд ва дар вақти ҷанг аз душман шикаст 

хӯрда, дар болои фил ҷон дод. Модари ӯ аз ин фоҷиа ва фироқи писар 

ниҳоят ғамгин мешавад. Барои аз ғаму ғӯсса дур кардани вай яке аз 

донишмандони Ҳинд Назар ибни Доҳриё шатранҷро ихтироъ мекунад. 

Модари Талҳанд маҷлисҳо меорост, то ки дар бозии устодон иштирок 

карда, фироқи писарро аз хотираш дур гардонад. Ин маъниро Фирдавсӣ ҳам 

тасдиқ мекунад: 

Ҳаме кард модар ба бозӣ нигоҳ, 

Пур аз хун дил аз дарди Талҳандшоҳ [178, с. 49].   

Яке аз сарчашамаҳои боэътимод барои мардуми тоҷик «Фарҳанги 

забони тоҷикӣ»  ба ҳисоб меравад. Ин фарҳанг яке аз комёбиҳои даврони 

шуравист. Дар ин фарҳанг мураттибон кӯшидаанд, ки калимаву вожаҳо ва 

истилоҳоти зиёдеро дар асоси маводи адабиёти классикӣ ва муосири тоҷик 

баррасӣ намоянд. Барои далел мисоли зиёде аз «Шоҳнома»  оварда шудааст: 

Алмоспайкон - тири тезе, ки нӯгаш пӯлодин аст:  

Яке тири алмоспайкон хаданг,  

Ба чарх андарун рондам бедаранг [151, с.58]. 

«Анбон»  халтаи чармини сафарӣ, анбона [151, с.68]; ангуштвона// 

ангуштпона афзорест, ки дар вақти дарздӯзӣ ба сари ангушт мекунанд [151, 

с.72]; афлокшинос мунаҷҷим, ситорашинос ва ғ. 

Луғатномаи «Бурҳони қотеъ»  яке аз сарчашмаҳои гаронарзиш буда, 

мураттиби ин фарҳанг низ калимаву истилоҳоти этникӣ ва соҳавиро шарҳу 

тасфир намудааст. Чунончи: осиёожан, асиж, баргбед [навъи тир], 

бажкул/кашкул ва ғайраро зикр кардан мумкин аст, ки вожаҳои 

ифодакунандаи мафҳуми мухталифи этникианд. 

Дар фарҳанги «Ғиёс-ул-луғот»  ки яке аз хазинаҳои миллӣ ба ҳисоб 

меравад, калимаҳои ифодакунандаи мафҳуми этникӣ, луғоти зиёди касбу 

кор тафсир ёфтаанд. Масалан, калимаҳои «офтоба-ованди лӯладор, ки бад 
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он вузӯ кунанд» [139, ҷ.1, с. 26]; «порс-ба маънии мулки Форс» [139, ҷ.1, с. 

158]; «почанориён- Почанор-маконест дар Эрон, ки сокинони он ҷо арзал ва 

номуқайяданд, лиҳозо ҳар мардуми камқадр ва фурӯмоя ва хидматгузорро 

почанорӣ гӯянд»  [139, ҷ.1, с.159]; «пари коза ба маънои муқалами 

наққошон»  [139, ҷ.1, с. 164]; «палангтана-навъе аз ҷома, ки дарунакуш 

мушобеҳ ба паланг бошад» [139, ҷ.1, с. 168]; «пешдодиён авлоди Ҳушанг, ки 

ӯ дар Форс аввалин каси одил будааст» [139, ҷ.1, с. 172] ва ғ. 

Дар «Фаҳанги асотир ва достонвораҳо дар адабиёти порсӣ»  [2014], ки 

мураттиби он Муҳаммадҷафар Ёҳаққӣ аст, шарҳи калимаву истилоҳоти 

зиёди этникӣ мушоҳида шуд. Фарқи ин фарҳанг аз дигар фарҳангҳо дар он 

аст, ки вожаи мавриди назар пурра ва ҳамаҷониба аз ҷиҳати этимология, 

сохт, семантика шарҳ дода шудааст, ки шарҳи чанд вожаро ин ҷо меорем: 

«Гӯшрӯз-рӯзи чаҳордаҳуми даймоҳ аз соли шамсӣ бо номи фариштаи 

муҳофизи чорпоён «Гӯшрӯз»  номида шудааст ва онро рӯзи нек ва сабук 

донистаанд. Дар китоби «Андарзи мориспандон»  дар ин рӯз ба гумоштани 

гов ба кишту варз тавсия шудааст. Гӯшрӯзро-Сирсур низ номидаанд ва ба 

қавли Берунӣ дар ин рӯз эрониён шаробу сабзӣ бо гӯшти истиозашуда 

мехӯранд ва ин кор муҷиби дафъи онҳо мешавад» [142, с.151]. «Ковус» - 

Подшоҳи каёнист, ки дар рӯзгори ӯ бинобар «Шоҳнома» ҳаводиси бисёре 

иттифоқ афтод. Вожаи «Ковус»  дар асл авестоӣ ва мураккаб аз ду вожа 

«кавӣ»  [кай] ба маънии подшоҳ ва «усан» [ус] ба маънии зӯрманд ва 

тавоност. Бинобар ин, афзудани вожаи «кай» дар ҷилави он ба сурати 

Кайковус асосан аз мақулаи ҳашв аст. Ковус дуюмин шоҳи каёнӣ ва 

машҳуртарин фарди ин силсила ва наваи Кайқубод аст, ки дар «Авесто»  

зӯрманд ва бисёр тавонову дорандаи фарр тавсиф шудааст ва чунон ки аз 

«Яшти панҷум» бармеояд, сад асбу ҳазор гов ва даҳ ҳазор гӯспанд барои 

Ардависур Аноҳито [Ноҳид] қурбонӣ кард ва аз ӯ хост, ки тавонотарин 

шаҳриёри замин гардад ва бар девону париён чира шавад» [142, с.267]. Дар 

ин фарҳанг доир ба қаҳрамонони «Шоҳнома» Рустам, Гев, Гарсеваз, 

Сиёвуш, Кайхусрав, Кайқубод, Зарвон, Зол, Гаршосп, Манучеҳр, Бежан; 
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номи ҷашну идҳои порсиён: Кӯсабарнишин, Мири Наврӯзӣ, Мардгирон, 

Меҳргон, номи ҷирмҳои осмонӣ, номи ситораҳо ва ғайра маълумоти 

мукаммал дода шудаанд. Ҳоло шарҳи як ҷашни мардуми ориёаслро ин ҷо 

бомаврид медонем: «Мири Наврӯзӣ ё подшоҳи наврӯзӣ яке аз маросиме буд, 

ки ҳангоми Наврӯз дар Эрон баргузор мешуд. Дар ин маросим барои 

тафреҳу ханда касеро ба тахт менишонданд ва пас аз инқизои айёми ҷашн 

салтанати ӯ низ ба поён мерасид. Гӯё подшоҳи ҳақиқии вақт ҳам зоҳиран 

барои мутобиат аз суннати умумӣ дар он чандрӯза худро аз салтанат халъ 

мекард ва унвони подшоҳиро ба ҷомеи лавозими зоҳирии он аз 

фармонравонии мутлақ ва итоати умуми уммоли давлат ва кишваре ва 

лашкаре ба яке аз афроди маъмулӣ ва фурудасти ҷомеа вогузор мекард ва ин 

подшоҳи дурӯғӣ ва суварӣ фаромини аҳкоме низ содир намудааст. Ба ин 

муносибат таъбири подшоҳии наврӯзӣ ё мири наврӯзӣ кинояе буд аз 

подшоҳе, ки муддати салтанати ӯ бисёр кӯтоҳ ва фармонравоии ӯ бисёр 

мутазалзилу беасос аст. Ин расм то соли 1302-и шамсӣ дар Буҷнурди 

Хуросон маъмул буд. Дар Курдистон ин расми мири мирин яке аз оинҳои 

наврӯзист, ки таҳаввулёфтаи Мири наврӯзӣ ва ҳанӯз боқист... Он чи дар 

садаи ахир ба сурати «Ҳоҷи Фирӯз» бо либоси қирмиз ва кулоҳи зангӯладор 

ва чеҳраи сиёҳ дар ҳаволии Наврӯз дар хиёбонҳо ва маобир бо доира ва созу 

овоз зоҳир мешавад, метавонад тағйирёфтаи ҳамон Мири наврӯзӣ бошад»  

[142, с. 331-332]. 

Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ»  [1969] мураттибон барои тақвияти фикр 

аз «Шоҳнома» мисолҳои фаровонеро овардаанд. Дар шарҳи баъзе вожаҳо 

танҳо мисол аз Фирдавсӣ оварда шудааст. Чунончи, вожаи пайдовсӣ-пули 

тиллоӣ, ки мувофиқи ривоят дар замони подшоҳии Каён дар Эрон панҷ 

динор арзиш дошт: 

Ки бар паҳлавӣ мӯбаде порсӣ, 

Ҳаме ном бурдаш пайдовсӣ [152, с.15]. 

«Фарҳанги мухтасари «Шоҳнома» дар асоси маводи ин асар мураттаб 

гардидааст. Дар асар вожаву истилоҳоти гуногун тафсир ёфтааст, мо танҳо 
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ба вожаҳои этникӣ таваҷҷуҳ менамоем. Дар фарҳанги фавқ калимаву 

вожаҳои ифодакунандаи этникиро чунин гурӯҳбандӣ намудан мумкин аст: 

1. Вожагони марбут ба мансаб, рукнҳои давлатдорӣ, сулолаҳо: «Ашк - 

номи сарсилсилаи ашкониён, ашкобус–паҳлавони тӯронӣ, Бобак - номи 

ҳукмрони Истахр дар замони Ардавон; 2. Номи мӯбаде дар замони 

Нӯширвон; Бобакон - аз нажоди Бобак; испаҳбадӣ - сардори лашкар; каён - 

шоҳони сулолаи подшоҳони тоҷикони қадим; шоҳона; солорфаш - пешво, 

олимақом; Сосон - асосгузори сулолаи Сосониён. Хусравон. Шодвард - тахт; 

шора – тоҷ, дастор; ҷаҳонбон - шаҳаншоҳ; шоҳи ҷаҳон; ҷаҳондор» ва ғ.  

2. Калимоти марбут ба ҷашну маросим: «дастбанд-навъе аз рақси 

дастҷамъӣ; меҳргон//меҳрҷон//миҳрагон-номи ҷашни тирамоҳӣ, ки рӯзи 16-

уми меҳрмоҳ барпо мегардад. Пайкоргард-номи суруди маъруфи қадимӣ, ки 

Борбади Марвазӣ мехондааст. Сада-номи ҷашни даҳуми моҳи Баҳман аз ҳар 

соли шамсӣ»... 

3. Вожагони марбут ба номи бемориҳо, табобати онҳо: «бажандӣ - 

дардмандӣ, номуродӣ; гаргина-мубтало ба бемории гарг-хориш, таб»...  

4. Вожагони ифодакунандаи номи қавму миллатҳо: «Кайӣ//каёнӣ; 

паҳлавонон, деҳқонон, бохтариён, суғдиён, сакоиён; курд; ҷуҳуд; зангӣ; 

ямонӣ; рус; румӣ; араб; порс; катузӣ; бозгӯш//бузкӯш-номи қавме дар 

Мозандарон; озода//озодагон - лақаби хоси эрониёни қадим; офридунӣ // 

афридунӣ - аз нажоди Фаридун; паҳлавӣ - забони паҳлавӣ, хатти паҳлавӣ; 

пеғавӣ//пайғавӣ туркӣ, хатти туркӣ; румӣ-аҳли Рум; Сурон-аҳли Сур, аз 

насли Сур, сурӣ яке аз тоифаҳои эронӣ; табрӣ-аҳли Табарисон; 

тозӣ//тозиёнӣ-арабӣ; Тур-кишвари Турон; Турк, Туркистон, минтақаи 

туркнишин; туркмон-туркман; Турон-номи кишвари маъруфи Туркистон; 

тухма-нажод, дудмон, хонадон. Тузӣ-ишора ба шаҳри туз: зини тузӣ, қабои 

тузӣ; Фуроннажод-аз асли мардуми Фурон; хатлӣ-аҳли Хатлон; хонадон- 

оила, хонавода; хузӣ-аҳли Хузистон; чағонӣ-мансуб ба аҳли Чағон; юнонӣ- 

мансуб ба аҳли Юнон; ғассонӣ-қабилае аз аҳли Ғассон; куморӣ-мансуб ба 

Кумор; Ҳажок-номи як боғи Кайковус, ки дарозӣ ва паҳноии он баробар 
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буда, дар ҳар як гӯша қасре доштааст ва 300 боғбон нигоҳубин мекардаанд. 

Ҳиротӣ-аҳли Ҳирот; бадахшӣ аҳли Бадахшон»... 

Аз таҳлили чанд фарҳанг интихобан ба чунин натиҷа омадан мумкин 

аст, ки мураттибони фарҳангу луғатномаҳо мавриди тафсири вожаву 

истилоҳот бевосита ба осори гаронарзиши Абулқосим Фирдавсӣ такя 

намудаанд.  

Ҳамин тариқ, дар фарҳангҳо вожаҳои зиёди этникиро мушоҳида кардан 

мумкин аст, ки моро ба гузаштаи хеш шинос месозанд. Фарҳангу 

луғатномаҳо сарчашмаи муҳими инъикоскунандаи лексикаи соҳавӣ ва 

калимаву истилоҳоти этникӣ маҳсуб меёбанд. 

Хулоса, аз баррасии боби мазкур ба чунин натиҷа расидан мумкин аст: 

1. Истилоҳоти илмӣ ва лексикаи соҳавӣ як қисми муҳими таркиби 

луғавии забони тоҷикиро дар бар мегиранд. Онҳо таърихи дурудароз дошта, 

дар натиҷаи пешрафти сохти ҷомеа ташаккул меёбанд ё тадриҷан ба гурӯҳи 

калимаҳои архаистӣ дохил мешаванд. Омили асосии ташаккулёбии лексикаи 

этникӣ инкишоф ва рушди муносибатҳои гуногуни қавму қабила ва дигар 

гурӯҳҳои этникӣ ба ҳисоб мераванд.  

2. Истилоҳоти илмӣ-техникии забони тоҷикӣ дар замони Шуравӣ 

мавриди пажуҳишҳои мутахассисон қарор гирифт ва барои минбаъд 

инкишоф ёфтани ин соҳаи илми забоншиносӣ замина гузошт, ки дар он 

нақши олимони тоҷику рус калон аст. 

3. Таҳлилу баррасии объекти таҳқиқ нишон дод, ки илми 

истилоҳшиносии тоҷик имрӯз дар заминаи анъанаҳои давраи шуравӣ 

ташаккул ёфта, истилоҳоти миллӣ дар ҳоли рушду такомул қарор дорад.  

4. Мақоми давлатӣ гирифтани забони тоҷикӣ боиси инкишофи 

истилоҳоти миллӣ гардид. Омӯзиши истилоҳоти миллӣ дар заминаи 

омӯзиши осори нависандагону шоирон пурра гардида, табиати истилоҳоти 

миллиро равшантар таҷассум менамояд.  

5. Дар ташаккули истилоҳоти миллӣ хизмати адибону нависандагон, 

забоншиносону донишмандон басо бузург аст. «Шоҳнома»-и безаволи 
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Фирдавсӣ сарчашмаи муҳимест, дар шинохти истилоҳоти миллӣ, хусусан 

истилоҳоти этникӣ, ки ба таърихи мардуми эрониасл, аз ҷумла тоҷикон 

алоқаи ногусастанӣ дорад.  

6. «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ аз ҷониби забоншиносону 

муҳаққиқони ватанию хориҷӣ мавриди ковишҳои илмӣ қарор гирифта 

бошад ҳам, ҳанӯз аз ҷиҳати забон ва услуб пурра омӯхта нашудааст, ки инро 

муҳаққиқони асар таъкид намудаанд.  
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БОБИ II 

ТАҲЛИЛИ ЛУҒАВӢ-МАВЗУӢ ВА БАРОМАДИ ВОЖАВУ 

ИСТИЛОҲОТИ ЭТНИКӢ ДАР «ШОҲНОМА»-И ФИРДАВСӢ 

Абулқосим Фирдавсӣ  шоир, файласуф, таърихнигор, энсиклопедист ва   

яке аз шахсиятҳои барҷастаи мардуми ориёист. Ӯ тавонистааст, ки  дар 

таърихи тамаддуни башарӣ бо нигоштани ҳамосаи  бемисли «Шоҳнома» 

ҷойгоҳи хосеро соҳиб гардад.  Фирдавсӣ барои он дар дилу дидаи мардуми 

ориёитабор ҷой дорад, ки бо корномаи нотакрораш  марзу бум ва забону 

фарҳанги гузаштаи моро пос дошта, бузургии онро бо далелҳои арзандаю 

раднопазир ба ҷаҳониён муаррифӣ намуда,  эҳсоси  зебоии  зиндагӣ, меҳнат, 

дӯстдорӣ ва ватанпарвариро  бо ҳунари воло тасвир кардаву  тарвиҷ 

додааст. Агар тоҷике хоҳад, ки аз гузаштаи  худ бохабар  бошад, бояд 

ҳатман ба ин асари мондагор муроҷиат намояд  ва  онро гаштаю баргашта  

хонад. Бо  вуҷуди забону адабиёти ғанӣ  доштани  мардуми ориёитабор  

ками  дар кам асареро меёбем, ки  дар баробари арзишҳои  тарбиявиву 

ахлоқӣ ва ақидавӣ доштан,  инчунин аз манфиатҳои  этникиву идеологӣ ва 

забониву марзии мо  дифоъ бикунад. Чун  ба   мутолиаи  ин  шоҳасар 

мепардозем, муътақид мешавем, ки дар он аз офариниши оламу одам сар 

карда то ба омӯзишу  татбиқи   донишҳои инсонӣ ва ба қавму мардум   ва 

забону сарзамин ҷудо шудани онҳо таърифҳои мушаххасе дода шудаанд. 

«Шоҳнома» асари энсиклопедӣ буда, дар он тамоми бахшҳои ҷамъиятӣ, аз 

қабили робитаи инсон бо ҳамҷинсон, ҳамқавмон ва билохира табиату 

ҷамъият мақоми хос доранд. Хусусан истилоҳоти этникии гуногун дар асар 

истифода гардидааст, ки таҳлили луғавӣ-мавзуӣ ва муайян намудани 

баромади онҳо дар ин боб дар назар гирифта шудааст. Вожаҳои ифодагари 

инсон, силсилаи робитаи хешигарии одамон, ки аксаран ба воситаи 

истилоҳоти этникии тоҷикӣ сурат гирифтаанд, бо шумули номи миллатҳо, 

забонҳо ва робитаи онҳо бо ҳамдигар бисёр ифтихормандона дарҷ 

гардидаанд, ки дар ошкор намудани ҳувияти миллии мардумон нақши бориз 

мегузоранд.   
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2.1. ИСМҲОИ ҶОМЕИ ИФОДАГАРИ ИНСОН ДАР «ШОҲНОМА»-

И ФИРДАВСӢ ВА ДАВРАИ КУНУНИИ РУШДИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 

Абулқосим Фирдавсӣ дар «Шоҳнома» аз таъриху фарҳанг ва робитаҳои 

гуногуни мардумон ёдовар шудааст. Ӯ барои шинохти аслу насаб ва нажод 

[миллат] вожаву истилоҳоти аслан ва таърихан тоҷикӣ-порсии «тухм», 

«гуҳар», «дуда», «табор» ва «нажод»-ро фаровон кор фармудааст. Дар ин 

фасл бо такя ба луғату фарҳангҳои тоҷикиву порсӣ ва дигар осори илмӣ 

мафҳуму маънои ҳам истилоҳоти дар «Шоҳнома» буда ва ҳам дигар 

истилоҳоти роиҷ ба монанди қавм, қабила, миллат ва ғ. шарҳу тавзеҳи худро 

ёфтаанд. 

Масалан «Тухм» ё «тухма» вожаи сермаънову сервазифаест, ки дар 

фарҳангҳо маъно ва шаклҳои гуногунро соҳиб аст. Дар забони имрӯзаи 

тоҷикӣ «тухм» гуфта маводи истеъмолиеро мефаҳмем, ки аксаран аз 

парандаҳои модина [мокиён] ба вуҷуд меояд. Ҳамчунин донаҳои зироат ва 

гулу гиёҳҳоро, ки хусусияти сабзиданро доранд, дар байни мардум ва 

деҳқонони тоҷик бо истилоҳи «тухмӣ» ном мебаранд. «Тухм» дар маҷмуъ аз 

ҷиҳати сохт ва маъно гунаҳову тобишҳои зиёди маъноиву лексикологиро 

соҳиб шуда, дар луғату фарҳангҳои тоҷикиву порсӣ шарҳ ёфтааст.  

Муҳаммадҳусайни Бурҳон дар «Бурҳони Қотеъ» вожаи «тухм»-ро дар 

шакли «тухам» оварда, чунин шарҳ додааст: «1. дона ва асли ҳар чиз; 2. 

маразеро гӯянд, ки ба арабӣ ҳайза хонанд; 3. байза ё аам аз мокиён ва ғайри 

мокиён; 4. ба маънии манӣ ва оби пушт; 5. моддаи вуҷуди ҳайвонот [инсон 

ҳам дохил аст-Ё.Ш.]; 6. аслу насаб ва нажод» [145, с.273]. Дар «Фарҳанги 

форсии Амид» бо иловаи «хояи инсон ва ҳайвон» [138, с.763] сабт шудааст.  

Вожаи хояро донишмандони эронинажод дар гузашта дар баробари маънии 

таърихиаш, яъне яке аз узвҳои инсон, ҳайвон ва дигар махлуқоти аксаран 

нарина, ки имрӯз чун истилоҳи машҳури анатомист, боз ба маънии маводи 

хурокворӣ - тухми паррандаҳои модина ба кор бурдаанд: 

Хӯриш зардаи хоя додаш нахуст, 

Бад-он дошташ чанд гаҳ тандуруст [175, с.72]. 
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Ҷавон рафту овард хоя дувист, 

Ба устод гуфт: Эй гиромӣ, маист [182, с.121]. 

Чи хеле ки аз байтҳои «Шоҳнома» бармеояд, дар гузашта «хоя» аз 

машҳуртарин синоними «тухм» будааст. Ҳатто ба ин маънӣ пештар аз ин 

ҳам дар китобҳо далелҳои фаровон мавҷуд мебошанд. Масалан дар Авесто 

ба ҳамин маънӣ чунин омадааст: «Аз зарда ҳастӣ ёбад, ӯро сапеда чун 

[шири] гӯсфандон аст, зеро [дар] «хоя» аз зарда гӯшту [аз] сапеда хӯрок аст. 

То дар [хоя] сапеда аст, бад-он ҳамзиянд, монанди нобурноён, ки чун зода 

шаванд, ба шир зиянд» [101, с.55].  

Яке аз гунаҳои серистеъмоли вожаи «тухм» калимаи «тухма» аст. Ин 

шакли сохтаи вожаи «тухм» бештар дар шеър ба назар мерасад.  

«Тухма» вожаи сохта буда, аз решаи тухм бо иловаи пасванди -а сохта 

шуда, дар «Шоҳнома» чун вожаи ифодагари асл, насл, насаб, нажод 

истифода гардидааст, яъне аз вожаи маъмулӣ ба истилоҳ табдил меёбад. 

Масалан дар байти зерини достони «Заҳҳок» Фирдавсӣ ибораи тухмаи 

паҳлавонро дар баробари ду мард асосмеҳвари байт қарор дода, дигар 

калимаҳо, ҳатто маънои байтро ба он вогузор кардааст: 

Чунон буд, ки ҳар шаб ду марди ҷавон, 

Чи кеҳтар, чи аз тухмаи паҳлавон [175, с.78]. 

Фирдавсӣ дар байти зер вожаи «тухм»-ро чун ифодагари аслу насаб бо 

истилоҳи «нажод» дар алоқамандӣ барои муассирии нутқ корбаст 

намудааст, ки ҳарду синониманд:  

Аз эшон ҳар он кас, ки деҳқон буданд, 

Зи тухму нажоди бузургон буданд [183, с.442]. 

Дигар луғату фарҳангҳо низ дар мавриди тобишҳои маъноиву 

этимологии «тухм» маълумотҳои ҷолиб додаанд, ки метавон дар ин замина 

аз «Фарҳанги забони тоҷикӣ», «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ»,  

«Фарҳанги форсии Муин», «Луғатномаи Деҳхудо», «Вожаномаи озод» ва ғ. 

ёдовар шуд. Масалан дар «Фарҳанги форсии Амид» ба шакли «puxam=пухм 

 [паҳлавии миёна tohm [зистшиносӣ] ва 1] tohm-дона; 2 ,[паҳлавии қадим] پخم –
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донаи гиёҳ, базр; 3] байзаи мурғ; 4] хояи инсон ё ҳайвон; 5] нутфа/тухми луқ: 

тухми мурғе, ки зарда ва сафедаи он махлут шуда бошад» [138, с.896] 

омадааст.  

Дар эҷодиёти адибони классикии мо вожаи «тухм» мақоми махсус 

доштааст. Аз ҷумла дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ин вожа ба маънии 

фарзанд, хонавода, авлод, аслу насаб, қавм, нажод бисёр корбаст шудааст. 

Ба маънии фарзанд, ҳамхун, хешу табор, авлод, қавм дар қолаби ибора 

тухми кайӣ, тухми Фаридун, тухми ман ва ғ. ба назар мерасад:  

Зи тухми кайӣ ҷуз аз ту намонд, 

Ки бо тоҷу бар тахт шояд нишонд [183, с.437]. 

ё: Ки шоҳон зи тухми Фаридун буданд, 

Дигар яксар аз дод берун буданд [183, с.277]. 

ва ё: Яке шоҳ пайдо кун аз тухми ман, 

Чу хуршеди тобанда бар анҷуман [183, с.219]. 

Дар асари пешазисломии мо «Бундаҳишн» дар мавриди тухми марду 

зан, яъне манӣ чунин омадааст: «Чун аз даштон шуста шавад ва ҳангоме, ки 

замони обистанӣ омада бошад, агар тухми мард нерумандтар аст писар, 

агар они зан нерумандтар аст, духтар падид меояд. Агар ҳарду тухм баробар 

бошанд, дугонаву сегона аз ӯ ояд» [101, с.54]. 

Калимаи дигаре, ки баъзан ба мафҳуми «тухм» наздикӣ ва ҳамин тавр 

бештар ифодакунандаи «қавм»-ро соҳиб шудааст, «гуҳар» мебошад. «Гуҳар» 

дар фарҳангу луғатҳои тоҷикӣ ба маъноҳои: 1] «шаддаи марворид; 2] гуҳар 

боридани абр боридани борони пурфайз; 3] аз сухан ганҷу гуҳар рехтан хеле 

ширин ва пурмазмун будани кас» [145, с.353]; ва 1] «гавҳар, марворид; 2] 

модда, унсур, зот, асл; 3] ҷирмҳои осмонӣ ва ситораҳо; 4] маҷ. асл, насаб, 

зот» [137, с.112]; бо иловаи «ниҳоду сиришт, чизи волову нафис, ашк, дар 

қадим ҳар як чор унсур: об, хок, бод оташ» [Фарҳанги номҳо] шарҳу тафсир 

шудааст ва метавон дар мавриди ҳар яки он садҳо мисолу иқтибос овард. 

Ҷомӣ дар қитъае гуфтааст:  
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Абри гузарон агарчи гавҳар борад, 

Хотир наниҳад марди хирадманд бар он. 

Вожаи «гавҳар» дар «Фарҳанги форсии Амид», «Фарҳанги форсии 

Муин» ва дигар луғатҳои форсӣ бо тамоми паҳлуҳояш шарҳ ёфтаанд. Аз 

ҷумла этимологияи ин калимаро goha [паҳлавии қадим] gohar-go[v]har дақиқ 

кардаанд. Гавҳару гуҳар дар хатти арабиасоси форсӣ як хел گوهر   навишта 

мешавад, аммо чи хеле ки мушоҳида кардем, асли калима аз «гоҳа»-и 

паҳлавӣ сарчашма мегирад. Дар забони имрӯзаи тоҷикӣ, ҳам гавҳар ва ҳам 

гуҳар пурра ба маънии санги гаронбаҳо, аз қабили марворид, алмос, ёқут, 

фирӯза ва амсоли инҳо далолат намуда, аз ин вожа номи занонаи Гавҳар ва 

Гуҳар дар истифодаи умум қарор доранд. 

«Гуҳар» дар осори қадимаи мардуми ориёинажод, хусусан тоҷикону 

порсҳо маҷозан ба маънии: асл, насаб, табор, нажод ҳам омада, ки Фирдавсӣ 

низ ба ҳамин маъно ба кор бурдааст: 

Бигӯ мар маро, то кӣ будам падар? 

Киям ман, ба тухм аз кадомин гуҳар?! [175, с.92]. 

ё: Зи тухми киам в-аз кадомин гуҳар? 

Чӣ гӯям чу пурсад касе аз падар? [176, с.201]. 

Дар байтҳои боло вожаҳои «тухм»-у «гуҳар» пайи ҳамдигар оварда 

шуда, «тухм» маънии хуну пӯст, фарзанд, авлод ва «гуҳар» – қавм, нажод-ро 

ифода мекунад. 

Вожаи «гуҳар» сермаънову сервазифа аст, аммо дар «Шоҳнома», ки яке 

аз сарчашмаҳои асилу муҳиму мукаммали забони точикӣ мебошад, истилоҳи 

фавқ тибқи мушоҳидаи мо асосан ба маънои аслу насаб ва амиқан қавм 

омада, ки ин ду вожа «тухм»-у «гуҳар» алоқаи шаҷаравии [генеологӣ] 

шахсро бо гузаштагонаш мепайванданд. 

«Гуҳар» аз вожаҳои асили тоҷикӣ ба ҳисоб рафта, шакли муарраби он 

«ҷавҳар» аст. Бо сабаби мавҷуд набудани ҳарфи «г» дар забони арабӣ  

ҳамсадои «ҷ» ҷойгузини он гардид ва вожаи «ҷавҳар» пайдо шуд, ки ҷавоҳир 

шакли ҷамъи он мебошад. Ин вожа дар арабӣ ба маъноҳои 1] «ҳар навъ 
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моддаи рангине, ки дар рангрезӣ ва тавлиди маводи ғизоӣ корбурд дорад; 2] 

моеи ранги санъатие, ки дар тавлиди навиштафзор корбурд дорад; 3] 

истеъдод ва шоистагӣ; 4] ҳақиқат; 5] асл ва хулосаи чизе; 6] истилоҳи 

фалсафӣ: он чӣ қоим ба зот бошад; 7] қадимӣ: ҳар як аз сангҳои гаронбаҳо 

монанди алмос, зумрад, ёқут, фирӯза ва марворид, ки бештар барои зинат ба 

кор бурда мешаванд; 8] маҷозан: дурахшиш, ҷило» [138, с.89] ба кор 

рафтааст.  

Чунон ки мушоҳида мешавад, ҷавҳари муарраб бештар маънои рангу 

бор, симу зар ва маҳсулотҳои ороиширо ба худ касб карда, аз ифодаи аслу 

насаб, нажод маҳрум мондааст.  

