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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Забони тоҷикӣ аз ҷумлаи забонҳое 

мебошад, ки дар дарозои таърих бо вуҷуди он ҳама бархӯрд бо забонҳои 

қадимтарину пешрафтаи дунѐ асолати худро нигоҳ доштааст. Албатта, 

ин далели тавоноии бунѐдии ин шохаи забони ориѐӣ аз даврони бостон 

то имрӯз мебошад. Аз замони пайдоиши худ забони тоҷикӣ ба ғайр аз 

назму наср дар заминаҳои илму фан, фалсафаву адаб, мавзуъҳои сиѐсиву 

иҷтимоӣ ва фаъолиятҳои идориву ҳуқуқӣ ба кор рафтааст. Гувоҳи ин 

даъво китобҳо ва таълифоти фаровонест, ки дар ҳар яки ин риштаҳо 

навишта шуда, то имрӯз ба ҷо мондаанд. Дар иртибот ба ин яке аз 

мавзуъҳои муҳимми ташаккули вожагони забон дар ҳар давраи таърихӣ 

масъалаҳои истилоҳот дар маҷмуъ ва махсусан, истилоҳоти соҳаҳои 

гуногуни ҳаѐти ҷомеа ба шумор мераванд. 

Истилоҳшиносӣ ба омӯзиши вожагони махсус ва мафҳумҳои 

соҳаҳои муайяни илм машғул аст. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон зимни суханронӣ дар ҷамъомади тантанавӣ бахшида ба 

муносибати Рӯзи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин таъкид 

намуданд: «Дар замони пешрафти бесобиқаи илму техника таҳияи 

истилоҳ ѐ истилоҳсозӣ ба сифати омили тавонбахши забон дар ҷомеаи мо 

аҳаммияти мубрам пайдо кардааст. Ба вуҷуд овардани забони илм бе 

таҳияву танзими истилоҳоти соҳаҳои мухталифи илм ва то ҳадди забони 

меъѐр такмилу сайқал додани он ғайриимкон аст. Аз ин лиҳоз, зарур аст, 

ки барои тавсеаи доираи калимасозиҳои мавзуӣ, аз қабили истилоҳоти 

сиѐсӣ, иқтисодӣ, иттилоотӣ, ҳуқуқӣ ва ғайра аз имкониятҳои забони 

модарӣ ҳамаҷониба истифода карда шавад» [122, 2]. 

Таҳлил ва омӯзиши ҳамаҷонибаи вожагон ва истилоҳоти забони 

тоҷикӣ бо таваҷҷуҳ ба масоили фавқуззикр, бояд ба таври кофӣ аз 

ҷониби мутахассисони соҳа мавриди таҳқиқ ва пажуҳиш қарор гиранд.   
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Истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ ҳамчун як қисми таркибии 

истилоҳоти забони тоҷикӣ, аз ҷумлаи он масоиле маҳсуб мешаванд, ки то 

кунун таваҷҷуҳи муҳаққиқону пажуҳишгаронро ба таври бояду шояд ба 

худ ҷалб накардааст. Албатта, чи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва чи берун 

аз он як қатор таълифоте оид ба самтҳои гуногуни фаъолияти 

осорхонаҳо (фондӣ, намоишӣ (экспозитсионӣ), оммавӣ-маърифатӣ 

(экскурсионӣ), ҳуҷҷатнигорӣ, маҷмуабандӣ (коллексиякунонӣ) ва ғайра) 

ба табъ расидааст, ки умдатан ҷанбаи илмӣ-оммавӣ доранд. Аммо аз 

нигоҳи забонӣ мавриди таҳлил қарор додани истилоҳоти 

осорхонашиносӣ то ҷое аз назари муҳаққиқон дур мондааст. Бинобар ин, 

аз нигоҳи забоншиносӣ мавриди таҳқиқ ва таҳлили сохторӣ ва маъноӣ 

қарор гирифтани истилоҳоти осорхонашиносӣ хеле муҳим ва мубрам ба 

назар мерасад, ки ин навоварии пажуҳиши илмиро нишон медиҳад. 

Истилоҳоти осорхонашиносӣ ҳамчун яке аз бахшҳои муҳимми 

забоншиносии тоҷик бар мабнои дастовардҳои вожашиносӣ ва 

истилоҳшиносии муосир ба риштаи таҳқиқ кашида шуда, барои равшан 

намудани бисѐре аз ҷанбаҳои фарҳанги миллии тоҷикон ва рушди 

масъалаҳои осорхонашиносӣ дар Тоҷикистон мусоидат хоҳад кард. 

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Фаъолияти гуногунҷабҳаи 

осорхонаҳо ва осорхонашиносии тоҷик ҷузъи таркибии мероси 

фарҳангии миллати куҳанбунѐди тоҷик маҳсуб меѐбад. Пайдоишу 

тараққиѐти осорхонаҳо ба талаботи инкишофи ҷомеа вобастагии зич 

дошта, ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ ва омӯзиши объектҳои табиат ва 

ѐдгориҳои таърихию фарҳангӣ дар ҷомеа ногузиранд. Ашѐи гуногуни 

арзишманде, ки дар тули асрҳо ҷамъоварӣ мешаванд, маҳз дар 

осорхонаҳо ҳифзу нигоҳдорӣ мегарданд. Осорхонаҳо чун тақозои замон 

баҳри таблиғу ташвиқи мероси таърихӣ, арҷгузорӣ ба арзишҳои 

фарҳангӣ, қонеъ гардонидани талаботи маънавӣ ва зебошиносии 

қишрҳои гуногуни ҷомеа, дарки олами нафосат ва рангорангии фарҳанги 

моддӣ ва маънавии халқ пайдо шудаанд. Табиист, ки ҷамъоварӣ, 
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нигоҳдорӣ ва омӯзиши ѐдгориҳои табиатро инсон аз замонҳои қадим 

шуруъ карда буд, аммо ин раванд дар асрҳои баъдӣ боис гардид, ки 

осорхонаҳо таъсис ѐбанд ва айни замон дар маркази диққати инсоният 

қарор дорад.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон омӯзишу пажуҳиши илми 

осорхонашиносӣ танҳо аз охири солҳои 20-ум ва аввали солҳои 30-юми 

асри XX дар замони собиқ Иттиҳоди Шуравӣ оғоз гардида, осорхонаҳо 

ба муассисаҳои давлатӣ табдил гардиданд. Таҳқиқи илмии самтҳои 

гуногуни фаъолияти осорхонаҳо аз ҷониби олимони рус Т.Ю. Юренева 

[166], О.Р. Василева [17], Т.В. Галкина [22], Н.И. Рубан [98], А.В. 

Ануфриев [4], Н.А. Томилов [124], Л.М. Шляхтина [154], Н.В. Кузина [43], 

Н.В. Мягтина [65], Е.В. Важова [16], мавриди баррасӣ қарор гирифта, 

баъдан дар асару мақолаҳои олимони тоҷик Г.З. Нуров [210], А.Қ. 

Шарипов [143], Ф. Шарифзода [211], З.С. Иброҳимов [161], С.Ш. 

Марофиев [58, 59],  Ҷ. Ҳомидов [133],  ва дигарон идома пайдо кард. 

Соли 2010 аз ҷониби ходимони илмии Муассисаи давлатии  

Осорхонаи ҷумҳуриявии таърихию кишваршиносии ба номи 

Абуабдуллоҳи Рӯдакии шаҳри Панҷакент нахустфарҳанг дар соҳаи 

осорхонашиносӣ бо номи «Фарҳанги истилоҳоти осорхонашиносӣ (русӣ-

тоҷикӣ)» ба табъ расид, ки он беш аз 1000 вожа ва истилоҳоти соҳаи 

осорхонашиносиро дар бар мегирад [181,]. 

Гарчанде дар фарҳанги мазкур баъзе камбудиҳои соҳавӣ дида 

мешавад, вале такмили минбаъдаи он барои таҳияи фарҳанги тафсирии 

осорхонашиносӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон заминаи хубе хоҳад гузошт. 

Инчунин, як гурӯҳ муҳаққиқони соҳа дар ин давра доир ба таърихи 

ташаккулѐбӣ ва фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангии осорхонаҳо рисолаҳои 

номзадӣ аз ҷумла, Г. Нуров “Формирование и развитие музейного дела в 

Таджикистане (30-е годы ХХ-начало ХХI вв.)” [2011], Ф. Шарифзода 

“Социально-культурная деятельность музеев Таджикистана в период 

независимости (1991-2011 гг.)” [2014], Ҳ. Нурматзода “Созҳои мусиқии 
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коллексияҳои осорхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун сарчашма дар 

омӯзиши таърихи фарҳанги халқи тоҷик” [2020] ва А. Шарифзода 

“Ганҷинаи дирҳамҳои сомонии Кӯлоб ҳамчун сарчашмаи таърихӣ”-ро 

[2020] ба анҷом расониданд. 

Вале аз омӯзиши мавзуи таҳқиқ бар меояд, ки то кунун дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таърихи ташаккули истилоҳоти 

осорхонашиносӣ ва таҳлили сохторию маъноии онҳо дар забоншиносии 

тоҷик таҳқиқоти ҷудогонае рӯйи кор наомадааст. 

Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ. Масъалаҳои 

таҳқиқот бо барномаҳо ба мавзуъҳои таҳқиқоти илмӣ робитаи зич дорад. 

Натиҷаҳо ва хулосаҳои таҳқиқоти илмӣ дар таҳия ва такмили 

барномаҳои таълимӣ нақши муҳим бозида метавонанд. Мавзуи 

таҳқиқоти мазкур дар доираи яке аз самтҳои корҳои илмӣ-таҳқиқотии 

кафедраҳои филологияи араб ва таърихи забон ва типологияи 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошад.. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ 

Мақсади таҳқиқ. Мақсад ва ҳадафи асосии таҳқиқ пеш аз ҳама, ба 

таври дақиқу амиқ фаро гирифтани истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ 

мебошад. Бо таваҷҷуҳ ба воридшавии истилоҳоти фаровони 

байналмилалӣ дар забонҳои ҷаҳон масъалаи танзими истилоҳоти 

осорхонашиносӣ бо истифода аз имконоти забони тоҷикӣ ва дарѐфти 

муодилҳои мувофиқу муносиб аз муҳимтарин вазифаҳои забоншиносӣ 

хоҳад буд. Оид ба ин масъала низ Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар ҷамъомади 

тантанавӣ бахшида ба муносибати Рӯзи забони давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон чунин ишора намудаанд: «Бо мақсади ҳифзи асолати забон 

ҳангоми истифодаи истилоҳот бояд ҳам зарфияти унсурҳои пойдори 

забони давлатӣ ва ҳам иқтибосгирии оқилонаву санҷида ба таври 

мутавозин дар мадди назар бошад. Мо бояд аз иқтибосҳои бемавқеъ 
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худдорӣ карда, истилоҳоти иқтибосиро ба табиати забон, сохтори 

сарфию наҳвӣ ва низоми овозии он мутобиқ гардонем» [122, 2]. 

Вазифаҳои таҳқиқ. Вазифаҳои асосии таҳқиқ пеш аз ҳама омӯзиш 

ва пажуҳиши ҳаматарафаи хусусиятҳои вожагонӣ-маъноӣ ва сохтории 

истилоҳоти осорхонашиносӣ дар забони тоҷикӣ мебошад. Барои расидан 

ба ин ҳадаф зимни таҳқиқи мавзуъ мо ба хулосае омадем, ки вазифаҳои 

зерин бояд ба таври муфассал мавриди таҳқиқ ва баррасии амиқ қарор 

гиранд: 

- таҳлилу баррасии ҳамаҷонибаи истилоҳоти осорхонашиносӣ дар 

забони тоҷикӣ; 

- муайян намудани мафҳумҳо ва махсусиятҳои истилоҳоти 

осорхонашиносӣ бо истифода аз фарҳангномаҳои ватаниву 

хориҷӣ; 

- муайян сохтани тағйири маъноии истилоҳоти осорхонашиносӣ; 

- гурӯҳбандӣ намудани истилоҳоти осорхонашиносӣ аз рӯйи 

мавзуъ ва маъно; 

- мутобиқ сохтани истилоҳоти иқтибосии осорхонашиносӣ бо 

меъѐрҳои забони адабии муосири тоҷик; 

- таҳқиқ ва пажуҳиши манбаъҳои пайдоишу ташаккули 

истилоҳоти осорхонашиносӣ дар забони тоҷикӣ; 

- кумак ба роҳбаладон ва кормандони илмии осорхонаҳо аз 

ҷиҳати ошноии комил бо истилоҳоти осорхонашиносӣ; 

- муайян намудани решашиносии баъзе истилоҳоти 

осорхонашиносӣ; 

- муқаррар сохтани вижагиҳои сохторӣ ва маъноии истилоҳоти 

арабӣ, лотинӣ ва фаронсавии соҳаи осорхонашиносӣ;  

- омӯзиши таркиб ва сохтори истилоҳоти осорхонашиносӣ. 

Объекти таҳқиқ. Объекти таҳқиқи кори диссертатсиониро 

истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ дар забони тоҷикӣ ташкил медиҳад. 
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Мавзуи (предмет) таҳқиқ. Мавзуи таҳқиқи диссертатсия пажуҳиши 

вожагонӣ-маъноӣ ва сохтории истилоҳоти осорхонашиносӣ дар забони 

тоҷикӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. 

Асосҳои назариявии таҳқиқ. Дар таълифи диссертатсияи мазкур чун 

роҳнамои асосии назарӣ оид ба мафҳуми истилоҳ ва истилоҳсозӣ усулҳои 

таҳқиқотии забоншиносон ва донишмандони ватаниву хориҷӣ А.Д. 

Хаютин, Н.П. Кузкин, Л.С. Пейсиков, Ю.А. Рубинчик, Д.С. Лотте, А.А. 

Реформатский, В.В. Виноградов, А.А. Керимова, М.Н. Боголюбов, В.А. 

Ефимов, А.А. Грюнберг, Л.Х. Давидова, И.М. Оранский, Д.И. Эделман, 

В. Капранов, М. Шакурӣ, Д. Саймиддинов, Ш. Рустамов, Т. Бердиева, 

М.Н. Қосимова, С. Сулаймонов, С. Назарзода, М.Ҳ. Султон, Ф. 

Амонова, А. Байзоев, П. Нуров, Т. Шокиров, Ш. Исматуллозода, А. 

Юсупов, А. Муҳаббатов, Б.Н. Ҳакимова, З.Ф. Абдуллоева ва дигарон 

мавриди истифода қарор гирифтааст. 