Гарчанде «гуҳар» ё «гавҳар» то замони мо марҳилаҳои зиёди таърихиро 

паси сар карда, аз рӯйи маъно ва шакл дигаргуниҳои зиёдро пайдо карда 

бошад ҳам, он ҳамчун истилоҳи ифодагари аслу насаб ва нажод дар луғату 

фарҳанг ва эҷодиёти шоирону нависандагон каму беш боқӣ мондааст. 

Фирдавсӣ бо калимаи «гуҳар» вожаи мураккаби «бадгуҳар»-ро ба маънои 

насли бад, авлоди пастфитрат кор бурдааст: 

Чи пеши бародар чи пеши падар,  

Туро носазо хонаму бадгуҳар [181, с.15]. 

Маро ном Рустам кунад Золи Зар, 

Ту сагзӣ чаро хонӣ, эй бадгуҳар? [178, с.261].  

Бадгуҳару бадзот дар байти мазкур ба як маъно омада, бадасл, 

баднажод гуфтан аст. 

Дигар аз калимаи сермаънову сервазифа ва қадимии тоҷикӣ «дуда» 

мебошад.  Вожаи «дуда» дар фарҳангҳои тоҷикӣ мазмуну муҳтавои гуногун 

касб карда, аз ҷумла ба  маъноҳои 1] «моддаи сиёҳе, ки дар натиҷаи муддати 

зиёд дуд кардан дар мӯрӣ, таги дег ва ғ. пайдо мешавад, сиёҳӣ» [153, с.472] ; 

2] «хонавода, хонадон, оила» [137, с.142] ; 3] «хонадон, дудмон, хешу табор; 

оила, зану фарзанд [149, с.397] шарҳ шудааст. 

Фирдавсӣ дар «Шоҳнома» аз вожаи дуд,  дуда, дудмон 95 маротиба 

истифода кардааст, ки яке ифодагари истилоҳи «дуд» ва дигаре «дуда» 
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мебошад. Шоир истилоҳи «дуд»-ро ба маънии маводи сиёҳе баромада аз 

оташ, гарду чанг ва ғаму дард ба кор бурда, барои ифодаи насаб, нажод аз 

истилоҳи «дуда» ё «дудмон» баҳра бурдааст: 

Яке дуд дидӣ сар андар саҳоб, 

На диж буд пайдо, на киштӣ бар об... 

Бикуштанд з-эшон даҳу ду ҳазор, 

Ҳаме дуд аз оташ баромад чу қор [175, с.216]. 

Зикр кардан бамаврид аст, ки истилоҳоти «дуд» ва «дуда» бо вуҷуди як 

реша доштану дар фарҳангу луғатҳо дар якҷоягӣ тафсир шуданашон, ҳам 

дар забони адабии тоҷикӣ ва ҳам дар лаҳҷаҳои он ба маъноҳои гуногун 

ифода ёфтаанд. «Дуд» бештар ифодагари моддаи сиёҳ, ки аз оташ задани 

чизе пайдо мешавад ва маҷозан ба маънии ғаму андӯҳ ва ҳушу ҷон меояд ва 

ба ин маънӣ Ҳофиз мегӯяд: 

Аз сӯзи сина ҳар дам дудам ба сар барояд, 

Чун уд чанд бошам дар оташ орамида? 

Гар дасти ман нагирӣ, бо хоҷа боз гӯям, 

К-аз ошиқони мискин дил бурдаи ба дида 

 «Дуда» истилоҳи этникиест, ки дар эҷодиёти шоирон ба маънии аслу 

насаб ва қавму нажод ба кор рафтааст.  Фирдавсӣ дар 58 байт аз истилоҳи 

дуда, дудмон чун истилоҳи этникӣ истифода бурдааст, ки назирашро дар 

дигар шоирон надидем. Ба маънии хонавода, хонадон:  

Ба болову дидор Соми савор, 

В-аз ӯ шод шуд дудаи номдор [181, с.7]. 

Ё ин ки:  

Ҳама марзи Эрон пур аз душман аст, 

Ба ҳар дудае мотаму шеван аст [176, с.8]. 

Баъзан шоир «дуда»-ро ба маънои қавм, қабила, нажод истифода карда, 

гуфтааст: 

Дигар он ки гӯяд, ки бо лашкарам, 

Макун ҷанг бо дудаву кишварам [179, с.356]. 
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ё:  Бар ӯ офарин боду бар лашкараш, 

Чи бар хешу бар дудаву кишвараш [181, с.278]. 

Гунаи дигари «дуда», ки хеле маъмулу машҳур аст ва сирф ба насаб, 

авлод, қавм, нажод далолат мекунад-«дудмон» мебошад. «Дудмон» ҳам дар 

эҷодиёти адибони классик ва ҳам дар эҷодиёти шоирони муосир чун яке аз 

истилоҳи қадимаи этникӣ ба назар мерасад. «Дудмон-хонадон, қабила ва 

табор» [139, ҷ.1, с.348].  

Сипаҳдор Гударз бо дудмон, 

Ки бошанд бар сони оташ дамон [179, с.411]. 

Ҳама дудмон назди Яздони пок, 

Шаби тира то баркашад рӯз чок [175, с.353]. 

Ин вожа дар ашъори дигар шоирон низ ба ин маънӣ истифода 

мегардад. Чунончи, Нақибхони Туғрал дар қитъае дар бораи ҷойу макон ва 

гузаштагони худ иттилоъ дода, аз истилоҳи «дуда»-ву «дудмон» кор 

гирифтааст: 

Дар самарқанди чу қанд акнун манам, 

Ифтихори зумраи аҳрориён! 

Мерасад аслам ба Аҳрори Валӣ, 

Дудаи ман бошад аз ин дудмон! 

Вожаҳои «дуда» ва «тухм» чун истилоҳи этникӣ дар таҳқиқоти олимону 

донишмандони ғарб низ ба мушоҳида мерасад. Аз ҷумла «Dudak», «tuhm», 

«tuhmag» аз вожаҳои машҳури замони қадими мардуми ориёинажод 

мебошанд, ки баъдан ба шаклҳои «дуда» ва «тухма» мавриди истифода 

қарор гирифтаанд. Ин истилоҳ дар забони паҳлавии  қадим ба гунаи 

«tauma»- ифодагари хонавода, дудмон фаҳмида мешудааст» [168, с.184]. 

Истилоҳи мазкур аз забони порсии миёна ба забони арманӣ дар 

шакли«туҳм» иқтибос шудааст» [168, с.193].  

«Дар осори боқимондаи паҳлавӣ dudak ва tuhmag дар як ҷумла ба 

шакли «tuhmag ud dudak» боқӣ монда, маънои хонаводаву нажодро далолат 
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мекунад. Дар замони Сосониён истилоҳи «dudak» ба маънои «хонавода» 

омада, Талмуд дар китобаш дар шакли «dywtg»[168, с.68] зикр намудааст. 

Истилоҳи мазкур дар замони Сосониён ба гунаи «дуда» ифодакунандаи 

дудмон, хонавода, хонадон; инчунин тоифаву қабила; оила, фомил, аёл идома 

карда, дар навиштаҳои донишмандони асрҳои дигар, махсусан Фирдавсиву 

Дақиқӣ, Асадиву Унсурӣ, Ҳоқониву Манучеҳрӣ, Низомӣ, Саноӣ ва дигарон  

истифода шудааст.  

Истифода аз «дуда» ё «дудмон» чун истилоҳи этникӣ дар 200 соли охир 

кам ба мушоҳида мерасад ва мо инро дар эҷодиёти шоирону нависандагони 

муосир бармало мушоҳида мекунем. Масалан дар «Наводир-ул-вақое»-и 

Аҳмади Дониш истилоҳи «дудмон» танҳо як маротиба ба маънои хонавода, 

хонадон омадааст: «Дигар, адибҳову шоирҳо ва вақоеънигоронро подшоҳ 

[бояд] ки тарбият фармояд, ки мероси салотин номи нек аст, ҳарчи бештар 

монад, дудмони салтанатро нафъи бештар расад» [23,  с.742].  

 Дар «Куллиёт»-и Лоиқ Шералӣ ҳам истилоҳи «дудмон» ду маротиба ба 

маънои хонадону хонавода ба мушоҳида мерасад: 

Зи рӯят нур меборад, ба рӯи зиндагониям, 

Чароғи дудмони ман туӣ модар, туӣ модар. 

Ва ҷойи дигар ба маънои хонадон: 

Азохонии кампирон ба гӯшам мерасад то ҳол, 

Ғами дунёст дар ҳар дудмони зодгоҳи ман. 

Чи хеле ки мушоҳида кардем, истилоҳи «дуда» ва «дудмон» ҳам дар 

осори хаттӣ ва ҳам дар осори шифоҳӣ қариб, ки аз истифода баромада, ба 

ҷояшон дигар калимаҳои иқтибосӣ, монанди насл, авлод, табор роиҷ 

гаштаанд. Аммо баръакси ин - вожаи «дуд» ҳам дар навиштор ва ҳам дар 

гуфтор асолати таърихиашро нигоҳ дошта, дар истифодаи умум қарор 

дорад.  

 «Табор» [تبار] - яке аз гунаи дигари асл, насаб, дудмон, нажод буда, дар 

забони адабии тоҷикӣ ва шеваву лаҳҷаҳои он дар қолаби калимаҳои 

таркибии «хешу табор» ва мураккаби «олитабор» ва ба ин монанд  зиёд 
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истифода мешавад. «Табор» дар арабӣ ба маънии ҳалокӣ ва дар порсӣ ба 

маънии хонадон, авлод» [139, ҷ.1,  с.179] истифода шудааст. Вожаи «табор» 

қариб дар ҳамаи луғатҳо ифодагари маънои оила, хонавода, хонадон, 

хешовандон, қавму қабила; дудмон, асл, нажод аст ва дар забони арабӣ ба ин 

монанд калимаи [ طبار[  аст, ки бо ط [ътқе]-и арабӣ навишта шуда, маънии 

«марг», «ҳалокат» [153, с.300; 145, с.268] -ро дорад.  

Фирдавсӣ дар «Шоҳнома» аз вожаи «табор» 12 маротиба чун истилоҳи 

этникӣ истифода кардааст, ки ба оила-хонавода, хонадон, аслу насаб, нажод 

ишора мегардад. Дар ин ҷо ишора ба «оила-хонавода» карда гуфтааст:  

Чиҳил хоҳар асташ чу хуррамбаҳор, 

Писар худ ҷуз ин нест андар табор [177, с.366]. 

Ё ба маънии гузаштагон, хешовандон:  

Наҷӯстаст ҳаргиз табори ту ин, 

Набошад ба ҷӯянда-бар офарин [176, с.429]. 

Дар шеъри Мунҷикии Тирмизӣ «табор» ба маънои қавм, нажод омада, 

ки гуфтааст:  

Мо май бихостем задан дӯш ҷом-ҷом, 

Чун ту биёмадиш, бимондем хом-хом 

Аз одам –андарун ба таборат касе намонд, 

К-ӯро ҳиҷо накардаст Мунҷиқ ном-ном. 

Вожаи  «табор» ҳам дар эҷодиёти шоирон ва ҳам дар забони гуфтугӯйӣ 

ба маънои аслу насаб, қабила ишора мешавад:  

Чу андар табораш бузургӣ набуд, 

Наёраст номи бузургон шунуд [184, с.407]. 

ё: Бад-ӯ шоҳ гуфт: «Эй саги хоксор! 

Биёлуда аз ту нажоду табор [182, с.442]. 

Луғатҳои ба порсӣ чопшуда ҳам, «табор»-ро ба маънии «дудмон», 

«хешовандон» [фарҳанги Ҷаҳонгирӣ]; бо иловаи қаробатан [наздикон] 

[Бурҳони Қотеъ]; хонадон, авлод [Ғиёс-ул-луғот]; тоифа ва оила 

[Анҷуманоро, \Шарафномаи мунирӣ]; истифода намудаанд. 
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Вожаи «табор»-и тоҷикиву «табор» ё «таборак»-и арабӣ аз рӯйи сохт 

пайдоиш ва инкишофи забонӣ ба ҳамдигар ягон алоқамандӣ надошта, 

муайян намудани он ки кадомаш аввал ба вуҷуд омадааст, мушкил мебошад. 

 Ҳамин тавр, вожаи «табор» дар забони адабии тоҷикӣ ва забони 

гуфтугӯйии мардуми тоҷик зинда буда, ҳамчун ифодагари аслу насаб, 

хонавода, авлод ва қабила фаҳмида мешаванд.  

Истилоҳи дигари мансуб ба гурӯҳҳои этникӣ ё миллӣ дар забони мо – 

«нажод» ба шумор меравад. «Нажод» истилоҳи  машҳур, ки дар садаҳои IX-

X, ҳам дар забони адабии тоҷикӣ ва ҳам дар байни қавмҳои тоҷику форс, 

курд, балуҷ ва дигар ориёинажодон  истифода гашта, таҷассумгари ҳувияти 

таърихии ин мардумон буд.  

«Нажод» дар фарҳангҳои тоҷикӣ махсусан «Фарҳанги забони тоҷикӣ» 

[1969], «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» [2008]  ва «Фарҳанги мухтасари 

Шоҳнома» [1992] ба маъниҳои: 1] асл, насл, авлод, насаб ва 2], миллат 

оварда шуда, шарҳе дода нашудааст.   

Фарҳангҳои ба порсӣ чопшуда дар мавриди истилоҳи «нажод» ба 

иловаи шарҳи боло овардаанд: ақвоме, ки аз лиҳози аслу насаб ва 

аломатҳои зоҳирӣ, аз қабили рангу пӯсти бадан ва қиёфаву устухонбандӣ ва 

хусусияти руҳиву ахлоқӣ бо ҳам мушобиҳат доранд [ФФА, 1978; БҚ, 1993; 

ЛД, 1987].  

Аз истилоҳоти ориёии дар боло зикршуда, маҳз «нажод» метавонад 

дарбаргирандаи истилоҳи «миллат» бошад. Аммо, мутаассифона аз асри 

XIX ин тараф истилоҳи арабии «миллат» ё «миллият» дар бисёр маврид дар 

забони адабии тоҷикӣ зуҳур карда, мавқеи хаттиву шифоҳии истилоҳи 

«нажод»-ро кам намуд. 

Вожаи «нажод»-ро Фирдавсӣ чун вожаи муқаддасу муҳим дар сар то 

сари «Шоҳнома» зикр карда, ҳамеша аз он бо ифтихор ёд мекунад. Вожаи 

«нажод» аз ҷиҳати баромад аслӣ буда, беш аз 460 маротиба дар қолаби сода, 

сохта ва мураккаб корбаст гардидааст: 
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Хирад бояду ному фарру нажод, 

Бад-ин чор гирад сипеҳр аз ту ёд [182, с.398]. 

Кунун курд аз он тухма дорад нажод, 

К-аз обод н-ояд ба дил бар-ш ёд [175, с.76]. 

Зи Таҳмураси гурд будаш нажод, 

Падар бар падар-бар ҳаме дошт ёд [175, с.84]. 

Аз ин номдорони фаррухнажод, 

Кӣ донед расми падаршон ба ёд [183, с.120]. 

Дар баробари дигар вожаву истилоҳоти марбут ба халқ, миллат дар 

«Шоҳнома» бештар ба истилоҳи «нажод» вомехӯрем. Ин вожа дар 200 байти 

шоҳасар ишора шуда, асосан ба чунин маъноҳо ба кор рафтааст:  

1] манӣ, хун: 

Нажод, он ки бошад зи тухми падар, 

Сазад, к-ояд аз тухми покиза бар [177, с.373]. 

2] аслу насаб:   

Ту то бошӣ, эй хусрави покзод, 

Маранҷон касеро, ки дорад нажод [180, с.466].  

3] гузаштагон, падару модар, бобову бибӣ ва авлод:  

Бипурсид пас паҳлавон аз нажод,  

Бад-ӯ сарвбун як ба як кард ёд [177, с.8].  

Ба мӯбад чунин гуфт, к-эй покзод,  

Нигоҳ кун, ки то аз кӣ дорад нажод [181, с.249].  

4] хонавода, табор, қавм: 

Сиёвуш, ки ҳаст аз нажоди каён,  

Ба меҳри ту баста камар дар миён [178, с.323].  

К-аз эрониён доштӣ ӯ нажод,  

Падар бар падар бар ҳаме дошт ёд [181, с.325].  

Ба ҳамин минвол истилоҳи «нажод» дар «Шоҳнома» зиёд ба мушоҳида 

расида, ҳамеша ифодагари ҳувияти миллиро ба дӯш дорад. Шоири зиндаёд 
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Лоиқ Шералӣ дар эҷодиёташ аз истилоҳи «нажод» истифода бурда, 

навиштааст: 

...Чи шоми тирарӯзе буд, 

шоме ки ба сар бурдам,  

Ва дар чанголи хунолудаи Кобус  

Зи теғи ҳамнажоди хештан мурдам...  

Дар ин шеър вожаи сохтаи «ҳамнажод»  ба маънии ҳамхун, ҳамватан, 

ҳаммиллат ишора мешавад.   

Хулоса, равонтарину софтарин истилоҳи этникӣ, ки дар худ хусусияти 

этнологиро ҳифз мекунад, «нажод» аст. «Нажод» қадимтарин истилоҳи 

этникӣ мебошад, ки бо вожаҳои «natio»-и лотинӣ; «nation»-и англисӣ ва 

«нация»-и русӣ решапайвандӣ дорад. Аммо бо гузашти асрҳо истилоҳоти 

«nation», «natio», «нация» ба тағйиротҳои фонетикиву морфологӣ ва 

лексикологӣ дучор шуда, доираи маъноияшонро вобаста ба замон инкишоф 

додаанд, ки инро аз шарҳу тафсири этнографҳову сиёсатшиносон бармало 

мушоҳида менамоем. 

Дар баробари вожаҳои аслӣ калимаҳои иқтибосиеро мушоҳида кардан 

мумкин аст, ки ба маънии гурӯҳи ҳамхун, хешу табор истифода мегарданд. 

Аз ҷумлаи ин истилоҳот, метавон, «қабила»-ро номбар намуд. «Қабила» чун 

истилоҳи этникӣ дар забони тоҷикӣ [qabila], сербӣ – хорватӣ [kabìla], туркӣ – 

ӯзбекӣ [kabile], башқирӣ [qäbilä, «tribe»] иқтибос гардида, ба маъноҳои 

гуногуни гурӯҳи ҷамъият, халқ, мардум, маънидод мешавад. Дар «Фарҳанги 

тафсирии забони тоҷикӣ» дар шарҳи истилоҳи қабила омадааст: «гурӯҳи 

иҷтимоӣ, ки муносибатҳои хешутаборӣ ва ягонагии забону ҷойи истиқомат 

аз нишонаҳои он аст, қавм, тоифа: қабилаи манғит, қабилаҳои бодиянишин 

[153, с.650]. Ва дар ҳамин луғат бо иқтибос аз «Таърихи Наршахӣ» омада, ки: 

Рӯзи дигар қавми дигар омадандӣ ва бар ҳамин сифат хидмат кардандӣ.  

Дар китоби бузурги мардуми ориёитабор «Авесто» вожаи «вис» 

ифодагари қабила ва «виспатӣ» бошад, «сардори қабила» фаҳмида мешавад. 

«Вис» дар баробари «қабила» ба деҳ низ далолат мекунад ва дар аввал, ин 

https://en.wiktionary.org/wiki/kabila#Serbo-Croatian
https://en.wiktionary.org/wiki/kabile#Turkish
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макони зист аз якчанд хонадон иборат буда, сабаби пайдоиши ҷомеа 

шудааст» [101, с.46]. «Вис» дар «Авесто» серистеъмол буда, дар таркиби 

якчанд вожаҳои дигар ҳам вомехӯрад, лекин он ҳамчун истилоҳи этникӣ ба 

маънии хонадон, қабила ишора мешавад: «Ба бузургии Аҳурамаздо ман ин 

кардам: ман ҳар чи дар кӯшидам то вис [хонадон, қабила] монро ба ҷой [-и 

аслиш] чунонки як замоне буд, баргардонам» [101,  с.333].  

Дар забони тоҷикӣ вожаи наздик ба истилоҳи «қабила» – «тоифа» 

«табор» ба ҳисоб меравад. «Қабила» дар эҷодиёти шоирону нависандагони 

мо во намехӯрад, аммо дар асарҳои насрӣ ба чашм мерасад: «Ҳотам ибни 

Абдуллоҳ ибни Саъди Тай аз «қабилаи Тай» буда, дар доду диҳиш ном 

баровардааст» [23, с.147]. 

Фирдавсӣ чун як шахсияти камназири забону адабиёти мо аз истифодаи 

калимаҳои арабӣ ва туркӣ худдорӣ карда, кӯшидааст то аз вожаҳои аслан 

тоҷикӣ бештар кор барад. Аз ин лиҳоз, ӯ дар шоҳасари хеш аз вожаҳои 

қабила, қавм ва миллат кор набурда, барои ифодаи онҳо аз истилоҳҳои 

аслан тоҷикӣ истифода кардааст.  

Дигар аз истилоҳи маъмул, ки дар илми таърих фаровон ба кор рафта, 

ба як гурӯҳи муайян ишора мешавад – «қавм» аст. Ин истилоҳ дар аксари 

луғатҳои тоҷикиву порсӣ чунин тафсир шудааст: 1) гурӯҳе аз мардум бо 

вижагиҳои муштараки забонӣ, таърихӣ ва нажодӣ; 2) хешовандон; 3) халқ, 

миллат 4) маҷозан гурӯҳе, ки дар як масҷид ва аз паси як эмом намоз 

мехонанд; 5) қадим: ҳамсар зан [153, с.658, 138, с.712]. – маънидод шудаааст.  

«Қавм» чун истилоҳи этникӣ дар бисёр маврид дар шакли қавму 

қабила ба кор меравад, ки Бобоҷон Ғафуров дар сарсухани «Тоҷикон» 

овардааст. «Китоби якум аз чор фасл иборат аст. Фасли якум ба тавсифи 

сохти ҷамоати ибтидоӣ дар Осиёи Миёна бахшида шудааст. Дар фасли 

дуюм ҳаёти қавму қабилаҳои мухталиф – аҷдоди тоҷикон дар давраи 

инкишофи муносибатҳои ғуломдорӣ тавзеҳ меёбад». Дар ин ҳолат 

истилоҳоти мазкур пурракунандаи якдигар буда, барои равону суфта 

гаштани ҷумла оварда шудаанд. Аммо қавм назар ба қабила ифодаи 
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маъноии бештар дошта, мардуми аллакай мустақил ва дорои хусусияти хоси 

миллӣ пайдокардаро дар бар мегирад. 

Вожаи аслан динӣ, ки чун истилоҳи этникӣ зиёд мавриди истифода 

қарор мегирад, «миллат» ба ҳисоб меравад. «Миллат» вожаи арабӣ аст ва 

дар бисёре аз забонҳои манотиқи Осиё ва як қатор кишварҳои Африқоиву 

Аврупоӣ ба маъноҳои гуногун, аз ҷумла гурӯҳи мардум, ки аз ҷиҳати 

умумияти динӣ, нажодӣ, яъне аз лиҳози баромади генеологӣ ва доштани 

таъриху фарҳанг ва дину сарзамини аҷдодии худ аз дигар мардумон фарқ 

мекунанд, машҳур гардидааст. Вожаи миллат дар луғату фарҳангҳо ба 

маъноҳои гуногун омада, ҳамчун вожаи сермаъно ва серистеъмол шинохта 

шудааст. Ин вожа махсусан дар фарҳангҳои муътамади тоҷикӣ ба маъноҳои 

1. дин, мазҳаб: [дини эшон ҳамон шариат ва миллати Одам ва Шиш буд. 

«Маҷмаъ-ул-ансоб». 2. уммат, мардуми ҳаммазҳаб: «...Ва аз сулаҳои 

умматанд, на аз фусақои миллат» 3. Халқ: «Ва ҳеҷ миллате бо миллати дигар 

ва давлате ба давлати дигар музоҳим ва мухасим набошанд» Аҳмади 

Дониш; 4. умумияти таърихан ба ҳам омадани мустаҳками одамон, ки дар 

заминаи умумияти забон, марзу бум, ҳаёти иқтисодӣ ва сохти равонии онҳо 

фароҳам омадааст»[153, с.800]. Чи тавре ки аз шарҳ ва таърихи истилоҳи 

«миллат» бармеояд, вожаи мазкур аслан динӣ буда, дар давраи нуфуз пайдо 

кардани дини ислом дар ҷомеа барои барҳам задани ифтихороти генеалогӣ 

ба вуҷуд омадааст. Мақсади истилоҳии ин вожа дар гузашта сарҷамъ 

кардани халқҳои гуногуннажод буда, ба ин восита ҳувияти нажодии 

халқҳоро нест кардан буд. Аммо истилоҳи «миллат» имрӯз чунон 

сервазифаву серистеъмол гаштааст, ки аз ифодаҳои маъноии ва дастурии 

пешина ба куллӣ фарқ мекунад. 

Дар забони адабии тоҷикӣ, истилоҳи «миллат» сирф ба як гурӯҳи 

мардуме далолат мекунад, ки аз лиҳози баромади ирсият ва нигаҳдории 

хусусияти таърихӣ, новобаста ба боварҳои динӣ ва мавқеи ҷамъиятӣ 

фаҳмида мешавад.  «Миллат» имрӯз сирф ифодагари nationality- и ангилисӣ 

ва нация-и русӣ аст, танҳо мафҳуми сиёсиро ифода мекунад. Аз ин лиҳоз, 
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«миллат» чун вожаи ифодагари номи гурӯҳи мардум чун синоним, ҳатто 

сарсилсилаи вожаҳои тухм, гуҳар, дуда, табор, қабила, қавм, нажод дар 

забони адабии тоҷикӣ ва забонҳои соири кишварҳои Шарқ гаштааст. 

Истилоҳи дигари этникӣ ин «гурӯҳ»  аст, ки дар ФТЗТ чунин шарҳ 

ёфтааст: 1. тӯдае аз мардум, иддае аз мардум; даста. 2. ҷамоат ё тӯдае аз 

мардум, ки аз рӯйи ягон мақсад муттаҳид шудаанд; тоифа, фирқа; табақаи 

иҷтимоӣ; «гурӯҳ-гурӯҳ»  «тӯда-тӯда», «даста-даста»; «гурӯҳ аз паси гурӯҳ»  

[153, с.350]. Дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ калимаи гурӯҳ 287 маротиба 

истифода гардидааст, ки дар қолаби сода бештар ба маънои тӯдае аз 

мардумон, даста корбаст гардидааст: 

Буданд андар он рӯз меҳмони Сом, 

Ба дидори Сом он гурӯҳ шодком [175, с.329]. 

                                Шуд аз ҷодувӣ тан-ш як лахти кӯҳ, 

                                Аз Эрон назора бар он-бар гурӯҳ [176, с.75]. 

 Дар қолаби сохта калимаи «ҳамгурӯҳ»  истифода гардидааст, ки маънои 

якҷоя будан, ҳамроҳ буданро мефаҳмонад: 

Ниҳоданд ҳар ҷой чун кӯҳ-кӯҳ, 

                                Бирафтанд лашкар ҳама ҳамгурӯҳ [176, с.100]. 

                                Зи дарёву дашту биёбону кӯҳ, 

                                Сипоҳ андаромад ҳама ҳамгурӯҳ [176, с.23]. 

 Дар қолаби мураккаби пайваст дар асар калимаҳои «гурӯҳогурӯҳ»  

мушоҳида гардид, ки дар ин қолаб имрӯз кам истеъмол мегардад, дар 

«Шоҳнома»  23 маротиба истифода гардидааст: 

Ҳаме рафт лашкар гурӯҳогурӯҳ, 

                                На буд дашт пайдо, на дарё, на кӯҳ [177, с.109]. 

                                Бирафтанд яксар гурӯҳогурӯҳ, 

                             Ба пеши сипаҳдор бар бурзи кӯҳ [180, с.256]. 

 Дар асар бо истилоҳи «»гурӯҳ»  калимаҳои мураккаби туронгурӯҳ, 

румигурӯҳ, эронгурӯҳ  мушоҳида гардид, ки ба кадом тоифа мансуб буданро 

мефаҳмонанд:  
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Чу хуршед барзад сар аз бурзи кӯҳ, 

                             Миёнҳо бубастанд туронгурӯҳ. 

                             Бирафтанд пешаш гурӯҳогурӯҳ, 

                             Яке тӯда карданд бар сони кӯҳ [175, с.224]. 

                             Нишебу фарозу биёбону кӯҳ, 

                             Ба ҳар сӯ шуданд анҷуман, ҳамгурӯҳ [175, с.224]. 

Моро зарур аст, то аз истилоҳи дигаре бо номи «мардум» ва ё арабии 

«халқ» мутазаккир шавем. Ин ду истилоҳ ифодагари инсоният ва мафҳуми 

вобаста ба этнос ба ҳисоб мераванд. «Мардум» дар луғат ба маъниҳои: 1] 

инсонҳо, одамиён; 2] маҷозан касоне, ки дар як макон иқомат доранд, 

сокинони ҷойе; 3] инсонҳое, ки дорои вижагӣ ё вижагиҳои муштараке 

ҳастанд; 4] [зистшиносӣ, қадимии маҷозан] мардумаки чашм [ФФА, 1978; 

ЛД, ҷ.2, 1987; ФТЗТ, 2008] далолат меварзад. «Халқ» бошад маънии: 1] ба 

вуҷуд овардан, офаридан, офариниш; 2] маҷозан мардуми як кишвар: халқи 

тоҷик; 3] мардум, мардумон [ФФА, 1978; ЛД, ҷ.2, 1987; БҚ, 1993; ФТЗТ, 

ҷ.1.2008] -ро доро мебошад. 

Дар осори шоирону нависандагон ба вожаҳои мардум ва халқ бисёр рӯ 

ба рӯ мешавем, ки аксаран ифодакунандаи миллат мебошанд. Масалан, 

Фирдавсӣ ба маънии халқ, миллат мегӯяд:  

Зи ранҷу зи бадшон набуд огаҳӣ,  

Миён баста девон ба сони раҳӣ. 

Ба фармон-ш мардум ниҳода ду гӯш,  

Зи ромиш ҷаҳон буд пуровози нӯш [175, с.64].  

Ҳатто Фирдавсӣ  достонеро бо номи «Гуфтор дар офариниши мардум» 

эҷод намуда,  дар бораи пайдоиши инсоният сухан меронад: 

Зи роҳи хирад бингарӣ андаке, 

Ки маънии мардум чӣ бошад, яке. 

            Магар мардумӣ хира донӣ ҳаме, 

Ҷуз инро надонӣ нишоне ҳаме [175, с.18]. 
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Дар «Шоҳнома» вожаи мардум серистеъмол буда, 514 маротиба 

истифода гардидааст.  

Аз маъниҳои вожаҳои фавқ бармеояд, ки мардум-халқ ифодагари 

одамон, инсонҳо буда, маҷозан ба одамони аз рӯйи нажод, макони сукунат 

ва умумияти забониву фарҳангӣ наздикро дар бар мегиранд. Дар 

муқаддимаи «Донишномаи фарҳанги мардуми тоҷик» Президенти кишвар 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон навиштааст: «Донишномаи фарҳанги мардуми 

тоҷик» ҷиҳати муаррифӣ намудани арзишҳои маънавии халқи азизамон 

нақши муҳим дорад. Ин китоби бисёрҷилда доир ба анъана, урфу одат, 

маросим ва дигар суннатҳои миллии мардуми тоҷик маълумот дода, 

хонандаро бо таърихи ташаккули фарҳанги миллиамон шинос менамояд. 