Ҳамчунин, лозим ба зикр аст, ки дар бахши назарияи 

осорхонашиносӣ ва истилоҳоти осорхонавӣ таълифоти донишмандони 

рус В.Г. Ананев, Н.А. Томилов, Н.И. Рубан, И.И. Резник, О.С. Сапанжа, 

Т.Г. Горбунова, М.Ю. Юхневич, О.Р. Василева, А.П. Анчиков, Е.В. 

Важова, Т.В. Галкина, Г.К. Караманова, Е.В. Старинкова, А.В. 

Лушникова, Л. Скрипкина, А. Лешенко ва донишмандони тоҷик А. Қ. 

Шарифзода, Г.З. Нуров, Ф. Шарифзода, С. Юнусӣ, Р. К. Дӯстова, М. 

Файзуллоев ва дигарон то андозае дар роҳнамоии масоили назарӣ аз 

назар дур намондаанд. 

Асосҳои методологии таҳқиқ. Равиши таҳқиқи диссертатсияи илмии 

мазкурро, асосан, методи тавсифӣ ташкил медиҳад. Ҳамчунин дар кор 

усулҳои умумиилмии мушоҳида, шарҳдиҳӣ, таҳлили вожагонӣ-маъноӣ, 

сохторӣ, муқоисавӣ-таърихӣ ва гоҳҳо усули оморӣ мавриди истифода 

қарор гирифтаанд. 

Сарчашмаҳои асосии таҳқиқ. Сарчашмаҳои асосии таҳқиқ ва 

омӯзиши истилоҳоти осорхонашиносиро луғату фарҳангномаҳои 
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муътабари тафсирии тоҷикӣ-форсӣ, осори илмии муҳаққиқони соҳаи 

осорхонашиносӣ ва истилоҳшиносӣ ташкил медиҳанд. Дар баробари ин 

манобеи муҳимми дигари мо асноди фонди осорхонаҳо (китобҳои 

воридотӣ, инвентарӣ, санадҳо), ашѐи осорхонавӣ (ѐдгориҳои таърихию 

фарҳангӣ, бозѐфтҳои бостоншиносӣ, ѐдгориҳои санъати тасвирӣ ва 

амалӣ, маводи сиккашиносӣ, ѐдгориҳои хаттӣ ва ѐдгориҳои адабиѐти 

классикии халқи тоҷик) мебошад, ки онҳо хусусияти сарчашмавӣ дошта, 

барои таҳлил ва муайянсозии истилоҳоти осорхонавӣ маводи хубе 

мебошанд. 

Навгонии илмии таҳқиқ. Навгонии асосии таҳқиқ дар он аст, ки то 

имрӯз оид ба хусусиятҳои сохторию маъноии истилоҳоти 

осорхонашиносӣ дар забони тоҷикӣ диссертатсияи алоҳидаи илмӣ рӯйи 

кор наомадааст. Ҳамчунин, дар диссертатсия ба таври муфассал 

маълумот оид ба назарияи осорхонашиносӣ, таърихи ташаккул ва 

пайдоиши истилоҳоти осорхонашиносӣ, таҳияи аввалин луғату 

фарҳангномаҳои осорхонавӣ бо забонҳои гуногуни олам, ба гурӯҳҳои 

мавзуӣ, вожагонӣ-маъноӣ табақабандӣ намудани истилоҳоти 

осорхонашиносӣ ва шарҳу тафсири онҳо мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор 

гирифтааст. Масъалаи истилоҳоти иқтибосии осорхонашиносӣ, ки аз 

забонҳои дигар ба забони тоҷикӣ ворид шудаанд, мавриди баррасӣ 

қарор гирифтааст. Ин истилоҳот ба иқтибосоти арабӣ, фаронсавӣ ва 

лотинӣ гурӯҳбандӣ шудаанд. Инчунин, нақш ва ҷойгоҳи калимаҳои сода, 

сохта, мураккаб ва ибора-истилоҳот дар ташаккули истилоҳоти 

осорхонашиносӣ муайян гардидааст. 

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

1. Осорхонашиносӣ ҳамчун илми мустақили академӣ дар 

омӯзиши таъриху фарҳанг, арзишҳои миллӣ, расму оин, анъанаҳои 

миллӣ ва ҳунарҳои мардумӣ нақши басо муҳим ва калидӣ дошта, таҳлил 

ва таҳқиқи истилоҳоти он як амри зарурист. 



11 
 

2. Таҳлил ва баррасии вожа ва истилоҳоти осорхонашиносӣ аз 

ҷиҳати забонӣ ҷолиб буда, бори нахуст дар чунин шакл дар 

забоншиносии тоҷик таҳқиқ гардидааст. 

3. Аз рӯйи гурӯҳҳо, мавзуъҳо ва қабатҳои вожагонӣ ҷудо 

намудани истилоҳоти осорхонашиносӣ (истилоҳоти фондӣ, намоишӣ 

(экспозитсионӣ), санъати тасвирию амалӣ ва бостоншиносӣ) барои дарк 

ва фаҳмиши забонии масоили муҳимми осорхонашиносӣ мувофиқи 

мақсад мебошад. 

4. Маъно ва мафҳумҳои мушаххаси баъзе истилоҳоти 

осорхонашиносӣ бо роҳи овардани муодилҳои арабӣ ва гоҳе муодилҳои 

фаронсавӣ, испанӣ, олмонӣ ва лотинии онҳо муқаррар карда шудаанд. 

5. Баррасии роҳҳо ва усулҳои ташаккули вожаву истилоҳоти 

осорхонашиносӣ ва нишон додани қолабҳои калимасозии онҳо дар 

диссертатсия ба таври муфассал таҳлил гардидаанд. 

Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқ. Ба андешаи мо 

диссертатсияи мазкур аз аҳаммият холӣ нест, зеро он ба таҳқиқу 

пажуҳиши назарӣ ва амалии яке аз масъалаҳои муҳимми илми 

забошиносӣ-истилоҳшиносӣ ва илми фарҳангшиносӣ-осорхонашиносӣ 

равона шудааст. Натиҷаи таҳқиқи рисола, ки дар ҷараѐни таҳқиқ ба даст 

овардем, метавонад дар омӯзиши масъалаҳои илмии истилоҳшиносӣ ва 

осорхонашиносӣ ба таври васеъ истифода шавад. Осорхонашиносон, 

бостоншиносон, санъатшиносон ва махсусан, роҳбаладон ва ходимони 

илмии осорхонаҳо метавонанд маводи мазкурро дар фаъолияти кории 

худ ҳамчун дастури соҳавӣ мавриди истифода қарор диҳанд, зеро вожаву 

истилоҳоти самтҳои асосии фаъолияти осорхонаҳо махсусан, фаъолияти 

фондӣ ва намоишӣ (экспозитсионӣ) ба шакли возеҳ шарҳу тафсири худро 

ѐфтаанд. 

Маводи диссертатсия метавонад ҳамчун курси “Осорхонашиносӣ” 

ва “Истилоҳоти осорхонашиносӣ” дар ҷараѐни таълим ва омӯзиш дар 
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муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва ҳамчунин ҳангоми таҳияи воситаҳои 

таълимӣ оид ба истилоҳшиносӣ барои донишҷӯѐн истифода шавад. 

Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. 

Диссертатсия дар мавзуи «Пажуҳиши вожагонӣ-маъноӣ ва сохтории 

истилоҳоти осорхонашиносӣ дар забони тоҷикӣ» барои дарѐфти дараҷаи 

илмии номзади илми филология бо шиносномаи ихтисоси илмии 10.02.01 

– Забони тоҷикӣ мувофиқат мекунад. 

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ. Саҳми шахсии 

муаллиф аз муайян намудани ҳадаф ва далелноккунии вазифаҳои таҳқиқ 

иборат буда, дар ҷамъоварии маводи зарурӣ, коркарди он, тасвиби 

натиҷаҳо, омода намудани мақолаҳо ва маърузаҳои илмӣ доир ба мавзуи 

таҳқиқ зоҳир мегардад. Таҳқиқи мазкур натиҷаи ҷустуҷӯ ва заҳмати зиѐда 

аз панҷсолаи муаллиф буда, дар шакли диссертатсияи мукаммал ба 

анҷом расидааст. Ҳамчунин тарзи навишт, гузориши масъала ва сабки 

диссертатсия саҳми шахсии муаллифро нишон медиҳад. 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Диссертатсия дар 

ҷаласаи васеи кафедраҳои филологияи араб, забони адабии муосири 

тоҷикӣ, забони тоҷикӣ ва усули таълими забон ва адабиѐти точик ва 

таърихи забон ва типологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

(суратҷаласаи №7 аз 15.01.2022) муҳокима гардида, ба ҳимоя тавсия 

шудааст.  

Муҳтаво ва натиҷаҳои диссертатсия дар семинару конференсияҳои 

ҷумҳуриявӣ (2015-2020) дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва 

Муассисаи давлатии “Осорхонаи миллии Тоҷикистон” – и назди 

Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзуъҳои 

“Нақши истилоҳоти осорхонашиносӣ дар забони тоҷикӣ” (Душанбе, 

2016), “Вожаҳои иқтибосӣ дар истилоҳоти осорхонашиносӣ” (Душанбе, 

2017), “Истилоҳоти фондии осорхона ва вижагиҳои онҳо дар забони 

тоҷикӣ” (Душанбе, 2018) ва “Нигоҳе ба таърихи истилоҳоти 



13 
 

осорхонашиносӣ” (Душанбе, 2019) ба шакли маърузаҳои илмӣ ироа 

гардидаанд.  

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Аз рӯйи мавзуи 

диссертатсия 7 мақолаи илмӣ, аз ҷумла, 4 мақола дар маҷаллаҳои 

тақризшавандаи КОА ФР ва КОА ҶТ ва 3 мақола дар маҷаллаҳои 

гуногуни илмӣ ба табъ расидааст. 

Сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, хулоса 

ва рӯйхати адабиѐт иборат мебошад. Ҳаҷми умумии диссертатсия 186 

саҳифаи чопи компютериро ташкил медиҳад. 
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БОБИ I. ХУСУСИЯТҲОИ ВОЖАГОНИИ ИСТИЛОҲОТИ 

ОСОРХОНАШИНОСӢ 

1.1. Масъалаҳои умумии осорхонашиносӣ аз нигоҳи муҳаққиқони 

дохилӣ ва хориҷӣ 

Бешак, вуҷуди осорхона ба унвони як ниҳоди фарҳангӣ дар ҷомеа 

бисѐр зарурист. Ҳадаф ва мақсади асосии бунѐди осорхонаҳо бевосита 

ҷамъоварӣ, ҳифзу нигоҳдорӣ ва таблиғу ташвиқи мероси таърихию 

фарҳангӣ мебошад. Албатта, ҷамъоварӣ ва нигоҳдории осору ашѐи 

таърихӣ дар осорхонаҳо таърихи дерина доранд, аммо аз нигоҳи илми 

имрӯза осорхона дар баробари ҳифз ва нигоҳдошти осори таърихӣ, 

инчунин, як маркази бузурги омӯзишу пажуҳиш ва маркази фарҳангию 

фароғатӣ маҳсуб меѐбад. Аз ин лиҳоз, омӯзиш ва пажуҳиши илми 

осорхонашиносӣ дар асри кунунӣ амри воқеист. Агар ба таърих ва 

ташаккули фаъолияти осорхонаҳо назар афканем, аввалин осорхонаҳо 

дар Юнон ва Рими қадим пайдо шудаанд, ки шабеҳи китобхона ва 

муассисаҳои таҳқиқотии имрӯза буданд. Дар ин мамлакатҳо осори 

ҷудогонаи санъатро дар маъбадҳо, ҷойҳои муқаддас, қасрҳо ва хонаҳои 

махсус гирд оварда, сипас онҳоро ба намоиш мегузоштанд [70, 12].  

Дар охирҳои қарни III пеш аз милод Батлимус (284-246 п.м.) 

аввалин осорхонаро дар шаҳри Искандария таъсис дод,  ки бинои он дар 

қисмате аз кохи салтанат сохта шуда буд [66, 2]. Аммо дар асрҳои миѐна 

фаъолияти осорхонаҳо каме ранги дигар гирифта, ба макони 

ҷамъоварии ашѐи мутабаррук ва мазҳабӣ табдил гардид. Лекин бо оғози 

давраи Эҳѐи Аврупо (Ренессанс) аз инҳидоми комили ин ганҷинаҳо 

ҷилавгирӣ ба амал омад ва дар натиҷа осорхонаҳо низ таҷдиди ҳаѐт 

ѐфтанд. 

Тибқи маълумоти муаррихон осорхонашиносӣ ҳамчун як риштаи 

илмӣ нисбатан ҷадид буда, нахустин назарияҳои илмии он дар охирҳои 

асри XIX дар кишварҳои Аврупо аз ҷумла, Итолиѐ, Олмон, Фаронса ва 
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Британияи Кабир пайдо шуданд. Роҷеъ ба ин масъала соли 1883 дар 

шаҳри Дрезден (Саксония) - и Олмон аввалин маҷаллаи илмӣ – тахассусӣ 

дар соҳаи осорхонашиносӣ зери унвони «Zeitschrift für Museologie und 

Antiquitätenkunden» (Маҷаллаи осорхонашиносӣ ва атиқаҳо), инчунин 

мақолаи илмӣ таҳти унвони «Музеология как научная дисциплина» аз 

ҷониби таърихшиноси машҳури олмонӣ, директори осорхонаи «Зеленые 

своды» ҷаноби Иоганн Георг Теодор фон Грассе (1814-1885) аз чоп 

баромад, ки ин мақола ба фанни осорхонашиносӣ ҳамчун илм асос 

мегузорад [3, 5]. 

Илова бар ин, як қатор олимон ва муҳаққиқони аврупоӣ дар ин 

ришта, асарҳои зиѐди илмӣ ба табъ расонданд, ки метавон онҳоро 

бунѐдгузорони илми осорхонашиносӣ дар Аврупо номид: Самуэл фон 

Квикхеберг, Габриел Калтемаркт, Каспар Фридрих Найкел, Иоганн 

Даниэл Майор, Даниэл Вилгелм Моллер, Леонард Кристоф ва дигарон 

[114, 70]. 

   Дар мамлакатҳои Аврупои ғарбӣ нисбат ба ин илм ба таври дигар 

назар намуда, баъзе осорхонашиносон «музейология» - ро ҳамчун илм ба 

эътибор нагирифтанд, вале соли 1983 дар конференсияи Шурои 

байналмилалӣ оид ба осорхонаҳо (UCOM), ки дар шаҳри Лондон шуда 

гузашт, ба ин масъала шарҳи васеъ доданд. Аз олимони хориҷии кишвар 

дар омӯзиши ин масъла чунин шахсон: И. Бенеша, И. Неуступни, А. 

Грегоровой В. Хербста, И. Аве, К. Шрайнера, В.Глузинского, З. 

Жигулского З. Странского, А.М. Разгона ва дигарон иштирок намуда, 

аҳаммияти  осорхонашиносиро ҳамчун илм ва фанни таълимӣ эътироф 

намуданд. Ҳамин тариқ, баҳсу мунозираҳо нисбат ба осорхонашиносӣ 

ҳамчун илм ѐ фан давом мекард, аммо баъд аз таҳлили ҳаматарафаи 

илмии он олимон ба чунин хулоса омаданд, ки осорхонашиносӣ ҳамчун 

фанни илмӣ дорои сохт, таркиб ва соҳаи махсуси худ мебошад. Аз ҷумла: 

1. Назарияи кори осорхонаҳо (назарияи умумӣ, фанни осорхонаҳо, 

ҳуҷҷатгузорӣ, назарияи кори фондӣ ва назарияи комуникатсионӣ); 



16 
 

2. Таърих ва таърихнигории кори осорхонаҳо;  

3. Сарчашмашиносии осорхонаҳо;  

4. Осорхонанигорӣ (музеография) номнавис намудани осорхонаҳо ва 

ашѐву коллексияи онҳо;  

5. Усули кори осорхонаҳо, усули кори намоишӣ, ташкили кори 

роҳбарӣ ба тамоми воситаҳо (сотсиологӣ, техникӣ ва ғайра); 

6. Педагогика ва психологияи осорхонаҳо;  

7. Корҳои иттилоотии осорхонаҳо ва ҳоказо. 

Омӯзиш ва пажуҳиши осорхонаҳо ба унвони як ниҳоди фарҳангӣ 

(ба таври ихтиѐрӣ) дар тамоми манотиқи ҷаҳон густариш ѐфт. Ба ин 

тартиб аз нимаи аввали асри XX  сар карда, дар кишварҳои собиқ 

Иттиҳоди Шуравӣ пеш аз ҳама, дар Россия пайдо ва ташаккул ѐфт. То ин 

замон дар Россия ягон маводи илмие, ки ба таври куллӣ тамоми 

мушкилот ва масоили осорхонашиносиро дар бар гирифта бошад, вуҷуд 

надошт. Ҳамин тариқ, солҳои 1920 - 1924 аввалин маҷаллаи илмӣ зери 

унвони «Казанский музейный вестник» дар ҳаҷми 16 китобча ва баъдан 

солҳои 1931 - 1940 маҷаллаи дигар бо номи «Советский музей» ба табъ 

расид [3, 12].  

Минбаъд низ барои таҳқиқу омӯзиш ва такмилу густариши илми 

осорхонашиносӣ корҳои илми-таҳқиқотӣ ривоҷ ѐфта, оид ба ин илм як 

қатор китобу дастурамалҳо, луғат ва методикаи кори онҳо аз ҷониби 

мутахассисони соҳа ва донишмандони маъруфи рус Д.А. Равикович, М. 

А. Ариарский, Н.В. Афанасева, О.Н. Бадер, Т.Г. Бутова, А.Ю. 

Волькович, А.К. Грегорова, И.В. Дубов, Ю.В. Зиновева (албатта мо 

асосан номи касонеро зикр кардем, ки корҳояшон бевосита ба мавзуи мо 

дахл доранд, дар ҳоле ки роҷеъ ба ҷанбаҳои дигари осорхонашиносӣ 

мақолаҳои фаровон нашр шудааст) ва дигарон таҳия ва чоп гардиданд.  

Баъдан дар кишварҳои дигар чун: Эрон, Чин, Тоҷикистон ба  

осорхона ва нақши созандаи он дар ҷомеа диққати махсус дода, 

осорхонаҳои гуногун дар ин минтақаҳо дари худро ба рӯйи 
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тамошобинон боз намуданд. Воқеан, ин сарзаминҳо маҳди тамаддунҳои 

ҳазорсола буданд, ки аз асрҳои пешин созмонҳову ниҳодҳое шабеҳи 

осорхонаҳои кунунӣ бино ниҳода буданд, ки баҳри ҳифз ва нигоҳдошти 

осори таърихиву китобҳои нодир хизмат мекарданд. Илми 

осорхонашиносӣ низ баҳри эҳѐ намудани ин суннатҳои чандинҳазорсола 

ба вуҷуд омад. 

Осорхонашиносӣ илмест, ки пайдоиш ва вазифаҳои иҷтимоии 

осорхонаҳо, назария ва методикаи кори онҳоро  меомӯзад. Аз ин ҷост, ки 

олимон ва мутахассисони соҳа, илми осорхонашиносиро ба ду қисмат 

ҷудо намудаанд: 

1. Қисмати назарӣ, яъне осорхонашиносӣ (музеология) дар бораи 

таърихи пайдоиши осорхонаҳо, сохтори осорхонаҳо, нақши 

осорхона дар тавсеаи фарҳанг ва ғайра маълумот медиҳад. 

2. Қисмати амалӣ, яъне осорхонанигорӣ (музеография) дар бораи 

ҷамъоварии ашѐ (вазифаи аслии осорхона) ҳифз ва нигоҳдошти 

ашѐ, бақайдгирӣ ва феҳристнигории ашѐ, омодасозии ашѐ барои 

ба намоиш баровардани онҳо инчунин, корҳои илмӣ – таҳқиқотӣ 

маълумот медиҳад. 

Яке аз масъалаҳое, ки дар тамоми осорхонаҳои ҷаҳон ба чашм 

мерасад, мавҷуд набудани таърифи мушаххаси ин илм мебошад. Пас, 

барои бунѐди дурусти пояҳои ин илми ҷавон – осорхонашиносӣ бояд, 

пеш аз ҳама, таърифи илмии ин мафҳум ва соҳаи омӯзиши он, яъне 

осорхонашиносӣ мушаххас ва муайян карда шавад. Ин масъала аз оғози 

пайдоиши ин илм диққати муҳаққиқонро ба худ ҷалб намуда, таърифҳои 

гуногун пешниҳод намуданд. 

Истилоҳи музей (осорхона) аз калимаи юнонии museion ва калимаи 

лотинии museum гирифта шуда, дар асл ба маънои ҷойгоҳ ва маъбади 

(муз ѐ мус) олиҳаи шеъру мусиқӣ аст. Бинобар асотири Юнони бостон 

музҳо нӯҳ олиҳаи юнонӣ буданд, ки падарашон Зевс ва модарашон 

Манмусуна буд. Ҳар яке аз ин олиҳа мазҳари яке аз ҳунарҳои 
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роиҷтарини юнонӣ буданд. Масалан, яке олиҳаи шеър, дигаре олиҳаи 

мусиқӣ ва дигаре олиҳаи таърих буд [70, 15]. 

Тарзи талаффузи вожаи музей (осорхона) дар забони фаронсавӣ 

мousee, дар забони олмонӣ мuseum, дар забони испанӣ museo ва дар 

забони португалӣ museu мебошад. Дар кишварҳои форсизабон монанди 

Эрону Афғонистон аз солҳои 1290/1900 ин калима бо ҳамон тарзи 

талаффузи фаронсавӣ ва англисиаш, яъне мuseum ѐ муза мавриди 

истифода қарор гирифтааст. Аммо дар қаламрави Тоҷикистон вожаи 

мазкур аз охирҳои асри ХХ ба шакли осорхона, яъне макони хоссе, ки 

дар он осори бостонӣ ва ашѐи арзишманд ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ ва ба 

маърази дид гузошта мешавад, мавриди истифода қарор гирифтааст. 

Энсиклопедисти машҳури фаронсавӣ Д. Дидро осорхонаро чунин 

таъриф кардааст: “Осорхона маконе мебошад, ки он ҷо ашѐе ҷамъоварӣ 

шудааст, ки ба ҳунару илҳом муносибат доранд” [194, 893-894].  

Муаррих ва осорхонашиноси машҳури собиқ Иттиҳоди Шуравӣ 

Б.А. Столяров осорхонаро ҳамчун маконе меномад, ки он ба ҷамъоварӣ, 

омӯзиш, нигоҳдорӣ ва намоишдиҳии ашѐ, ѐдгориҳои таърихӣ, фарҳанги 

моддӣ ва маънавӣ, инчунин, ба фаъолияти маорифпарварӣ ва тарғиботӣ 

машғул аст. 

Санъатшинос ва донишманди англис Ҷ. Рескин роҷеъ ба таърифи 

осорхона чунин мегӯяд: “Осорхона ин маконест, ки тамошои он барои 

ҳамагон дастрас буда, дар он осори беҳтарин аз миѐни офаридаҳои 

башар гирдоварӣ шудааст ва ашѐи ин боргоҳ эҳтиром ба санъатро ба 

вуҷуд меоранд” [43, 20]. 

Дар маҷаллаи англисии «Key Concepts of Museology» (Мафҳумҳои 

калидии осорхонашиносӣ), ки зери назорати Шурои байналмилалӣ оид 

ба осорхонаҳо (ИСОМ) ба чоп расидааст, мафҳуми осорхона чунин шарҳ 

дода шудааст: «Истилоҳи осорхона (музей) ба маънои ниҳод, муассиса ѐ 

маконе аст, ки ба таври куллӣ барои интихоб, мутолеа ва намоиши ашѐи 

моддӣ ва ғайримоддии инсон ва муҳити он бино шудааст» [193, 56]. 
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Инчунин, муаллифон ва мураттибони маҷаллаи «Музейные 

термины» истилоҳи осорхонаро чунин таъриф намудаанд: «Осорхона - 

муассисаи илмӣ - таҳқиқотӣ ва фарҳангӣ - маърифатие мебошад, ки дар 

мувофиқа бо функсияҳои иҷтимоии худ пуррагардонӣ, нигоҳдорӣ, 

омӯзиш ва тарғиби ѐдгориҳои таърихию фарҳангӣ инчунин, объектҳои 

табииро амалӣ менамояд. Осорхонаҳо дар маҷмуъ муҳити махсусро ба 

вуҷуд оварда, дар асоси он барои ташаккулѐбии арзишҳои маънавӣ, 

натиҷаҳои моддии фаъолияти одамон ва объектҳои табиат хизмат 

менамоянд» [5, 80]. 

Дар сарчашмаҳои форсӣ вожаи осорхона (музей) ҳамроҳ бо 

таҳаввулот ва инқилоби санъат дар адабиѐту фарҳанги Эрон ворид 

гардидааст. Дар мавриди бардошт аз мафҳуми осорхона дар рӯзномаи 

«Шараф» чунин омадааст: «Осорхона ба истилоҳи мардуми Фаранг 

макон ва маҳалли махзани осори қадимӣ ва ашѐи нафоису мустазрафоти 

дунѐст» [61, 3]. 

Вобаста ба истифодаи мафҳуми осорхона дар асноди расмии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ҳаминро қайд кард, ки ин мафҳум дар 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи осорхонаҳо ва фонди 

осорхона» ба чунин шакл қаламдод шудааст: «Осорхона – муассисаи 

ғайритиҷоратии фарҳангӣ, ки бо мақсади дарѐфт, бақайдгирӣ, 

гурӯҳбандӣ, барқароркунӣ, нигоҳдорӣ, таҳқиқ ва намоиши оммавии ашѐ 

ва коллексияҳои таърихию фарҳангӣ таъсис дода мешвад» [200, 47]. 

Таърифи тахассусии осорхонаҳо, ки имрӯз ба сурати бисѐр  

густурда шинохта шудааст, ҳамон таърифе мебошад, ки соли 2008 дар 

банди 3 ва 4 – и асосномаи Шурои байналмилалӣ оид ба осорхонаҳо 

(ИСОМ), ки зери назари ЮНЕСКО фаъолият мекунад, ироа гардидааст: 

«Осорхона муассисаест, доимӣ ва бидуни ҳадафи моддӣ, ки дарҳои он ба 

рӯйи ҳамагон боз буда, дар хидмати ҷомеа ва пешрафти он фаъолият 

мекунад. Ҳадафи осорхонаҳо таҳқиқ ва пажуҳиши ашѐву осори 
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барҷомондаи инсон, ҷамъоварӣ, ҳифз ва нигоҳдошти осор ва ба намоиш 

баровардани онҳо мебошад» [44, 92]. 

Аз муқоиса ва муқобилаи чанд намунаи боло мебинем, ки таъриф 

ва ташреҳи мафҳуми осорхона дар забони тоҷикӣ ва форсӣ аз забонҳои 

аврупоӣ, аз ҷумла, забонҳои англисиву фаронсавӣ тафовути қобили 

мулоҳизае надорад. Дар ҳама забонҳо мутахассисон таърифҳои 

ҳамдигарро такмил дода, каме тағйиру иловаҳо ворид намудаанд. Пас аз 

омӯзиши таърифҳои боло ва таҳлилу баррасиҳои ҳамаҷониба гуфта 

метавонем, ки осорхона маконе мебошад, ки дар он ашѐ ва осори аз 

ҷиҳати илмиву таърихӣ муҳим ба сурати доимӣ дар маърази тамошои 

умум қарор гирифтааст. 

Шоистаи ѐдоварист, ки яке аз ниҳодҳои муҳимме, ки дар ташаккул 

ва инкишофи осорхона ва осорхонашиносӣ ҳамчун илм нақши бориз 

дорад, бевосита Шурои байналмилалӣ оид ба осорхонаҳо (ИКОМ) 

мебошад. Роҷеъ ба ин масъала, пас аз ҷанги дуюми ҷаҳонӣ соли 1946  дар 

шаҳри Парижи Фаронса якумин ҷаласаи намояндагони осорхонаҳо бо 

иштироки 14 кишвари ҷаҳон дар доираи СММ, ЮНЕСКО баргузор 

мегардад ва дар рафти ҷаласа созмони байналмилалие таҳти унвони  

«International Council of Museums» (ИКОМ) таъсис дода шуд, ки 

минбаъд кору фаъолияти осорхонаҳо дар асоси ин ташкилот ба роҳ 

монда мешавад. Аввалин раиси ин созмон директори осорхонаи Буфалои 

Амрико Чонси Дж  Хемлин интихоб мегардад. Созмони мазкур тақрибан 

аз 137 кишвари ҷаҳон ҳудуди 30000 аъзо дорад. Ҳоло беш аз 120 кишвари 

ҷаҳон дорои кумитаҳои ИКОМ буда, ҳар сол як маротиба «Маҷмааи 

Умумии ИКОМ» дар яке аз кишварҳои аъзо баргузор мегардад. 

Соли 1977 дар шаҳри Москва конференсияи байналмилалӣ оид ба 

осорхонаҳо баргузор гардид ва дар доираи ин ҳамоиш 18 май ҳамчун 

ҷашни  «Рӯзи осорхонаҳо» тасдиқ карда шуд, ки аз ҳамон сол инҷониб 

дар ҳама кишварҳои аъзо таҷлил карда мешавад. Дар ин рӯз мунтазам ба 
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таври анъанавӣ вохӯриҳои кормандони осорхонаҳо бо омма ва намоиши 

нигораҳои навин ташкил карда мешавад. 