Нашри ин китоб ва ҷилдҳои минбаъдаи он имкон медиҳад, ки дӯстдорони 

мероси фарҳангии халқи тоҷик бо ахбори наву мукаммал доир ба ҳунар ва 

маънавиёти мардум ошноӣ пайдо намояд» [24, с.6].  

Вожаҳои фавқ ҳам муайянкунандаи номи мардумон ва ба ин восита 

ифодагари инсонҳо буда, силсилаи занҷирии истилоҳоти этникиро ташкил 

додаанд, ки ҳар кадоми онро боз дар алоҳидагӣ метавон жарфтар таҳлил 

намуд.  

2.2. ЗИКРИ ЭТНОСҲОИ ИФОДАГАРИ «ТОҶИК» ДАР 

«ШОҲНОМА»-И ФИРДАВСӢ 

       Дар асари безаволи «Шоҳнома» ба як қатор вожаҳое вомехурем, ки дар 

гузашта бо сермаҳсулӣ  дар  калимасозӣ ва серистеъмолӣ маъмул буданд.  

Аммо бо гузашти замон ва тағйироти сиёсиву иҷтимоӣ ва нажодӣ онҳо ё 

шакли худро иваз намуданд, ё  вазифаи истилоҳии худро аз даст доданд ва 

чанде аз онҳо  ҳатто аз байн рафтанд. Ба ин гуна калимаҳо метавон вожаҳои  

каёниён, паҳлавонон, озодагон, деҳгонон, сакоӣ, суғдӣ, бохтарӣ ва ғ. номбар 

намуд, ки бешубҳа ифодагари мардум ва муодили давраи аввали истилоҳи 

тоҷик мебошанд. Ҳоло мо танҳо истилоҳоти каёниён, паҳлавонон ва 

озодагонро бо истифодаи луғату фарҳангҳо ва «Шоҳнома» мавриди баррасӣ 
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қарор медиҳем, ки то чи андоза  ифодагари мардум ва истилоҳи тоҷикро 

соҳиб ҳастанд. 

«Кай»  ё  «каён» дар сарчашмаҳо ҳамчун ифодакунандаи маънои шоҳ, 

ҳоким, подшоҳ зикр гардидааст. Калимаи кай ба маънои подшоҳ бувад  ва 

ин номи кайро аз баландии қадр «кайвон» баргирифтаанд [108, с.74]. Кай II; 

унвони подшоҳони Эрони қадим [саромадашон Кайқубод], ки тибқи 

маълумоти «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ баъди Пешдодиён [ба ақидае дар ҳудуди 

асрҳои IX-VIII то м.] ҳукм рондаанд [154, с.563]. 

«Кай» ба маънои баландмақом, сарвар, пешво, сардори ҳалқ ё миллате 

фаҳмида мешуд.  Вожаи «кай» синоними калимаи «каён» мебошад, ки дар 

«Шоҳнома» ҳамчун ифодакунандаи унвони силсилаи шоҳоне, ки баъди 

Пешдодиён ҳукмронӣ кардаанд, зикр ёфтааст:  

Чу Ҳурмуз баромад ба тахти падар, 

Ба сар барниҳод он каӣ тоҷи зар [182,  с.7]. 

Дар китоби «Энсиклопедияи советии тоҷик» [1981] чунин омадааст: 

Саромадашон Кайкубоди каёнӣ исми ҷамъ аз «кай», ки дар «Авесто» дар 

шакли «кавӣ» ба маънои шоҳ, ҳоким омадааст.  Дар забони паҳлавӣ дар 

шакли «ке» чун ифодаи шоҳ ва дар ҳиндии қадим дар шакли «кавӣ» ба 

маънии пешвои динӣ низ дучор мешавад. Дар «Авесто» Кайқубод, Кайковус, 

Сиёвуш, Кай Гуштосп [Виштосп], Кайхусрав,  номбар шудаанд.  Дар бораи 

каёниён дар осори забони паҳлавӣ «Бундаҳишн» [дар нажод ва насаби 

каёниён], «Динкарт», «Минуи  хирад» ва манбаъҳои баъди асрҳои 6-7 

маълумот ҳаст» [157, с.170]. Муаллифони ин асар маълумоти «Шоҳнома»-ро 

маълумоти ҷамъбастӣ ҳисобидааст.  

Ба ақидаи М.М. Дянконов, каёниён шоҳоне буданд, ки дар асрҳои 9-7 

то м. дар сарзамини Бохтар дар давраи аз ҳам ҷудо шудани қабилаҳои 

ҳиндуэронӣ ҳукмронӣ намудаанд.  

Истилоҳи «каён» мансуб ба мамлакати тоҷикнажодон  аст, ки ишора ба 

давлати каёниён мекунад.  Вожаи кай ва каён ҳамчун лексикаи этникӣ   дар 
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асари безаволи «Шоҳнома» серистеъмол буда, 616 маротиба дар шаклҳои 

гуногун истифода шудааст. 

Сиёвуш, ки ҳаст  аз нажоди каён, 

Ба меҳри ту баста камар дар миён [178, с.323].  

Ҳар он кас, ки ҳаст аз нажоди каён,  

Набояд, ки аз бад ёбад зиён [181, с.151]. 

Бубинад, ки то чун падар модараш, 

Будаст аз нажоди каён2 [шоҳ] гавҳараш [182, с.249]. 

Ба назари мо истилоҳи «тоҷик» ба ибораи  «тоҷи каён»-и «Шоҳнома»  

решапайвандӣ дошта, ин ибораи муҳташам вожаҳои «тоҷ» ва «каён» - ро 

дар бар гирифтааст, ки дар шоҳасар фаровон истифода гаштаанд. 

       Тоҷ - рамзи салтанат, як навъ кулоҳ аст. С. Маҳдӣ онро «...кулоҳест, аз 

тилло, гавҳару дигар сангҳои  ќиматбаҳо, ки подшоҳон бар  сар 

мегузоштанд» [30, с.87]. шарҳ додааст. Ибораи тоҷи каён дар шоҳасар 366 

маротиба истифода шудааст:  

Манучеҳр бинҳод тоҷи каён,  

Бубаста ба зуннори хунин миён [175, с.219].  

Маъноҳои дигари ин вожа:  

1] мансубият ба авлод, дуда, нажод: 

Зи тухми каён буду бедор буд,  

Хирадманду гурду беозор буд [175, с.92].  

Ҳаюнон фиристод чанде зи рой,   

Сӯи Порс наздики Ковуси Кай [179, с.359].  

Дигар ҳар кӣ куштӣ аз эрониён,  

Биҷӯи ба Рум аз нажоди каён [181, с.345].  

2] ифодаи забони  шоҳона, сухани мансуб ба каён: 

Ду лаб пур зи ханда, ду рух пур зи шарм,   

Каёнизабон пур зи гуфтори нарм   [175, с.153 ]. 

Истилоҳи «паҳлавонон» дар шоҳасар ба шаклҳову маъноҳои гуногун 

омада,  дар бисёр маврид ба  нажод ва забон далолат мекунад. Фирдавсӣ дар 
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«Шоҳнома»  аз шаклҳои гуногуни ин вожа бо тобишҳои зиёди маъноӣ 

истифода кардааст, ки бевосита ба ниёгони мо тоҷикон ва забони мо 

тоҷикӣ-порсӣ, дарӣ далолат мекунад.  

1] ба маънии шахси тануманд, боқувват; ҷасур;  ҳушёр ва бовиқор: 

Бад-ин нома чун даст кардам дароз,   

Яке  меҳтаре буд гарданфароз. 

Ҷавон буд аз гавҳари паҳлавон,   

Хирадманду бедору  равшанравон [175, с.40]. 

2]  ба маънии  халқ, мардум, нажод, миллат: 

Чу нома ба муҳр андаромад, бидод,  

Ба дасти яке гурди паҳлавнажод. 

Чунон  буд,  ки ҳар шаб ду марди ҷавон,   

Чӣ кеҳтар, чӣ аз тухмаи паҳлавон [175, с.79].   

3] ба маънии хатту забон: 

Набишта  ман ин номаи паҳлавӣ,    

Ба пеши ту орам,  магар  нағнавӣ.  

Кушода забону ҷавон-т  ҳаст,   

Сухан гуфтани паҳлавон-т ҳаст [175, с.39].        

Туро гоҳи базм асту овои руд,  

Кашидан маю паҳлавонӣ суруд [175, с.457].     

Ҳамон Бевараспаш  ҳаме  хонданд,   

Чунин ном бар паҳлавӣ ронданд. 

Куҷо бевар аз паҳлавонӣ  шумор,  

Бувад дар забони дарӣ даҳ ҳазор [175, с.68].     

Вожаи мазкур дар асар серистемол буда,  968  маротиба дучор меояд ва  

ба дигар маъноҳо низ истифода  гаштааст.   

Дигар аз машҳуртарин муодили  истилоҳи тоҷик  дар таърихи 

забонамон вожаи  озодагон  мебошад, ки бо  синонимҳои дигари таърихиаш 

[арийя «Авасто» ], [озода, озодмард, озодагон, озодаманиш, каёниёну 

паҳлавонон  «Шоҳнома«»]    хеле зиёд аз ҷониби муаллифон ба маънои 
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тоҷик истифода гаштааст. Вожаи мазкур аз решаҳои  «ийр» ё «Айир»-и  

Авастоӣ ба маънии  «озода»,  «озодагӣ«»  ва  «озодагон»  баромадааст [172,  

с.5].  

Истилоҳи озодагон аз озод аст, ки дар Фарҳанги забони тоҷикӣ ба 

маънии «касе, ки ӯ мамлуки касе набошад ва номи дарахтест, ки дар Ҷурҷон 

рӯяд ва онро дарахти тоқ низ гӯянд. Ва ба маънии рост ва ба ҳамин маънӣ 

итлоқи озод бар сарви ростқомат кунанд ва ба маънии муҷаррад ва беайб ва 

комил [аз «Сироҷ-ул-луғот»] ва низ дар «Сироҷ-ул-луғот» аз «Рашидӣ» нақл 

карда, ки савсани озод аз он аст, ки баргҳояш рост бошанд ва аз Сомонӣ 

нақл карда, ки сарвро аз он озод гӯянд, ки дасти хазон ба ӯ нарасад» [151, 

с.906].  

Ҳоло барои  бештару беҳтар шинос гаштан ба вожаи  озодагон  ба 

ҷилдҳои гуногуни «Шоҳнома» руҷуъ карда, чанд мисол меоварем: 

Нишаста ба дар – бар гаронмоягон, 

Ба парда – дарун ҷойи  озодагон [175, с.155]. 

Фирдавсӣ номи шахсиятҳои бузургеро пайиҳам оварда  аз қавми тоҷик 

будани онҳо  ишора мекунад. 

Ба Тусу ба Гударзи кашводагон, 

Ба  Геву  ба Гургини озодагон [176, с.117]. 

Дар аксари фарҳанг ва сарчашмаҳои муътамад озода 1.  «тоза, озода, 

ороставу пероста 2. таър. Асил ва наҷиб, ҷавонмард, озодаманиш, озодагон 

кит. Эрониёни қадим, яке аз номҳои тоҷикон» [153, с.904] зикр шудааст. 

Ба озодагон пир Гударз гуфт, 

Ки «Фаррух касе к-аш бувад хок ҷуфт [180, с.32]. 

Шоир  озодагонро  қавми далеру  шуҷоъ ва нотарс нишон дода мегӯяд: 

Сӯи  Тайсафун рафт ганҷу буна, 

Сипоҳе намонд аз ялон як тана. 

Ҳама вижа гурдону  озодагон, 

Биёмад сӯи Озарободагон [183, с.86]. 
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Ва аммо дар ҷойи дигар аз забони пири донишманд сухан гуфта, таъкид 

ба мардони озода мекунад ва онҳоро аз танбаливу коҳилӣ ҳушдор медиҳад. 

Чӣ гуфт он сухангӯи озодмард, 

Ки озодаро коҳилӣ банда кард [175, с.65]. 

Дар маҷмуъ Фирдавсӣ ин вожаро 98 маротиба истифода кардааст. 

Ҳамин тавр метавон гуфт, ки бо вуҷуди он ки дар «Шоҳнома»-и то 

замони мо расида истилоҳи тоҷик бевосита дарҷ нашудааст, аммо 

истилоҳоти дигаре, ки ифодагари равшани қавми тоҷикон ва забони онҳо 

(тоҷикӣ) ҳастанд, хеле зиёд истифода шудааст, ки чанде аз онҳоро 

мухтасаран ёдовар шудем.  

2.3. ИСТИЛОҲОТИ МАРБУТ БА ВОЖАИ «НАЖОД» ДАР 

«ШОҲНОМА»-И ФИРДАВСӢ 

Фирдавсӣ бо калимаи нажод калимаҳои мураккаб, ибораистилоҳҳоеро 

ба кор бурдааст, ки ба кадом нажод [қавм, миллат] мансуб будан ва ё ба 

маънии маҷозӣ «зот, тухм, хислат, табиат»-ро далолат мекунанд. Чунин 

вожаҳои ифодакунандаи нажод дар қолаби нажоди каён, нажоди Пашанг, 

нажоди Кашвод, нажоди Қубод, нажоди Сиёвахш, висанажод, фаридуннажод, 

кайқубоднажод, баднажод, деҳқоннажод, фаррухнажод, Талимоннажод, 

покинажод, хусравнажод хеле зиёданд:  

Бипурсидашон аз нажоди каён, 

В-аз он номдорони фаррухгавон [175, с.200]. 

Далере, ки буд Пилсам номи ӯй, 

Гави кайнажоде, яли номҷӯй [176, с.18]. 

Касе, к-аз нажоди Сиёвуш бувад, 

Хирадманду бедору хомуш бувад [177, с.13]. 

Сарафроз в-аз тухмаи Кайқубод, 

Зи модар сӯи Тур дорад нажод [177, с.213].                    

Бидонист, к-ӯ аз нажоди Қубод, 

Зи роҳи Сиёвахш дорад нажод [177, с.398]. 

Бидодӣ ба тезиву тундӣ ба бод, 
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Зарасп он сипаҳдори нӯзарнажод [177, с.438]. 

Сарояндаи посух омад чу бод, 

Ба наздики Пирони висанажод [178, с.20]. 

В-аз он ҷо биёмад ба лашкар чу бод, 

Касеро ки буданд висанажод [178, с.255]. 

Ба қалб-андарун Туси нӯзарнажод, 

Замин пур зи хоку ҳаво пур зи бод [178, с.163]. 

 Истилоҳи дигаре, ки мафҳуми «нажод»-ро ифода мекунад, вожаи 

«Сосониён» мебошад:  

Ва дигар, ки ҳастем Сосониён,  

                             Бубандем кинро камар бар миён [181, с.194]. 

Дар «Шоҳнома» барои ифодаи нажод вожаи «гударзиён» ба назар 

расид. Вожаи гударзиён ишора ба нажоди Гударз яке аз қаҳрамонҳои 

қадимии халқҳои эронӣ. Дар «Шоҳнома» хонадони Гударз дар замони 

ҳукмронии Каёниён пас аз хонадони Соми Найрам маъруф аст: 

Зи гударзиён он куҷо беҳтаранд,  

Бар он размгаҳ-бар ҳама бесаранд [178, с.52]. 

Фаровон зи гударзиён кушта мард,  

Шуда хок бистар ба рӯзи набард [178, с.64]. 

Чунин кор н-омад ба гударзиён [эрониён], 

Аз он девчеҳронӣ [гургчеҳронӣ] турониён [178, с.344]. 

Абулқосим Фирдавсӣ ҳачун вожаи ифдакунандаи нажод вожаи  таборро 

ба кор бурдааст, ки дар боло дар ин маврид таҳқиқи муфассал намудаем.  

Фирдавсӣ бо мақсади нишон додани қавму нажод ба макони зисти 

одамон ишорат мекунад. Дар байтҳои зерин суханвари бузург калимаҳои 

чағонӣ, хатлӣ, балхӣ, бухорӣ, ва бомӣ истифода гардидааст, ки ишора ба 

сокинони ин мамлакату шаҳрҳо мекунад. Аз вожаҳои зикргардида шарҳи 

баъзеашро зарур донистем: Чағониён-вилоят ва шаҳри таърихист дар асрҳои 

миёна [ав.а.VI-XVI], ки Шӯрча, Деҳнав, Сариосиё, ки қисми Ҷарқӯрғон 

[қисми ғарбии Ҳисори Тоҷикистон ва водии Сурхондарёи Ӯзбекистон]-ро 
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дар бар мегирифт. Этимологияи калимаи Чағониён маълум нест [160, с.63]; 

минтақае буд дар қисми ғарбии Мовароуннаҳр дар қарибиҳои Тирмиз, ки 

марказаш низ бо ҳамин ном ёд мешуд. 2. подшоҳони [амирони] Чағонӣ [154, 

с.551]. 

Чағониву хатливу балхӣ радон, 

Бухориву аз ғарчагон мӯбадон [182, с.387]. 

Чағониву Бомиву Хатлону Балх, 

Шуда рӯз бар ҳар касе тору талх [182, с.67]. 

 Дар байтҳои зерин калимаҳои кашонӣ, шугнӣ [шуғнонӣ-Ё.Ш.], гаҳонӣ, 

наҳрӣ, румӣ-ро ба мақсади таъкид намудани мардуми муқимии он истифода 

намудааст:  

Кашониву шукниву заҳрӣ сипоҳ, 

Дигаргуна ҷавшан, дигаргун кулоҳ. 

Ҷағониву Чиниву Сақлобу Ҳинд, 

Гаҳониву Румиву Наҳриву Синд [178, с.163]. 

Истилоҳи “Миср/мисрӣ” дар сарчашмаҳо ба маъниҳои гуногун 

омадааст, аз ҷумла ба маънии шаҳр: Миср ба маънии ҳар шаҳр, ки бошад ва 

номи шаҳри хос [139, ҷ.2, с. 272]; Республикаи Мисри Араб, давлат дар 

Шарқи Наздик, қисми шимолу шарқии Африқо ва нимҷазираи Синои 

Осиёро ишғол намудааст. Забони мардуми он арабист [158, с.422-423]. Бояд 

зикр намуд, ки аҳолии Миср танҳо арабҳо набуда, инчунин тоҷикҳо, 

форсҳо, англисҳо, франсавиҳо, арманиҳо, юнониҳо ва дигар миллатҳо 

зиндагонӣ мекунанд. Вожаи мисрӣ мансуб ба Миср аст, ки дар «Шоҳнома» 

дар ин қолаб истифода шудааст:  

Зи мисриву чиниву аз порсӣ,  

Ҳамерафт бо ӯ шутурвор сӣ [177, с.161]. 

Зи румиву мисриву аз порсӣ, 

Фузун буд мардон зи сад бор сӣ [181, с.54]. 

Бифармуд то пеши ӯ шуд дабир,  

Қалам хост румиву1[мисриву] чинӣ ҳарир [181, с.529]. 
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«Зубила [Завила] шаҳрест азим бар карони биёбони Судон ниҳодааст. Ва 

андар ҳаволӣ ва ноҳияти вай барбариёнанд бисёр. Ва ин барбариён 

мардумонеанд андар биёбонҳои Мағриб ҳамчун араб андар бодия. 

Худовандони чаҳорпоянд ва бо зари бисёранд, валекин араб ба чаҳорпой 

тавонгартаранд ва барбариён ба зар тавонгартар» [122, с.98]. «Барбариҳо 

гурӯҳи халқҳо, аҳолии асосии мамлакатҳои Африкаи Шимолӣ [Мавритания, 

Марокаш, Алҷазоир, Тунис, Либия ва д.] буда, ба лаҳҷаҳои забони барбарӣ 

гап мезананд.... баъди Африкаи Шимолиро забт намудани арабҳо этноними 

барбариҳо пайдо шуд, шояд аз калимаи юнонии barbaros ба вуҷуд омада, 

маънои «ғайри араб, кофир»-ро ифода кунад, ки сараввал арабҳо истифода 

мебурданд» [156, с.374]. Дар «Шоҳнома» калимаи мазкур ҳамчун халқ, миллат 

истифода шудааст: 

                             Зи ҳиндиву чиниву аз барбарӣ, 

                             Зи мисриву аз ҷомаи шустарӣ [184, с.382]. 

Аз ин далелҳо маълум мегардад, ки вожаи нажод ҳамчун истилоҳи 

этникӣ дар бисёре аз мавридҳо барои ифодаи номи қавму миллат ба кор 

рафтааст. 

2.4. ВОЖАВУ ИСТИЛОҲОТИ ЭТНИКӢ ДАР «ШОҲНОМА», 

БАРОМАД ВА ТАСНИФОТИ ЛУҒАВИВУ МАВЗУИИ ОНҲО 

Дар «Шоҳнома» этнонимҳои ифодакунандаи қавму қабилаҳо кам 

нестанд. Шоир ин гуна вожаву истилоҳотро ҳангоми тасвири ҳодисаву 

воқеаҳои таърихӣ ва асотирӣ моҳирона корбаст намудааст. Дар асар қавму 

қабилаҳое зикр гардидаанд, ки ё тағйири ном кардаанд, ё аз байн рафтаанд.   

Вожаву  истилоҳоти этникии «Шоҳнома»-ро калимаву истилоҳоти 

забонҳои гуногун ташкил медиҳанд. Онҳо шартан ба истилоҳоти асили 

тоҷикӣ ва истилоҳоти иқтибосӣ ҷудо карда шуданд ва аз нигоҳи луғавиву 

мавзуӣ мавриди таҳлил қарор гирифтаанд. Чун Фирдавсӣ дар «Шоҳнома» аз 

мавзуъҳои гуногун сухан карда, дар ин миён муносибатҳои инсониву 

ҷамъиятиро дар авлавият қарор додааст, метавон гуфт, иқтибосшавии 



96 
 

калимаҳо дар ин замина зиёдтар ба назар мерасанд. Аммо дар маҷмуъ 

иқтибоси калимаҳои бегона дар «Шоҳнома» хеле кам аст.  

2.4.1. Истилоҳоти этникии асили тоҷикӣ 

Дар таърихи забони тоҷикӣ-форсӣ бар хилофи дигар адибону шоирони 

гузаштаву имрӯза «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ягона асарест, ки дар маҷмуъ аз 

калимаҳои иқтибосӣ хеле кам таъсирпазир шудааст. Таҳқиқот нишон 

медиҳад, ки дар маҷмуъ панҷ фисади «Шоҳнома»-ро вожаву истилоҳоти 

бегона фаро гирифтааст. Қисмати асосии истилоҳотро калимаву истилоҳоти 

бунёдашон аслӣ ё тоҷикӣ  ташкил медиҳанд. Дар ҳамин замина калимаву 

истилоҳотеро мушоҳида кардан мумкин аст, ки аз решаи вожаҳои иқтибосӣ 

тавассути вандҳои забони тоҷикӣ сохта шудаанд. Чунончи, аз калимаи 

«яман» вожаҳои «яманӣ», «ямонӣ» сохта шудаанд: 

Ду рух чун ақиқи ямонӣ ба ранг,  

                             Даҳон чун дили ошиқон гашта танг [176, с.196]. 

а] Истилоҳоти марбут ба номи халқу миллатҳои эронӣ 

Дар асар истилоҳоти марбут ба номи халқу миллатҳои эронӣ кам 

нестанд. Азбаски «Шоҳнома» барои шинохти ҳувияти миллии мардуми 

ориёӣ, хусусан сулолаҳои шоҳони эронинажод бахшида шудааст, 

истилоҳоти этникии зиёди аслан тоҷикй (форсӣ), аз қабили эрониён, каёниён, 

озодагон, паҳлавонон, сакоӣ, шугнӣ, суғдӣ, бохтарӣ, порсӣ, балуҷӣ, курд, 

алонӣ, ҳайтолиён ва ғ.  Дар ин миён истилоҳи этникии эрониён хеле зиёд ба 

назар расид.  

Доир ба истилоҳи Эрон муаллифи «Ғиёс-ул-луғот» чунин ибрози 

андеша намудааст: «Эрон мулкест машҳур, ки мобайни Ҷайҳун ва Фурот 

воқеъ аст; ва он Ироқ ва Хуросон ва Табаристон ва Форс ва Ҳамадон ва 

Наҳованд ва Озарбойҷон ва Кирмон ва ғайра бошад; ва дар «Рисолаи  

Ноҷӣ» мансуб аст ба Эрон, ки онро Эраҷ ҳам мегӯянд, номи писари 

Фаридун» [139, ҷ.3, с.105]. Муаллифи «Фарҳанги асотир ва достонвораҳо 

дар адабиёти форсӣ»  [2014] ин андешаро дар асараш таъкид намудааст: 

«Номи писари кӯчактари Фаридун, ки ба дасти бародарони худ Салму Тур 
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кушта шуд ва бино ба қавле номи Эрон аз исми ӯ гирифта шудааст» [142, 

с.685]. Дар «Шоҳнома» низ зикр гардидааст, ки Фаридун ҷаҳонро ба се 

писараш тақсим карду Румро ба Салм, Туронро ба Тур ва Эронро ба Эраҷ 

дод. Ҳоло чанд мисол аз «Шоҳнома»  меорем: 

Ба эрониён гуфт, к-«Эй меҳтарон, 

Хирадманду шерону ҷанговарон [181, с.174]. 

Аз эрониён номвар сӣ ҳазор, 

Ба ҷанги ту оянд бар кӯҳсор [177, с.412]. 

Истилоҳи Эрон дар «Шоҳнома» серистеъмол мебошад. Вожаи мазкур 

мансуб ба «Эрон», «сокинони Эрон», «аҳл» ва «раияти Эрон» аст. Фирдавсӣ 

ҳар ду маъниро истифода намудааст:  

Паси пушти шоҳ-андар эрониён, 

Яко-як ба кирдори шери жиён [175, с.216]. 

Сиёвуш ғамӣ гашт аз эрониён, 

Сухан гуфт бо паҳлавонӣ забон [177, с.126]. 

Фирдавсӣ дар баробари калимаи «эрониён» ҳамчун муродифи луғавӣ 

вожаи «гударзиён»-ро истифода намудааст:  

Чунин кор н-омад ба гударзиён [эрониён], 

Аз он девчеҳронӣ [гургчеҳронӣ] турониён [178, с.344]. 

Дар асар вожаи «эрониён»  512 маротиба истифода гардидааст, ки дар 

ҳама ҷо ифодагари халқ мардуми хосро ифода менамояд. 

Вожаи «паҳлавӣ» аслӣ буда, мансуб ба давраи Ашкониён ва Сосониён ё 

мардуми он давра [асрҳои аввали баъд аз мелод то асри VII]; гулбонги 

паҳлавӣ, лаҳн ва оҳанги паҳлавӣ; хатти паҳлавӣ алифбои забони паҳлавӣ: 

Набишта ман ин номаи паҳлавӣ,  

Ба пеши ту орам магар нағнавӣ [175, с.39]. 

«Калила» ба тозӣ шуд аз паҳлавӣ, 

Бар ин сон, ки акнун ҳаме бишнавӣ [182, с.360]. 

Вожаи «озодагон» тоҷикист. Вожаи мазкур дорои чандин маъност: 

озод. 1. «тоза, покиза; 2. бепарво; тарки дунёкарда; 3. сахӣ, карим, дасткушод, 
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қаландармашраб; 4. паҳлавон, диловар, далер; 5. лақаби хоси эрониёни 

қадим» [151,  с.905]. Дар «Шоҳнома» асосан ба чунин маъниҳо омадааст: 

1. тоза, покиза: 

Чӣ гуфт он сухангӯи озодамард,  

Ки озодаро коҳилӣ банда кард. 

2. лақаби хоси эрониёни қадим. Ба маънии мазкур серистеъмол буда, 

ишора ба «каёниён» аст:  

Фиристод бар ҳар сӯе дидабон, 

Чунон чун буд оини озодагон [180, с.116]. 

Ту андар набардиву мо пур зи дард, 

Ҷавонону кайзодагон [озодагон] зери гард [180, с.379]. 

Ба озодагон гуфт: Нанг аст аз ин,  

Ки вайрон бувад рӯи эронзамин [182, с.97]. 

3. ба маънои паҳлавонон: 

Сипоҳӣ гузин кард аз озодагон,  

Биёмад сӯи Озарободагон [183, с.135]. 

Дили паҳлавон гашт аз он пур зи дард,  

Ки рухсори озодагон дид зард [179, с.140]. 

Вожаи «паҳлавонӣ» дар мисоли зерин ишора ба забони тоҷикӣ, форсии 

дарӣ ва вожаи «тозӣ» ишора ба забони арабӣ мебошанд: 

Агар паҳлавонӣ надонӣ забон,  

Ба тозӣ ту Арвандро Даҷла хон [175, с.105]. 

Чу бар паҳлавонӣ забон ронданд, 

Ҳаме Ганги Дижҳухташ хонданд [175, с.105].  

Истилоҳи порс//форс, порсӣ//форсӣ  дар фарҳангномаҳо ҳам ба маънои 

мамлакат, сарзамин, ҳам ба маънои халқ, миллат, соҳиби забони порсӣ шарҳ 

ёфтааст: 1. «мансуб ба порс; 2. мардуми Порс, аҳли Порс, форс; 3. забони 

қадими форсӣ» [152, с.117; 154, с.115]. «Форсӣ  синоними вожаи порсӣ  аст; он 

ки ба забони порсӣ - форсӣ гап мезанад. 2. як қисми сарзамини ҳозираи 

Эрон, вилояти Форс, яке аз 31 остони (вилояти) Эрон, ки 36 шаҳристонро 
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(ноҳия) дар бар мегирад, дар назди халиҷи Форс, дар ҷануби кишвар қарор 

дошта, масоҳаташ 122608кмP

2
P ва аҳолиаш бештар аз 5млн. мебошад; Порсӣ [ 

 муарраби форсӣ] 1. мансуб ба форс; забони форсӣ. 2. мансуб ба Эрон ва فارسي

қавмҳои эронинажод [154, с.407]. Фирдавсӣ онро ба чунин маъниҳо корбаст 

намудааст, яъне  ишора ба минтақаи Порс, ки хонадони шоҳони 

Ҳахоманишӣ аз Порс буданд ва забони худро порсӣ мегуфтанд: 

а) мамлакат, кишвар: 
В-аз он ҷо сӯи Порс андар кашид, 

Ки дар Порс буд ганҷҳоро калид [176, с.25]. 

Ки бар кишвари Порс буданд шоҳ, 

Манӯшону Хӯзони зарринкулоҳ [179, с.226]. 

б) халқ, мардум: 

Зи румиву аз мардуми порсӣ,  

Бад-он киштӣ андар нишастанд сӣ [181, с.102]. 

Чунин гуфт равшандиле порсӣ, 

Ки бугзошт бо коми дил чор сӣ [183, с.310]. 

Зи мисриву чиниву аз порсӣ, 

Ҳаме рафт бо ӯ шутурвор сӣ [177, с.40]. 

в) забон, сухан: 
                             Чунин гуфт гӯяндаи порсӣ,  

Ки бугзашт сол андараш чор сӣ [182, с.134]. 

Бифармуд, то форсиву*[порсӣ] дарӣ,  

Бигуфтанду кӯтоҳ шуд доварӣ [182, с.361]. 

Истилоҳи «порс» дар қолабҳои гуногун зиёд ба назар мерасад. 

Вожаи «ҳайтолиён» ҳамчун ифодакунандаи «халқ», «қавм» дар 

«Шоҳнома» 38 маротиба истифода гардидааст. Вожаи ҳайтолиён дар ЭСТ 

чунин омадааст: «Ҳайтолиён хуниҳои сафед, иттиҳодияи қабилаҳоест, ки дар 

Осиёи Миёна, Афғонистон, шимолу ғарбии Ҳиндустон ва қисми Туркистони 

Шарқӣ давлат ташкил карда буданд. Дар сарчашмаҳои таърихӣ номи 

онҳоро эфталит, ҳафтал, ҳайтал, абдал ва ғ. гуфтаанд. Ҳайтолиён 
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худашонро «хион» меномиданд» [160, с.355]. Фирдавсӣ ин вожаро барои 

ифодаи маъниҳои зерин ба кор бурдааст: 

Номи халқ: 

Сипоҳе зи ҳайтолиён баргузид, 

Ки гашт офтоб аз ҷаҳон нопадид [183, с.29]. 

Ман инак ба Марв омадам кинаҷӯй, 

Намонам зи ҳайтолиён рангу бӯй [182, с.593]. 

Номи давлат, мамлакат: 

Ки аз марзи Ҳайтол то марзи Чин, 

Набояд, ки кас пай ниҳад бар замин [184, с.350].                                                   

Зи Ҳайтолу Турку Самарқанду Чоч, 

Бузургони бофарру аврангу тоҷ [184, с.370]. 

Аз мисолҳои оварда бар меояд, ки ҳайтолиён яке аз қавм ва давлати 

эрониён мебошад. 

Курд дар  сарчашмаҳо чунин омадааст: «Аркод  ҷамъи курд  [биззам]; 

қавмест аз Аҷам, аксари эшон саҳронишин бошанд [139, ҷ.1, с.80]; 

«Курдистон кишвари кӯҳиест дар Осиёи Ғарбӣ, қисми зиёдаш дар Арману 

Эрон ва қисме дар Туркия ҷой гирифтааст. Азбаски Курдистон сарҳади 

муайян надорад, ин ном танҳо ба маънои этнографӣ истифода мешавад» 

[157, с.546];  

Баромади миллати курд аз рӯйи тасвири «Шоҳнома» ба замони хеле 

қадим, яъне даврони ҳукмронии Заҳҳоки золими морбардӯш рабт мегирад. 

Курдҳо аз ҷиҳати этникӣ ва забонӣ  бо  тоҷикон наздикӣ дошта, бо вуҷуди 

таърихи қадимаву сарзамини аҷдодӣ доштанашон то имрӯз чун миллати 

мустақилу соҳибихтиёр шинохта нашудаанд ва дар парокандагӣ қарор 

доранд.   

КУРД كرد  яке аз халқҳои эронинажод, ки асосан  дар Эрон, Ироқ, 

Туркия, Сурия ва дар Қафқозу  Осиёи Миёна зиндагӣ мекунанд. КУРДӢ كردي 

мансуб ба курд: забони курдӣ [153, с.636 ]. Аз рӯйи нигоштаи Фирдавсӣ курд  
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нажодест, ки пайдоишаш ба зулму истибдод ва хунхории Заҳҳок расидагӣ 

мекунад: 

... Аз ин гуна ҳар моҳиён сӣ ҷавон, 

Аз эшон ҳаме ёфтандӣ равон. 

Чу гирд омадандӣ аз эшон дувист, 

Бар он сон, ки нашнохтандӣ, ки кист. 

Хуришгар бар эшон бузе чанду меш, 

Бидодиву саҳро ниҳодиш пеш. 

Кунун курд аз он тухма дорад нажод, 

К-аз обод н-ояд ба дил бар-ш ёд [175, с.81]. 

1] нажод, миллат: 

Яке кор буд хору душвор гашт,  

Або курд кишвар ҳама ёр гашт. 

Яке лашкаре карда буд порсӣ,  

Фузунтар зи курдон як-ду басе [181, 203].   

Ба курдон фиристод корогаҳон,  

Ки то кори эшон биҷӯяд ниҳон [181, с.205].   

2] сарзамини мансуб ба курд: 

Сипоҳаш зи румиву аз порсӣ, 

Зи Баҳрайну аз Курду аз Қодисӣ [181, с.313].   

Истилоҳи курд 16 маротиба дар “Шоҳнома” омада, ба сарзамин ва 

мардум далолат мекунад. 

Вожаи «балуҷӣ» мансуб ба халқи Балуҷистон аст, ки дар ин маврид 

забоншинос М. Норматов чунин андеша намудааст: «Балуҷҳо асосан дар 

Балуҷистони Эрон ва Балуҷистони Покистон ҷой гирифтаанд. Онҳоро дар 

вилоятҳои Кармина, Луристон ва Систон ҳам дучор кардан мумкин аст. Дар 

Афғонистон низ ба назар мерасанд» [68, с.216]. 

Фирдавсӣ вожаи балуҷиро 13 маротиба ба маънои мардум ба кор 

бурдааст: 
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Ҳам аз паҳлавӣ, порс, кӯчу балӯҷ,  

Зи Гелони ҷангиву дашти Сарӯҷ [177, с.59]. 

Ҳаме рафту огоҳӣ омад ба шоҳ, 

Ки гашт аз балуҷӣ ҷаҳоне табоҳ [182, с.736]. 

Бибуд эмин аз ранҷи эшон ҷаҳон, 

Балуҷе намонд ошкору ниҳон [182, с.739].                  

Ҳама марзбонони зарринкамар, 

Балуҷиву гилӣ ба зарринсипар [183, с.43]. 

«Балуҷӣ»- номи халқе, ки як қисми аҳолии Эрон ва Покистонро ташкил 

мекунанд [153, с.152]. Вожаи балуҷ дар «Шоҳнома» 13 маротиби истифода 

гардидааст:  

Ҳаме рафту огоҳӣ омад ба шоҳ,  

Ки гашт аз булуҷӣ ҷаҳоне табоҳ [182, с.100]. 

Вожаи «ирмониён»  дар асар истифода гардидааст, ки он дар 

«Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» [2008] ба маънои «Ирмон -кит. меҳмони 

нохонда, туфайлӣ; меҳмоне, ки бехабар, ногоҳ омадааст. Ирмон II 

 ;он чи ба тариқи қарз ё амонат ба касе дода мешавад ايرمان//ارمان

орият»  зикр гардидааст. Дар «Шоҳнома»  он дар қолаби ирмониён корбаст 

шудааст. Ирмониён ишора ба мардуми Ирмон аст, ки дар Эрон мебошад: 

Ки бар дар бипоянд ирмониён, 

Сари марзи Эрону турониён. 

Куҷо Хони Ирмон-ш хонанд ном, 

Зи ирмониён назди Хусрав паём [178, с.425]. 

 Дар «Шоҳнома» барои нишон додани қавму авлод ишора ба макони 

одамон намудааст. Вожаи бузгӯш/бузкӯш истифода гардидааст, ки он дар 

«Фарҳанги мухтасари «Шоҳнома» чунин шарҳ ёфтааст: «Бузгӯш/бузкӯш- 

номи қавме дар Мозандарон» [137, с.78]. 

В-аз он рӯй Бузгӯш то Нармпой, 

Чу фарсанг сесад кашида сарой [176, с.90].                           
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Зи Бузгӯш то шаҳри Мозандарон, 

Раҳи зишту фарсангҳои гарон [176, с.70]. 

Дар «Шоҳнома» вожаи «пеғавӣ» истифода гардидааст, ки имрӯз маъмул 

нест. Мураттиби «Фарҳанги мухтасари «Шоҳнома» онро туркӣ, хатти туркӣ 

[137, с.283] маънидод намудааст. Аммо дар дигар Фарҳангҳо, аз ҷумла 

«Луғатномаи Деҳхудо», «Фарҳанги форсии Амид», «Фарҳанги Муин» 

«Фарҳанги Доро» ва ғ. ин вожа мансуби  забони тоҷикӣ-форсии миёна гуфта 

шудааст. Вожаи «пеғавӣ» дар  «Шоҳнома» ишора ба хатти паҳлавӣ аст: 

Набишт андар он номаи хусравӣ,  

Накӯ офарин бар хати пеғавӣ [180, с.90]. 

Бидоданданаш номаи хусравӣ, 

Навишта бар ӯ бар хати пеғавӣ [паҳлавӣ] [180, с.100]. 

Дар асар вожаи «кашводагон» мушоҳида гардид, ки ишора ба номи 

хонавода аст: «кашводагон»-номи хонавода; «Кашвод» номи паҳлавони 

эронӣ аз насли Кова [137,  с.171]:  

Ба Тусу ба Гударзи кашводагон, 

Ба Геву ба Гургини озодагон [176, с.93]. 

Дурафше куҷо ғурм дорад нишон, 

Зи Баҳроми Гударзи кашводагон [177, с.391]. 

Аз баррасии мисолҳо маълум гардид, ки Фирдавсӣ барои офаридани 

образу персонажҳо, тасвири ҳодисаву воқеаҳо аз калимаҳои ифодакунандаи 

мафҳуми халқу миллат, қавмҳо моҳирона истифода намудааст. Хонанда дар 

баробари ошно гардидан бо муҳтавои «Шоҳнома» доир ба хусусияти ин ё 

он миллат, қавму қабила маълумот гирифта метавонад.  

Умуман, Фирдавсӣ дар офаридани шоҳасари хеш аз калимаву 

истилоҳоти маъмулу машҳури мансуб ба миллату нажод истифода карда, 

вобаста ба мазмуну муҳтаво  ва хати сюжети достонҳо аз онҳо ёдовар 

гаштааст.  Барои омӯзиши  пурраи истилоҳоти мансуб ба нажод як ё ду 

рисола нокифоя буда, месазад дар ин маврид таҳқиқоти ҷиддиеро анҷом 

дод. 
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2.4.2. Истилоҳоти этникии иқтибосӣ 

Таркиби луғавии забонро бидуни вожаҳои иқтибосӣ тасаввур кардан 

ғайриимкон аст. Ба таркиби луғавии забони дигар гузаштани калимаву 

истилоҳоти забони ғайр як раванди маъмулӣ мебошад. Ин калимаҳои 

иқтибосӣ на танҳо чун воситаи мухобираи одамон хизмат мекунанд, балки 

ба қонуну қоидаҳои ин забон мутобиқ карда мешаванд.   

Яке аз роҳҳои бой гардидани таркиби луғавии тамоми забонҳои дунё 

иқтибосшавии калимаҳо аз забонҳои дигар маҳсуб мешавад. Н. Шарофов 

дар мавриди роҳҳои иқтибосшавии калимаҳо чунин ибрози андеша 

намудааст: «Унсурҳои аз як забон ба лексикаи забони дигар аз рӯйи 

эҳтиёҷот бо ду роҳ мегузаранд:  Роҳи якум: калима, термин ва гоҳо 

ибораҳои як забон ба забони дигар бевосита дохил мешаванд. Роҳи дуюм: 

калимаҳои як забон ба забони дигар ба воситаи забони сеюм мегузаранд» 

[125, с.49]. Ин ҳодиса дар тамоми қабатҳои лексикаи забонҳои дунё 

мушоҳида мегардад.  

Ҳодисаи иқтибосшавии калимаҳо дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ 

таърихи куҳан дошта, хеле пештар аз истилои арабҳо сарчашма мегирад. 

«Тамоси забониву фарҳангии беш аз ҳазорсолаи мардуми форсизабон бо 

юнониёну бобулиёну ҳиндувон ва арабҳову туркҳову қавмҳои дигар дар 

таркиби луғавии забони форсӣ-тоҷикӣ таъсири амиқ аз худ боқӣ гузоштааст. 

Аз ҳамин хотир, таъини дақиқи таносуби миқдори вожагону истилоҳоти 

асили форсӣ-тоҷикӣ ва аносири қарзӣ-иқтибосӣ дар забони модарии мо аз 

имкон берун аст» [96, с.218]. Хушбахтона «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ аз 

вожагони қарзӣ ё иқтибосӣ хеле кам таъсирпазир шудааст. Фирдавсӣ ин гуна 

вожаҳоро дар муносибатҳои гуногуни иқтисодиву иҷтимоӣ, сиёсиву 

фарҳангӣ бо зарурат истифода кардааст. Хусусан як қисми иқтибосоти 

«Шоҳнома»-ро номи истилоҳоти этникӣ: қавму қабила, забон ва 

муносибатҳои хешутаборӣ ташкил додаанд, ки онҳоро ба мавзуъҳои 

алоҳида ҷудо намуда, таҳлил намудем.  
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а] Истилоҳоти марбут ба мардуми ҳинду ориёӣ 

Вожаи «ҳинд» дар «Шоҳнома» беш аз 365 маротиба истифода 

гардидааст. Фирдавсӣ вожаи «ҳинд»-ро барои ифодаи чунин мафҳумҳо 

истифода намудааст. 

Номи миллат, халқият:  

Зи Зобул ҳам аз Кобулу ҳиндувон, 

Сипаҳ ҷумла омад бари паҳлавон [181, с.122]. 

Дигар гуфт, к-«Эй меҳтари ҳиндувон, 

    Хирадманду донову равшанравон [181, с.192]. 

Яке моявар буд бо фарру ҳуш, 

Сари ҳиндувон буд, номаш Суруш [181, с.19]. 

Номи мамлакат: 

В-аз он пас фиристод касҳо ба Рум, 

Ба Ҳинду ба Чину ба обод бум [180, с.38]. 

Шаҳи Барбаристону шоҳони Ҳинд, 

Газиташ бидоданду шоҳони Синд [180, с.199]. 

Ба Ҳиндустон андаровар ба роҳ [179, с.15]. 

Ман он дидам аз Гев, к-аз пили маст, 

Набинад ба Ҳиндустон бутпараст [177, с.292]. 

Дар «Шоҳнома» бо вожаи «ҳиндӣ» калимаву ибораҳои зиёдеро 

мушоҳида кардан мумкин аст, ки дар муайян намудани номи ашё ва ё 

асбобу анҷом истифода шудаанд. Чунончи: «шамшери ҳиндӣ», «теғи ҳиндӣ», 

«чатри ҳиндӣ» ва ғ:  

Чу шамшери ҳиндӣ ба чанг оядаш, 

Зи дарёву аз кӯҳ нанг оядаш [176, с.193]. 

Яке аспи тозӣ ба зарринситом, 

Яке теғи ҳиндӣ ба зарринниём [176, с.341]. 

Дар «Шоҳнома» ҳамчун ифодакунандаи номи халқ, қавм вожаи «лӯрӣ» 

мушоҳида гардид. Вожаи мазкур чунин шарҳ ёфтааст: «Лӯриён -қавмест 

саҳронишин, ки аксари эшон раҳзан бошанд ва бозигарӣ ва ба кӯчаҳо 



106 
 

саройидан низ пеша доранд ва ба муҳраҳои биллавр низ бозӣ кунанд» [139, 

ҷ.2, с.215].  

Аз он лӯриён баргузин даҳ ҳазор, 

Нару мода бар захми барбат савор. 

Чу Лӯрӣ биёмад ба наздики шоҳ,  

Бифармуд то баркушоданд роҳ [181, с.639]. 

Ҳамин тавр қавму қабилаҳои ҳинднажод ба мисли ҳиндӣ ё ҳиндиён, 

лӯриён, ҷӯгиён, синдӣ дар «Шоҳнома» дар қалабҳои гуногун истифода 

шудаанд. 

б] Истилоҳоти марбут ба мардуми арабу яҳуд ва ҳабаш 

Иқтибосшавии вожаву истилоҳот дар забони тоҷикӣ-порсӣ дар 

давраҳои мухталиф  сурат гирифта, яке ҷойи дигарро иваз намудааст, аммо 

як қисми он вожа дар таркиби луғавии забон маҳфуз монданд. Доираи 

истеъмоли иқтибосот низ якранг нест ва онҳо давра ба давра ба таркиби 

луғавии забони тоҷикӣ шомил гардидаанд. Масалан, калимаҳои иқтибосии 

арабӣ нисбатан зиёдтар дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ мавҷуд аст. 

Калимаву истилоҳоти арабиасосе, ки дар асар мушоҳида шуданд, ба 

этнонимҳо мансубанд. Дар мисоли зерин вожаи «сақлоб» истифода шудааст, 

ки арабӣ буда, ба ду маънӣ ишора шудааст: 1. «ба нажоди славянӣ; 2. 

Мамлакатҳои славяннишин» [152, с.224]. Дар мисоли зерин ба маънои 

миллат омадааст:  

Зи чиниву шугниву аз ҳиндувӣ, 

Зи сақлобу ҳарриву аз паҳлавӣ [178, с.264]. 

Худи истилоҳи этникии «араб» дар «Шоҳнома» 17 маротиба истифода 

гардидааст. Арабҳо гурӯҳи халқҳои кадимаи сомӣ, ки макони аввалаашон 

Арабистон буд. Маънои калимаи «араб»  борҳо дигар шудааст. Аз нуктаи 

назари этимология калимаи сомӣ буда, биёбон сокини биёбон-бадавӣ-ро 

мефаҳмонад.  

Ба номи паричеҳрагони араб, 

Кунун баркушоям ба шодӣ ду лаб [175, с.146]. 
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Шуайб андар он размгаҳ кушта шуд, 

Арабро ҳама рӯз баргашта шуд [181, с.133]. 

Куҷо Офаридуну Заҳҳоку Ҷам,  

Меҳони араб, хусравони аҷам  [181, с.169]. 

Истилоҳи араб дар ҳама ҷойи шоҳасар ба маънои нажод омада, 

ҳамчунин барои ифодаи арабнажод ва арабзабон вожаи дигаре бо номи 

«тозӣ» зиёд истифода шудааст. 

Ба маънои нажод: 

Зи Заҳҳоки тозист моро нажод,   

Бад-ин подшоҳӣ наям сахт шод [175, с.429]. 

Мар он хонаро доштандӣ чунон,  

Ки мар Маккаро тозиён ин замон [180, с.88]. 

Ба маънои забон: 

Чунин то ба тозӣ сухан ронданд,  

Аз он паҳлавонӣ ҳаме хонданд [182, с.360]. 

Ба тозӣ яке нома посух навишт,   

Падидор кард андар ӯ хубу зишт [183, с.430]. 

Ба маънои аспи даванд, аспи арабӣ: 

Гаронмоя аспони тозинажод,  

Ки бар мӯяшон гард наншод бод [178, с.370]. 

Аз аспони тозӣ ба зарринситом,    

Варо буд бевар, ки буданд ном [175, с.68]. 

Ба ҳамин минвол дар «Шоҳнома» ифодаи маъноии истилоҳи этникии 

тозӣ нисбат ба араб фароху доманадор ва истифодааш зиёдтар мушоҳида 

шуд. Ин вожа танҳо ба маънои нажоду забони араб 316 маротиба истифода 

гаштааст. Инчунин номи қавми дигаре, ки Фирдавсӣ ба кор бурдааст, 

«ғассониён» мебошанд. Вожаи  «ғассонӣ» аҳли «Ғассон», қабилае аз араб  

[137, с.465] маънидод шудааст, ки дар «Шоҳнома» камистеъмол аст. 

Маи хусравӣ хост Тоир ба ҷом, 

Нахустин зи ғассониён бурд ном [181, с.318]. 
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«Яҳуд» ҷамъи «яҳудӣ»; ба маънои ҷуҳудон» [139, ҷ.2, с.416]. «Яҳудиҳо 

номи умумии этникии халқиятест, ки аҷдодони онро яҳудиёни қадим ташкил 

мекарданд. Забони қадимии онҳо забони ибронӣ (ибрит) мебошад» [160, 

с.241]; Дар «Шоҳнома» шакли яҳуду яҳудӣ ба назар нарасид. Фирдавсӣ 

барои ифодаи этникии истилоҳи ҷуҳуд, ҷуҳудӣ, ҷуҳудонро ба маънои нажод 

ва дину оин 28 маротиба корбаст намудааст.  

Ба маънии нажод: 

Май овард, чун хӯрда шуд нон ҷуҳуд, 

В-аз он май варо шодмонӣ фузуд [181, с.444]. 

Ҷуҳудӣ бибурданд пӯён Бироҳомро,  

Ҷуҳуди бадандеши бадномро [181, с.446]. 

Агар фарри яздон бад-ӯ тофтӣ,  

Ҷуҳуде бар ӯ даст кай ёфтӣ [182, с.146]. 

       Ифодагари дину оин:                    

Ҷуҳудону тарсо туро душмананд,  

Дурӯянду бо кеши оҳармананд [182, с.386]. 

Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» этноними «ҷуҳуд» арабӣ гуфта шуда, ба 

ду маънӣ корбаст гардидааст: 1. «яҳудӣ, фарде аз халқи яҳудӣ; 2. Инкор 

кардан; дониста инкор кардан» [151, с.796].  

Вожаи «Яман» арабӣ буда чунин маъниҳоро дорост: 1. «тарафи дасти 

рост 2. номи мамлакатест, ки дар ҷануби нимҷазираи Арабистон воқеъ аст» 

[152, с.643].  

Чу Саббоҳи фарзона шоҳи Яман, 

Дигар шердил Эраҷи пилтан [181, с.445]. 

В-аз он ҷойгаҳ шуд ба шаҳри Яман,  

Ҷаҳонгир бо номдор анҷуман [181, с.445]. 

Миср а. مصر «Мисрӣ» ишора ба мардуми Миср аст. 

Дар аксари фарҳангҳо ба маънии 1. кит. «сарҳади байни ду замин. 2. 

кҳн. шаҳр. 3. номи яке аз давлатҳои араб, ки дар Шарқи Наздик воқеъ аст» 

[153, с.807] зикр шудааст. Аммо мисриён чун халқи дорои таърих ва 
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фарҳанги мустақил дар гузашта хеле машҳур буданд. Онҳо дар натиҷаи 

ғасби арабҳо забону тамаддуни аслии худро аз даст дода, имрӯз чун араб 

машҳур шудаанд. Фирдавсӣ дар шоҳасараш аз сарзамин ва халқи миср 

ёдоварӣ намудааст. 

Мисрӣ чун номи нажод, забон, сарзамин ва маҳсулоти истеҳсолии ин 

халқ дар асар дарҷ ёфтааст. 

Зи ҳиндиву чиниву аз барбарӣ,   

Зи мисриву аз ҷомаи шустарӣ [183, с.283]. 

Зи мисриву чиниву аз порсӣ, 

Ҳамерафт бо ӯ шутурвор сӣ [177, с.161]. 

Камарҳои заррину симинситом,  

Ҳамон теғи мисрӣ ба заррин ниём [180, с.512]. 

Дар байти зерин шоир этнонимҳои румӣ, мисрӣ, порсӣ-ро ба кор 

бурдааст, ки имрӯз низ дар истеъмоланд. Тавассути ин этнонимҳо ишора ба 

мардуме мекунад, ки аҳолии мамлакатҳои Рум, Миср ва Форс/Порс 

мебошанд:  

Зи румиву мисриву аз порсӣ,  

Фузун буд мардон зи сад бор сӣ [181, с.54]. 

Бифармуд то пеши ӯ шуд дабир,  

Қалам хост румиву[мисриву] чинӣ ҳарир [181, с.529]. 

Вожаи дигаре, ки мафҳуми халқу миллатро мефаҳмонад, «ямонӣ / 

яманӣ» маҳсуб мешавад. Вожаи мазкур чунин шарҳ ёфтааст: «Ямонӣ мансуб 

ба Яман, ки номи мулкест маъруф ба ҷониби ямини Каъба; ва алиф дар 

лафзи ямонӣ ивази яке аз ё мушаддада аст. Пас гуфта намешавад «ямонӣ» ба 

алиф ва ташдиди ё, то ҷамъ нашавад ивазу муаввиз, магар «ямонӣ» ба 

тахфифи «таҳмонӣ» ё «яманӣ» ба ташдиди ё [139, ҷ.1, с.415]. Дар «Шоҳнома» 

ҳам дар қолаби ямонӣ ва ҳам Яман истифода гардидааст: 

Ду рух чун ақиқи ямонӣ ба ранг, 

Даҳон чун дили ошиқон гашта танг [176, с.196]. 
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Зи бурди ямониву теғи Яман, 

Дигар ҳар чи буд маъданаш дар адан [181, с.390].                           

В-аз он ҷойгаҳ шуд ба шаҳри Яман, 

Ҷаҳонгир бо номдор анҷуман.      

Чу бишнид шоҳи яман бо меҳон,  

Биёмад бари шаҳриёри ҷаҳон [181, с.445]. 

Бисёр ҷолиб аст, ки дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ номи чанде аз мардуми 

африқо, ба монанди ҳабаш, ҳабашӣ, зангӣ ёд шудааст. 

Истилоҳи «ҳабаш» дар «Шоҳнома» ба чунин маъниҳо омадааст: 

1. Ҳабашистон, Абиссиния, Эфиопия:      

В-аз он ҷойгаҳ шоҳи хуршедфаш, 

Биёмад дамон то замини ҳабаш [181, с.104]. 

2.  ҳабашӣ, аз мардуми Ҳабаша киноя аэ сиёҳпӯст:  

Бараҳна ба ҷанг андар омад ҳабаш,  

Ғамӣ гашт аз он лашкари шерфаш [181, с.104]. 

Фирдавсӣ истилоҳи этникии «зангӣ”-ро ба маънои сиёҳпӯст, гарду чанг, 

сиёҳӣ овардааст, ки киноя ба сиёҳпӯстон мекунад. 

Биёвард Кӯҳрам ба Эрон сипоҳ, 

Замин гашт чун рӯи зангӣ сиёҳ [180, с.167]. 

Ту гуфтӣ замин кӯҳи ҷангӣ шудаст,  

Зи гард осмон рӯи зангӣ шудаст [180, с.520]. 

Ҳамин тавр Фирдавсӣ дар офаридани образҳо аз номи қавму миллатҳо 

васеъ истифода намудааст. 

в] Истилоҳоти марбут ба номи халқу миллатҳои аврупоӣ: юнонӣ, румӣ, 

рус, арманӣ ва ғ. 

 «Рум» аз вожаи лотинии «Roma» гирифта шудааст. 1. «Номи аз 

қадимулайём ба баъзе мамлакатҳои Шарқ маъмули «Рим» ва дигар 

«империяи Рим». Баъди парокандашавии империяи Рим номи Румро танҳо 

барои истифодаи Империяи шарқии Рим [Византия] истифода мекарданд. 

Муаррихони асрҳои миёнаи Шарқ-Осиёи Хурдро ҳатто баъди истилои 
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Салҷуқиён ва туркҳо ҳам Рум ё Румия, сокинонашро бошад Румӣ мегуфтанд. 

Ҷалолиддини Балхии Румиро  бо сабаби дар Кунияи Осиёи Хурд истиқомат 

карданаш ба Румӣ нисбат додаанд» [159, с.427]. Румӣ киноя аз ранги сафед: 

«румӣ» ва «зангӣ» 1. «киноя аз ранги сафед ва сиёҳ; 2. рӯзу шаб; 3. лақаб ва 

тахаллуси Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ» [153, с.173]. Фирдавсӣ ҳам вожаи 

«Рум» ва ҳам «румӣ»-ро ба кор бурда, ба мамлакат ва халқи муқимии он 

ишора намудааст: 

Яке румие буд Мирин ба ном, 

Сарафроз ба ганҷу бо рою ком [180, с.29]. 

Шуданд он замон румиён зардрӯй, 

Ҳама пок бо ғулғулу гуфтугӯй [180, с.56]. 

Бибуд кишвари Рум чун Сандарус,  

Зи ҳар сӯ баромад дами ною кӯс [180, с.64]. 

Ҳамон модарам духтари Қайсар аст, 

Ки ӯ бар сари румиён афсар аст [180, с.342]. 

Саворе даҳ аз румиён баргузид,  

Ки гӯянду донанд гуфту шунид [180, с.513]. 

Мардуми рум аслан аз ҷиҳати баромади этникӣ ба юнонинажодон 

дакка мехӯранд. Истилоҳи рум, румӣ, румиён дар асар зиёд мушоҳида шуда, 

аммо истилоҳи Юнон танҳо як маротиба ба маънои дин омадааст. 

Юнониҳо [худро Hellenes-эллинҳо гӯянд] миллатест, ки аҳолии Юнонро 

ташкил медиҳанд. Бо забони юнонии нав гап мезананд [159, с.219]; юнон дар 

«Ғиёс-ул-уғот» бо истилоҳи Явнон тафсир гардидааст: «Явнон магар 

машҳуд ба замма [яъне Юнон]; ва он мулкест дар иқлими панҷум , дохили 

Рум, ки ба номи Явнон ибни Ёсиф ибни Нӯҳ обод шуда [Аз «Лубоб-ул-

албоб»] [139, ҷ.1, с.418]: 

Дигар дини юнонӣ он порсо, 

Ки дод оварад дар дили подшо [181, с.23].  

 «Рус» номи мулке васеъ дар иқлими шашум ва ҳафтум [139, ҷ.1, с.379]. 

тахминан дар асрҳои IX-X қабилаҳои славянҳои шарқӣ халқияти ягонаи 
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қадимаи русро ташкил додаанд, ки ба он робитаҳои иқтисодӣ, умумияти 

этникӣ, территориявӣ, маданӣ ва забони хос буд [159, с.436]; номи халқ ва 

мамлакати Русия [153, с.173]. 

Ба Рум андарун шоҳ буд Файлақус,  

Яке буд бо рои ӯ шоҳи рус1 [180, с.500]. 

Нахустин, ки бинҳод ганҷи Арӯс,  

Зи Чину зи Бартосу аз Ҳинду Рус [183, с.318]. 

«Сақлоб»- вилоятест дар Туркистон ба мунтаҳои билоди шимолӣ, 

қариби Рум; мардуми он ҷо сурхранг бошанд [139, ҷ.1, с.428]. Вожаи 

«сақлоб» арабӣ буда, чунин шарҳ ёфтааст: САҚЛОБ//САҚЛАБ 1. нажоди 

славянҳо. 2. мамлакати славяннишин. Сақлобӣ//сақлабӣ صقالبي//سقالبي 

 мансуб ба Сақлоб, славянӣ [154, с.197]. Фирдавсӣ вожаи сақлобро صقلبي//سقلبي

дар «Шоҳнома» 18 маротиба ба кор бурдааст: 

Кашониву Шугниву Сақлобу Ҳинд, 

Аз ин марз то пеши дарёи Синд [178, с.222]. 

Зи чиниву шугниву аз ҳиндувӣ, 

  Зи сақлобу ҳарриву аз паҳлавӣ [178, с.264].                             

Зи Турку зи Ҳинду зи Сақлобу Чин, 

Сипоҳ ояд аз ҳар сӯе ҳамчунин [181, с.490].     

Вожаи «алонӣ» номи халқ, қавмест, ки дар «Ғиёс-ул-луғот» шарҳ 

ёфтааст: Аллон номи мулке дар кишвари Рус; ва дар «Бурҳон» вилояте дар 

Туркистон [139, ҷ.1, с.85]. Дар «Шоҳнома» як маротиба истифода 

гардидааст: 

Сипоҳи алонӣ шуданд анҷуман, 

Бузургону фарзонаву ройзан [182, с.98]. 

«Аллон» ҳамон кишвари Олония аст, маъруф ба  Осетия, ки воқеъ дар  

Қафқози шимолӣ ва қисмате дигар дар ҷанубу шимоли марзи Гурҷистон.       