Ҳадафи асосии таъсиси ин Шурои байналмилалӣ бевосита омӯзиш, 

ҳифз, таҳқиқ, ҳимояи арзишҳои фарҳангӣ ва нақши осорхонаҳо дар 

тавсеаи фарҳанг мебошад. 

Тибқи омори иҷлосияи Шурои байналмилалӣ оид ба осорхонаҳо 

(ИКОМ), ки дар шаҳри Мельбурни Австралия эълон дошт, шумораи 

умумии осорхонаҳои ҷаҳон ба 50000 адад мерасад. Яъне ба ҳисоби миѐна 

дар ҳар кишвар тақрибан 330 осорхона рост меояд. Кишварҳое, ки аз 

лиҳози теъдод дорои шумораи зиѐди осорхонаҳо мебошанд, кишварҳои 

Аврупои ғарбӣ, Россия, Амрикои шимолӣ ва Австралия мебошанд. 

Кишварҳое, ки теъдоди осорхонаҳояшон нисбатан кам ҳастанд, 

кишварҳои Осиѐ, Африқо, кишварҳои Амрикои ҷанубӣ ва марказӣ 

мебошанд. Аммо дар байни ин кишварҳо фаъолияти осорхонашиносӣ ва 

теъдоди зиѐди осорхонаҳо дар кишварҳои Чин, Ҳинд, Ҷопон, Аргентина, 

Мексика ва Бразилия ба назар мерасад. Аз бузургтарин ва машҳуртарин 

осорхонаҳои ҷаҳон Осорхонаи миллии Британия, Осорхонаи Луври 

Фаронса, Осорхонаи Прадои Мадрид, Осорхонаи Эрмитажи Санкт-

Петербург, Осорхонаи миллии Прага ва Осорхонаи миллии Токиоро 

метавон ишора кард. 

Омӯзиши илми осорхонашиносӣ дар замони ҳозира характери 

илмӣ дошта, муносибати байни одамонро бо таъриху осори аз қадим 

боқимондаи инсониятро меомӯзад ва  муҳиммаш он, ки одамонро бо ҳам 

наздик мекунад. Мақсад ва вазифаҳои асосии осорхонаро, ки ба таври 

табиӣ баргирифта аз сохтори он мебошанд, метавон ба таври зайл баѐн 

намуд: 

- ҷамъоварӣ, ҳифз ва нигоҳдошти осори таърихӣ- фарҳангӣ; 

- ба намоиш баровардани мероси таърихӣ-фарҳангӣ; 

- таблиғу ташвиқ ва муаррифии осори таърихӣ; 
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- ҷалби бештари қишрҳои гуногуни ҷомеа ба тамошои 

осорхона ва ошно намудани онҳо ба арзишҳои таърихӣ-фарҳангӣ; 

- барқарор намудани ҳамкориҳо миѐни осорхонаҳои кишвар ва 

хориҷи он; 

- таҳқиқ, омӯзиш ва пажуҳиши осори таърихӣ; 

- таҳияи барномаҳои омӯзишӣ, ҷиҳати ошно намудани ҷомеа 

бо арзишҳои фарҳангӣ; 

- баргузор намудани ҷаласаву семинарҳои тахассусӣ дар 

робита бо риштаи осорхонашиносӣ; 

- баргузор намудани намоишҳои муваққатӣ дар сатҳи дохилӣ 

ва байналмилалӣ; 

- таҳия ва чоп намудани мақола, маҷалла ва китобҳои 

тахассусӣ. 

Воқеан, яке аз нахустин вазифаҳои осорхонаҳо бевосита 

ҷамъоварии ашѐе, ки арзиши муҳимми таърихию фарҳангӣ ва 

осорхонавӣ доранд, ба ҳисоб меравад. Шаклҳои ҷамъоварии ашѐи 

осорхонавӣ амалияҳои муайянро тақозо менамояд. Барои ҷамъоварии 

ашѐ роҳбарияти осорхона бояд ҳадафи комилан муайян дошта, 

барномаи махсуси осорхонавӣ (консепсияи илмии ҷамъоварӣ) таҳия 

намуда, дар асоси он ба ҷамъоварии ашѐ пардозад. Аслан осорхонаҳо бо 

се роҳу усул метавонанд ба ҷамъоварии ашѐ машғул шуда, фонди 

осорхонаро мукаммал созанд: 

1. Қабул намудани ашѐи осорхонавӣ аз тарафи шаҳрвандон (аз 

шахсони алоҳида ѐ муассисаҳо) ба тариқи эҳдо; 

2. Харидорӣ намудани ашѐ ва коллексияи осорхонавӣ тариқи 

комиссияи хариди фондӣ; 

3. Қабул намудани ашѐе, ки дар натиҷаи экспедитсияҳои 

бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба даст омадаанд.  

Ин роҳҳои ҷамъоварӣ, яке аз воситаҳои асосӣ ва муҳимтарини 

фаъолияти осорхона ба ҳисоб рафта, дар натиҷаи он фонди осорхона 
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такмил меѐбад. Маводи гирдовардашудаи осорхонавӣ имкон медиҳад, ки 

оид ба урфу одат, анъана, расму ойин, сару либос, асбобҳои мусиқӣ, 

ҳунармандӣ ва дар умум оид ба таъриху фарҳанги як миллат хулосаҳои 

зарурӣ бароварда шавад. 

Осорхона ҳамчун муассисаи илмӣ-таҳқиқотӣ ва ҳамчун институти 

иҷтимоии ҷомеа бояд дар ҳама давру замон ва шароитҳои мухталиф 

ҷамъоварии ѐдгориҳои таърихӣ ва гирдоварии осореро, ки шоҳиди 

равнақу воқеаҳои гуногуни ҳаѐти ҷомеа мебошанд, дар шакли ѐдгориҳои 

аслӣ, ҳуҷҷатҳо ва суратҳо ҷамъоварӣ намояд. 

Яке аз омилҳои муҳим дар мукаммал гардонии фонди осорхона 

меъѐри интихоб намудани ашѐи осорхонавӣ мебошад, ки сараввал дар ин 

самт сатҳи иттилоотии предмет, аслияти он, усули тайѐр намудан ва 

таъсири зеҳнию равонии он ба тамошобин дохил мегарданд [90, 127]. 

Осорхона набояд танҳо ба ҷамъоварии ашѐ иктифо кунад, балки ҳифзу 

саломат нигоҳ доштани меросе, ки дар ихтиѐр дорад, яке аз 

масъулиятҳои муҳимми он мебошад. 

Аз ин хотир, барои ҳифзи дурусти осори таърихӣ дар фонди 

осорхона омили аз ҳама асосӣ реҷаи нигоҳдорӣ ба шумор меравад, ки аз 

зумраи он реҷаи рӯшноӣ, ҳарорат, нест кардани ҳашаротҳо ва ҷилавгирӣ 

аз ифлосшавии ҳаво шомил мешаванд. Вазифаҳои нигоҳдории 

осорхонавӣ аз таъмин намудани амнияти арзишҳои осорхонавӣ (чи дар 

фонд ва чи дар толорҳои экспозитсионӣ), ҳифзи ѐдгориҳо аз вайроншавӣ 

ва сироятѐбӣ, аз дуздидашавӣ ѐ харобшавии эҳтимолӣ, инчунин аз 

ташкил намудани шароити хуб барои омӯзиш, намоиш ва тарғиби онҳо 

иборат мебошад. Тибқи дастуроти соҳаи осорхонашиносӣ ҳарорати ҳаво 

дар ҳуҷраҳои осорхона ҳангоми дар маҷмуъ нигоҳ доштани ашѐи 

гуногун бояд ҳудуди 18± 1°С бошад. Шароити муносиби рутубати нисбӣ 

ҳангоми дар маҷмуъ нигоҳ доштани ашѐи гуногун 55% ±5% аст. Ҳадди 

бехатари рутубати нисбӣ барои осорхонаҳое, ки кондитсионер надоранд, 

аз 50 то 65% мебошад.  



24 
 

Шакли дигари фаъолияти илмию ташвиқотӣ ва тарбиявии 

осорхонаҳо экспозитсия ва намоиш мебошад, чунки тамошобин бо ашѐи 

осорхонавӣ дар навбати аввал ба воситаи дидан шинос мешавад. Аз ин 

рӯ, экспозитсияро яке аз намудҳои ташвиқоти айнии дониши таърихӣ 

меноманд. Воқеан, таҳқиқи назариявии экспозитсияи осорхонавӣ ва 

фаъолияти амалии экспозитсонии осорхонаҳо, яке аз мавзуъҳои 

муҳимми мавриди таҳқиқи осорхонашиносон қароргирифта мебошад. 

Роҷеъ ба ин мавзуъ асари А.И. Михайловская – «Музейная экспозиция» 

аз беҳтарин асарҳои даврони Шуравӣ мебошад, ки ин асар то солҳои 

охир барои кормандони осорхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон низ як 

воситаи асосии назариявии фаъолияти экспозитсионӣ ба ҳисоб мерафт. 

Экспозитсияи осорхонавӣ дар ҷаҳони муосир ҳамчун як навъи 

санъат ва фаъолияти мустақил ба ҳисоб меравад. Экспозитсия аз таҳияи 

нақшаҳои гуногуни илман асоснокшуда оғоз ѐфта, бо инъикоси бадеии 

мавзуъҳои гуногун анҷом меѐбад. 

Барои омода намудани экспозитсияи осорхонавӣ ашѐи осорхонавӣ, 

матнҳои тавзеҳӣ, зернавиштҳо, нақшаю харитаҳо ва дигар маводи ба ҳам 

марбут истифода мешавад, ки метавон онҳоро дар якҷоягӣ маводи 

экспозитсионӣ номид. Ва бахшҳои гуногуни экспозитсионӣ бо ҳам 

алоқаманд мебошанд, ки ҳамаи онҳоро дар маҷмуъ сохтори мавзуӣ 

меноманд. Дар илми осорхонашиносӣ экспозитсияи муваққатиро 

намоиш мегӯянд ва дар замони муосир намоишро ба се гурӯҳ: 1. 

намоиши мавзуӣ, 2. намоиши фондӣ, 3. намоиши ҳисоботӣ тақсим 

менамоянд. 

Дар асоси усулҳои айният ва таҳқиқоти илмӣ ба ҳамагон пешкаш 

намудани ѐдгориҳои таърихию фарҳангӣ ва натиҷаи таҳқиқи онҳо аз 

ҷониби муҳаққиқони гуногун мақсад ва вазифаи асосии ташкили 

экспозитсияи осорхонавӣ мебошад. Илова бар ин, инъикоси бадеӣ ва 

илман асосноки зуҳурот ва равандҳои табиату ҷамъият, ки чунин 
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инъикоснамоӣ ба тамошобин бояд таъсири амиқи зеҳнӣ бирасонад, 

вазифаи асосии экспозитсияи осорхона мебошад [141, 4].  

Бояд тазаккур дод, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар баробари 

дигар кишварҳо ба ин соҳаи илм (осорхонашиносӣ) диққати махсус дода, 

дар ташаккул ва инкишофи ҳамаҷонибаи он нақши бориз дорад. Агар ба 

таърихи осорхонаҳо ва осорхонашиносии Тоҷикистон назар афканем, 

аввалин осорхона дар қаламрави имрӯзаи Тоҷикистон соли 1931 дар 

шаҳри Хуҷанди бостон сохта ба истифода дода шудааст [142, 12]. 

 Роҷеъ ба ин масъала дар ҳама адабиѐти илмиву оммавӣ санаи 

бунѐди аввалин осорхонаи Тоҷикистонро ба солҳои 30-уми асри XX 

нисбат додаанд. Ҳатто дар маҷаллаи махсуси «Советский музей» (№4, 

с.1987) Ю. Егоров. Н. Смирнова дар мақолаашон таҳти унвони «Новое 

достигается поиском» («Музеи Таджикистана: необходимость 

современных решений») навиштаанд, ки дар Тоҷикистон фаъолияти 

осорхонаҳо ва осорхонашиносӣ аз соли 1934 оғоз мегардад. Вале 

муаррих ва собиқ директори Осорхонаи таърихии вилояти Суғд 

шодравон Марофиев Саидҷон Шарипович дар асоси ҳуҷҷатҳои хаттии аз 

бойгониҳо ѐфтшуда, қатъиян муқобили ба солҳои 1930-1931 нисбат 

додани санаи таъсисѐбии аввалин осорхона дар Тоҷикистон буданд. 

Мавсуф дар мақолаи худ зер унвони «Осорхонаи аввалини Тоҷикистон» 

чунин ишора мекунад: «Аввалин осорхонаи Тоҷикистон соли 1926 таъсис 

ѐфтааст, ки имсол (2006) вай 80-сола мешавад ва асосгузораш 

кишваршинос, коллексионер, сайѐҳи фидоии маҳаллӣ Ҳоҷӣ Мирзохоҷа 

ибни Собирхоҷа буд» [58, 31]. 

Воқеан, ин андешаи эшон заминаи таърихиву ҳуқуқӣ дорад, зеро чи 

хеле ки маълум аст, то соли 1929 округи Хуҷанд дар ҳайати Ҷумҳурии 

Ӯзбекистон буд. Аз оғози солҳои 30-юми асри гузашта бо ҳамроҳшавии 

ин округ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон азнавбақайдгириву расмигардонии 

кулли муассисаҳо, корхонаву ташкилот сурат гирифт ва ҳамаи онҳо аз 
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нав номнавис шуданд ва шояд бо кори саҳлангоронаи касе аз 

қаламбадастон дар таърихи таъсисѐбӣ иштибоҳе ворид гардидааст. 

Дар хусуси соли 1931 ташкилѐбии осорхона бошад, гуфтан зарур 

аст, ки худи ҳамон сол дар Хуҷанд анҷумани якуми умумииттифоқии 

металҳои рангаи Қарамазор баргузор гардид, ки дар кори он зиѐда аз 800 

нафар мутахассисон, олимони намоѐн аз тамоми қисматҳои Иттиҳоди 

Шуравӣ ширкат варзиданд. Баъди ба итмом расидани кори ҳамоиш 

қисмати зиѐди маводи ба съезд овардашуда, ба осорхонаи Хуҷанд эҳдо 

гардид. Ин воқеаи муҳимми таърихӣ барои мукаммал ва пуррагардонии 

фонди осорхона бо ашѐи гуногун кумак расонид. Яъне ин тасдиқи он аст, 

ки то солҳои 30-юми асри XX осорхона вуҷуд дошт. Ҳамин тариқ, 12-уми 

августи соли 1931 Кумитаи Иҷроияи Марказӣ ва Шурои Комиссарони 

Халқии ИҶШС оид ба ташкил кардани осорхонаҳо дар Тоҷикистон 

қарор қабул кард, ки дар асоси он моҳи марти соли 1934 бо фармони 

Комиссариати халқии маориф дар шаҳри Душанбе осорхонаи ба номи 

Камолиддини Беҳзод таъсис ѐфт. 

Бо назардошти нақши муассири осорхона дар боло рафтани 

маънавиѐти ҷомеа тайи чаҳоряк қарн, соли 1959 он ба осорхонаи 

муттаҳидаи таърихиву кишваршиносӣ ва санъати тасвирӣ табдил шуд. 

27-уми ноябри соли 1999 бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон  

Осорхонаи Беҳзод соҳиби мақоми миллӣ гардид [205].  

Баъди пошхӯрии собиқ Иттиҳоди Шуравӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мустақилияти худро ба даст овард ва барои аз нав эҳѐ  гардонидани 

тамоми соҳаҳо, бахусус, соҳаи осорхонашиносӣ ҳаракати созанда намуд. 

Ҳамин буд, ки нахустин бор дар таърихи навини Тоҷикистон Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи осорхонаҳо ва фонди осорхонаҳо» 28 

феврали соли 2004 таҳти рақами №15 ва 3 июли соли 2012 таҳти рақами 

№838 ба тасвиб расид. Қонуни мазкур аз 8 боб иборат буда, асосҳои 

ҳуқуқии фаъолияти осорхонаҳо ва фонди осорхонаҳоро дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муқаррар намуда, муносибатҳои ҷамъиятиро дар ин соҳа 
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танзим карда, ҳуқуқи конститутсионии шаҳрвандонро ҷиҳати 

баҳрабардорӣ аз ашѐи осорхонавӣ ва коллексияи осорхонавии Фонди 

осорхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин ва ҳифз менамояд. Дар боби 

якуми Қонун чун муқаррароти умумӣ мафҳумҳои асосии маводи 

осорхонаву феҳристи давлатии сарватҳои фарҳангӣ, бадасториву 

харидории ашѐи осорхонавӣ, экспертизаи илмӣ, нигоҳдорӣ, табъу нашри 

ашѐи осорхонавӣ ва коллексияи осорхонавӣ, фонди осорхона хеле хуб 

тафсир дода шудааст [200]. 

Дар баробари ин доир ба соҳаи фарҳангу ҳунар, фаъолияти 

иҷтимоӣ - фарҳангӣ, якчанд силсила санадҳои меъѐриву ҳуқуқӣ қабул 

шуданд. Аз ҷумла: Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

фарҳанг», «Дар бораи берун баровардан ва дохил кардани сарватҳои 

фарҳангӣ», «Дар бораи ҳифз ва истифодаи объектҳои мероси таърихию 

фарҳангӣ», Қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

хазинаи осорхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи тағйири номи 

осорхонаи муттаҳидаи ҷумҳурявии таъриху кишваршиносӣ ва санъати 

тасвирии ба номи Камолиддини Беҳзод», «Дар бораи муассисаи 

давлатии «Муҷтамаи ҷумҳурявии осорхонаҳои Кӯлоб», «Дар бораи 

Муассисаи давлатии «Осорхона – мамнуъгоҳи Ҷумҳурявии Данғара», 

«Дар бораи иншооти «Осорхонаи миллӣ» - Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва 

ғайра [148, 10]. 

Ин ҳама санадҳои меъѐрӣ – ҳуқуқӣ, асноди асосии танзимкунандаи 

фаъолияти осорхонаҳо буда, барои азнавсозӣ, бунѐд ва ба низоми нави 

рушд ворид намудани фаъолияти осорхонаҳо заминаи боэътимод 

гузоштаанд. 

Дар рӯҳияи инсондӯстӣ, ватанпарварӣ, бунѐдкорӣ, сулҳхоҳӣ, 

илмомӯзӣ, худшиносӣ, ҳифзи осори фарҳанги моддию маънавии ниѐгон 

ва дигар унсурҳои ахлоқи ҳамидаи инсонӣ тарбия намудани 

намояндагони қишрҳои гуногуни ҷамъият яке аз нақшаҳои умдаи 

фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Вобаста ба ин, 
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мақоми осорхонаҳо дар амалӣ шудани ин нақшаҳои тақдирсоз аз ҷониби 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хубӣ 

дарк шуда, такмилу таҳкими минбаъдаи фаъолияти осорхонаҳо дастгирӣ 

меѐбад. Аз ин ҷост, ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон, баҳри ҳифзу омӯзиш ва тарғибу ташвиқи осори 

таърихию фарҳангии кишвар дар яке аз суханрониҳои хеш гуфтаанд: 

«Имрӯз вазифаи муқаддаси мову шумо омӯхтан, ташвиқу тарғиб 

намудан, ҳифз кардан ва тармиму таҷдиди кулли ѐдгориҳои таърихӣ ва 

мероси фарҳангии мамлакатамон аст. Зиѐда аз ин ободу зебо нигоҳ 

доштан ва бою рангоранг гардонидани осорхонаҳои милливу таърихӣ 

қарзи муқаддаси инсонии ҳар як фарди равшанфикру бедордили миллат 

аст» [95]. 

Воқеан, омӯзишу таҳқиқи намунаҳои беназири осори ниѐгон яке аз 

вазифаҳои муҳимми муҳаққиқону мутахассисони соҳаи осорхонашиносӣ 

маҳсуб меѐбад. Бояд қайд намоем, ки дар ин замина як қатор 

муҳаққиқони боистеъдоди осорхонашинос, рисолаҳои илмӣ ва китобу 

мақолаҳои арзишманде навиштанд. Аз ҷумла А. Қ. Шарифзода [142], Г. 

З. Нуров [207], З. С. Иброҳимзода [162], Ф. К. Шарифзода [208], С. Юнусӣ 

[180] ва дигарон. Бидуни шак таҳқиқотҳои мазкур манобеи мустанаде 

барои мутахассисон ва осорхонашиносон хоҳанд буд. 

Шоистаи ѐдоварист, ки яке аз масоили дигари муҳимми соҳаи 

осорхонашиносӣ тайѐр намудани кадрҳои баландихтисос дар ин соҳа 

мебошад. Роҷеъ ба ин масъала, тибқи банди 2-и Қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тағйири номи осорхонаи муттаҳидаи 

Ҷумҳурявии таъриху кишваршиносӣ ва санъати тасвирии ба номи 

Камолиддини Беҳзод» аз 27 ноябри соли 1999, №473 Вазорати фарҳанги 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муваззаф шуд, ки таълим ва бозомӯзии 

мутахассисонро оид ба осорхонашиносӣ дар Донишкадаи давлатии 

санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода таъмин намояд [205]. 

Барои татбиқи Қарори мазкур аз соли таҳсили 2001 дар факултети 
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фарҳангшиносии Донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи 

Мирзо Турсунзода шуъбаи нави «Осорхонашиносӣ» ифтитоҳ ва таълими 

фанҳои тахассусии «Осорхонашиносӣ», «Бостоншиносӣ», «Осорхонаҳои 

муосири таълимӣ», «Кори илмӣ – тадқиқотии осорхона», «Маҷмуабандӣ, 

ҳифз ва фонди осорхонаҳо», «Шарҳи илмии нигора» аз рӯйи ихтисоси 

«Кори осорхона ва ҳифзи ѐдгориҳои таърихӣ» ба роҳ монда шуд. 

Мақсади омӯзиши фанни «Осорхонашиносӣ» мукаммалгардонии 

донишҳои назарӣ, таърих, предмет, услуб ва сохтори илми 

осорхонашиносӣ, вазифаҳои иҷтимоии осорхонаҳо, ташкили илмии 

фонд, феҳристнигорӣ, ҳифзу нигоҳдории он, усулҳои ташкили 

экспозитсияи осорхонавӣ ва лоиҳасозии илмии он, идоракунӣ ва 

ташкили кори осорхонаҳо ва фаъолияти осорхонаҳои бонуфузи ҷаҳон 

мебошад [148, 63].  

Ҳатто зарурати омода кардани мутахассисони баландихтисоси 

соҳаи фарҳанг, аз ҷумла, соҳаи осорхонашиносӣ дар Консепсияи рушди 

фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати яке аз самтҳои муҳимми 

пешрафти фарҳанги миллӣ арзѐбӣ шудааст. 

Ин масъала дар суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маросими ифтитоҳи бинои нави 

Осорхонаи миллии Тоҷикистон ва мулоқот бо зиѐиѐни кишвар мавриди 

таваҷҷуҳи хосса қарор гирифт. Аз ҷумла, дар суханронӣ чунин ишора 

шуд: «Мехоҳам таваҷҷуҳи шуморо ба як масъалаи дигари муҳим ҷалб 

намоям. Бунѐд кардан ва ба истифода супоридани осорхонаҳо, аз ҷумла 

кохи муҳташами таърихи куҳани халқи тоҷик, омода кардани 

мутахассисони баландихтисоси соҳаро тақозо менамояд. Акнун кори 

муҳим дар пеш аст, яъне омӯзиш, нигоҳдорӣ ва муаррифии ѐдгориҳои 

пурарзиши таърихӣ вазифаи мутахассисони варзидаи таърихшинос, 

бостоншинос ва забондон мебошад. Ҳарчанд ки дар Донишкадаи 

давлатии санъати ба номи Мирзо Турсунзода шуъбаи осорхонашиносӣ 

ва ҳифзи ѐдгориҳои таърихӣ бо тарбияи кадрҳо барои осорхонаҳо 
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машғул аст, вале он талаботро қонеъ карда наметавонад. Аз ин рӯ, 

зарурат ба миѐн омадааст, ки теъдоди қабули донишҷӯѐн ба ин шӯъба 

зиѐд карда, барои онҳо шароити мусоиди таълим фароҳам оварда шавад. 

Дар баробари ин зарур аст, ки ба масъалаи автоматикунонии корҳои 

илмиву хазинавӣ, бақайдгириву нигоҳдории нигораҳои таърихӣ ва дигар 

ашѐи осорхонаҳо таваҷҷуҳи махсус дода шавад» [121]. 

Албатта, осорхонаҳоро набояд маконе донист, ки танҳо дар он 

осори таърихию бостонӣ ба намоиш гузошта мешаванд, балки 

осорхонаҳо дар навбати худ метавонанд, яке аз бузургтарин марказҳои 

омӯзишӣ ва илмӣ-таҳқиқотӣ бошанд. Ҳамин аст, ки муаррихон 

осорхонаро «Даричаи таърих» ва «Махзани ѐддоштҳо» номидаанд. Дар 

ҳақиқат, осорхонаҳо шуълаи фурӯзони пайвасткунандаи қадим ба имрӯз 

мебошанд, зеро бе донистани таъриху фарҳанги куҳан ояндаро сохтан ва 

такомул додан аз имкон берун аст. 

1.2. Истилоҳоти осорхонашиносӣ ва масъалаҳои назарии истилоҳнигорӣ. 

Истилоҳ ва истилоҳсозӣ яке аз бахшҳои муҳим ва бағоят махсуси 

илми забоншиносӣ ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, омӯзиш ва таҳқиқи ин 

соҳа амри воқеист. Ҳадаф ва мақсади асосии истилоҳот ҳар чи васеътар, 

расотар ва равшантару дақиқтар барои аҳли соҳа, баѐн кардани маънои 

мафҳумҳои нав мебошад. Вақте ки дар ҷомеа чунин мафҳумҳои нав 

пайдо мешаванд ва инсонҳоро лозим меояд, ки ба онҳо сару кор дошта 

бошанд, дар қадами аввал талош мекунанд, то дар забони ҷории худ 

вожа ѐ таъбироте пайдо кунанд, ки аз ҷиҳати маъно монандӣ ѐ наздикӣ 

ба онҳо дошта бошанд ва барои аҳли фан ѐ мардум бештар ошно буда, 

қодир ба бозтоби маънои мафҳуми нав бошанд. Вале ҳангоме ки дар 

забон луғати муносиб барои ифодаи чунин мафҳумҳо пайдо нашаванд, 

он гоҳ фаъолияти луғатсозии забон ба кор медарояд. Барои таҳқиқи ин 

амр забон аз захираҳову имконоти дохилӣ ва васоили мухталифи хеш, аз 
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қабили луғатсозӣ мутобиқи суннати роиҷ, аз пешванду пасванд ва 

нимвандҳо истифода мебарад. 

Истилоҳоти забони тоҷикӣ таърихи пешин дорад ва дар тӯли 

асрҳои зиѐд зина ба зина ташаккул ѐфта, як системаи муайян ва устувор 

пайдо кард. Агар ба таърихи истилоҳоти забони тоҷикӣ назар афканем, 

хоҳем дарѐфт, ки истилоҳоти забони тоҷикӣ таърихи беш аз ҳазорсола 

доранд. Асрҳои IX-X давраи шукуфоии фарҳангу тамаддун, тараққиѐти 

илмҳои ҷомеашиносӣ ва адабиѐти бадеӣ, инчунин, марҳилаи пайдоиши 

асарҳои зиѐди фалсафӣ, динӣ, тиббӣ, ҷуғрофӣ, риѐзӣ ва амсоли инҳо 

барои мардуми тоҷик ба ҳисоб меравад. Дар ин замина як зумра олимон 

ва донишмандони бузурги тоҷик ба монанди Абӯалӣ ибни Сино, 

Абӯрайҳони Берунӣ, Носири Хусрав ва дигарон ба арсаи илм омаданд, 

ки дар бобати офаридани истилоҳоти илмӣ саъй варзидаанд.  

Аввалин касе, ки ба сохтани истилоҳоти тоҷикии илм даст задааст, 

Абӯалӣ ибни Сино буд. Замоне ки Ибни Сино ба сар мебурд, забони 

илму адаб забони арабӣ буд. Аз ин рӯ, асарҳои илмӣ асосан ба ин забон 

таълиф мешуданд. Абӯалӣ ибни Сино дар баробари забони арабӣ, 

инчунин, ба забони модариаш низ асарҳои илмӣ офаридааст. Яке аз 

машҳуртарин асари Ибни Сино, ки ба забони форсӣ таълиф шудааст, 

«Донишнома»  мебошад. Ин асар дарбаргирандаи илмҳои мантиқ, риѐзӣ, 

табиат, мусиқӣ ва ғайра аст. Муаллиф дар такя ба забони модариаш 

кӯшидааст, то дар сохт ва муайянсозии истилоҳоти тоҷикии илмҳои 

замонаш саҳм гузорад. 