Вожаи «шайбон» дар асар ишора ба аҳли «Шайбон» [137, с.465] 

мебошад, ки Фирдавсӣ якум ба маънии сарзамин, макон, дуюм ба маънои 
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аҳолӣ, мардуми муқими он  истифода намудааст. Вожаи «шайбон» дар ФЗТ 

[1969], ФТЗТ [2008] зикр наёфтааст.  

Зи шайбону ғассониён1 (русиён) даҳ ҳазор,  

Фароз ор гурд аз дари корзор [181, с.405].     

  Истилоҳи «арман» мансуб ба халқи арманӣ мебошад. Арманиҳо ба 

забони арманӣ сухан меронанд, ки он ба оилаи забонҳои ҳиндуаврупоӣ 

дохил мешавад. Дар «Шоҳнома» вожаи «арманӣ» ҳам ба маънои 

ифодакунандаи исми макон ва ҳам халқ, миллат истифода гардидааст:  

Ба маънои макон: 

В-аз Армения то дари Ардабил,  

Бипаймуд бинодилу буми гил [181, с.75]. 

Зи дарёи Чин то ба шаҳри Хазар,    

Аз Армения то дари Бохтар [183, с.277]. 

Ба маънои миллат: 

Ҳаме бурд ҳар кас, ки буд бурданӣ,  

Ба роҳе, ки Мусил буд арманӣ [183, с.85]. 

Ба дасти чапаш номдор арманӣ,  

Або ҷавшану теғи оҳарманӣ [183, с.152]. 

Ҳамин тавр метавон гуфт, ки «Шоҳнома» асари ҷаҳонӣ ва беназири 

таърихи башарият аст, ки аз ҳар нуқтаи назар баррасӣ шавад, манфиат 

меоварад. 

г] Истилоҳоти марбут ба номи халқу миллатҳои чиниву туркӣ  

Вожаи чин дар «Шоҳнома»  хеле серистеъмол буда, 812 маротиба 

истифода гардидааст. Фирдавсӣ онро барои ифодаи маъно ва мафҳумҳои 

зерин корбаст намудааст:  

 а) номи халқ, миллат:  

Яке марди босангу ширинсухан, 

Гузин кард аз он чиниёни куҳан [181, с.474].  

Чу хоқони чинӣ ба айвон расид, 

Фиристодаи меҳрубон баргузид [180, с.235].                      
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б) номи дарё, баҳр: 

Зи дарёи Чин то ба Кирмон расид, 

Ҳама рӯйи кишвар сипаҳ густарид [180, с.604]. 

в) номи мамлакат, кишвар, давлат: 

Чу бо лашкарам тан ба ранҷ оварам, 

Зи Туру зи Чин ному ганҷ оварам [182, с.515].                        

Ки фағфури Чин бо вай анбоз гашт, 

Ҳама кишвари Чин пуровоз гашт [179, с.394]. 

Чунин то баромад сапедадамон, 

Бузургони Чинро сар омад замон [180, с.339]. 

г) номи забон: 

Забонҳо на тозиву на паҳлавӣ,  

На чинӣ, на туркиву, на хусравӣ [181, с.397].  

 Инчунин, маҳсулот ё истеҳсоли мардуми «Чин»-ро бо номи дебои чинӣ, 

ҳарири чинӣ, тарки чинӣ, қабои чинӣ ва ғайра истифода намудааст: 

Бад-ӯ гуфт: Аспи сияҳ барнишин, 

Биёрой танро ба дебои Чин [180, с.378]. 

Камонҳои чочиву тири хаданг, 

Сипарҳои чиниву жӯпини ҷанг [175, с.182]. 

Синоними дигари вожаи Чин калимаи Хитой аст, ки дар асар аҳёнан 

зикр шудааст:  

Ҳама марзи Чин бо Хитову Хутан, 

Гирифташ ба бозӯи шамшерзан [177, с.279]. 

Вожаи турк дар «Шоҳнома» серистеъмол мебошад. Онро шоир ба 

маъноҳои халқи таҷовузгар, ғоратгар, ҷангҷӯй дар офаридани образу 

тасвири воқеаву ҳодисаҳо ба кор бурдааст. Истилоҳи “турк” ишора ба 

қабилаҳои туркзабон аст, ки макони асосии зист надоштанд ва ба чорводорӣ 

машғул буданд. Қадимтарин остони туркнишин, ки Фаридун фарзанди 

калонии худ Турро бар онон шоҳаншоҳу волӣ таъин карда буд, марзҳои 

имрӯзаи кишвари Олтойи кунунӣ ва Муғулистон буд ва дар қадим иқлими 
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ин марзҳо гарму муътадил буд. Ин вожа дар сарчашмаҳо чунин шарҳ 

ёфтааст: «турк- номи қавме мансуб ба Турк, ки марде буд аз фарзандони Нӯҳ 

алайҳиссалом бо номи Ёфиз; ва маҷозан ба маънии маъшуқ ва сипоҳӣ [139, 

ҷ.1, с.189]; Ва ҷойи туркон бештар ҳама андар биёбонҳо ниҳодааст, магар 

андаке, ки андар кӯҳҳост. Ва оби равон ва дарахтон ва кишт... Машриқи ӯ 

ноҳияти Чин аст ва ҷануби вай баъзе Таббат аст ва баъзе Халлух ва мағриби 

вай баъзе Хирхиз аст ва шимоли вай ҳам Хирхиз аст, андар ҳама ҳудуди ӯ 

биравад. Ва ин ноҳият меҳтар ноҳият аст аз турк ва бештарин қавме буданд 

дар асл. Ва мулуки ҳама Туркистон андар қадим аз Туғузғуз будандӣ [122, с.36-

46]. Дар «Шоҳнома» вожаи турк 528 маротиба барои ифода намудани номи 

ҳалқ, миллат ва мамлакату макон корбаст гардидааст:  

номи халқ: 

Чу омад ба бахт - андарун тирагӣ, 

Гирифтанд туркон бар он чирагӣ [175, с.448]. 

Аз анбӯҳи туркони пархошҷӯй, 

Ба сӯйи деҳистон ниҳоданд рӯй [175, с.448]. 

Ки он турк дар ҷанг нараждаҳост, 

Дамоҳанҷу дар кина абри балост [176, с.14]. 

Зи Ҳайтолу турку зи хоқони Чин, 

В-аз он марзбонони Тӯронзамин [183, с.34]. 

номи мамлакат: 

Беандоза лашкар шудаст анҷуман, 

Зи Чочу зи Турку зи Чину Хутан [183, с.34]. 

Пас огоҳӣ омад ба Ҳинду ба Рум, 

Ба Турку ба Чину ба Ободбум [183, с.356]. 

Дар ин росто, бояд аз қавму қабилаҳои дигари мансуб ба чиниёну 

туркон, аз ҷумла истилоҳи этникии туркмон ва яъҷуҷу маъҷуҷ дар асар 

ёдовар шавем. Дар «Шоҳнома» мардуми яъҷуҷу маъҷуҷ ифодаи мардуми 

бадкору саркашро дорад:  
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Зи Яъҷуҷу Маъҷуҷ хаста дилем,   

Чунон шуд, ки дилҳо зи тан бугсилем [181, с.126]. 

Истилоҳи этникии «туркмон» ҳамагӣ як маротиба дар асар истифода 

шудааст: 

Ҳама сӣ ҳазор аз ялон туркмон,   

Бирафтанд бо гурзу тиру камон [179, с.241]. 

Ҳамин тавр, аз баррасии мавод дар ин боб нуктаҳои зерин маълум 

гардид: 

1. Фирдавсӣ барои тасвири ҳодисаву воқеаҳо номи халқу миллат ва 

забону лаҳҷаҳои  қавму қабилаҳои зиёдеро ба кор бурдааст. Ин падида 

заминаи хубе барои таҳқиқот ва баҳсҳои илмӣ роҷеъ ба истилоҳоти этникӣ 

дар замони мо фароҳам овардааст. Инчунин, номи миллату халқиятҳоро бо 

маъниҳои гуногун, ба мисли кишвару давлат, маҳсулоти истеҳсолкардаи он 

халқу миллат истифода гаштаанд ва таҳлилу баррасии луғавиву мавзуии 

онҳо аз манфиат холӣ нест. 

2. Дар маводи  гирдовардаи мо номи қавму миллатҳо ва  халқҳои 

гуногун мушоҳида гардиданд. Як қисми онҳо имрӯз дар истеъмол буда, 

қисми дигарашон аз байн рафтаанд. Шоир онҳоро барои нишон додани 

падидаву ҳодисаҳои таърихӣ ба кор бурдааст. Дараҷаи истеъмоли ин 

калимаҳо якранг нест ва онҳо басомади гуногуну мухталиф доранд: арманӣ, 

турк, араб, тозӣ (араб), юнонӣ, румӣ, чинӣ, порсӣ, курд, эронӣ, деҳқонон, 

озодагон, паҳлавонон, ҳиндиён, лӯрӣ, туркмон, ҷуҳуд, ҳабаш, мисрӣ, яманӣ, 

балуҷӣ, рус, кӯчӣ, ирмонӣ, паҳлавӣ, ҳайтолӣ, бохтарӣ, суғдӣ, сакоӣ ва ғ.  

3. Истилоҳоти этникии каёнӣ, озодагон, деҳқонон, паҳлавӣ, ҳайтолӣ, 

бохтарӣ, суғдӣ, сакӣ дар «Шоҳнома» ишорат ба маънои тоҷикнажод 

мекунанд. Гарчӣ имрӯз қисме аз онҳо дар истеъмол нестанд, вале минбаъд 

онҳо метавонанд дар ин самт объекти таҳқиқоти густурдае бошанд.   
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БОБИ III 

ТАҲЛИЛИ СОХТОРИИ ВОЖАВУ ИСТИЛОҲОТИ ЭТНИКИИ 

«ШОҲНОМА»-И ФИРДАВСӢ 

  Яке аз масъалаҳои муҳими илми забоншиносӣ, аз ҷумла забоншиносии 

тоҷик таҳқиқу таҳлили истилоҳот ва истилоҳгузинӣ маҳсуб меёбад. Барои 

дақиқу аниқ муайян кардани истилоҳоти этникӣ бояд ба сарчашмаҳои 

адабиёти истилоҳшиносии қадим ва имрӯз такя намоем. Истилоҳот дар 

асоси қолабҳои вожасозии забони тоҷикӣ сурат мегирад ва он яке аз роҳҳои 

ташаккул ёфтани истилоҳоти илмӣ-техникӣ маҳсуб меёбад. 

 Истилоҳсозии забони тоҷикӣ дар асоси роҳу усулҳои суннатии 

калимасозии забони тоҷикӣ сурат мегирад.  

 Албатта, истилоҳоти этникӣ низ монанди дигар вожаҳои забон аз 

ҷиҳати сохтор: а) сода, б) сохта, в) мураккаб ва г) таркибӣ ё истилоҳибора 

мешаванд.  Дар ин боб вожаву истилоҳоти этникии «Шоҳнома» аз ҷиҳати 

сохтор баррасӣ гардида, воситаҳои фаъол ва ғайрифаъоли истилоҳсозии 

этникӣ нишон дода мешаванд. 

 3.1. ВОЖАВУ ИСТИЛОҲОТИ СОДАИ ЭТНИКӢ ДАР «ШОҲНОМА»  

 Дар таркиби луғавии забон вожаҳои сода мавқеи хос дошта, фонди 

луғавии забонро ташкил медиҳанд. Вожа ва истилоҳоти содаи этникӣ дар 

«Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ серистеъмол ҳастанд, ки онҳоро аз 

ҷиҳати тобишҳои маъно ва ифодаи мафҳум  ба чунин гурӯҳҳо ҷудо намудан 

мумкин аст: 

 а] Вожаву истилоҳоте, ки номи миллату қавмҳоро ифода мекунанд. Дар 

объекти таҳқиқ 44 номи қавму миллатҳо мушоҳида гардид, ки баъзеи онҳо 

имрӯз дар истеъмол нестанд: паҳлав, гавон, гевон, сагзиён, хузиён, ковиён ва 

ғ. 

 Дар «Шоҳнома» вожаи содаи паҳлав истифода гардида, ки дар 

фарҳангҳо чунин шарҳ дода шудааст: Вожаи «паҳлав –паҳлавони шуҷоъ, 

далер, киноя аз Рустам; номи шаҳр» [137, с.280]; «паҳлав ба маънии шаҳр; ва 

забони паҳлавӣ мансуб бад-он аст, чаро ки ин забон дар айёми қадим ба 
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шаҳрҳо буд; ва ба маънии марди шуҷоъ ва диловар ва марди соҳиби ҷоҳу 

ҷалол» [139,  ҷ.2, с.170].  

                   Бар он кӯҳ-бар хеши Кайхусрав аст,  

                 Ки як мӯйи ӯ беҳ зи сад паҳлав аст [177, с.405]. 

Дар асар вожаи сагзӣ//сагзиён мушоҳида гардид, ки чунин маънидод 

шудааст: «сагзиён-номи кӯҳи Рустам; ва забоне аз ҳафт забони порсӣ; ба 

маънои Систон, чи Систон ва Сагзистон гӯянд ва навиштаанд, ки таваллуди 

Рустам дар он ҷо шудааст» [139, ҷ.1, с.431]:  

Бад-ӯ гуфт к-«Эй боби равшанравон, 

                 Сипоҳе ба ҷанг омад аз сагзиён [180, с.469]. 

Ду пури ту Нӯшозару Меҳрнӯш, 

Ба зорӣ ба сагзӣ супурданд ҳуш [180, с.469]. 

Барошуфт бо сагзӣ он номдор, 

Забонро ба дашном букшод хор [180, с.469]. 

Вожаи «сосон»  ишора ба сулолаи Сосониён аст ва Сосон-номи писари 

Баҳман аст» [139, ҷ.1, с.406]; асосгузори сулолаи сосониён; номи писари 

Баҳман, писари Исфандиёр; номи халафи Сосони III [137, с.341]: 

Ки Сосон ба пили жиён барнишаст, 

Яке теғи ҳиндӣ гирифта ба даст [181, с.532]. 

 Дар «Шоҳнома» калимаву истилоҳоти ифодакунандаи номи қавму 

миллат, халқиятҳо дар қолаби сода корбаст гардидаанд, ки шарҳи баъзеи 

онҳо аз манфиат холӣ нест: рум, ҷуҳуд, ҳабаш, порс, тӯр, турк, курд, араб,  

кӯчу балуч,  кай, паҳлав ва ғ. 

 Истилоҳоти этникии порс, рус, румӣ, ҷуҳуд, араб, ҳабаш, турк, курд, 

имрӯз низ мавҷуданд. Ин вожаҳо марбут ба халқу миллат ва ҷойи 

истиқомати онҳо ҳастанд. Фирдавсӣ ҳангоми тасвири ҳодисаву воқеаҳои 

таърихӣ барои нишон додани симои ботинӣ, зоҳирӣ ва мушаххас баён 

кардан номи халқу миллатҳоро бо ҷойи истиқоматашон ишорат кардааст. 

Яке аз вожаҳои серистеъмол вожаи “румӣ” аст, ки ишора ба аҳли Рум 

мекунад. Дар асар ин вожа дар қолаби сода 442 маротиба истифода 
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гардидааст. Вожаи румӣ сохта буда, аз топоними Рум ва пасванди –ӣ ба 

вуҷуд омадааст: 

Зи Қайсар бипурсиду пӯзиш гирифт, 

Бар он румиён-бар фурӯзиш гирифт [180, с.113]. 

Яке румие буд, Мирин ба ном, 

Сарафроз бо ганҷу бо рою ком [180, с.63]. 

Бар оини ин шуд пайафканда Рум, 

Ту роҳе магир андар обод бум [180, с.61]. 

 Истилоҳи «ҷуҳуд» синоними вожаи яҳуд мебошад. Дар «Шоҳнома» ин 

вожа 12 маротиб истифода гардидааст: 

Ҷуҳудест дарвешу шаб гурсуна,  

Бихуспад ҳаме бар замин барҳана [183, с.79]. 

Ҷуҳуд он дари хона аз пай бубаст, 

Биёвард хону ба хӯрдан нишаст [183, с.79]. 

Май овард, чун хӯрда шуд нон, ҷуҳуд, 

В-аз он май варо шодмонӣ фузуд [183, с.79]. 

 Вожаи «турк» ишора ба миллати туркнажод аст: Турк 1. «номи умумии 

халқҳои туркзабон; 2. туркистонӣ; аҳли Тӯронзамин» [153, с.357]. «Туркҳо 

дар сарчашмаҳо бо номҳои гуногун маълуманд, вале бояд гуфт, ки ин номҳо 

ба ҳамдигар хеле айният доранд. Чиниҳо онҳоро туцзюе мегуфтаанд ва он 

ҳамон тюркют мебошад, ки он номи туркҳо дар забони жожҳои муғулзабон 

аст. Мувофиқи катибаҳо худ тюрк мегуфтанд, суғдиёну порсҳо онҳоро турк 

меномиданд»  [21, ҷ. 1, с.286]. Вожаи турк дар «Шоҳнома» ба чунин маъниҳо 

омадааст: 

1. номи миллат, халқ: 

Бирафтанд туркон зи пеши муғон, 

Кашиданд лашкар сӯи Домғон [176, с.23].  

2. маҷ. маҳбуба, хушрӯй. 3. маҷ. ғоратгар; киноя аз чашм.  

В-агарна саворони туркону Чин, 

Ҳам аз Рум гурдони ҷӯяндакин [175, с.156].  
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Камон турки гулрух ба зеҳ барниҳод, 

Ба дасти чапи паҳлавон дарниҳод [177, с.277]. 

«Курд» яке аз халқҳои ориёинажод, ки асосан дар Эрон, Ироқ, Туркия, 

Сурия ва дар Қафқозу Осиёи Миёна зиндагӣ мекунанд. 

Кунун курд аз он тухма дорад нажод, 

К-аз обод н-ояд ба дил бар-ш ёд [180, с.74]. 

Сипоҳе зи Истахр бемар бибурд, 

Бишуд сохта-то кунад разми курд [182, с.586]. 

 Вожаи «озар» дорои маъноҳои гуногун аст, ки дар маводи мо ба чунин 

маъниҳо истифода гардидааст: 

1. оташ, оташи муқаддас: 

Яке озаре сохт, Барзин ба ном, 

Ки буд бо бузургиву бо фарру ком [180, с.36]. 

Магар ҳафтсад марди оташпараст, 

Ҳама пеши озар бароварда даст [179, с.216]. 

Яке ҳафта мехонд Устову Занд, 

Ҳаме гашт бар гирди озар нажанд [184, с.196]. 

2. Номи моҳи нуҳуми соли шамсӣ, ки ба 22 ноябр-21 декабри соли 

мелодӣ рост меояд; муқ. Озармоҳ: 

Куҷо моҳи озар буду рӯзи дай, 

Гаҳи оташу мурғи бирёну май [184, с.487]. 

3. Шакли кӯтоҳшудаи Нӯшозар, номи писари чаҳоруми Исфандиёр; 

кӯтоҳшудаи Озарбодгон [Озарбойҷон] истифода гардида, дар асар ҳамаи 

маъниҳои он истифода гардидааст: 

Чу Баҳром рух сӯи Озар ниҳод, 

Фиристода омад зи қайсар чу бод [182, с.328]. 

4. Бути озарӣ: бути зебое, ки падари Иброҳими пайғамбар Озар 

тарошида буд: 

Ҷудо гашт аз ӯ кӯдаке чун парӣ,  

Ба чеҳра ба сони бути озарӣ. 



121 
 

Ба Зобулситон шуд ба пайғамбарӣ, 

Ки нафрин кунад бар бути озарӣ [179, с.214]. 

5. Озарӣ-оташранг, сурхранг; сурх: 

Зи хуне, ки буд баҳраи модарӣ,  

Биҷӯшиду шуд чеҳрааш озарӣ [179, с.469]. 

Фирдавсӣ дар асараш  вожаи содаи этникии арабро ҳам  истифода 

намудааст:  

Ба номи паричеҳрагони араб, 

Кунун баркушоям ба шодӣ ду лаб [175, с.149].  

Ҳар он кас куҷо ёфтӣ аз араб, 

Намондӣ, ки пешаш кушодӣ ду лаб [183, с.74]. 

Аробӣ Зулактоф кардаш лақаб, 

Чу аз муҳра букшод китфи араб [183, с.74]. 

Вожаи «каён» дар асар серистеъмол аст. Калимаи каён дар сарчашмаҳо 

ҳамчун ифодакунандаи маънои шоҳ, ҳоким, подшоҳ зикр гардидааст, ки 

тафсири баъзеи онҳо аз аҳаммият орӣ нест. Калимаи кай  ба маънои подшоҳ 

бувад ва номи «кай»-ро аз баландии қадр «кайвон» баргирифтаанд [108, 

с.74]. «Кай» ба маънои баландмақом, сарвар, пешво, сардори ҳалқ ё миллате 

фаҳмида мешуд. Вожаи «кай» синоними калимаи «каён» мебошад. Дар 

«Шоҳнома» ҳамчун ифодакунандаи унвони силсилаи шоҳоне, ки баъди 

Пешдодиён ҳукмронӣ кардаанд, зикр ёфтааст. 

Дар китоби «Энсиклопедияи советии тоҷик» [1981] чунин омадааст: 

Саромадашон Кайқубоди каёнӣ исми ҷамъ аз кай, ки дар «Авесто» дар 

шакли «кавӣ» ба маънои шоҳ, ҳоким омадааст. Дар забони паҳлавӣ дар 

шакли «ке» чун ифодаи шоҳ ва дар ҳиндии қадим дар шакли «кавӣ» ба 

маънии пешвои динӣ низ дучор мешавад. Дар «Авесто» Кайқубод, Кайковус, 

Сиёвуш, Кай Гуштосп (Виштосп), Кайхусрав номбар шудаанд. Дар бораи 

каёниён дар осори забони паҳлавӣ «Бундаҳишн» [дар нажод ва насаби 

каёниён], «Динкарт», «Минӯи хирад» ва манбаъҳои баъди асрҳои VI-VII 

маълумот ҳаст» [157, с.170]. Муаллифони ин асар маълумоти «Шоҳнома»-ро 
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маълумоти ҷамъбастӣ ҳисобидаанд. Ба ақидаи М.М. Дянконов ва А. 

Кристенсен «каёниён» шоҳоне буданд, ки дар асрҳои IX-X то м. дар 

сарзамини Бохтар дар давраи аз ҳам ҷудо шудани қабилаҳои ҳиндуэронӣ 

ҳукмронӣ намудаанд.  

Вожаи «каён» мансуб ба мамлакати тоҷикнажодон аст, ки ишора ба 

давлати каёниён мекунад. Каён ҳамчун лексикаи этникӣ  дар асари безаволи 

«Шоҳнома» серистеъмол буда, ба воситаи он бо ёрии васлшавии калимаҳо 

ва пасвандҳои калимасози забони тоҷикӣ калимаҳои сохта ва мураккаб, 

инчунин тариқи воситаҳои грамматикӣ ибораҳо сохта шудаанд, ки ҳар яке 

аз ин вожаҳоро аз ҷиҳати қолаб дар мавридаш шарҳ хоҳем дод.  

Калимаи каён дар «Шоҳнома» дар шакли сода-каён- 257 маротиба, 

сохта каёнӣ-28 маротиба истифода гардидааст, ки дар таркиби ибораҳо 

истифода шудаанд. Дар қолаби калимаи мураккаб 8 маротиба мушоҳида 

гардид. 

Дар байти зерин шоир ишора ба сулолаи Каёниён намудааст: 

Бад-ӯ гуфт Баҳроми ҷангӣ манам, 

Ки бехи каёнро зи бун барканам [183, с.34].     

Дар мисоли зерин ибораи тухми каён истифода шудааст, ки ишора ба 

наслу нажод мекунад:  

Зи тухми каён мо ду пӯшида пок,  

Шуда ром бо ӯ зи бими ҳалок [175, с.110].  

Ҷавон кай шикебад зи ҷуфти ҷавон, 

Ба вижа, ки бошад зи тухми каён [178, с.71].  

 Дар «Шоҳнома» вожаи «кӯчу балуҷ»  9 маротиба мушоҳида шуд, ки 

ифодакунандаи номи мардумро дорад. Вожаи «балуҷ» аз ҷиҳати пайдоиш, 

ҳамчун як қавми эронинажод, аслу насаб мавриди таваҷҷуҳи олимону 

муҳаққиқон қарор гирифтааст [ниг. Hughes A. 1877; Dames M. L. 1904; 

Ошанин Л.В., Зезнекова В.Я. 1953; Эраҷ А.  2001.  

Дар мавриди пайдоиш ва аслу насаби балуҷҳо ақидаҳо мухталиф буда, 

бархе  бар он андешаанд, ки балуҷҳо бо арабҳо муносибати хешӣ доранд 
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[166, с.18] бархе ононро аз нажодҳои турк ё роҷпутҳои ҳиндӣ [162, с.171-172] 

донистаанд.  

М. Деймс муҳаққиқи машҳури англис бар он андеша аст, ки «балуҷҳо» 

аз шимоли Эрон (аз соҳилҳои ҷануби баҳри Хазар)  ба сӯйи ҷануб ва ҷануби 

шарқ муҳоҷират кардаанд [164, с.54-60]. Аммо аксарияти балуҷҳо [чи ғарбӣ, 

чи шарқӣ] худро бозмондагони аъроби навоҳии шаҳри Ҳалаби Сурия 

медонанд.  Бештари муҳаққиқон бар он андешаанд, ки дар сиришти бархе аз 

қабоили балуҷ андаке аносири арабӣ вуҷуд дорад, ки ҳини иқомати балуҷҳо 

дар савоҳили Кирмон бо он омезиш ёфтанд, зеро дар ин минтақа, аъроб низ 

зист мекарданд.  

М. Г. Пикулин, муаллифи китоби «Балучҳо» ин ақидаро пуч меҳисобад. 

Бо арабҳо пайванди таборӣ надоштани балуҷиҳоро М. С. Элфистон низ 

таъкид намудааст: «балуҷҳо чунон ки пиндошта мешавад, ҳаргиз бо араб 

пайванде надоранд» [21, ҷ.2, с.8]. 

Сарчашмаи муътамаде, ки дар бобати аслу насаби балуҷҳо маълумоти 

мушаххас ва амиқ диҳад, мавҷуд нест.  

Абдуллоҳ Носирӣ яке аз донишмандони муосири Эрон гуфтааст: 

«Забони балуҷ то ҳудуди зиёде ба лаҳҷаи курдӣ шабоҳат дорад... забони 

курдӣ барои балуҷҳо то андозаи зиёде мафҳум аст ва бисёрии луғатҳои 

курдӣ ва балуҷӣ яке аст. Шабоҳати зиёди забон ва либоси балуҷҳо ва 

курдҳо, ки ҳар ду қавм монанди порт либос мепӯшанд, ба хусус, шалвори 

курдҳо ва балуҷҳо, ки айнан либоси портӣ аст, чунин тасаввуреро ба вуҷуд 

меоварад, ки мардуми курду балуҷ ҳар ду қавми воҳиде будаанд, ки ба 

лиҳозе аз ҳам ҷудо шудаанд» [7, с.404].  

Ба ин гуфта бояд афзуд, ки «дар Балуҷистони шарқӣ се гурӯҳи қавмии 

дигар низ зиндагӣ мекунанд, ки забонашон порсӣ аст: аввал, ҳазораҳо, ки аз 

навоҳии марказӣ ва ҷанубии Афғонистон, дар давраи салтанати 

Абдураҳмонхон [1880-1901] иҷборан кӯчонида шуда ва дар Балуҷистон 

мустақар гардиданд [гӯйиши ҳазорагии Балуҷистон аз забонҳои расмии 

иёлат ба ҳисоб рафта, дар расонаҳои давлатӣ нашриёт дорад]. Дуюм, 
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муқаддам бар ҳазораҳо, деҳворҳо [тоҷикҳо], ки дар Қалот, Кветта ва Макрон 

ва навоҳии марзӣ бо Эрон зиндагӣ мекунанд. Инҳо низ, аз бумиҳои минтақа 

мебошанд. Сеюм, дастаҳои муҳоҷирони ҷангҳои 30 соли ахири Афғонистон, 

ки забони миёнҷӣ [lingua franca] ҳамаашон форсӣ-дарӣ аст. Забонҳои умдаи 

Балуҷистони ғарбӣ, балуҷӣ ва порсӣ-дарӣ аст» [7, с.432].  

Фирдавсӣ вожаи балуҷро 12 маротиба истифода намуда, ишора ба 

халқе намудааст, ки дар замони салтанати Ардашер зиндагонӣ кардаанд:  

Ҳам аз паҳлавӣ, порс, кӯчу балуҷ,  

Зи Гелони ҷангиву дашти Саруҷ [176, с.320]. 

Бибуд эмин аз ранҷи эшон ҷаҳон, 

Балуҷе намонд ошкору ниҳон [182, с.740]. 

  Зи кори балуҷ арҷманд Ардашер, 

Бикӯшид бо кордонони пир [182, с.738]. 

Зи гуфтори деҳқон барошуфт шоҳ, 

Ба сӯи балуҷ андаромад зи роҳ [182, с.738]. 

«Лӯрӣ-номи тоифаест, ки ба бозигарӣ ва сароидан ба кӯчаҳо пешаи 

эшон бошад» [139, ҷ.2, с.215].  

Аз он лӯриён баргузин даҳ ҳазор,  

Нару мода бар захми барбат савор. 

Чу Лӯрӣ биёмад ба наздики шоҳ, 

Бифармуд то баркушоданд роҳ [181, с.639]. 

Дар асар вожаи «рус» корбаст гардида, ки номи мулки васеъ дар 

иқлими шашум ва ҳафтум [139, ҷ.2, с.379]; номи кишвар аз мардуми Русия; 

[142, с.385] фаҳмида мешавад. Дар «Шоҳнома» ҳам ба маънои миллат ва ҳам 

давлат омадааст: 

Ба Рум андарун шоҳ буд Файлақус, 

Яке буд бо рои ӯ шоҳи рус [180, с.500]. 

Нахустин, ки бинҳод ганҷи Арӯс,  

Зи Чину зи Бартосу аз Ҳинду Рус [183, с.318]. 
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Дар «Шоҳнома» қабилае бо номи «яъҷуҷу маъҷуҷ» мушоҳида гардид, ки 

ба қабилаи туркҳо рабт дорад. «Яъҷуҷ» ва «маъҷуҷ» ё «ҷуҷ» ва «маъҷуҷ» 

номи ду қабилаи «турк» аз насли Ёфис ибни Нӯҳанд, ки гӯшҳои дароз 

доранд, бар он гуна ки чун шаб фароз ояд, яке дар зер афкананд ва яке ба 

унвони лиҳоф ба рӯй кашанд. Ин қавм дар дунё фасод мекарданд ва чун 

Зулқарнайн [Куруши Кабир] ба диёри онҳо расид, мардум аз зулми яъҷуҷу 

маъҷуҷ ба ӯ паноҳ бурданд ва аз ӯ ёрӣ хостанд, ки инон диёри моро 

мунҳадим мекунанд ва кишти моро мехӯранд ва чорпоёни моро медаранд» 

[142, с.703]. Мураттиби «Фарҳанги асотир ва достонвораҳо дар адабиёти 

форсӣ» такя бар сарчашмаҳо зикр намудааст, ки ин қавм мансуб ба татар 

[тотор] ва муғул аст. Муаррихони яҳуд маҳалли эшонро Қафқоз нишон 

додаанд [142,  с.704]: 

Зи Яъҷуҷу Маъҷуҷ хастадилем,  

Чунон шуд, ки дилҳо зи тан бугсилем [181, с.126]. 