Инчунин, Абӯрайҳон Берунӣ бо асари безаволи худ «Китоб-ут-

тафҳим» ва баъдан Носири Хусрав бо асари фалсафиаш «Ҷомеъ-ул-

ҳикматайн» тавонистанд, истилоҳоти илмии забони тоҷикиро муайян 

созанд. Ин шахсиятҳои бузургро метавон поягузорон ва 

равнақдиҳандагони забони илмии тоҷикӣ номид. Ин ҷараѐн аз асрҳои 

IX-X, яъне аз замони зимомдории давлати Сомониѐн оғоз гардида, то 
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имрӯз идома дорад. Аммо истилоҳшиносӣ ҳамчун илми мустақил дар 

ибтидои асри XX ба арсаи илм ворид гашт.  

 Терминология, ки дар забони форсии муосир муодили он 

«истилоҳшиносӣ» аст, илми наве аст, ки онро ба унвони тозатарин 

ҳавзаи илмӣ низ ѐд мекунанд. Истилоҳшиносӣ пайвандгари тамоми 

илмҳо буда, инчунин, метавон ин соҳаи илмро пуле миѐни илмҳои дигар 

номид. Ба ин ҳавзаи илмии навзуҳур бисѐре аз илмҳои гуногун робитаи 

зич ва ногусастанӣ доранд, аз қабили: забоншиносӣ, фалсафаи илм, 

ҷомеашиносӣ, мардумшиносӣ, равоншиносӣ ва ғайра [71, 4]. 

 Масоили омӯзиш ва таҳқиқи истилоҳ ва истилоҳшиносӣ чи дар 

забоншиносии ҷаҳонӣ ва чи дар собиқ Иттиҳоди Шуравӣ аз назари 

муҳаққиқон дур намондааст. Дар баробари таҳаввулот ва ташаккули 

марҳилаи инкишофи забони русӣ аввалин фикру андешаҳо роҷеъ ба 

истилоҳшиносӣ дар миѐнаҳои асри гузашта, дар забоншиносии рус ба 

вуҷуд омаданд. Масалан, бархе аз олимон ва донишмандони рус аз 

қабили А.Д. Хаютин, Д.С. Лотте, С.А. Чаплигин, Б. Н. Головин, В. П. 

Даниленко, В.М. Грязновой, Г.П. Немца, Н.В. Васильевой ва дигарон 

ақоиду андешаҳои ҷолибе пешниҳод намудаанд [129, 13-15]. 

 Ҳамаи муҳаққиқони ин соҳаи илмро лозим ва зарур буд, ки дар 

қадами аввал онҳо бояд масъалаҳои муҳимми истилоҳсозиву 

истилоҳгузиниро маълум ва равшан менамуданд, баъдан сари чигунагии 

онҳо, роҷеъ ба ҳадталабии онҳо, доир ба мавқеи махсус доштани онҳо 

дар захираи луғавии забон ва хусусиятҳои фарқкунандаи онҳо изҳори 

назар менамуданд. Маҷмӯи ковишҳову пажуҳишхое, ки ба таъйину 

таҳқиқи «истилоҳ», рушду нумуи он алоқаманд аст, илми забоншиносиро 

на танҳо ба соҳаҳои гуногуни донишҳои илмӣ, балки ба соҳаҳои 

мухталифи амалияи истеҳсолот, мехнати касбӣ ва таърихи моддиву 

мадании башарият мепайвандад. 

 Воқеан, барои бунѐди дурусти шохаҳои ин илми ҷавон – 

истилоҳшиносӣ бояд, пеш аз ҳама таърифи илмии ин мафҳум ва соҳаи 
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омӯзиши он, яъне истилоҳсозӣ мушаххас ва муайян карда мешуд. 

Мутаассифона, донишмандони забоншинос калимаи истилоҳро ба 

маъноҳои гуногун корбаст намуда, зимнан дар бораи истилоҳоти 

риштаҳои илм, техника, санъат, истилоҳоти сиѐсиву ҷамъиятӣ, 

хешутабориву варзиш ва ғайра сухан меронанд. 

 Аз ин рӯ, дар адабиѐти илмӣ оид ба таърифи ягонаи ҳамаҷониба 

мукаммал ва барои ҳамаи муҳаққиқон мақбули мафҳуми «истилоҳ» вуҷуд 

надорад. Ин масъала ҳанӯз дар замони собиқ Иттиҳоди Шуравӣ диққати 

муҳаққиқонро ба худ ҷалб намуда буд. Масалан, Б.Н. Головин дар як 

мақолааш, ки соли 1970 чоп шудааст, ҳафт навъи таърифи мафҳуми 

«истилоҳ»-ро зикр намуда, сипас ҳамаи он таърифҳоро барои дар онҳо 

ба истилоҳ насб карда шудани як қатор аломату хусусиятҳои ба табиати 

нутқиву забонии худи истилоҳ номувофиқу бегона яке паси дигар 

шадидан танқид мекунад [23, 18-19].  

 Калимаи истилоҳ дар адабиѐти илмӣ ва бадеии тоҷикии замони 

Шуравӣ фаровон истифода шудааст, зеро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

солҳои 30-юм то солҳои 80-уми асри XX бо таваҷҷуҳ ба забони русӣ дар 

ифодаи истилоҳ бештар ба ҷои калимаи «истилоҳ» калимаи «термин» 

истифода мегардид.  

 Тавре, ки пажуҳишгарон ва муҳаққиқони илми забоншиносии рус 

таъкид мекунанд, таърифи «истилоҳ» ба забони русӣ дар авохири қарни 

XIX дар «Энциклопедический словарь» (мураттибон Ф. А. Брокгауз ва 

И. А. Ефрон) ба мушоҳида мерасад. Дар фарҳанги мазкур калимаи 

«истилоҳ» (дар русӣ-термин) ба таври зер таъриф шудааст: «Истилоҳ» 

(torminus) - дар назди римиѐни қадим худованди сарҳадот, ки сангҳо ва 

нишонаҳои марзӣ дар ҳифозати он қарор доранд ва муқаддас маҳсуб 

мешаванд. 

 Баъдан таърифи «истилоҳ» аз ҷониби як қатор забоншиносон ва 

фарҳангнависон ба шаклҳои гуногун пешниҳод гардид. Дар фарҳангҳои 

муътабари энсиклопедӣ ва тафсирии забони русии замони Шуравӣ низ 
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таърифи ин истилоҳ дода шудааст. Масалан, дар «Энсиклопедияи 

калони советӣ» вожаи мазкур чунин ифода ѐфтааст: Истилоҳ (термин) аз 

вожаи лотинии terminus ( ҳудуд, марз) гирифта шуда, ба маънои вожа ва 

ѐ вожагоне, ки барои баѐни дақиқи мафҳум ва таносуби он бо мафҳумҳои 

дигар дар ҳудуди соҳаи махсус мансуб гардидаанд, омадааст [171, 473-

474]. Аммо дар «Фарҳанги забони адабии русии советӣ» дар 17 ҷилд 

луғати «истилоҳ» бисѐр фишурда таъриф шудааст: «Вожагон ва ѐ 

(таркиби вожагон), ки мафҳуми муайяни фалсафӣ, илмӣ, техникӣ ва 

ғайраро аниқ баѐн мекунад» [184, 331]. 

 Донишманди дигар А. А. Реформатский «истилоҳ»-ро чунин таъриф 

кардааст: «Истилоҳ (термин) ин вожагоне мебошанд махсус ва назар ба 

вазоифи хоси худ маҳдуд; вожагоне, ки кӯшиш доранд, ҳамчун 

ифодакунандаи дақиқи мафҳумҳо ва номи ашѐ якмаъно бошанд. Ин дар 

илми техника (фан) сиѐсат ва дипломатия зарур мебошад» [97, 110]. 

 Албатта, бо мурури замон ва гузариши вақт мафҳум ва таърифҳои 

истилоҳот тағйир меѐбанд, аммо он таърифе, ки аз ҷониби забоншинос 

ва истилоҳшиноси машҳури рус В.П. Даниленко пешниҳод гаридааст, то 

ҳол мавриди қабул ва истифода қарор гирифтааст: «Дар зери мафҳуми 

истилоҳ мо вожаи мавриди истеъмоли соҳаи махсусро мефаҳмем, ки 

ному мафҳуми хос буда, тафсирро тақозо мекунад» [26, 67]. 

 Яке аз забоншиносони дигар Л. Олшки назарияи «ҳироглифият»-ро 

пешниҳод кард, ки тибқи он истилоҳ чун аломати комилан бетарафи 

маъноӣ ҷиҳати ифодаи далелҳои ақлонӣ мавриди истифода қарор 

мегирад. Забоншиносони шинохта чун О. Есперсен, Ф. Брунно 

назарияҳои мушобеҳ ба инро пешниҳод карданд. Аммо бархе аз 

забоншиносони дигар аз қабили Ж. Вандриес, Л. Смит ва дигарон 

истилоҳро ба жаргон ташбеҳ медиҳанд [129, 11].  

 Аз муқоисаи таърифҳои боло, ки аз тарафи вожашиносон ва 

фарҳангшиносони маъруфи рус пешниҳод шудаанд, мебинем, ки мазмуну 

моҳияти таърифҳо аз ҳамдигар на чандон фарқи калон доранд. Акнун 
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мехоҳем баҳри муқоиса ва дарѐфти тафовутҳо аз фарҳангномаҳои 

муътабари форсӣ-тоҷикии забоншиносони маъруфи тоҷику форс ѐдовар 

шавем, ки то чи андоза истилоҳро таъриф кардаанд. 

 Дар забоншиносии тоҷикӣ перомуни истилоҳгузинӣ ва таърифи 

илмии «истилоҳ» корҳо ва таҳқиқоте ба анҷом расидааст. Марҳилаҳои 

рушд ва такомули илми истилоҳшиносӣ дар ҷумҳурии мо яксон набуда, 

ҳар марҳалаи инкишофи он вижагиҳои ба худ хосе дорад. Тавре ки 

мураттиб ва муҳаррири «Луғати русӣ-тоҷикӣ» (1985) Ҳ. А. Аҳрорӣ қайд 

мекунад, дар марҳилаи нахусти офариниши истилоҳгузинии иҷтимоиву 

сиѐсӣ, яъне тахминан то солҳои 30-юми қарни гузашта бо ҳар восита 

кӯшиш мешуд, ки аз истилоҳоти русӣ ва интернатсионалӣ ҷилавгирӣ ба 

амал ояд ва ин донишманд баъдан идома медиҳад, ки аксаран агар вақте 

ки муодилҳои мавриди назарро пайдо намекарданд, рӯ ба 

калимаофаринии сунъӣ меоварданд ва ѐ аз архаизмҳо истифода 

мекарданд. Ба гуфтаи ин донишманд соли 1930 гомҳои устуворе ҷиҳати 

ба низом овардани истилоҳгузинӣ бардошта шуд ва истилоҳоти русиву 

интернатсионалӣ ҳарчи бештар вориди забони тоҷикӣ шуданд. Ба қавли 

Х. А. Аҳрорӣ: «Маҷлиси умумиҷумҳуриявӣ оид ба масоили 

истилоҳгузинӣ, ки соли 1938 баргузор гардида буд, дар муназзам сохтани 

истилоҳоти забони тоҷикӣ нақши чашмгире аз худ гузоштааст» [19, 158].  

 Дар фарҳанги 6 ҷилдаи Муин, ки воқеан яке аз фарҳангҳои 

мукаммал ва муътамади форсист, ин вожа ба таври зер шарҳ ѐфтааст: 

«истилоҳ (арабӣ) 1- (масдари лозим) ба ҳам сохтан, созиш кардан, сулҳ 

кардан (ғайри мустаъмал). 2- (исми масдар) созиш, сулҳ (ғайри 

мустаъмал). 3- (масдари мутамодӣ) иттифоқ кардани ҷамъе махсус барои 

вазъи калимае. 4- (исм) луғате, ки ҷамъе барои худ вазъ кунанд ва ба кор 

баранд. Шакли ҷамъаш истилоҳот [198, 292]. 

 Дар луғатномаи 17 ҷилдаи Деҳхудо вожаи «истилоҳ» чунин шарҳ 

ѐфтааст: 1. Бо якдигар сулҳ кардан, оштӣ кардан, яъне калимаи истилоҳ 

баргирифта аз вожаи «сулҳ» аст; 2. Калимаест, ки дар миѐни тоифа ѐ 
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қавме маъное хосе дошта бошад; 3. Истилоҳ- ихроҷи лафз аз маънои 

луғавӣ ба маънои дигар, барои баѐни мақсуд. 

           Ҳар касеро сирате бинҳодаем, 

           Ҳар касеро истилоҳе додааем.       (Мавлавӣ) [195, 1350]. 

 Дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» иборат аз 2 ҷилд вожаи 

«истилоҳ» чунин таъриф дода шудааст: «Калима ѐ иборае, ки дар ҳавзаи 

амалкарди ягон соҳаи илму фан маънои мушаххасро ифода мекунад.» 

[184, 551]. 

 Инчунин, дар «Фарҳанги арабӣ-тоҷикӣ» – и Сайидраҳмон 

Сулаймонӣ вожаи «истилоҳ» чунин таъриф ѐфтааст: 1. Масдар аз феъли 

исталаҳа. 2. Таъбири маъмул дар забон; вожаҳои роиҷи миѐни мардум; 

истилоҳан, яъне шартан, ба шарт (и)…; 3. Таъбиру ифодаҳои ихтисосӣ 

(тахассусӣ), истилоҳ. 4. Шева, услуб, урф [183, 678]. 

 Дар китоби «Забони адабии ҳозираи тоҷик. Лексикология, фонетика 

ва морфология» истилоҳи термин чунин маънидод гаштааст: «Термин 

калима ѐ ибораест, ки мафҳуми муайяни ягон соҳаи илм, техника, 

маданият ва ѐ истеҳсолотро ифода менамояд» [31, 14].  

 Мураттибони «Луғати терминҳои забоншиносӣ» Х. Ҳусейнов ва К. 

Шукурова ба вожаи «термин» чунин шарҳ бастаанд: «Калима ѐ ибораест, 

ки мафҳуми ба илм, техника ѐ санъат вобастаро аниқу муайян ифода 

мекунад» [136, 255].  

 Забоншиносон И. Каримов ва С. Абдулазизова дар китоби «Забони 

тоҷикӣ» шарҳи истилоҳро аз «Луғати терминҳои забоншиносӣ» қариб 

бетағйир овардаанд, ки чунин аст: «Истилоҳ - калима ѐ ибораи махсусе 

аст, ки мафҳуми ягон соҳаи илм, техника, маданият ѐ истеҳсолотро 

ифода менамояд» [40, 25]. 

 Инчунин, дар китоби «Забони тоҷикӣ» вожаи истилоҳ чунин шарҳ 

ѐфтааст: «Истилоҳ лафзи арабист ва онро дар забоншиносӣ бо калимаи 

термин, ки аз терминус (tеrminus)-и лотинӣ (ба маънои ҳад, ҳудуд, 

андоза) гирифта шудааст, баѐн менамоянд. Истилоҳ ѐ ки термин калима ѐ 
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ибораест, ки мафҳуми муайяни ягон соҳаи илм, санъат, техника ѐ 

истеҳсолотро дар бар мегирад» [39, 35]. 

 Баъзе маълумотҳоро оид ба истилоҳ аз рисолаи таълимии «Лексикаи 

забони адабии тоҷик» пайдо кардан мумкин аст. Дар он таърифи 

мафҳуми «истилоҳ» чунин омадааст: «истилоҳ ѐ термин аз калимаи 

лотинии terminus-ҳад, ҳудуд калима ѐ ибораест, ки мафҳуми ба илм, 

истилоҳот, санъат ва соҳаҳои дигари ба ҳаѐт мансуббударо ба маънои 

ягона ифода менамояд» [68, 33]. 

 Забоншиноси шинохтаи тоҷик Мирзо Ҳасани Султон дар китоби 

худ зери унвони «Истилоҳоти илмии «Китоб-ут-тафҳим»-и Абурайҳони 

Берунӣ» дар асоси маводи пайдокарда, аз осори забоншиносони 

кишварҳои гуногун, чун Л. Блумфилд ва Б. Блочи амрикоӣ кӯшиш 

кардааст, ки барои мушаххас сохтани тафовут ва вижагиҳои калима, 

номвожа (номенклатура) ва истилоҳ таърифгунаҳое барои ҳар кадоми 

онҳо созад. Дар боби таърифи истилоҳ ӯ назари Г.О. Винокур дар 

мавриди он, ки истилоҳ то ҳол дар забоншиносӣ таърифи мушаххас 

надорад ва ѐ он, ки истилоҳ калимаҳое мебошанд, дорои вазифаҳои хос, 

ки пештар онҳоро иқтибос овардем, қабул карда, чунин менависад: 

«Хулосаи таърифу таъйини истилоҳ ба андешаи мо чунин хоҳад буд: 

истилоҳ калимаест (ѐ ибораест), ки дар ҳавзаи амалкарди як илм 

мафҳуми комилан мушаххасеро ифода мекунад ва ҳамзамон ба воҳидҳои 

дигари забонӣ, ки бо онҳо дар робита аст, як системаи муназзаму томи 

истилоҳотро ташкил медиҳад» [119, 52]. 

 Муҳаққиқи дигари тоҷик дар риштаи истилоҳсозӣ С. Назарзода дар 

китоби худ «Истилоҳоти забони тоҷикӣ: таърих, гароиш ва дурнамо» 

масъалаи назарияи истилоҳро мавриди таҳқиқ ва омӯзиш қарор дода, 

инчунин, вожаи «истилоҳ»-ро бо чанд хусусиятҳои хоси фарқкунандааш 

шарҳ додааст: 
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1. Истилоҳ,  пеш аз ҳама вожаест, ки дар сохтори истилоҳии як 

соҳаи муайян ба таври дақиқ ва қатъиву мушаххас як мафҳумро 

ифода мекунад. 

2. Истилоҳ дар доираи соҳаи муайян бо истифодаи маънои 

мушаххаси худ ба ҳамин соҳаи муайян ва соҳаҳои вобастаи он бо 

якмаъноӣ вобастагии зич дорад. 

3. Истилоҳ дар баробари вижагиҳои хос доштан дар таркиби 

сохтори забонӣ мутобиқ ба қоидаҳои дастурӣ амал намуда, дар 

калимасозӣ ҳамчун воҳиди истилоҳӣ иштирок менамояд. 

4. Истилоҳ ѐ воҳиди истилоҳӣ берун аз соҳаи муайян маънои 

истилоҳии худро аз даст дода, ба сифати калимаи маъмул ва 

оддии забон истифода мешавад. 

5. Истилоҳ бештар аз як калимаи оддӣ, сохта, мураккаб сохта шуда, 

ибораҳои истилоҳӣ ҳанӯз хусусияти томи як истилоҳро надорад 

[79, 42].  

 Тавре, ки аз таърифҳои боло дидем, фарҳангнигорон ва 

вожашиносони маъруфи форсу тоҷик низ дар радифи истилоҳшиносони 

рус таърифҳои гуногуни истилоҳро пешниҳод кардаанд, ки аз лиҳози 

сохтору маъно аз якдигар на чандон фарқи зиѐд доранд. Ҳадафи асосии 

ҳар гуна таърифу қолабҳо ва сохтани қонуну қоида барои соҳаи мавриди 

баҳс, ба хотири осон кардани омӯзиш ва пешгирии саҳву хато ҳангоми 

истифодаи амалии ин гурӯҳи калимаҳо мебошад. Воқеан, ҳам аз ин 

намунаҳои хело хуби пешниҳодгардида, бармеояд, ки риштаи 

истилоҳсозӣ ва истилоҳшиносӣ дар забоншиносии тоҷик мавқеи 

сазоворро касб карда, дар ҳолати рушду такомулѐбӣ қарор дорад. 

 Пас, метавон натиҷагирӣ ва хулосаҳои донишмандони қаблӣ ва 

муосирро дар мавриди таърифи «истилоҳ» чунин ҷамъбандӣ намуд: 

 Истилоҳ вожа ѐ иборае аст, ки дар як соҳаи мушаххаси илм, як 

ришта ѐ як соҳа фаъолият намуда, баѐнгари мафҳуми комилан мушаххас 

ва ҳамзамон дар иртиботи зичозич бо соири вожаҳои забонӣ қарор 
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дошта, дар маҷмуъ як низоми муназзаму комили истилоҳотро ба вуҷуд 

меоварад. 

 Маврид ба ѐдоварист, ки оид ба истилоҳ, истилоҳсозӣ ва 

махсусиятҳои он олимон ва забоншиносони тоҷик як силсила мақолаву 

рисолаҳо ва асарҳои зиѐди илмӣ навиштаанд, ки бешак сатҳи илмӣ ва 

мавқеи илми мазкурро наздик ба мизонҳо ва меъѐрҳои байналмилалӣ 

намудаанд. Ба ин силсила метавон аз таълифоти М. Шукуров [157], Н. 

Шарофов [150], Ш. Рустамов [101], С. Қодирӣ [45], Т. Бердиева [11], А. 

Байзоев [7], Д. Саймиддинов [106], С. Назарзода [78], М. Ҳ. Султон [119] -

ро ном бурд, ки ҳар кадом саҳми босазое дар рушд ва такомули 

истилоҳгузинӣ ва истилоҳшиносии тоҷик гузоштаанд.    

 Яке аз масъалаҳои дигари баҳсталабу мавриди ихтилофи 

соҳибназарон ин истилоҳнигорӣ ѐ истилоҳофаринӣ мебошад. 

Истилоҳнигорӣ ѐ истилоҳофаринӣ гуфта, дар забонҳои муосири 

муқтадири илмӣ (англисӣ, фаронсавӣ, олмонӣ, русӣ ва чанди дигар) 

раванди номгузорӣ кардани мафҳумҳои нави илмӣ ҳамвора бо рушди 

соҳаҳои гуногуни илм фаҳмида мешавад. Мақсади асосии истилоҳнигорӣ 

ҳар чи васеътар, расотар ва равшантару дақиқтар барои аҳли соҳа, баѐн 

кардани маънои мафҳумҳои нав мебошад. Як роҳи асосии ба вуҷуд 

овардани истилоҳоти миллӣ, тарҷума кардани муодилҳои истилоҳоти 

забонҳои муқтадири илмӣ мебошад. Зимнан, дар ин маврид бояд 

қоидаҳои умумии истилоҳофаринӣ дар ҳар забони миллӣ риоя карда 

шавад. Маълум аст, ки истилоҳи илмӣ номи мафҳуми илмӣ мебошад. 

Бинобар ин, яке аз шартҳои зарурие, ки дурустии истилоҳсозиро аз 

ҷиҳати илмӣ таъмин мекунад, фаҳмидану донистани мазмуну мафҳуми 

илмӣ мебошад, зеро тибқи қонуниятҳои умумии истилоҳофаринӣ, дар 

баъзе мавридҳо номи мафҳум (яъне истилоҳ) дар заминаи яке аз 

барҷастатарин аломатҳои мазмуни мафҳуми илмӣ сохта мешавад. Ба 

ибораи дигар, дар сурате истилоҳи илман саҳеҳ сохтан мумкин аст, ки ба 

кори истилоҳсозӣ донандаи асосҳои ин ѐ он соҳаи илм машғул бошад. 
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Гузашта аз ин, шахси истилоҳсоз, ҳамчунин, бояд аз қонуниятҳои асосии 

забони адабӣ, хусусан, аз қоидаҳои калимасозиву иборабандии забони 

миллӣ бархӯрдор бошад. 

 Таҳқиқу омӯзиши истилоҳот ва истилоҳсозиву истилоҳнигорӣ, яке аз 

мубрамтарин қазияҳои забоншиносии муосир маҳсуб меѐбад. Бояд дарки 

таърихӣ ва муосири мафҳуми истилоҳот, вижагиҳои мазмуни касбӣ, 

луғавӣ, сарфию наҳвии онҳо аз лиҳози забон муайяну муқаррар карда 

шавад. Барои ин таҳқиқотҳои махсуси коршиносӣ зарур аст. Бинобар ин, 

ҳанӯз солҳои 70-уми асри ХХ А. Д. Хаютин пешниҳод намуда буд, ки 

соҳаи нави илм «истилоҳшиносӣ» ҷорӣ карда шаваду он бо масъалаҳои 

зерин машғул гардад: 

1. Муайян карда шудани қазияҳои бевоситаи истилоҳшиносӣ, ки 

тибқи принсипҳои умумии забон вижагиҳои низоми истилоҳотро 

муқаррар созад; 

2. Муайян намудани асос, принсип ва тарзу усули таҳлил ва 

интихоби истилоҳот (терминографӣ), ки мақсадаш омӯзиши 

ҳаматарафаи диахронию синхронӣ ва муқоисавию таҳлилии 

истилоҳот, гурӯҳбандӣ ва муқаррар намудани мансубияти 

соҳавию мавзуии онҳо бошад. Вазифаи ниҳоиаш таҳия ва 

мураттабсозии луғату фарҳангҳои умумӣ, соҳавӣ, мавзуии 

тафсирӣ, дузабона ва бисѐрзабона мебошад; 

3. Бо низоми муайян ба роҳ мондани таҳқиқоти истилоҳшиносӣ ва 

баррасии масоили мушаххаси таҳлил, таҳқиқ ва корбурди 

истилоҳот. Истилоҳот бояд аз назари забоншиносии умумӣ, бо 

дарназардошти вижагиҳои миллию давлатӣ дар соҳаи мушаххас 

бо иртиботу ҳамбастагии соҳаҳои хешу ғайрихеши дигар, яъне дар 

низоми ягонаи истилоҳот таҳқиқ карда мешавад [129, 47]. 

 Шоѐни ѐдоварӣ аст, ки истилоҳот умумию соҳавӣ мешаванд. 

Воқеан ҳам, ҳар як соҳаи илм вазифаҳои муйаян дорад, ки махсус ба 

назарияву амалия, моҳияту мундариҷаи ҳамон соҳа нигаронида шудаанд 
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ва бе иҷрои онҳо оид ба қонунияти инкишоф ва вазъи умумии 

истилоҳоти он соҳа як тасаввуроти амиқ ва диди тоза пайдо намудан аз 

имкон берун аст. Бархе аз калимаҳои забон вобаста ба соҳаҳои 

ҷудогонаи ҳаѐти ҷомеа, расму оин, дину фарҳанг, касбу кор, илму 

маориф ва умуман, тамаддуни халқ ташаккул ѐфта, хусусиятҳои хос касб 

мекунанд. Онҳо ба системаи умумии луғавии забон фақат ба василаи 

низоми мушаххаси истилоҳӣ дохил шуда, ба онҳо муназзамӣ, қобилияти 

тафсир, тамоили якмаъноӣ дар чаҳорчӯбаи марзи истилоҳотии худ, яъне 

адами тобишҳои экспрессивӣ дар онҳо ва аз лиҳози услубӣ бетараф 

будани онҳо ҳамчун истилоҳи ин ѐ он соҳаи илму фан хос аст [175, 508]. 

 Чи гунае ки дар боло зикр шуд, дар забоншиносии тоҷик доир ба 

луғоту истилоҳоти соҳаҳои махсуси ҳаѐти ҷомеа як қатор таҳқиқоти 

муҳим ба вуқӯъ пайвастааст, аммо дар таҳқиқи истилоҳшиносии тоҷик 

масъалаҳои зиѐде норавшан боқӣ мондаанд. Яке аз онҳо баррасӣ ва 

таҳқиқи истилоҳоти соҳавӣ мебошад, ки бояд бар мабнои осори 

таълифгардидаи илмӣ ба забони тоҷикӣ, осори адабӣ, маводи матбуоти 

даврӣ, донишномаҳо (энсиклопедияҳо)-и умумию соҳавӣ ва фарҳангу 

луғатномаҳои мунташира сурат гирад. Яке аз чунин бахшҳои соҳавӣ, 

истилоҳоти илмии соҳаи осорхонашиносӣ маҳсуб меѐбад. 

 Аз ин нигоҳ, истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ ҳамчун қабати 

махсуси лексикаи забони тоҷикӣ мафҳумҳои мушаххас ва дақиқу амиқро 

фаро гирифтааст, ки омӯзиш ва таҳқиқи онҳо як амри воқеӣ ва зарурист. 

 Осорхонашиносӣ, яке аз соҳаҳое мебошад, ки истилоҳоташ дар 

ҳаѐти ҳамарӯзаи мардум на чандон мустаъмал аст. Аз таҳлил ва таҳқиқи 

ин доира бармеояд, ки истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ нисбат ба 

дигар соҳаҳои илм бисѐр мураккабу мушкилфаҳм мебошанд. Аз ин ҷост, 

ки омӯзиши онҳо низ яке аз асоситарин вазифаҳои забоншиносии муосир 

бояд бошад. Худи ҳаѐт ва фаъолияти ходимони илмии осорхонаҳо тақозо 

менамоянд, ки истилоҳоти ин соҳа ба таври дақиқу амиқ омӯхта шаванд. 