Зи Яъҷуҷу Маъҷуҷ гетӣ бираст, 

Замин гашт ҷойи нашиму нишаст [181, с.129]. 

Вожаи «дебо» ба маънои шоҳии зарбофт, кимхоб, ҳарири алвон [137, 

с.127] корбаст мешавад. Дар байти зерин ишора ба матои хос, ё истеҳсоли 

чиниёну румиён ифода ёфтааст: 

Ба дебои чинӣ биёростанд, 

Зи ҳар гунае созҳо хостанд [176, с.375]. 

Зи дебои румӣ, ба пешаш савор, 

Рада баркашида фузун аз ҳазор [176, с.224]. 

 Вожаи «тарг» – кулоҳхӯд, тоскулоҳ мебошад, ки дар байти зерин ба 

маънои кулоҳе, ки хоси румиҳост омадааст: 

Ниҳон кард гесӯ ба зери зиреҳ, 

Бизад бар сари тарги румӣ гиреҳ [176, с.186]. 

 Вожаи «тарк» синоними калимаи «тарг» буда, ба ҳодисаи фонетикӣ 

дучор гардидааст ва дар асар ҳар ду қолаб мушоҳида гардид: 
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Яке тарки румӣ ба сар барниҳод,  

Яке бора зер андараш ҳамчу бод [175, с.337]. 

 Ҳар як ҳалқу миллат дорои ҳунарҳои халқӣ мебошад. Дар мисоли зерин 

шоир ба теғи мисрӣ, ки хоси ин миллат аст, ишора намудааст: 

Камарҳои заррину симинситом,  

Ҳамон теғи мисрӣ ба заррин ниём [180, с.512]. 

б] Номи шаҳру кишварҳои зиёде корбаст гардидаанд, ки дар мавриди 

зарурӣ ба маънои семантикии онҳо рӯй меорем. Кашмир, Кобул, Хутан, 

Эрон, Тӯрон, Ҳинд, Рум, Чин, Порс, Тур, Кашвод, Систон, Бохтар, Марв, 

Ховар, Яман, Мозандарон, Барбар, Миср, Шом, Хитой, Хоразм, Балх, 

Ироқ, Армения, Ому, Зам, Тирмиз ва ғ. 

Вожаву истилоҳоте, ки номҳои ҷуғрофӣ, шаҳру деҳаҳоро ифода 

мекунанд, дар асар зиёд мебошанд. Чунин вожаҳоро аз ҷиҳати дараҷаи 

истеъмол ба ду гурӯҳ ҷудо намудан мумкин аст.  

 1] Вожаҳое, ки имрӯз дар истеъмол нестанд, дар асарҳои таърихӣ ва 

бадеӣ, ки дар гузаштаи дур таълиф гардидаанд, мушоҳида мегарданд. 

Мочин, Кӯс, Авлод, Чоч ва ғ.  

 Мочин: Чину Мочин-Хитой ва ғайри Хитой, Хитой ва мамлакатҳои 

ҳамсояи он: 

Сипоҳ андарорад зи Мочину Чин, 

Ба мо-бар кунад танг рӯи замин [183, с.701]. 

Шаби тира бояд шудан сӯи Чин 

В-агар сӯи Мочину Мукронзамин [183, с.474]. 

Вожаи «Чоч» номи қадимаи Тошкант буда, дар ду шакл: «Чоч» ва 

«Шош» истеъмол мегардид. «Чоч  ноҳияест бузург ва ободон ва мардумоне 

ғозипеша ва ҷангкун ва тавонгар ва бисёрнеъмат» [122, с.67] сабт шудааст.  

Дар «Шоҳнома» ин вожа серистеъмол аст: 

Гар эдун, ки равшан шавад рои шоҳ, 

Аз эдар ба Чоч андарорад сипоҳ [179, с.336]. 
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Вожаи «Мочин»  ба маънии Хитой ва ғайри Хитой, Хитой ва 

мамлакатҳои ҳамсояи он, ҳамчун Япония, Бирма омададааст: 

Ҳама номдорони Мочину Чин,   

Нишаста бари шоҳи туронзамин [179, с.232]. 

 Суғд-Suγd ҳамчун дуюмин кишвар дар қадимтарин қисматҳои «Авесто», 

ки ба авохири асри ҳафт ва авоили асри шашуми пеш аз мелод тааллуқ 

доранд, дар боби аввали «Видевдат» дар сислсилаи «беҳтарин кишварҳо ва 

мамлакатҳои офаридаи Аҳурамаздо» номбар карда мешавад: «Ayiryanam 

vaija [Паҳнои Ориёно], Suguda Sayana [Сукунатгоҳи суғдиён], “ گَوه   Gvah – 

макони суғдиён”, “ ماُوروی  Maurvy [ноҳияи Марв], тавоно, ростипараст”,         

“ بهدی  Bаhdi [Бохтар], зебо бо дирафшҳои афрошта”, “  َنِسيَه Nisya, ки байни 

Mauru ва  بهدی Bаhdi воқеъ аст”, Harayva  هََريَوه [ноҳияи Ҳирот] ва навоҳии 

дигар то мавзеъҳои Ҳинд ва هََرخَوتی Haraxvaty [Araxoziya] дар ҷануби шарқӣ, 

 Haytumanta дар водии Hilmand [Ҳилманд] дар ҷануб, кишварҳои هَيـتوَمنتهَ 

Гургониён ва Роғ [дар шимолу шарқии Мод] дар Ғарб» [92, с.71].  

«Суғд»-ноҳияест, ки андар навоҳии машриқ ҷое нест, аз он хуррамтар, бо 

обҳои равон ва дарахтони бисёр ва ҳавои дуруст ва мардумони меҳмондор ва 

омезанда ва неъмате фарох ва ободон ва мардумони нарми диндор бисёранд 

[122, с.121]. 

Ҳамэдун бирав то дари Суғд низ, 

Наҷӯяд кас он подшоҳӣ ба чиз [179, с.114]. 

Зи Суғду Кашонӣ сипаҳ баргирифт, 

Ҷаҳоне бад-ӯ монда андар шигифт [179, с.340]. 

«Suγd» ба ду маънӣ – «фишурда» ва «васеъ» истифода мешудааст. 

«Suγd» ба маънии васеъ тамоми водии Зарафшон (баъзе навоҳии улёи онро 

истисно мекарданд) ва водии Қашқадарё (Кешрӯд) мебошад. Ҳамзамон 

тасаввуроте низ маъмул буд, ки «Suγd» танҳо ноҳияи Самарқанд мебошад»  

[21, ҷ.1, с.379].  
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 «Суғд» номи кишвари мутеи Ҳахоманишиҳо [92, с.176]. Суғд-замини 

нишеб, ки оби борон дар он ҷамъ шавад; номи шаҳрест наздики Самарқанд 

[139, ҷ.2. с.426]. Дар «Шоҳнома» он ба маънои мамлакат, шаҳр омадааст:  

Ба Суғд аст бо лашкар Афросиёб, 

Сипоҳу сипаҳбад ба ин рӯи об [176, с.325]. 

Бухорову Суғду Самарқанду Чоч, 

Сапеҷобу он кишвару тахти оҷ [176, с.326]. 

Забоншинос О.Ҳ. Қосимов дар мақолааш «Номвожаи Suγd дар 

«Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ» 17 маротиба корбаст гардидани вожаи 

Суғдро дар асар ёдрас намуда, чунин меорад: «Аз 17 маротибаи корбурди 

Suγd дар «Шоҳнома» ду маротиба дар паҳлуи он номи Хатлон, се дафъа 

Самарқанд, чор дафъа Бухорову Чоч ва дигар номҳо: Хоразм, Хутан, 

Тирмиз, Балх, Гургон, Ганг, Сапеҷоб, Чағонӣ, Бомӣ, Тарак, Кашонӣ, 

Ҳайтол, Ҷайҳун ва ғайра сабт шудаанд. Яъне, дар асоси абёти ҷ.3, саҳ 77 ва 

ҳамнишинии дигар топонимҳо бо Suγd чунин хулоса кардан мумкин аст, ки 

барои Фирдавсӣ «Suγd» кишваре алоҳида буд ва дар ҳамсоягии Чочу 

Самарқанду Бухорову Хатлону Тирмизу Балху Хутан ва ғ. қарор дошт [45, 

с.45-48]. 

Ба Суғд-андарун буд як моҳ шоҳ, 

     Ҳама Суғд шуд шоҳро некхоҳ.  

  Зи Суғду Кашонӣ сипаҳ баргирифт, 

  Ҷаҳоне бад-ӯ монда андар шигифт [179, с.227]. 

Маълумоти «Шоҳнома» бори дигар собит месозад, ки «Suγd» ва 

«суғдиён» ҳамчун яке аз пешиниёни миллати тоҷик таърихи бостониву 

тӯлонӣ дошта, аз замони Зардушту «Авесто» то кунун нақши худро дар 

ташаккули моддиву маънавии айнияти миллии тоҷикон хеле барҷаставу 

муассир гузоштааст. 

 Armina –Армения, Арманистон, муфради мардона [92, с.160]. 

Арманиҳои қадим аз аҳолии қисми шимолу шарқии Осиёи Хурд пайдо 

шудаанд. Ин сарзамин дар навиштаҷоти хетҳо аз асрҳои XVI-XV то м. 
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Арматан, баъдтар дар асрҳои XIV-XIII то м. Ҳайас номида мешуданд. 

Аҷдоди арманиҳо, ки бо номи урумейҳо маълум буданд, дар асри XII то м. 

ба музофоти Шуприаи Ошур зада даромаданд. Аз ҳамин вақт ошурҳо низ 

Шуприаро Арме мегуфтагӣ шуданд. Он дар миёнаи асри XII то м. ба 

давлати Урарту бо номи Арме ё Урме ҳамроҳ шуд. Аҳолии ин вилоятҳо бо 

забони ҳиндуаврупоӣ –забони аҷдодӣ, яъне арманӣ муошират мекарданд, ки 

бо мурури замон забони муоширати қабилаҳои калон гардид. Баъди забт ва 

торумори салҷуқиён муҳоҷирати арманиҳо ба дигар мамлакатҳо авҷ гирифт. 

Ҳоло арманиҳо дар кишварҳои гуногун, аз ҷумла ИМА, Эрон, Фаронса, 

Лубнон, Туркия, Озарбойҷон, Сурия, Ироқ, Бразилия, Лубнон, Юнон, 

Уругвай, Булғория, Ҳиндустон ва ғ. зиндагӣ мекунанд. Номи қадимии 

кишвари арманиҳо бо номи Айастон–кишвари арманиҳо истифода 

мегардид. Номи Арманистон дар сангнавиштаҳои даврони Ҳахоманишӣ дар 

шакли Armina омадааст, ки яке аз сатрапияҳои империяи Ҳахоманишӣ буд. 

Бояд зикр намуд, ки арманиҳо дар сарзамини Порс зиндагӣ ва фаъолият 

менамуданд. Аз ин сабаб дар «Шоҳнома» ҳангоми тасвири ҳодисаву воқеаҳо 

Фиравсӣ вожаи Армения, арманӣ-ро истифда намудааст. Дар байти зерин 

вожаи Армения ҳамчун ифодакунандаи мафҳуми ҷуғрофӣ истифода 

гардидааст:  

В-аз Армения то дари Ардабил, 

Бипаймуд бинодилу буми гил [182, с.75]. 

Чу омад ба Армения дар сипоҳ,  

Сипоҳи Хазар баргирифтанд роҳ [182, с.476]. 

 «Бобул» яке аз кишварҳои тобеи шоҳаншоҳии Ҳахоманишӣ; аккодӣ, 

бобулӣ [92, с.165] маҳсуб меёбад. Бобул/ Бобил–номи шаҳри қариби Куфа; 

...номи шаҳрест аз Ироқ ва дар он ҷо чоҳест, ки Ҳоруту Морут дар он 

муаззабанд [139, ҷ.1, с.112]. Мураттиби «Фарҳанги асотир ва достонвораҳо 

дар адабиёти форсӣ» дар мавриди вожаи мазкур чунин меафзояд: «Бобил 

(Bobylon) ба маънии Боб-ул-лоҳ [Аъломи Қуръон] номи шаҳре будааст бар 
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канори Фурот, ки бинои онро ба Гаюмарс ва ё ба қавме аз Ҳушанг ва 

Намруд нисбат додаанд» [140,  с.103].  

Ба Эрону Бобул зи кишту дуруд, 

  Намондӣ худ аз буму бар тору пуд [184, с.665]. 

 Varkana-Гургон номи вилоят, Gurgon-паҳлавӣ [92, с.179].  

Деҳистону Гургону он буму бар 

  Бигирад, барорад ба хуршед сар [179, с.105]. 

 Вожаи Фархор аз Brgh’r бохтарӣ ва маъхуз аст аз Wihāra санскрит ба 

маънии «дайр, маъбад, бутхона» [Фархори бузург]: 

Ҷаҳон гашт бар сони мушки сиёҳ, 

Чу Фархор баргашт з-Эрон сипоҳ [178, с.301]..  

Муаллифи «Фарҳанги Рашидӣ» дар мавриди вожаи «Рай» менависад: 

«Ва қарияест ба як фарсахи Сабзавор ва ба маънии мулки Рай//Роз наёмада, 

балки араб дар нисбати «Рай» тағйир дода «Розӣ» гӯяд» [8, с.110]. 

Чу Гургини Милоду гурдони Рай, 

Бирафтанд яксар ба фармони кай [179, с.264].  

Сари ҳафтаро кард оҳанги Рай, 

Ҳама роҳ бо ромишу руду май [179, с.458]. 

 «Ганг» номи шаҳре дар Туркистон аст, ки аз ғояти хуррамӣ ба 

Баҳорхона ва Гангбиҳишт ва ...биҳиштганг низ маъруф аст. Гӯянд шабу рӯз 

дар он якранг аст ва ҳавои он дар ниҳояти эътидол. Бархе онро номи 

бутхонае воқеъ дар Туркистон донистанд, ки бинои он ба Ковус мансуб аст 

ва ба назар мерасад, ки дар адаби порсӣ низ ба ҳамин мафҳум шинохта аст 

[141, с.135]. Фирдавсӣ онро ба маънои кишвар, макон тавсиф намудааст: 

                             Чу бар паҳлавонӣ забон ронданд, 

Ҳаме Ганги Дижҳӯхташ хонданд [175, с.102]. 

Бародар бувад Ҷаҳну ҷангӣ Пашанг, 

Ки дар ҷанг дарё кунад кӯҳи Ганг [175, с.293]. 
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Ба маънои бутхона:           

Чунин то расиданд наздики Ганг,   

Ки он буд хуррамсарои диранг [176, с.304]. 

 Дар «Шоҳнома» номҳои Гелон, Саруҷ, Рай, Чигил, Висагирд, Шукнон, 

Хазар, Ардабтол, Ҳайтол, Ғарча ва ғ. истифода гардидаанд, ки қисме имрӯз 

дар истеъмол нестанд. 

 Вожаи «Чигил» дар «Ҳудуд-ул-олам» маънидод шудааст. Муаллифи ин 

асар сарчашмаҳоро аз назар гузаронида ба чунин хулоса омадааст: «Барои 

огоҳии бештар аз вожаи «Чигил» [Чиғил, Чикил, Ҷикил] ба навиштаи Бартолд 

[«Семирече», с. 90], калимаи «Турк» дар «Доират-ул-маорифи ислом», 

[«Vorlesugen», с. 75] руҷуъ кунед [122, с. 302-304].  

 Шакли аслии «чикил» аз решаёбии дақиқи Кошғарӣ [«Девони луғот-ит-

турк», ҷ. 1, с.330] маълум мешавад. Ин ном, ғолибан, дар шеъри форсӣ зикр 

шудааст [141, с.302]. Чигил шаҳрест дар Туркистон ҳуснхез  ва дар 

«Ҷаҳонгирӣ»  ба фатҳи аввал ва касри сони [чагил] аст [139, ҷ.3, с.262]. Дар 

«Шоҳнома» ишора ба макони туркон омадааст: 

Бад-ӯ дод турки Чигил сад ҳазор, 

                             Саворони шоистаи корзор [179, с.281]. 

 Гелон//Гилон-номи мулкест ва номи деҳест наздики Бағдод мавлуди 

Ҳазрати Шайх Абдулқодир; ва Ҷелон муарраби он аст [139, ҷ. 1, 202]. «Гелон 

ноҳияест ҷудо миёни Дайламон ва Ҷибол ва Озарбодагон ва дарёи Хазарон. Ва 

ин ноҳияест бар саҳро ниҳода миёни дарё ва кӯҳ бо обҳои равони бисёр. Ва яке 

рӯдест азим, Сапедрӯд хонанд, миёни Гелон бибурад ва ба дарёи Хазарон 

уфтад» [122, с.26]. Ва ин Гелон ду гурӯҳанд: як гурӯҳ миёни дарё ва ин рӯданд 

ва эшонро «инсӯирӯдӣ» хонанд ва дигар гурӯҳ миёни рӯд ва кӯҳанд, эшонро 

«онсӯирӯдӣ» хонанд. Ва ин ноҳияи Гелон ноҳияе ободон ва бонеъмат ва 

тавонгар аст» [141, с.81]. Дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ҳам ба маънии номи 

дарё ва ҳам макон, ҷой омадааст: 
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Зи дарёи Гелон чу абри сиёҳ, 

Думодум ба Сорӣ расид он сипоҳ [175, с.527]. 

Сипоҳе биёмад зи ҳар кишваре, 

Зи Гелону аз Дайламон лашкаре [183, с.71]. 

Ҳам аз паҳлавӣ, порс, кӯчу балуҷ, 

Зи Гелони ҷангиву дашти Саруҷ [176, с.320]. 

 «Тӯс» ноҳияест ва андар вай шаҳракҳост чун Тӯрон ва Навқон, Баждеғур 

[Баруғун], Ройгон, Банвода, Аҷам ва ғ.  

Баромад зи эронсипаҳ бӯқу кӯс, 

Бурун рафт Баҳрому Гургину Тӯс [176, с.110]. 

Чу аз дашт биншаст овои кӯс, 

Бифармуд, то пеши ӯ рафт Тӯс [176, с.110]. 

 Хулоса, дар асар номвожаҳоеро мушоҳида кардан мумкин аст, ки як 

қисми онҳо дар ин шакл имрӯз дар истеъмол нестанд.  

в] Вожаву истилоҳоте, ки номи асбобҳои мусиқӣ ва мафҳуми дигарро 

ифода мекунанд: сарғин, дурафш, гурзу кӯполи дебо, кулоҳ, шайпур, кӯпол, 

бурз, тахт, бӯқу кӯс, ханҷар, ҷавшан ва ғ. Чунин вожаҳо имрӯз аз истеъмол 

баромадаанд ва ҳамчун инъикоскунандаи ҳодисаву воқеаҳои таърихӣ 

корбаст мегарданд. Мо ҳангоми таҳлил шарҳи маънои баъзеи ин вожаҳоро 

зурур медонем: 

 «Сарғин» ба маънои карнай, карраной [137, с.328] омадааст: 

Бифармуд то Геву Гударзу Тӯс, 

 Бирафтанд бо ною сарғину кӯс [178, с.110]. 

 «Жӯбин»- навъе найза, найзаи кӯтоҳ. Он дар шакли «жӯпин» низ 

истифода шудааст: 

Чу сиву се ҷангиву тухми Пашанг, 

Ки жӯпин будӣ созашон рӯзи ҷанг [177, с.344], 

Камонҳои чочиву тири хаданг, 

Сипарҳои чиниву жӯпини ҷанг [175, с.39].  

 Кӯпол-гурз, ки ба гурӯҳи калимаҳои архаистӣ шомил гардидааст: 
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Або занги  заррину кӯполу теғ, 

Хурӯшон ба кирдори ғурранда меғ.  

Зи баргустувону зи тиру камон, 

Зи кӯполу аз ханҷари ҳиндувон [179, с.527]. 

г] Вожаҳои ифодакунандаи номи шоҳон ва паҳлавонон: Ҳумой, Қубод, 

Кайямрин, Найрам, Салм, Тӯр, Нӯзар, Гев, Виса, Ҷам, Истахр, Ашк, Қубод, 

Гударз, Бежан, Ғотифар, Гурдӯй, Шопур ва ғ. 

 «Шоҳнома» ҳамосаи мардуми эрониасл буда, тавсифу корнамоии 

шоҳони мардуми эрониаслро инъикос менамояд. Ин ҷо мо он номвожаҳоеро 

овардаем, ки аз ҷиҳати таркиби морфологиашон сода мебошанд: 

 «Каюмарс аз асли авестоӣ «Гаюмартан» [зиндаи миро], дар паҳлавӣ 

«Гаюк март» ва дар мутуни мухталифи форсӣ ва арабӣ ба суратҳои 

«Гаюмарс», «Гаюмарт», «Каюмарс», «Каюмарз», «Каҳумарс» [Балъамӣ], 

«Гаршоҳ», «Гулшоҳ» [Шоҳи кӯҳ], «Кӯшоҳ» [Осор-ул-боқия] , «Карҳшоҳ» 

«Малик-ул-ҷабал» ва «Малик-ул-тин» омадааст [142, с.139]. 

 Каюмарс дар «Шоҳнома» нахустин шоҳ аст, ки дар асар тасвири васеъ 

надорад, ба унвони нахустин подшоҳ зикр гардидааст: 

Чунин гуфт, к-«Оини тахту кулоҳ, 

Каюмарс оварду ӯ буд шоҳ»  [175, с.35]. 

 Гев ва Гургини Мелод аз паҳлавонони Эрон дар аҳди Ковус ва 

Кайхусрав буданд ва ҳангоме, ки Бежан довталаби ҷанг бо гурозон дар 

Армон шуд, Кайхусрав Гургинро раҳнамои ӯ кард. Фирдавсӣ Гургин ва 

Гевро дар радифи паҳлавонон ва озодагон ном бурдааст: 

Ба Тӯсу ба Гударзи Гашводагон, 

Ба Геву ба Гургин аз озодагон [176, с.147]. 

Чу Тусу чу Гударзи Кашводагон, 

Чу Баҳрому чун Геви озодагон [176, с.147]. 

 Завора писари Зол ва бародари Рустам ва аз зумраи паҳлавонони 

Кайхусрав буд, дар ҷангҳо ҳама ҷо ҳамроҳи Рустам дар корзори ӯ буд. 

Фирдавсӣ ӯро дар майдони набард тавсиф намудааст: 
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Сӯи майсара номбардор шер, 

Завора, ки буд аждаҳои далер [177, с.21]. 

Гуроза сари тухмаи Гевгон, 

Завора нигаҳбони тахти Каён [179, с.34]. 

 Сиёвуш (Сиёвахш) ба маънии «дорандаи аспи гӯшсиёҳ», ки дар 

«Авесто» мулаққаб ба Кӯй (шоҳ) аст, фарзанди Ковус буд. Бо фармони 

Афросиёб ба қатл расид [142, с.487]: 

Дареғо Фурӯди Сиёвуш, дареғ, 

Ки бо зӯру дил буду бо гурзу теғ [178, с.8]. 

  Зи бими Сиёвуш саворони ҷанг, 

  Гирифтанд орому ҳушу диранг [177, с.101]. 

 Дар «Шоҳнома» ному насаби шоҳону паҳлавонони эрониасл зиёд 

корбаст гардидаанд: Салм, Гударз, Фаридун, Ҷамшед, Ковус ва дигарон, ки 

шарҳи ҳамаи онҳо аз имкони мо берун аст. 

Чаҳорум сипаҳро ба Гударз дод, 

Бад-ӯ гуфт, к-Эй гурди паҳлавнажод [179, с.16]. 

Ҳам аз гавҳари Салм дорад нажод, 

Падар бар падар ном дорад ба ёд [179, с.68]. 

Бузург асту аз Салм дорад нажод, 

Ки тоҷаш Фаридун ба сар барниҳод [179, с.406]. 

Ҳам андар замон Гев барҷаст зуд, 

Нишаст аз бари тозиаспе чу дуд [179, с.220]. 

 «Салм [Сарм, Шарм] номи писари миёнии Фаридун аст, ки ба ривояти 

«Маҷмаъ-ут-таворих в-ал қисас» бо Тур аз Шаҳрноз-хоҳари Ҷамшед буд. 

Вақте Фаридун ҷаҳонро миёни писарони худ тақсим кард, замини Руму Русу 

Алону Мағрибро ба Салм дод ва ӯро Қайсар [Сезар] ном кард. Бештари 

муаррихон қавми Салмро ҳамон тавойифи маъруфи сармат донистаанд, ки 

дар китоби аввали Ҳеродот аз онҳо ёд шуда ва дар шимолу шарқи байни 

Волга ва шимоли дарёчаи Арал зиндагӣ мекарданд ва аслан эронинажод 

будаанд» [140,  с.474]. 
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Ҳамон аз Манучеҳршоҳи бузург, 

Чӣ омад ба Салму ба Тури сутург? [177, с.114]. 

Ҳам аз гавҳари Салм дорад нажод, 

Падар бар падар ном дорад ба ёд [179, с.68]. 

Вожаву истилоҳи ифодакунандаи номи «Худо» ва муродифҳои он: 

«Яздон», «Кирдгор»:  

Битарс аз Худои ҷаҳонофарин, 

Ки тахт офаридасту тоҷу нигин [184, с.697]. 

Ба Эрон агар дӯстон доштӣ, 

Ба Яздон супурдиву бугзоштӣ. 

Зи хуршеди тобанда то тирахок, 

Гузар нест аз доди Яздони пок [177, с.365]. 

 Ҳамин тариқ, аз таҳлилу таснифи мухтасари истилоҳоти сохторашон 

сода маълум мегардад, ки бунёди асосии онҳо калимаҳои решагии забони 

тоҷикӣ-порсӣ ҳастанд. Онҳо дар нутқ хусусияти умумиистеъмолӣ зоҳир 

мекунанд. Дар баробари ин, онҳо имконияти маънои истилоҳӣ зоҳир 

карданро низ доранд. Инчунин дар асар истилоҳоти зиёди этникӣ низ 

мавҷуданд, ки онҳо якҷоя бо мафҳуми ашёи ифода кардаашон 

мекардагиашон аз истифода баромадаанд ва ба гурӯҳи вожаҳои 

куҳнашудаву матруки забон гузаштаанд. 

3.2. ВОЖАВУ ИСТИЛОҲОТИ СОХТАИ ЭТНИКӢ ДАР 

«ШОҲНОМА» 

Дар забоншиносии тоҷик доир ба калимасозӣ ва роҳу усулҳои он асару 

рисолаҳо омода гардида, ки дар ин самт хизмати  В.С. Расторгуева [1966], 

М. Муҳаммадиев [1967],  Чхеидзе [1969], Ш. Рустамов [1972; 1981],  Л.С. 

Пейсиков  [1975], Рубинчик [1983], Д. Саймиддинов [2001], М.Н. Қосимова 

[2003], С. Назарзода [2004], О. Қосимов [2006, 2010], М. Султонов [2008], С. 

Хоркашев [Раҳматуллозода] [2014] ва дигарон бузург аст. 

Усулҳои вожасозии забони тоҷикӣ дар сарчашмаҳои илмӣ ба таври 

гуногун арзёбӣ гардидааст. Масалан, шарқшиноси рус В.С. Расторгуева ду 
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усули сохта шудани калимаҳоро дар забони тоҷикӣ зикр намудааст: 

словосоставление – таркибсозӣ; словопроизводство [179, с.539-543]-бо ёрии 

вандҳо сохта шудани вожаҳо. Муҳаққиқ Л.С.Пейсиков мавҷудияти чунин 

роҳу усулҳои калимасозиро дар забони форсӣ қайд намудааст: 1. бо ёрии 

вандҳо; васлшавии калимаҳо; пешвандгунаҳо, ҷотабдилдиҳӣ, вожашуди 

ибораҳо, яъне аз ибора ба миён омадани калимаҳо [75, с.68-105]. 

 Яке аз муҳаққиқони маъруфи забони тоҷикӣ-порсӣ Ю.А Рубинчик 

мавҷудияти чор усули калимасозиро дар забони тоҷикӣ-порсӣ қайд 

намудааст: 

1. калимасозӣ ба ёрии аффиксҳо;   

2. аз асосҳои феълу исм сохта шудани калимаҳо; 

3. аз ибора сохта шудани калимаҳо; 

4. субстантиватсия, ба исму сифат гузаштани дигар ҳиссаҳои нутқ [86, 

с.818-822]. 

 Забоншинос М. Муҳаммадиев чор усули калимасозиро қайд кардааст: 

морфологӣ, луғавӣ-маъноӣ, морфологию синтаксисӣ ва луғавию синтаксисӣ 

[62, с.37-45]. Мавсуф бо усули морфологӣ сохта шудани калимаҳоро 

маъмултарин ва серистеъмолтарини усулҳои калимсозӣ таъкид намудааст. 

 Дар китоби «Забони адабии ҳозираи тоҷик» [1973] чунин усулҳои 

калимасозӣ: «морфологӣ, синтаксисӣ-морфологӣ, морфологӣ-синтаксисӣ, 

луғавӣ-синтаксисӣ, лексикӣ-семантикӣ, калимасозӣ» [25, 128-131] бо усули 

ихтисора нишон дода шудааст.  

 Дар «Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик»  «усулҳои 

морфологӣ, морфологӣ-синтаксисӣ, синтаксисӣ-морфологӣ, луғавӣ-

синтаксисӣ, лексикӣ-семантикӣ, ихтисораҳо» [18, с.88-89-110] таъкид 

гардидаанд,  ки ин боб ба қалами забоншинос Ш. Рустамов мансуб аст. 

 Забоншинос М. Қосимова бо такя ба назарияҳои калимасозии рус онро 

ба навъҳои «морфологӣ, структурӣ-семантикӣ [сохторӣ-маъноӣ], синтаксисӣ, 

ономасиологӣ ва функсионалӣ-семантикӣ» [46, с.123] ҷудо мекунад.  
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 Муҳаққиқ Султонов М.  чунин роҳҳои истилоҳсозиро дар забони форсӣ-

тоҷикӣ зикр намудааст:  

1. усули калимасозии сарфӣ, ки бо ёрии пешванду пасвандҳо сохта 

мешаванд; 

2.  усули наҳвию сарфӣ; 

3.  усули сарфию наҳвӣ; 

4.  усули луғавию наҳвӣ; [96, с.94-128]. 

  А. Байзоев усулҳои калимасозиро ба чор гурӯҳ тасниф намудааст:  1. 

аффиксатсия; 2. мураккабшавӣ; 3. транспозитсия; 4. нимаффиксатсия [10, 

с.82]. 

 Вожаву истилоҳоти этникӣ ва соҳавӣ бо ёрии роҳу воситаҳои 

калимасозии забони тоҷикӣ сохта шудаанд. Дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ 

калимаҳои сохта, мураккаб ва истилоҳибораҳо серистеъмоланд, ки онҳоро 

дар алоҳидагӣ баррасӣ менамоем. 

 Дар сохтани истилоҳоти этникӣ пасванду пешвандҳо ҷойгоҳи намоёнро 

ишғол менамоянд. Ин роҳи серистеъмолтарини калимасозӣ ва истилоҳсозӣ 

дар забони тоҷикӣ маҳсуб меёбад. Мо мавқеи калимасозии ҳар як воситаи 

калимасозиро дар алоҳидагӣ ба риштаи таҳқиқ хоҳем кашид:  

 1] Калимасозӣ ба воситаи пешвандҳо. Дар «Шоҳнома» дар сохтани 

калимаҳои этникӣ пешвандҳо камистеъмоланд. Дар ин қолаб ҳамагӣ ду 

вожа мушоҳида гардид:    бонажод, ҳамнажода. 

 Пешванди бо- дар сохтани сифатҳо серистеъмол буда, сифатҳое месозад, 

ки ба чизе молик буданро мефаҳмонанд: 

Ба панҷум, ҳар он кас, ки буд бонажод, 

Тавонгар накардӣ аз ӯ ҳеҷ ёд [182, с.390]. 

  Касе, к-аш Фалотун будаст устод, 

Хирадманду бодонишу бонажод [182, с.401]. 

 Калимаи сохтаи «ҳамнажод» аз пешванди калимасози «ҳам» ва исми 

«нажод» таркиб ёфта, ба як наслу авлод мансуб буданро мефаҳмонад:  
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Ба гавҳар магар ҳамнажода наянд, 

Ҳамон аз падар покзода наянд?! [183, с.132]. 

2] Калимасозӣ ба воситаи пасвандҳо. Дар калимасозӣ ва истилоҳсозии 

забони тоҷикӣ пасвандҳо нақши созгор доранд. Дар ин замина, хусусан 

пасвандҳои –ӣ, –а, –он, –ён, –гон зиёдтар мушоҳида мегарданд. Пасвандҳои 

мазкур дар сохтани калимаву истилоҳоти этникӣ низ серистеъмол ҳастанд.  

Дараҷаи калимасозӣ дар онҳо низ якранг нестанд. Дар сохтани вожаву 

истилоҳоти этникӣ пасвандҳои -ӣ, -а  серистеъмоланд.  

1) Пасванди -ӣ. Дар забони адабии ҳозираи тоҷикӣ пасванди -ӣ ба 

гурӯҳи пасвадҳои муштараквазифа, омоморфема, синоморфема дохил 

мегардад. Дар баъзе сарчашмаҳо мавҷудияти ду пасванди -ӣ1, -ӣ2, таъкид 

гардидааст [70, с.214]. Забоншинос Л. С. Пейсиков бунёди пасванди -ӣ-ро ба 

забони порсии миёна алоқаманд медонад [75, с.214]. Забоншинос Э. Шоев  

мавқеи калимасозии пасванди -ӣ-ро дар сохтани сифатҳои нисбӣ таҳлилу 

баррасӣ намуда, дар мавриди муайян ба калимасозии исм низ дахл кардааст.  

 Забоншиносон А. Байзоев ва Ғ. Мирзоев низ мавҷудияти пасвандҳои      

-ӣ1 ,-ӣ2 ва истифодаи онҳоро дар сохтани калимаҳо бо асосҳои сода, сохта ва 

таркибу ибораҳо таъкид намудаанд.  

 Муҳаққиқ Ғ. Мирзоев мухолифи мавҷудияти пасвандҳои -ӣ1,-ӣ2 буда, 

чунин андеша дорад: Барои гурез аз омезиши калимаҳои бо ӣ1,-ӣ2 сохташуда 

ё онҳоро як чиз шуморидан лозим аст, ё ин ки масъалаи мазкурро амиқтар 

таҳқиқ намудан лозим меояд [53, с.184].  

 Протсеси калимасозӣ ва муносибати маъноии суффиксу асоси 

калимаҳое, ки аз исму суффикси -ӣ иборат мебошанд, нишон медиҳад, ки ин 

тарзи калимасозӣ хоси сифат буда, баъзеи онҳо бо усули калимасозии 

конверсия ба исм гузаштаанд [87, с.44].  

 Ин пасванд дар сохтани калимаву истилоҳоти этникӣ низ серистеъмол 

аст: 

а] Аз исми ифодакунандаи макон вожаҳое месозад, ки мансубият ба 

халқу миллатро ифода мекунанд: мисрӣ, чинӣ, порсӣ, румӣ, ҳиндӣ, паҳлавӣ, 
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эронӣ, суғдӣ, бохтарӣ,  арманӣ ва ғ: 

Зи мисриву чиниву аз порсӣ, 

Ҳамерафт бо ӯ шутурвор сӣ [177, с.161].                          

Зи румиву мисриву аз порсӣ, 

Фузун буд мардон зи сад бор сӣ [181, с.54]. 

Зи ҳиндиву чиниву аз барбарӣ, 

Зи мисриву аз ҷомаи шустарӣ [183, с.283]. 

Ҳамон бевар аспаш ҳаме хонданд, 

Чунин ном бар паҳлавӣ ронданд. 

Ҳама борашон дебои хусравӣ, 

Зи румиву чиниву аз паҳлавӣ [176, с.114]. 

Куҷо бевар аз паҳлавонӣ шумор, 

Бувад дар забони дарӣ даҳ ҳазор [175, с.68]. 

Истилоҳи «зангӣ» мансуб ба мардуми сиёҳпӯст буда, чунин шарҳ 

ёфтааст: 1. одамони сиёҳмӯй, сиёҳпӯст; 2. мамлакати Ҳабаш, Ҳабашистон. 

Дар «Шоҳнома» ба маънии номи мардум, номи дарё, мамлакат ва овози 

зангула корбаст гардидааст: 

Бипайваст абре зи дарёи Занг, 

Аз он абр бар мо биборид санг [176, с.25]. 

Шаб омад, яке абр шуд бар сипоҳ, 

Ҷаҳон гашт чун рӯи зангӣ сиёҳ [176, с.25]. 

Ту гуфтӣ замин рӯи зангӣ шудаст, 

Ситора дили марди ҷангӣ шудаст [177, с.480]. 

Зи бас нолаи кӯс бо карраной, 

Ҷарангидани зангу ҳиндидарой [181, с.579]. 

 б] Аз калимаҳои ифодакунандаи қавму қабила ва халқу миллатҳо 

сифатҳои нисбӣ сохтааст, ки ба ин гурӯҳ вожаҳои тоторӣ, пейғавӣ, турӣ, 

чинӣ, туркӣ, порсӣ, хатлӣ, бухорӣ, чағонӣ, алонӣ, арманӣ, балуҷӣ, синдӣ, 

бадахшӣ, яҳудӣ, кашонӣ ва ғ. мансубанд. Фирдавсӣ бо истифода аз ин 

унсури калимасоз истилоҳҳое сохта ва ба кор бурдааст, ки вазифаи 
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истилоҳии бештари онҳо дар таркиби ибораҳои изофӣ равшантар муайян 

мешаванд: 

 Истилоҳи «паҳлавӣ» мансуб ба паҳлавон, забони паҳлавӣ, хатти 

паҳлавӣ» [137, с.281]. Дар «Шоҳнома» бо калимаи «паҳлавӣ» 

ибораистилоҳҳои номаи паҳлавӣ, ҷомаи паҳлавӣ, бозӯи паҳлавӣ корбаст 

гардидааст, ки дар ин ибораҳо вожаи паҳлавӣ ҳамчун муайянкунанда 

омадаанд. 

Набишта ман ин номаи паҳлавӣ, 

Ба пеши ту орам магар нағнавӣ [175, с.473]. 

Зи ороиши ҷомаи паҳлавӣ, 

Ҳамон тоҷу ҳам бораи хусравӣ [175, с.473]. 

В-аз он пас бад-ӯ гуфт,-Рустам тувӣ, 

Ки дорӣ бару бозӯи паҳлавӣ [176, с.96].                    

Ғуломони румӣ ба дебои Рум, 

Ҳама пайкар аз гавҳару зар-ш бум [175, с.242]. 

Вожаи «тозӣ» дар забони тоҷикӣ-порсӣ аксаран ба маънои араб, арабӣ, 

забони арабӣ [137, с.368-369] фаҳмида мешавад. «Араб» номи халқе, ки ҳоло 

дар Шарқи Наздик ва Африқои шимолӣ зиндагӣ мекунанд:  

Чаҳорум зи тозӣ яке дини пок,  

Сари ҳушмандон барорад зи хок [181, с.226]. 

Ду тозӣ, ду деҳқон зи тухми каён, 

Ки бастанд бар доягонӣ миён [182, с.28]. 

Ба тозӣ яке нома посух навишт, 

Падидор кард андар ӯ хубу зишт [180, с.635]. 

Вожаи «тозӣ» имрӯз дар истеъмол нест, аммо дар асарҳои бадеӣ ва 

таърихӣ, хусусан «Шоҳнома» зиёд корбаст гардидааст.  

Дар асар вожаи «тозӣ» дар баробари номи мардум ва забон, инчунин ба 

маънои тездав, тез кор фармуда шудааст: 

Зи баҳри ҷавон аспи тозӣ бихост, 

Ҳамон ҷомаи хусравӣ кард рост [177, с.141]. 
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Вожаи «ямонӣ//яманӣ» аз исми «Яман» бо истифода аз пасванди -ӣ 

сохта шуда, дар асар ишора ба ақиқи яманӣ меравад: 

Ду рух чун ақиқи ямонӣ ба ранг,  

Даҳон чун дили ошиқон гашта танг [176, с.196]. 

Дар «Шоҳнома» дар сохтани вожаву истилоҳоти этникӣ пасвандҳои –а, 

он, ён, гон мавқеи хос доранд. Бо ин пасвандҳо калимаҳои дуда, озода, 

тухма, нажода, озодагон, гавон, эрониён, хузиён, котузиён, ҳайтолиён ва ғ. 

мушоҳида гардиданд, ки серистеъмоланд. 

Бародар нахоҳам туро ман, на дӯст,  

На мағзи ту аз дудаи мо, на пуст [182, с.324]. 

Намонад бузургӣ ба фарзанди мо,  

На бар дудаву  [тухма] хешу пайванди мо [183, с.350]. 

Дар забони тоҷикӣ-порсии миёна, яъне паҳлавӣ вожаи «озодагон» ба 

маънои «зодаи хонадони шоҳ», «родмард», «озодасл»-ро дошт. Аз ҳамин ҷо 

калимаҳои тоҷикии «озод» ва «озода» сар задааст, ки яке аз маъниҳои он 

«род», «наҷиб» аст» [21, ҷ.1, с.75]. Дар «Шоҳнома» истилоҳи «озодагон», 

аслан, ба маънои наслу насаби нек, воломақом истифода гардидааст: 

Ту бо душман ар хуб гуфтӣ, равост, 

Аз озодагон хуб гуфтан сазост [179, с.102]. 

Абар дасти он Бедирафши палид, 

Шавад шоҳи озодагон нопадид [179, с.159]. 

«Озодагон»- вожаи сохта буда, аз решаи «озод», пасванди-а сохта 

шудааст. Пасванди -гон ба он васл гардида, дар баробари шакли ҷамъ 

сохтан боз хусусияти соҳибият ва ба маҳал вобаста будани ашёро ифода 

мекунад.  

 Вожаи «озодагон» дар «Шоҳнома»-и безавол ҷамъоҷамъ 98 маротиба 

истифода шуда, решаи таърихӣ дорад.  

Дар аксари фарҳанг ва сарчашмаҳои муътамад «озода» 1. «тоза, озода, 

ороставу пероста 2.таър. асил ва наҷиб, ҷавонмард, озодаманиш, озодагон 

кит. эрониёни қадим, яке аз номҳои тоҷикон» [153, с.904] баён шудааст. 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D2%B3%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD
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Умуман, «озодагон» дар бисёр маврид  ба маънои нажод далолат 

мекунад: 

Ба ҳар кор моро забун буд Рум,  

Кунун бахти озодагон гашт шум [184, с.24].     

Чӣ гуфт он сухангӯи озодмард,  

Ки озодаро коҳилӣ банда кард [175, с.62].     

1. Ба маънии нажоди ориёӣ: 

Аз эрониён гар хирад гашта шуд,  

Фаровон аз озодагон кушта шуд [181, с.410]. 

2.  Дар қолаби мураккаб ба маънии чеҳраи зебо: 

Хирадманд Нарсии озодчеҳр,  

Ҳамаш фарри дин буду ҳам доду меҳр [181, с.547].     

Ба озодагон гуфт: «Нанг аст аз ин,  

Ки вайрон бувад рӯи Эронзамин» [182, с.97].     

Вожаи «эрониён» серистеъмол буда, ҳам ба маънои мамлакат ва ҳам 

халқият истифода гардидааст: «Эрон мулкест машҳур, ки мобайни Ҷайҳун 

ва Фурот воқеъ аст; ва дар «Рисолаи Ноҷӣ» мастур аст, ки Эрон мансуб аст 

ба Эр, ки онро Эраҷ ҳам мегӯянд, номи писари Фаридун» [139, ҷ.1, с.105]. 

В-аз эрониён номвар даҳ савор,  

Сухангӯю андархӯри корзор [179, с.19]. 

Ба Лодан, ки чандин писар кушта дид,  

Сари бахти эрониён кушта дид [179, с.37]. 

Дар ин қолаб калимаи «хузиён» мушоҳида гардид, ки ба маҳалли зисти 

одамон, бошандагони як маҳал ишора мекунад: Вожаи «хузиён» ишора ба 

вилоятест дар Порс: 

Дари Хузиён дорад ин буму бар, 

Ки доранд ҳар кас бар ӯ-бар гузар [181, с.741]. 

«Котузиён»-қабилае, ки дар замони Ҷамшед итоати ӯро мекарданд [137, 

с.180]:  
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Гурӯҳе ки котузиён хонияш, 

Ба расми парастандагон донияш [175, с.52]. 

Дар мавриди пайдоиши вожаи «ҳайтолиён» андешаи олимону 

таърихнигорон гуногун мебошанд. Бобоҷон Ғафуров доир ба ин вожа 

сарчашмаҳоро омӯхта ба он андеша аст, ки «дар бораи пайдоиш ва шароити 

этникии ҳайтолиён маълумоти зиёде ҳаст, аммо афсӯс, ки аз он суде нест, 

зеро аксари маълумотҳо хилофи якдигаранд» [21, ҷ.1, с.274].  

Гуногунандеширо Б.Ғафуров чунин шарҳ медиҳад: «Баъзеи онҳо 

ҳайтолиёнро авлоди «юҷиҳо» мегӯянд, ба ақидаи баъзеҳо аз «гунҳо» пайдо 

шуда будаанд, сеюмиҳо мегӯянд, ки ҳайтолиён қабилаҳои қадимии турк ё 

муғул мебошанд; мувофиқи ақидае ҳайтолиён аз тоифаи мардумони 

эронитабор ҳастанд» [21, ҷ.1, с.274].  

Б. Ғафуров тамоми сарчашмаҳоро доир ба масъалаҳои таърихи этникии 

ҳайтолиён  таҳлилу баррасӣ намуда, ба чунин хулоса омадааст: «Масъалаи 

нисбати этникии ҳайтолиён, гуфтан мумкин равшантар аст-яъне ҳайтолиён 

дар заминаи кадом як қабилаҳои забонашон шарқиэронии Осиёи Миёна ба 

вуҷуд омадаанду дар таркиби онҳо унсурҳои этникии туркҳо мавҷуд 

мебошанд» [21, ҷ.1. с.279].  

 Истилоҳи «ҳайтолиён» дар маъхазҳо ба маъниҳои гуногун шарҳ шудаст. 

Дар маъхазҳои суриёнӣ номи онҳо абдол ё эпталит; дар маъхазҳои 

юнонизабон абдел ё эфталит, дар маъхазҳои арманӣ ҳаптал, идал ва тетал; 

дар забони миёнаи порсӣ ефтол ва ҳефтол, дар забони арабӣ ҳайтал ва 

яфтал; дар забони тоҷикӣ-форсӣ ҳетал ва ҳайтал» [21, ҷ.1, с.274-275] зикр 

ёфтааст. Баъзе муҳаққиқон онро ба забони туркӣ нисбат додаанд. Аммо  

Балъамӣ дар асри Х чунин навиштааст: «haytila» ҷамъи «haial» аст ва дар 

Бухоро зӯрмардро гӯянд. Ба забони Бухоро «hatail» қувват аст ва «haital» 

муарраби он мебошад» [21, ҷ.1, с.275]. 

Ҳаким Фирдавсӣ низ вожаи «ҳайтолиён»-ро 17 маротиба ва ибораи 

шоҳи Ҳайтолро 15 маротиба  истифода намудааст. «Ҳайтолиён» ишора ба 

халқ, ибораи шоҳи Ҳайтол ишора ба шоҳи мамлакати «Ҳайтол» мебошад:  
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Сипоҳе зи ҳайтолиён баргузид,  

Ки гашт офтоб аз ҷаҳон нопадид [182, с.221]. 

Шикаст андаромад ба ҳайтолиён,  

Шикасте, ки бастан-ш то солиён [182, с.223].  

Бухоро пур аз гурзу кӯпол буд, 

Ки лашкаргаҳи шоҳи Ҳайтол буд [182, с.222].  

Бари шоҳи ҳайтолиён шуд Қубод,  

Гузашта суханҳо бар ӯ кард ёд [182, с.640]. 

Фирдавсӣ ҳамчун вожаи этникӣ калимаву истилоҳотеро ба кор 

бурдааст, ки мансуб на ба миллату қавм, балки мансуб будан ба насл ё 

авлодеро ифода мекунанд. 

Вожаи ковиён-ишора ба насли Кова [137, с.175]; коваён / ковиён- яъне 

дурафши коваёнӣ мансуб ба Коваи оҳангар; ва он пӯсти паланг буд, ки Кова 

ба вақти кор кардан бар миёни худ мебаст» [139, ҷ.2, с.157]: 

Паноҳи гавон, пушти эрониён, 

  Фарозандаи ахтари ковиён [176, с.410]. 

 Вожаи «гавон» ба маъниҳои «номи хизматгори Хусрави Парвиз; шуҷоъ, 

қаҳрамон, далер» [137, с.90]; «маънии паҳлавонон ва далерон, мағок ва 

замини нишеб; ва ба маънии шуҷоъ, муътабар ва бузург» [139, ҷ.2, с.201] 

омадааст, ки Фирдавсӣ онро ба маънои паҳлавон корбаст намудааст: 

Варо зод шоҳи Сапеҷоб буд, 

Миёни гавон дурри хушшоб буд [177, с.164]. 

Ту падруд бош, эй ҷаҳонпаҳлавон, 

Ки бодӣ ҳамасола пушти гавон [177, с.217]. 

«Висагон»-номи паҳлавони тӯронӣ падари Пирон. «Висагон» ишора аз 

насли Виса [137, с.88]. Дар «Шоҳнома» ба маънои авлод, насл омадааст:  

К-аз ин тухмаи висагон кас намонд, 

Ҳама кушта шуд, ҷуз шумо бас намонд [177, с.176]. 

Шоир дар «Шоҳнома» калимаҳои ковусиён, гударзиён, найсориён, 

ҷамшедиён, озодагон, ашкониён, сосониён,  арзониён, каён, тӯрониён ва ба ин 
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монандро зиёд ба кор бурдааст, ки онҳо мансуби авлоди як сулола, маҳал 

мебошанд. Вожаҳои ковусиён, ҷамшедиён, гударзиён, ашкониён, сосониён, 

озодагон, тӯрониён ҳама намояндагони як миллату забонанд: 

Ба ковусиён буд Лӯҳросп шод, 

Ҳамеша зи Кайхусраваш буд ёд [180, с.47]. 

Замин гил шуд аз хуни гударзиён, 

Бияфзуд чандон зиён бар зиён [179, с.371]. 

Туро баргузид, аз гузинони хеш, 

Зи ҷамшедиён мар туро дошт пеш [180, с.136]. 

Дигар буд Гударз аз Ашкониён, 

Чу Бежан, ки буд аз нажоди каён [181, с.529]. 

Ба тӯрониён-бар аз он ҷанги шум, 

Бар овардгаҳ кардан оҳанги шум [179, с.196]. 

2) Дар асар бо ёрии пасванди хеле маъмули исмсози -истон калимаҳои 

Ҳиндустон, Барбаристон, Зобулистон, Деҳистон, Кобулистон, Туркистон, 

Сиистон сохта шудаанд, ки номи мамлакату маконро ифода мекунанд. 

Калимаи сохтаи «Кобулистон» имрӯз дар қолаби содаи Кобул истифода 

мегардад: 

Шаҳи Кобулистон гирифт офарин, 

Чи бар Сому бар Золи Зар ҳамчунин [175, с.379]. 

Шаҳи Барбаристон биёрост ҷанг, 

Замона дигаргунатар шуд ба ранг [176, с.107]. 

Сипаҳро сӯи Зобулистон кашид, 

Ба меҳмонии пури Дастон кашид [176, с.107]. 

Ба сӯи Деҳистон сипаҳ баркашид, 

Ҳама дашти Хоразм лашкар кашид [179, с.105]. 

3) Пасванди -зода дар забони тоҷикӣ дар сохтани калимаву истилоҳоти 

этникӣ низ истифода гардидааст. Ин пасванд сермаҳсултарин пасванди 

калимасозест, ки сифати феълӣ месозад. Аксарияти калимаҳои бо ин 

пасванд сохташуда бо роҳи калимасозии морфологӣ-синтаксисӣ ба вазифаи 
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исм гузашта, категорияҳои грамматикии онро қабул кардаанд. Дар 

«Шоҳнома» калимаҳои этникии кайзода кайзодагон//каёнзодагон, эраҷизода 

мушоҳида гардид: 

Биёмад ҳамон гоҳ Настури шер,  

Набарда каёнзода пури Зарир [180, с.142]. 

Каёнзодагон бо ҷавонони ман,  

Ки ҳар як чунон чун тану ҷони ман [180, с.114]. 

Ту андар набардиву мо пур зи дард, 

Ҷавонону кайзодагон [озодагон] зери гард [180, с.379]. 

Ҳама эраҷизодаи паҳлавӣ, 

На Афросиёбу на пайғавӣ [180, с.100]. 

Таҳлилу баррасии падидаҳои лингвистӣ дар “Шоҳнома” ба чунин 

хулоса мерасонанд, ки дар сохтани калимаву истилоҳоти этникӣ пасвандҳо 

назар ба пешвандҳо серистеъмол ва сермаҳсултаранд.  

3.3. ВОЖАВУ ИСТИЛОҲОТИ МУРАККАБИ ЭТНИКӢ ДАР 

«ШОҲНОМА» 

    Калимасозии мураккаб яке аз қадимтарин ва сермаҳсултарин усули 

калимасозӣ ва воситаҳои муҳими бой гардидани таркиби луғавии забон 

маҳсуб меёбад. Қолаби калимаҳои мураккаб дар қадимтарин намунаҳои 

мероси хаттии ниёгонамон ба мушоҳида мерасанд, ки дар забони порсии 

миёна мавҷудияти чунин қолаби калимасозиро зикр намудаанд [91, с.146]. 

Ин усули калимасозии суннатӣ дар давраҳои минбаъдаи ташаккули забони 

порсӣ-тоҷикӣ-дарӣ низ аз усулҳои сермаҳсул маҳсуб меёбад. Ҳамин аст, ки 

аввалин назарияҳо доир ба ин тарзи калимасозӣ дар луғатномаҳои классикӣ 

шарҳ ёфтаанд, ки ин маъниро забоншинос Ш. Рустамов ҳам таъкид 

намудааст [87, с.58]. Калимаҳои мураккаб барои кӯтоҳ ва муъҷаз ифода 

намудани фикр имконият медиҳанд. 

 Дар забони адабии тоҷикӣ ҳодисаи аз ибора сохта шудани калимаҳои 

мураккаб таърихи куҳан доранд, ки яке аз роҳҳои он «факки изофат» ба 

ҳисоб меравад. «Аҳаммияти таркиби луғати забон ҳангоми калимасозии 
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исмҳои мураккаб боз ҳам равшантар намоён мешавад, чунки дар ин тарзи 

калимасозӣ худи асосҳо бевосита иштирок менамоянд» [18, с.109]. 

«Дар забони адабии ҳозираи тоҷикӣ калимасозии исмҳои мураккаб хеле 

сермаҳсул буда, давоми мантиқӣ ва инкишофи мантиқии минбаъдаи забони 

адабиёти классикӣ ва дурдонаҳои халқӣ мебошанд. Калимаҳои мураккаб 

барои кӯтоҳ ва рехта ифода кардани фикр имконият медиҳанд» [87, с.144]. 

 Калимаҳои мураккабро аз ҷиҳати алоқа ба ду гурӯҳ: пайваст ва тобеъ 

ҷудо мекунанд.  

1] Калимаҳои мураккаби пайвасти ифодакунандаи мафҳуми мардумӣ  

камистеъмоланд. Ба ҷумлаи онҳо исми «шоҳаншаҳ» дохил мешавад: 

Ба доду ба бахшиш гирифт ин ҷаҳон, 

Сараш бартар омад зи шоҳаншаҳон [179, с.255]. 

 2] Истилоҳоти мураккаби тобеъ. Усулҳои калимасозӣ имкониятҳои 

фаровон барои истилоҳофарӣ ба вуҷуд меоранд. Нақши воситаҳои 

калимасоз дар офаридани истилоҳоти этникӣ калон аст. Заминаи бунёди 

вожаҳои мураккаби тобеъ ибораҳои изофӣ маҳсуб меёбанд. «Сабаби асосии 

дар байни ҷузъҳои калимаи мураккаб дарёфтан ва қайд кардани 

муносибатҳои синтаксисӣ дар он аст, ки баъзе калимаҳои мураккаб аз 

ибораҳои гуногун ба амал омадаанд ва онҳо баробари пайдоиши худ дар 

шуури соҳибзабонон материали худро ҳам, ки аз он баромадаанду онро 

прототипи исмҳои мураккаб меноманд, таҷассум мекунанд ва дар ибора бо 

ҳамаи муносиботҳояшон аз нав пайдо мешаванд ва акс меёбанд» [88, с.143]. 

Дар воқеъ, дар сохтани вожаву истилоҳоти этникии мураккаб  низ, ин 

ҳодиса, равшан маълум мегардад. 

 Дар «Шоҳнома» бо ҷузъи «нажод» вожаҳои мураккаби Нӯзарнажод, 

Гурухоннажод, Хусравнажод, фаррухнажод, Фаридуннажод, Висанажод, 

Бежаннажод, қайсарнажод, кайнажод, туроннажод, сипаҳбаднажод, 

хоқоннажод, бобакнажод, пеғунажод, пайғунажод, деҳқоннажод, 

Меҳракнажод, Сиёвушнажод, мӯбаднажод сохта шудаанд, ки  ба кадом наслу 

насаб мансуб буданро мефаҳмонанд. Вожаҳои дар ин қолаб таркибёфта аз 
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ибораҳо ба миён омадаанд: нажоди кай, нажоди паҳлав, нажоди рум, нажоди 

хусрав ва ғ. 

Ба Ҷаҳрам яке мард буд кайнажод, 

Куҷо номи ӯ Меҳраки Нӯшзод [181, с.472]. 

В-аз он пас бубастанд пои Қубод,  

Савори диловар кайи5 кайнажод6 [бонажод] [182, с.584]. 

Чу нома ба муҳр андаромад, бидод-   

Ба дасти яке гурди паҳлавнажод [176, с.151]. 

Ки ҳар кас, ки ҳастем бобакнажод,  

Ба дидори чеҳри ту гаштем шод [181, с.194]. 

Чунон гашт Баҳроми хусравнажод, 

Ки андар ҳунар доди мардӣ бидод [181, с.381]. 

Ба гӯш андараш ном гуфто Қубод, 

Ҳаме хонд Ширӯи фаррухнажод [183, с.269]. 

Ҷавонону пирони руминажод,  

Суханҳои дерина карданд ёд [183, с.105]. 

 Калима ва истилоҳоти этникии мураккабро аз ҷиҳати таркиби 

морфологӣ чунин тасниф намудан мумкин аст: 

1] исм+исм. Дар ин қолаб калимаҳои турон+сипаҳ, турон+шаҳ, 

Турон+замин, Ҳайтол+шоҳ,  турон+сипоҳ, Эрон+замин, Ҷӯгиён+шоҳ, 

Мукрон+замин, турон+гурӯҳ,  Каён+тухма, Самар+қанд ва ғ. сохта 

шудаанд: 

Чӣ Руму чи Ҳинду чи Эронзамин,  

Нависад ҳама номи ӯ бар нигин [175, с.287]. 

Аз эронсипаҳ буд марде ҳазор, 

 Ҳама номдор аз дари корзор [175, с.105]. 

В-ар эдун, ки хунаш бирезам ба кин,  

Яке гард хезад ба Туронзамин [175, с.112]. 

                                Сиёвуш, ки бугзошт Эронзамин,  

Ҳаме бар ту кард аз ҷаҳон офарин [175, с.113]. 
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Ки рӯзи навоину ҷашни нав аст, 

Шаби зодани шоҳ Кайхусрав аст [175, с.132].                 

Ба Эронзамин разму кин оварем,  

Ба ҷанг осмон бар замин оварем [175, с.137].  

Туркмон//туркман: номи халқест аз оилаи туркзабонон [146, с.140].  

Ҳама сӣ ҳазор аз ялон туркмон, 

Бирафтанд бо гурзу тиру камон [179, с.270]. 

Вожаҳои мураккаби Доробгирд, Шопургирд, Сиёвушгирд дар 

«Шоҳнома» ба маънои шаҳр, кишвар кор фармуда шудаанд. Ин вожаҳо 

ишора ба макон ё шаҳре мекунанд, ки Дороб, Сиёвуш ва Шопур обод 

намудаанд. 

 2] Сифат+исм. Калимаҳои мураккабе, ки аз сифатҳои нисбии марбут ба 

қавму миллат ва сифатҳои ва исм таркиб ёфтаанд: румизиреҳ, руминажод, 

каёникаманд, чиниқабой, чинипаринд, румипаринд, румикулоҳ, румиамуд, 

“румиқабо, румисипоҳ, румигурӯҳ, румиканизак, синдисипоҳ, чиниҳарир, 

чинизабон ва ғ.  

Ман инак миёнро ба румизиреҳ, 

Бибандам, ки накшоям аз тан гиреҳ [175, с.159]. 

К-аз ин нанг то ҷовидон бар сипоҳ, 

Бихандад ҳаме гурзу румикулоҳ [177, с.480]. 

Парастори чиниву румиғулом, 

Пур аз мушку анбар зи пирӯза ҷом [177, с.522]. 

Фаромарз гуфт: «эй гави шӯрбахт,  

Манам бари он паҳлавонидарахт» [177, с.254]. 

Биёганд мағзаш ба мушку абир, 

Бипӯшид бар тан-ш чиниҳарир [180, с.518].  

Ниҳодаш ба сандуқ-дар нарм-нарм, 

Ба чинипарандаш бипӯшид гарм [181, с.85]. 
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 Дар асар калимаҳои мураккабе мушоҳида гардиданд, ки дар истеъмол 

нестанд: Висагирд, Озаргушасп, Кайпашин.  

Вожаи «Висагирд» аз ду ҷузъ иборат аст. Виса номи паҳлавони тӯронӣ 

падари Пирон. Висагирд номи шаҳрест: 

Чу Шингону чун Тирмиду Висагирд, 

Бухорову шаҳре, ки ҳасташ ба гирд [179, с.114]. 

 «Озаргушасп» 1. Худои оташ; 2. Оташи муқаддаси Озаргушасп; 3. Номи 

паҳлавон; 4. Номи паҳлавон дар замони Хусрави Парвиз [137,  с.257]. Дар 

байти зерин ба маънои «оташкада» истифода гардидааст: 

Дигар он ки буд ӯ зи тухми Зарасп, 

Фурӯзандаи фаррух Озаргушасп [179, с.264]. 

 Яке аз вожаҳои маъруф ва серистеъмол дар асар истилоҳи «шоҳ» буда, 

бо номи худи асар тавъам аст: «Шоҳнома»-номаи шоҳон. Ин вожа дар 

«Ғиёс-ул-луғот» ҳамчун муродифи «подшоҳ» чунин маънидод шудааст: 

«Подшоҳ бо бои форсӣ саҳеҳ аст, на бо бои арабӣ. Ва ин ки дар Ҳиндустон 

бо бои арабӣ шуҳрат дорад ва зоҳиран аз ҷиҳати истикроҳи ҷузви аввал аст 

аз калимаи мазкур, ки ба забони ҳиндӣ қабеҳ аст. Ва лафзи подшоҳ 

мураккаб аст аз под ва шоҳ. Лафзи аввал, ки  под аст ба маънии тахт бошад, 

чи дар асл пот буд, тои фавқониро ба дол бадал карданд. Лафзи пот ба 

маънои посбонӣ ва пойидан низ омада ва лафзи шоҳ ба маънии худовад» 

[139, ҷ.1, с.160].  Дар «Шоҳнома» вожаи мураккаби «подшоҳ» серистеъмол 

буда, дар қолаби подшоҳ ва подшоҳӣ 410 маротиба корбаст шудааст.  

Нагирӣ  ҳаме подшоҳиву базм, 

Накӯшӣ  ҳаме низ ҳангоми  разм [181, с.44]. 

Бифармуд пас Коваро подшоҳ, 

Ки бошад бад-он маҳзар ӯро  гувоҳ [175, с.52].  

Ту ҷанги чунон подшоҳе маҷӯй, 

Ки фарҷоми кор андарояд ба рӯй [184, с.633].  

  «Шоҳ» вожаи аслӣ буда, ба маънои соҳибмулк, подшоҳ, соҳиби тахту 

тоҷ, соҳиби давлату мамлакат истифода мегардад. Бо истилоҳи  «шоҳ» низ 
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фожаҳои  мураккаби зиёд мушоҳида гардиданд: Кайшоҳ, Гуштоспшоҳ, 

Ҷамшедшоҳ, Манучеҳршоҳ, Ковусшоҳ, Гуштоспшоҳ, Фаридуншоҳ, 

Баҳромшоҳ  ва ғ. 

Паси пушти лашкар Каюмарсшоҳ, 

Набера ба пеш - андарун бо сипоҳ [175, с.40]. 

Бирафтанд бо сугвориву дард,  

Зи даргоҳи Кайшоҳ бархост гард [175, с.49]. 

Ҷаҳорум чу Меҳроби кобулхудой, 

Ки солоршоҳ аст бофарру рой [176, с.22]. 

Бирафтанд бо сӯгвориву дард, 

Зи даргоҳи Кайшоҳ бархост гард [177, с.39]. 

Зи Суғд- андарун то ба Ҷайҳун сипоҳ, 

Кашида рада пеши Ҳайтолшоҳ [183, с.28]. 

Биёмад зи роҳи Ҳарӣ Совашоҳ, 

Або кӯсу пилону ганҷи сипоҳ [183, с.287]. 

Нишаст аз бари гоҳ Баҳромшоҳ, 

Ба сар барниҳод он каёнӣ кулоҳ [183, с.5]. 

 «Кайхусрав» писари Сиёвуш, набераи Ковус ва бофартарин подшоҳони 

каёнист. Ин ном дар «Авесто» ба ду сифат зикр гардидааст: Шуҷоъ ва 

пайванддиҳандаи кишварҳо. Дар «Шоҳнома» ҳамчун шахси далеру некном 

таъриф шудааст. Шоҳи дигар «Лӯҳросп» [дорандаи аспи тундрав] аз насли 

Кайпашин ва Кайқубод аст. Кайхусрав тахти шоҳиро ба Лӯҳросп месупорад 

ва дар асар саргузашти ӯ хуб тавсиф гардидааст: 

Ба Эрон сазовори Кайхусрав аст, 

Ки ӯ дар ҷаҳон шаҳрёри нав аст [178, с.273]. 

Чу Рустам ба наздики Эрон расид, 

Сари тахти Кайхусрав омад падид [178, с.499]. 

 Аз таҳлилу баррасии истилоҳоти этникии мураккаб маълум гардид, ки 

калимаҳои мураккаби тобеъ серистеъмоланд. Калимаҳои мураккаб як 

василаи кӯтоҳ ва образнок баён намудани матлаб мебошанд.  
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3.4. ВОЖАВУ ИСТИЛОҲОТИ ТАРКИБИИ ЭТНИКӢ ДАР 

«ШОҲНОМА» 

 Дар қолаби ибора сохта шудани истилоҳот яке аз роҳҳои маъмули 

истилоҳофарӣ маҳсуб меёбад. Имконот ва зарурати аз ибора сохтани 

истилоҳотро муҳаққиқи соҳаи варзиш А. Шафоатов чунин арзёбӣ 

намудааст: «Дар қолаби ибора сохта шудани истилоҳоти соҳаи варзиш 

зуҳуроти каммаҳсул нест. Он дар заминаи роҳи синтаксисии вожасозӣ ба 

амал омадааст. Бисёр рӯйдодҳо ва мафҳуми ин соҳаро дар чорчӯбаи як вожа 

[гуногунсохт] ифода кардан баъзан тангӣ карда, матлаб кушодаву возеҳ баён 

намегардад. Бо ин мақсад аз қолаби ибораҳо, ки боиси ба вуҷуд омадани 

истилоҳоти зиёд шудааст, истифода бурдан ба мақсад мувофиқ омадааст. Ин 

қабил истилоҳот дар заминаи ибораҳои озоди синтаксисӣ сохта шудаанд» 

[127, с.84]. 

Бояд зикр намуд, ки усули истилоҳсозӣ хеле сермаҳсул аст, ки аксаран 

дар қолаби ибораҳои исмии изофӣ ва ҳамроҳӣ пайдо шудаанд.  

 Дар объекти таҳқиқи мо чунин навъи истилоҳоти этникӣ 

серистеъмоланд.   

 Вожаву истилоҳоти таркибии этникӣ ё ибораистилоҳ дар «Шоҳнома» 

зиёд мушоҳида гардиданд, ки аксари онҳо дар қолаби ибораҳои изофӣ бунёд 

гардидаанд, ки онҳоро метавон ба гурӯҳҳои зер ҷудо намуд. 1] 

Ибораистилоҳоте, ки этнос ё ному забони мардумон ҳамчун 

муайянкунандаи муайяншаванда омадааст: лашкари турк, аспони тозӣ, 

зиреҳҳои румӣ, кулоҳдебои румӣ, тоҷи кайӣ, чатри ҳиндӣ, ханҷари ҳиндувӣ, 

камонҳои чочӣ, зиҷи румӣ,  уди ҳиндӣ, шоҳи ғассониён, қиртоси румӣ, 

шораи ҳиндӣ, дини юнонӣ, гурдони тозӣ, ҷомаи паҳлавӣ, дастори чинӣ, 

бурзи каён, камони каёнӣ, хафтони румӣ, хилъати ҳиндувӣ, Рустами зобулӣ, 

дебои чинӣ, бузургони хусравнажод, шоҳи фаррухнажод, румӣ кулоҳ, Кайди 

ҳиндӣ, гурдони румӣ, сутуни каён, тухми каён, шамшери ҳиндӣ, дасти румӣ, 
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Ковуси кай, ковиёнӣ дирафш, дебои чинӣ, тарги румӣ, кулоҳи Каён, хафтони 

румӣ, шаҳи Суриён,  аспони тозӣ, тахти Каён, саворони тур, дебои румӣ, 

кордонони румӣ, гурдони Рай, сипарҳои чинӣ, тахти каӣ, хоқони чинӣ, 

Ковуси кай, динори чинӣ, дебои Чин, бурзи Каён, каёнӣ каманд, расми каён, 

тоҷи каён, шаҳи Нӯзарӣ, тахти каӣ, ҷавшани паҳлавӣ, шоҳи Каён, аспи тозӣ, 

теғи ҳиндӣ, оини озодагон, силоҳи каён, сипоҳи кай, камонҳои туркӣ, чароғи 

кай, уди ҳиндӣ, кулоҳи каӣ, лашкари зобулӣ, теғи мисрӣ, гурдони румӣ, оини 

лӯҳроспӣ, дини гуштоспӣ, подшоҳи Каён, печонхати бобулӣ, ханҷари 

кобулӣ, хати паҳлавӣ, камони каёнӣ, шаҳи Ҳинд, фарри каён, ханҷари порсӣ, 

шораи ҳиндувон, тахти арзониён, ҷомаи паҳлавӣ, шоҳи чағонӣ, таштҳои 

халуқ, бурзи каён, камонҳои чочӣ, теғи турӣ, зини турӣ, аспи туринажод, 

шери каппӣ, хоқони чинӣ, чарми пайдовасӣ, дайҳими кай, камоне каёнӣ, 

шамшери ҳиндӣ, шоҳи озодмард, хусравонӣ кулоҳ, хати ҳиндувӣ, хати 

пеғавӣ ва ғ. 2] Ибораистилоҳоте, ки ҷузъи асосӣ ё муаяншаванда этнос аст: 

турки Чигил, тухмаи Кайқубод, тухми Пашин, тухми Сосон, турки дижам, 

тухмаи Висагон, тухми Баҳман, тухмаи Ардашер, тухми Каён, тухмаи 

Зодшам, тухми Сиёвуш, тухмаи шаҳрёр, тухми Фаридуну Ҷам, тухмаи 

Хусрав, тухми Аҳриманӣ, тухми Ковус, тухми Хузоа, тухмаи Кайқубод, 

тухми Гударз, тухми Зарасп, тухми Тур, тухмаи Тур, паҳлавӣ дастбурд ва 3] 

ибораистилоҳоте, ки ҳарду ҷузъашонро вожаҳои этникӣ ташкил додаанд: 

нажоди каён, туркони чинӣ, тоҷу тахти каӣ, гавҳари паҳлавӣ ва ғ.  

  Дар маводи мо бо вожаи «каён» ибораистилоҳҳои: нажоди каён, тоҷи 

кайӣ, бурзи каён, камони каёнӣ,  сутуни каён, тухми каён, Ковуси кай, 

ковиёнӣ дирафш, кулоҳи каён, тахти Каён,  каёнӣ каманд,  расми каён, тоҷи 

каён,  шоҳи каён, силоҳи Каён, сипоҳи кай,  чароғи кай, дайҳими кай, камоне 

каёнӣ, тоҷу тахти каӣ, кулоҳи каӣ, подшоҳи каён, камони каёнӣ, фарри каён 

корбаст гардидааст, ки мансуб ба сулолаи каёниён буданро ифода мекунанд. 

Шоир барои ифодаи аз насли «каёниён» будан ибораистилоҳи нажоди каён, 

тухми каёнро истифода намудааст:  
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Зи тухми Каён ҷуз аз ту намонд, 

Ки бо тоҷу бар тахт шояд нишонд [183, с.437]. 

Сиёвуш, ки ҳаст аз нажоди каён, 

Ба меҳри ту баста камар дар миён [178, с.323].  

Ҳар он кас, ки ҳаст аз нажоди каён, 

Набояд, ки аз бад ёбад зиён [181, с.151]. 

 Шоир ибораистилоҳи  бехи каёнро низ ба кор бурдааст, ки ба бунёд, 

наслу насаб ишора мекунад: 

Бад-ӯ гуфт Баҳром: Ҷангӣ манам, 

Ки бехи каёнро зи бун барканам»! [183, с.458]. 

Вожаи «пушт» низ ба маънои наслу насаб, авлод фаҳмида мешавад: 

Дигар гурд Шопур бо Андиён, 

Чу Биндӯю Гардӯйи пушти каён [183, с.150]. 

Шоир бо вожаи «каён» барои ифодаи маънои «подшоҳӣ» 

ибораистилоҳи тахти каён, тахти каӣ, тоҷи каён,  шоҳи каён, кулоҳи каён, 

тоҷу тахти каӣ,  кулоҳи каӣ, подшоҳи каёнро корбаст намудааст. Масалан 

 тоҷи каён:  

Манучеҳр бинҳод тоҷи каён,  

Бубастам ба зуннори хунин миён [175, с.219].  

Ки эй номвар пушти эрониён,  

Парастандаи тоҷи тахти каён [179, с.176]. 

тоҷи каӣ:  

Чу Доро зи дил сӯги Дороб дошт, 

Ба хуршед тоҷи каӣ барафрошт [180, с.507].  

тоҷи шоҳӣ:  

Ки тоҷи каӣ торакатро сазост,  

Падар бар падар тоҷи шоҳӣ турост [181, с.297]. 

тоҷи ниёкон: 

Чу тоҷи ниёкон ба сар барниҳод, 

Зи дидори некидиҳиш кард ёд [181, с.342]. 
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тахти Каён:  

Ба тахти Каён андар овард пой,  

Ҳаме буд чанде ҷаҳонкадхудой [181, с.356]. 

Ҳамчун муродифи «тоҷ» вожаи «кулоҳ»-ро низ ба кор бурдааст. Вожаи 

кулоҳ маънои васеъ дошта, на дар ҳама маврид маънои тоҷро ифода 

мекунад: 

кулоҳи каӣ: 

Ки ҳам доддеҳ буду ҳам додхоҳ,  

Кулоҳи каӣ баргузашта ба моҳ [182, с.470]. 

Бо вожаи «каён» ибораистилоҳҳое сохта шудаанд, ки мафҳум ва 

маснуоти гуногунро мефаҳмонанд: бурзи каён, камони каёнӣ, сутуни каён, 

силоҳи каён, сипоҳи кай,  чароғи кай:  

Бад-ин сон бо фарру бурзи каён, 

Ба нахчир биштофт шери жаён [183, с.67]. 

Каманди каёнӣ бияндохт шер, 

Ба ҳам андаровард гӯре далер [176, с.52]. 

                                Миён зери ҳафтони румӣ бубаст, 

Биёмад камони каёнӣ ба даст [177, с.429]. 

Ҳам он номвар Рустами пилтан- 

Сутуни каён, нозиши анҷуман [179, с.518]. 

Сутуни мано, пардаи кишваро, 

Чароғи каӣ, афсари лашкаро [179, с.195]. 

 Дар асар шоир бо истифода аз вожаву истилоҳоти ифодакунандаи номи 

миллату қавмҳои гуногун, макони зист истилоҳибораҳоеро истифода 

намудааст. Онҳо ба ҳамон қавму миллат мансуб будани мафҳум ва ё ашёро 

мефаҳмонанд: теғи мисрӣ, гурдони румӣ, оини лӯҳроспӣ, дини гуштоспӣ, 

печонхати бобулӣ, ханҷари кобулӣ,  хати паҳлавӣ, ханҷари порсӣ, шораи 

ҳиндувӣ, тахти арзониён, ҷомаи паҳлавӣ, шоҳи чағонӣ, таштҳои халуқ, 

камонҳои чочӣ, теғи турӣ, зини турӣ, аспи туринажод, шери каппӣ, хоқони 

чинӣ, чарми пайдовасӣ, нажодӣ порсӣ ва ғ: 
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Ту, эй майгусор, аз маи зобулӣ, 

Бипаймой то сар яке булбулӣ [176, с.152]. 

Чунон лашкари сарфарозон ба ҷанг, 

Ҳама найзаву теғи ҳиндӣ ба чанг [177, с.256].  

Бубандед яксар миёни ялӣ, 

Або гурзу бо ханҷари кобулӣ [176, с.203]. 

Сари мижжа чун ханҷари кобулӣ, 

Ду зулфаш чу печонхати бобулӣ [181, с.782]. 

Кунад тоза оини лӯҳроспӣ, 

Бимонад пайи дини гуштоспӣ [181, с.204]. 

 «Зарбафт/зарбофт» матои зардбофта, зардӯзӣ кардашуда, матои 

заррин» [ФЗТ 1969, с.439]. Дар байти зерин вожаи мураккаби зарбафт 

корбаст гардида, ки бо услуби чинӣ дӯхта шудааст.  

Ба ганҷ-андарун он чи буд номдор, 

Гузиданд зарбафти чинӣ ҳазор [177, с.15]. 

 Дар ин қолаб ибораистилоҳҳои: дебои Чин, ҷомаи хусравӣ, Рустами 

зобулӣ, гурдони шамшерзан ба назар расид, ки мансуб ба ягон миллат ё 

маконро мефаҳмонанд: 

Ҳамон гавҳари тахту дебои Чин,  

Ҳамон ёраву гурзу теғу нигин [177, с.50]. 

Зи баҳри ҷавон аспи тозӣ бихост, 

Ҳамон ҷомаи хусравӣ кард рост [177, с.141]. 

Гузин кард пас Рустами зобулӣ, 

Зи гурдони шамшерзан кобулӣ [177, с.164]. 

 «Дебо» порчаи нафиси абрешимии қиматбаҳо, ҳарир, дебои румӣ 

ишора ба маҳсулоти истеҳсоли румиён аст: 

Биёрост Ковуси хуршедфар, 

Ба дебои румӣ яке маҳди зар [176, с.131]. 

 Вожаи «тӯз» дар ФЗТ ба чунин маъниҳо омадааст:  1. пӯсти дарахти 

сахт, ки бар камон, зини асп ва ғ. мепечонданд. Дар камони сапед тӯз ниҳод, 
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Бар сиёҳ аждаҳо камин кушод. Низомӣ 2. номи шаҳре дар Эрони қадим, 

назди шаҳри Аҳвоз. Тӯзӣ 1. аҳли шаҳри Тӯз. 2. либоси тунуки тобистонӣ, ки 

аз катон бофта мешавад [152, с.247]. Дар мисоли зерин ба маънои якум 

омадааст:  

Баровехт Алкӯс бо пилтан, 

Бипӯшид, бар зини тӯзӣ кафан [176, с.162].  

      «Тарг//тарқ» кулоҳи ҷангӣ, тоскулоҳ [153, с.325]. Дар маводи мо низ 

серистеъмол аст. Тарги румӣ, тарги чинӣ, кулоҳи хоси мардумони румӣ ва 

чинӣ мебошад: 

Ниҳон кард гесӯ ба зери зиреҳ, 

Бизад бар сари тарги румӣ гиреҳ [176, с.186].  

Бипӯшид хафтону бар сар ниҳод, 

Яке тарки чинӣ ба кирдори бод [176, с.87]. 

Чу шамшери ҳиндӣ ба чанг оядаш, 

Зи дарёву аз кӯҳ нанг оядаш [176, с.193].  

Яке теғи ҳиндӣ буд андар бараш, 

Яке миғфари хусравӣ бар сараш [176, с.220]. 

      Магар пури Дастони Соми ялӣ,  

Гузин номвар Рустами зобулӣ [176, с.246]. 

Ба ҳамин тариқ, дар қолаби ибора сохтани калима ва истилоҳоти 

этникӣ ҳодисаи маъмул аст. Имкониятҳои истилоҳсозии ибораҳои озоди 

синтаксисӣ бо изофат нисбатан зиёдтар аст. 

Хулоса, аз таҳлилу баррасии боби мазкур ба чунин натиҷа расидем: 

1. Забон хазинаи таърихи як этнос (мардум) мебошад ва луғат бевосита 

ба ҳама дигаргуниҳои ҳаёти мардум вокуниш нишон медиҳад. На фонетика 

ва на грамматикаи забон шароити зиндагии мардумро ба мо ҳамчун луғат 

пурра нишон дода наметавонанд, зеро мураттибони фарҳангҳо кӯшиш 

намудаанд, ки табиати калимаҳои этникиро хуб тасвир намоянд ва 

хонандагонро бо ин гурӯҳи вожаҳо ошно созанд. 



158 
 

2. Аз омӯзиш ва таҳқиқи «Шоҳнома»  ба чунин хулоса омадем, ки 

ҳарчанд дар мавриди қабатҳои лексикии ин асар рисолаву асарҳои зиёде 

навишта шудаанд, ҳамаи хусусияти луғавию семантикӣ, грамматикии он 

пурра таҳқиқ нагардидааст. Аз ин рӯ, хусусияти забони ин шоҳасар ба 

таҳққиқоти дигар ниёз дорад. 

3. Дар «Шоҳнома» калимаву истилоҳоти этникиро аз ҷиҳати сохтор: 

сода, сохта, мураккаб ва таркибӣ ё ибораистилоҳ ҷудо намудем, ки дар 

байни онҳо калимаву истилоҳоти сохтаву таркибӣ серистеъмол мебошанд.  
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ХУЛОСА 

Як ҷузъи муҳим ва пурбаракати таркиби луғавии забонро лексикаи 

этникӣ ташкил медиҳад, ки таҳқиқи он барои шинохти хусусияти этникии ин 

ё он халқу миллат муҳим аст. Мо метавонем ба ин восита аз урфу одат, 

суннатҳои мардумӣ, робитаҳои нажодӣ, забонӣ ва хешигарии онҳо огоҳ 

гардем.  

 Аз таҳлили асарҳои илмию назариявӣ маълум гардид, ки ин масъала дар 

забоншиносии тоҷик то ҳанӯз ҳалли худро наёфтааст ва ба пажуҳишҳои нав 

ба нав ниёз дорад.  

 «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ инъикоскунандаи вазъи сиёсиву 

фарҳангии мардуми эронитабор, аз ҷумла тоҷикон мебошад. 

 «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ мисли як хазинаи маънавӣ аз 

дурдонаҳои луғавӣ, сарфию наҳвӣ ғанӣ буда, омӯзиши он муҳим ва 

саривақтист. Дар таркиби луғавии ин шоҳасар теъдоди зиёди калимаву 

истилоҳот, ибораистилоҳҳои ифодакунандаи мафҳуми этникӣ маҳфузанд, ки 

таҳқиқи онҳо бори нахуст мавзуи илмии мо қарор гирифтааст.  

 Азбаски ин мавзуъ басо доманадор аст, мо кӯшидем, ки вожаву 

истилоҳоти этникӣ, хусусан, калимаву истилоҳоти ифодакунандаи мафҳуми 

халқу миллат, қабила, нажод ва ғайраро мавриди қовишҳои илмӣ қарор 

диҳем. Дар натиҷаи таҳқиқоти мазкур ба чунин натиҷа расидем: 

1. Таҳқиқи маводи мавҷуда нишон медиҳад, ки ин қисмати лексикаи 

этнографӣ, аз ҷумла этнонимҳо аз воҳидҳои луғавии хоси забони тоҷикӣ-

порсӣ ташаккул ёфтаанд [М-1]. 

2. Дар ташаккули истилоҳоти миллӣ хизмати адибону нависандагон, 

забоншиносону донишмандон басо бузург аст. «Шоҳнома»-и безаволи 

Фирдавсӣ сарчашмаи муҳимест, дар шинохти истилоҳоти миллӣ, хусусан 

истилоҳоти этникӣ, ки ба таърихи мардуми эрониасл, аз ҷумла тоҷикон 

робитаи ногусастанӣ дорад [М-3].  
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3. Таҳқиқи  адабиёти назариявӣ нишон дод, ки доир ба воҳидҳои 

этнолингвистӣ дар забоншиносии тоҷик таҳқиқот кам ба амал омадааст ва 

ин самти илми забоншиносӣ ниёз ба ковишҳои илмӣ дорад [М-3]. 

4. Нақши фарҳангу луғатномаҳо дар ташаккули калима ва истилоҳоти 

этникӣ басо назаррас аст. Онҳо нигоҳдорандаи таркиби луғавии забон, аз 

ҷумла калимаву истилоҳоти этникӣ мебошанд. 

5. Дар «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ калимаву истилоҳоти 

ифодакунандаи мафҳуми этнонимҳоеро мушоҳида намудан мумкин аст, ки 

имрӯз дар истеъмол нестанд: котузиён, гурозиён, деҳқонон, ирмониён ва ғ. 

[М-5]. 

6. Вожаҳои этникии «Шоҳнома»-ро аз ҷиҳати сохтор ба чунин гурӯҳҳо 

ҷудо намудан дуруст аст: а) сода, б) сохта, в) мураккаб ва г) таркибӣ ё 

ибораистилоҳ. Дар ташаккули калимаву истилоҳоти этникӣ воситаҳои 

калимасоз нақши бузург доранд. Дар асар вожаҳои сохтаву таркибӣ 

серистеъмолтаранд [М-4]. 

7.  Соҳибистиқлол гардидани кишвар ва мақоми давлатӣ гирифтани 

забони тоҷикӣ тақозо мекунад, ки дар интихоби истилоҳот, истилоҳофарӣ ва 

истилоҳгузинии забони миллӣ бояд нозукбин ва эҳтиёткор бошем. 

Истилоҳоти дурусту муназзам мушкилоти истилоҳот, хусусан, бисёрмаъноӣ, 

муродифшавӣ ва ғайраро аз байн хоҳад бурд.  

8. Дар асар барои ифодаи мафҳуми авлод, оила вожаҳои хонумон, 

хонадон, дуда, дудмон, табор истифода гардидааст. Вожаҳои дудмон ва дуда 

нисбатан серистеъмол ҳастанд. Имрӯз  истилоҳҳои «дуда» ва «дудмон» ҳам 

дар осори хаттӣ ва ҳам дар забони шифоҳӣ қариб, ки аз истифода баромада 

ба ҷояшон дигар калимаҳо роиҷ гаштаанд [М-5]. 

9. Аз таҳлилу баррасии мавзуъ маълум гардид, ки дар асар номи қавму 

миллатҳое мавҷуданд, ки аксар хоси мардуми эронитабор буда, баъзеи онҳо 

имрӯз дар истеъмол нестанд: паҳлав, гавон, котузиён, гевон, сагзиён, хузиён, 

кашводагон, ковиён, озодагон ва ғ. [М-2]. 
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10. Барои ифодаи мафҳуми наслу насаб, авлод Фирдавсӣ вожаи 

«нажод»-ро чун вожаи муқаддасу муҳим дар саросари «Шоҳнома»  дар 

қолабҳои гуногун истифода намуда, дигар муродифҳои онро кам андар кам 

корбаст кардааст. Вожаи нажод аз ҷиҳати баромад аслӣ буда, беш аз 460 

маротиба дар қолаби сода, сохта, мураккаб ва таркибӣ корбаст гардидааст 

[М-5].  

11. Дар созмони истилоҳоти сохта нақши пасванди муштараквазифаи –

ӣ басо назаррас мебошад. Дар асар бо ёрии он вожаву истилоҳоти зиёди 

этникӣ сохта шудааст.  

12. Дар сохтани истилоҳоти этникии мураккаб асосан қолабҳои: 

исм+исм, исм+сифат, сифат+исм истифода гардидаанд. Дар асар бо ҷузъи 

нажод, румӣ, кай/каён истилоҳоти зиёди мураккаб сохта шудаанд.  

13. Таркиби лексикаи этникии забони «Шоҳнома» аз нигоҳи ташаккул 

ба ду қабати асосӣ ҷудо мешавад: 1] калимаҳои аслии тоҷикӣ (форсӣ); 2] 

калимаҳои иқтибосӣ [М-2]. 

14. Калимаҳои аслии тоҷикӣ захираи асосии калимаву истилоҳоти 

этникии забони асарро ташкил медиҳанд. 

15.  Калимаҳои иқтибосии арабӣ нисбат ба дигар калимаҳои иқтибосӣ 

серистеъмолтаранд. Теъдоди калимаҳои иқтибосӣ дар таркиби лексикаи 

этнографии «Шоҳнома» чандон зиёд нестанд. Онҳо бо талаби мазмун ва 

муҳтавои асар барои дақиқ нишон додани ҳодисаву воқеаҳо корбаст 

шудаанд.  

16. Ташаккул ва такмили таркиби луғавии забон, аз ҷумла лексикаи 

этнографӣ самараи амали қонуну қоидаҳои дохилии забон маҳсуб меёбанд. 

Калимасозӣ яке аз роҳҳои такмил ва рушди лексикаи этникӣ мебошад. 

Калимаҳои мураккаб бештар дар қолаби васлшавии тобеъ бо тобеъкунанда 

сурат гирифта, як қисми муҳими  калима ва истилоҳоти этникиро ташкил 

медиҳанд. Чунончи: висанажод, бежаннажод, қайсарнажод, кайнажод, 

фаридуннажод, туроннажод, сипаҳбаднажод, хоқоннажод, бобакнажод ва ғ.  



162 
 

17. Дар «Шоҳнома»  ибораистилоҳҳои этникӣ мавқеи намоён доранд 

ва чунин ибораистилоҳҳо аксаран дар қолаби атрибутивӣ сурат гирифтаанд: 

бузургони хусравнажод, шоҳи фаррухнажод, румӣ кулоҳ, кайди ҳиндӣ, 

гурдони румӣ, сутуни каён, тухми каён, шамшери ҳиндӣ, турки Чигил, дасти 

румӣ, тухмаи Кайқубод, тухми Пашин, тухми Сосон, Ковуси кай, ковиёнӣ 

дирафш, турки дижам, тухмаи висагон, тухми каён, кулоҳи каён, тухмаи 

Зодшам, тухми Сиёвуш ва ғ.   

18. Фирдавсӣ барои ифода намудани наслу авлод аз вожаҳои аслии 

нажод, тухм, тухма, нажода, дуда, дудмон зиёд истифода намудааст, ки ҳар 

кадом таҳлили забоншиносӣ шудаанд [М-5].  
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ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ 

ТАҲҚИҚ 

Омӯзиши номи қавму қабила ва халқу миллатҳо яке аз мавзуъҳои бисёр 

муҳими замони мо ба ҳисоб меравад. Тақозои замон аст, ки номи халқу 

миллатҳо дар осори мутафаккирону суханварони гузашта омӯхтаву муайян 

карда шавад. Дар ин замина метавон тавсияҳои зеринро ироа намуд: 

1. Таҳқиқоти мазкур метавонад дар омӯзиши минбаъдаи истилоҳоти 

этникӣ дар осори адибони тоҷик саҳмгузор бошад, ки истифодаи он барои 

таҳқиқоти минбаъда  аз манфиат холӣ нест. 

2.  Нуктаҳои назариявиеро, ки хулосаҳои таҳқиқ дар асоси онҳо 

пешниҳод шудаанд, дар таҳлили маъноӣ, луғавӣ, баромад, сохтории 

этнонимҳо ва нақши воситаҳои калимасози забони тоҷикӣ ба таври васеъ 

метавон истифода бурд. 

3. Маводи таҳлилшаванда метавонад дар пажуҳишу таълифоти гуногун, 

аз ҷумла дастурҳои таълимӣ, монографияҳои илмӣ ва таҳияи 

фарҳангномаҳои истилоҳот ба таври васеъ истифода шавад. 

4. Истилоҳоти этникии дар асари таҳқиқшуда мавҷудбударо  аз дигар 

нуктаи назар ҳам метавон таҳлил намуд. 

5. Таҳқиқоти густурдаи истилоҳоти этникӣ дар осори асрҳои X-XI ва 

муқоисаи морфологиву маъноии онҳо дар оянда метавонад кори 

арзишманди илмӣ шавад.  
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