Зеро ҳар тамошобине, ки баҳри боздид ва шиносоӣ аз таъриху фарҳанги 
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миллат ба осорхона ворид мешавад, кӯшиш мекунад, то як дониши наве 

касб намояд. Ҳама он осори таърихии арзиши муҳимми илмӣ ва 

фарҳангӣ дошта, ки дар осорхонаҳо ҳифз ва нигоҳдорӣ мешаванд, дорои 

истилоҳот ва забони хоси таърихию фарҳангӣ мебошанд. Аз ин лиҳоз, 

ходимони илмии осорхонаҳоро зарур аст, ки истилоҳоти соҳаи мазкурро 

омӯхта, ба тамошобин бо забони содаю шинам суҳбат намоянд. 

 Воқеан, таҳқиқи истилоҳот масъалаи муҳим ва давраи зарури 

ташаккулѐбии ҳар як соҳаи дониш буда, доираи фаъолияти ҷамъиятро 

дар бар мегирад. Ин масъала барои илми осорхонашиносӣ чи дар 

мамлакати мо ва чи дар тамоми ҷаҳон хеле муҳим мебошад. Истилоҳоти 

осорхонашиносӣ на танҳо манбаи ғановатмандии забон, балки баѐнгар 

ва омили муҳимми пешрафтҳову дигаргуниҳои ҳаѐти маданӣ ва 

иҷтимоии ҷомеа ба шумор меравад. Гузашта аз ин, омӯзиш ва баррасии 

онҳо дорои арзишҳои дигар дар масоили рушди забон ва давраҳои 

таърихии ташаккули он низ мебошад. Яке аз меъѐрҳои асосие, ки мо дар 

такя ба он осорхонашиносиро метавонем, ҳамчун илми мустақили 

академӣ шуморем, ин пеш аз ҳама мавҷуд будани забони хоси он маҳсуб 

меѐбад. 

 Инкишофи босуръат ва пешрафти илми осорхонашиносӣ имрӯз ба 

пайдошавии шумораи зиѐди истилоҳоти нави осорхонавӣ, дигаргуншавӣ 

(ивазшавӣ) - и маъноҳои истилоҳоти куҳна ва ба вуҷуд омадани забони 

махсус, оварда мерасонад. Мақсади асосии таҳқиқи илмии истилоҳоти 

соҳаи осорхонашиносӣ ин омӯзиш, мураттабсозӣ, муайянкунии маънои 

истилоҳот, муқаррар кардани алоқаи байни онҳо дар дигар забонҳо, 

банизомдарории истилоҳоти муосири осорхонавӣ ва мустаҳкамкунии як 

қатор истилоҳоте, ки ба наздикӣ ба гардиши илмӣ ворид шудаанд, 

донистан мумкин аст. 

 Бояд қайд намуд, ки омӯзиши истилоҳоти осорхонашиносӣ имрӯз 

дар тамоми ҷаҳон яке аз масъалаҳои муҳимми инкишофи кори 

осорхонавӣ ба ҳисоб меравад. Агар мо ба таърихи истилоҳоти 
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осорхонашиносӣ назар афканем, ҳанӯз соли 1965 дар ҷаласаи Конфронси 

Генералии Шурои Байналмилалии осорхонаҳо дар шаҳри Ню-Йорк 

(ИКОМ) масъалаи истилоҳоти осорхонашиносӣ мавриди таваҷҷуҳ қарор 

гирифта, вале дар солҳои баъдина ин масъала дар баъзе давлатҳо маҳдуд 

карда шуд. Дар ин солҳо, яъне дар давраи “раҳоии музейнигорӣ” 

(эмансипации музеографии), якчанд маротиба барои таҳия ва 

мураттабсозии истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ кӯшишҳо ба харҷ 

дода шуд, вале аввалин кишваре, ки дар он луғот ва калимаҳои ин соҳа 

ҷамъоварӣ гардид, Ҷумҳурии демократии Олмон буд. Аз соли 1973 

шуруъ карда, дар он ҷо таҳия ва ба шакли фарҳанги соҳавӣ даровардани 

истилоҳоти ин соҳа оғоз гардид, ки дар натиҷа соли 1975 бо унвони 

«Луғати мухтасари кори осорхонавӣ» (Kleines Worterbuch des 

Museumswesen) нашр шуд. 

 Ҳамзамон соли 1974 дар собиқ Иттиҳоди Шуравӣ «Луғати 

мухтасари истилоҳоти осорхонашиносӣ» аз чоп баромад (соли 1983 он 

дубора нашр шуд), ки дар шуъбаи осорхонашиносии Институти илмӣ-

таҳқиқотии собиқ Вазорати фарҳанги РСФСР кор карда шудааст. Луғати 

мазкур зиѐда аз 200 вожа ва истилоҳоти соҳаи осорхонашиносиро, ки бо 

шарҳу тафсирҳои кӯтоҳ таъмин шудаанд, дар бар гирифтааст [5, 36]. 

Албатта, ин кор марҳилаи аввалин ва хеле муҳим дар рушди истилоҳоти 

осорхонашиносии собиқ Шуравӣ буд, ки он дар як қатор Ҷумҳуриҳои 

Шуравӣ тарҷума ва нашр шуд. Инчунин, соли 1977 дар ҷаласаи сессияи 

ИКОМ дар шаҳри Москва гурӯҳи корӣ оид ба омӯзиши истилоҳот дар 

ин раванд ташкил карда шуд, ки вазифаи онҳо омода кардани луғати 

байналмилалии осорхонашиносӣ буд. Институти тармим ва 

методологияи осорхонавии Венгрия мутобиқсозии ин корро ба уҳда 

гирифт. Соли 1986 «Луғати байналмилалии осорхонашиносӣ» бо  

кушиши зиѐд бо бист забони дунѐ, нашр шуд [5, 36]. 

Дар ин давра (1974-1989) аз ҷониби олимони соҳаи 

осорхонашиносӣ як қатор луғатномаҳои хурду бузург бо забонҳои 
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гуногуни ҷаҳон таҳия гардида, рӯйи чоп омаданд. Аз ҷумла, соли 1978 аз 

ҷониби Й. Бенешем «Луғати осорхонашиносӣ» (Muzeoloqicky slovnik) бо 

забони чехӣ, соли 1982 аз ҷониби К. Шрайнер «Луғати истилоҳоти 

осорхонашиносӣ» (Terminologisches Worterbush der Museologie) бо 

забони олмонӣ, соли 1983 аз ҷониби П.В. Менш «Луғати 

осорхонашиносӣ» (Museologisch woordenboek) бо забони голландӣ ва 

соли 1989 дар Канада глоссаря (вожаномаи) осорхонавӣ (Glossary of 

museology), яъне луғати тафсирии англисӣ-фаронсавӣ ба нашр расиданд. 

Ҳама он вожаҳо ва истилоҳоти дар луғатномаҳои мазкур истифодашуда, 

масъалаи мубрами муносибатҳои миқѐсии осорхонаҳо ва фаъолияти 

кории осорхонавиро инъикос менамоянд.  

Бояд гуфт, ки аввалин луғатномае, ки баҳри рушди истилоҳоти 

осорхонавӣ ва осорхонашиносӣ дар сатҳи байналмилалӣ нақши муассир 

гузоштааст, ин луғатномаи соли 1986 чопшуда, бо номи «Dictionarium 

Museologicum» мебошад, ки он 1632 истилоҳи соҳаи осорхонашиносиро 

дар бар гирифта, бо бист забони дунѐ мунташир гардидаст [93, 111]. 

Дар таҳқиқу таҳлили истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ олимони 

шинохтаи соҳа, В. Ю. Дукелский [29, 27-34], Е. В. Старинкова [113, 130-

134], А. В. Лушникова [56, 25-30], Васлав Рутар [18, 37-44], Л. Скрипкина 

[110, 37-42], А. Лешенко [51, 42-47] ва дигарон ақоиди ҷолибу ҷозиб 

пешниҳод кардаанд. 

Ҳамзамон, оид ба истилоҳоти соҳаи мазкур ба тозагӣ (соли 2016) 

“Фарҳанги вожагони музейшиносӣ” дар шаҳри Теҳрони Ҷумҳурии 

Исломии Эрон аз забони фаронсавӣ ба забони форсӣ баргардонида шуд, 

ки ин нахустин фарҳанги тахассусии вожагони осорхонавӣ бо забони 

форсӣ маҳсуб меѐбад. Дар асл Фарҳанги мазкур аз ҷониби муҳаққиқони 

барҷастаи соҳаи осорхонашиносӣ Франсуа Мересс ва Андре Дювал бо 

забони фаронсавӣ таълиф гардидааст. Яке аз вижагиҳои “Фарҳанги 

вожагони музейшиносӣ” дар он аст, ки таҳияи он бар асоси забони 
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фаронсавӣ тартиб дода шуда, муодили ҳар вожаву истилоҳ бо забонҳои 

англисӣ ва испанӣ дар он дарҷ гардидаанд [197]. 

 Мавриди зикр аст, ки имрӯз, пас аз ба истиқлол расидани Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва боло рафтани сатҳи худогоҳии миллии тоҷикон ба соҳаи 

осорхонашиносӣ диққати махсус дода мешавад. Кормандони осорхонаҳо 

дар ҳама семинару конфронсҳо оид ба таҳқиқу пажуҳиши истилоҳоти 

соҳаи осорхонашиносӣ андешаронӣ мекунанд. Азбаски осорхона 

муассисаи илмӣ ва маърифатӣ мебошад, бояд истилоҳот ва ибораву 

вожаҳои осорхонавӣ бар асоси меъѐрҳои илмӣ ва қонунҳои забоншиносӣ 

баргузида шаванд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба ин масъала бори 

нахуст соли 2010 аз ҷониби ходимони илмии Муассисаи давлатии 

«Осорхонаи ҷумҳурявии таърихӣ-кишваршиносии ба номи Абӯабдулло 

Рӯдакӣ»-и шаҳри Панҷакент «Луғати мухтасари истилоҳоти осорхонавӣ» 

(русӣ-тоҷикӣ) ба нашр расид (соли 2010 шакли такмилѐфтаи он дубора 

нашр шуд), ки он беш аз 200 истилоҳи соҳаи осорхонашиносиро дар бар 

мегирад [182].  

 Инчунин, муҳаққиқи дигари соҳа Шарифзода А.Қ. дар китоби худ 

«Экспозитсия ва экскурсияи осорхона», ки соли 2012 ба нашр расидааст, 

оид ба хусусиятҳои истифодаи баъзе истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ 

ибрози андешаҳои ҷолиб намудааст [141].  

 Ҳамин тавр, дар ҷараѐни омӯзиш маълум гашт, ки оид ба масъалаи 

назарии истилоҳшиносӣ ва истилоҳнигорӣ таҳқиқоти зиѐде рӯйи кор 

омадаааст, аммо нисбат ба истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ, ки як 

қисми таркибии истилоҳоти забони тоҷикиро ташкил медиҳанд, 

пажуҳиши муфассале анҷом наѐфтааст.        

1.3.  Гурӯҳҳо ва қабатҳои вожагонӣ дар истилоҳоти осорхонашиносӣ 

 Тавре, ки аз сарчашмаҳои таърихӣ бармеояд, осорхонаҳо таърихи 

хело куҳан доранд, вале осорхонашиносӣ ҳамчун илми мустақил дар 

ибтидои асри XX ба вуҷуд омадааст. Агар илми осорхонашиносиро бо 
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илми истилоҳшиносӣ ҳамаср гӯем, хато намекунем, зеро ҳар ду ҳам 

илмҳои навзуҳур буда, дар солҳои 20-уми асри гузашта ба арсаи илм 

ворид гардидаанд. Ҳар илме, ки мустақил ва мукаммал бошад, дорои 

истилоҳ ва калимаву ибораҳое мебошад, ки як қабати махсуси он илмро 

дар бар мегирад. Бояд қайд намуд, ки вожаҳои баѐнгари мафҳуми ин ѐ он 

бахши ҳаѐт дар навбати худ истилоҳҳои ҳамон соҳа низ ба шумор 

мераванд. Масалан, истилоҳоти бахши мусиқӣ – рубоб, суруд, рақс, чанг, 

табл, дутор, най; бахши тиб – дору, дармон, табиб, ташхис, муойина; 

бахши риѐзӣ – зарб, каср, муодила, баробар, ҷамъ, тарҳ, тақсим; бахши 

забон – овоз, ҳарф, сарф, феъл, наҳв, мубтадо, хабар ва ғайра. 

Осорхонашиносӣ низ аз ҷумлаи чунин илмҳо буда, дорои як қатор 

вожаву истилоҳоти хос мебошад. Аз ин лиҳоз, омӯзиш ва таҳқиқи 

ҳамаҷонибаи соҳаи осорхонашиносӣ, бахусус, истилоҳоти он, ки яке аз 

бахшҳои муҳимми ин соҳа мебошад, аз аҳаммият холӣ нест.  

Дар ин қисмат оид ба таркиби вожаҳои соҳаи осорхонашиносӣ, 

ҷудо кардани калимаҳо ба гурӯҳҳои мавзуӣ ва вожагониву маъноӣ 

диққат дода мешавад. Гурӯҳҳои мавзуӣ (тематикӣ) аз рӯйи хусусияти худ 

дар таркиби худ вожаҳо ва истилоҳотро аз назари мавзуъ на аз рӯйи 

робитаҳои вожагониву маъноӣ ба ҳамдигар муттаҳид месозанд. Вожаҳои 

гурӯҳҳои луғавию маъноӣ (семантикӣ) аз дохили гурӯҳҳои мавзуӣ 

баромада, тағйироти маъноии ҳаммонанд доранд ва бештар ба як маъно 

истифода мешаванд.  

 Гурӯҳҳои мавзуӣ аз рӯйи хусусиятҳои худ гурӯҳи бузурги вожаҳоро 

ташкил медиҳанд, ҳол он ки гурӯҳи луғавию маъноӣ аз дохили гурӯҳи 

мавзуӣ баромада, аз нигоҳи таркиб ва сохтор маҳдуд мебошанд. Як 

гурӯҳи мавзуӣ метавонад, дар дохили худ якчанд гурӯҳи луғавию маъноӣ 

дошта бошад ва ѐ аслан ягон гурӯҳи луғавию маъноӣ надошта бошад 

[130, 210]. 

 Ба андешаи мо, дар ҷараѐни таҳқиқу пажуҳиши истилоҳоти 

осорхонашиносӣ гурӯҳбандии вожаҳо бо усули тематикӣ, яъне мавзуӣ ва 
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ба соҳаҳо ҷудо намудани истилоҳот як амри муҳим ва зарурӣ мебошад, 

зеро яке аз серистеъмолтарин тарзи истилоҳсозӣ лексикӣ-семантикӣ 

мебошад. 

 Истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ ҳамчун қабати махсуси лексикаи 

забони тоҷикӣ мафҳумҳои мушаххас ва дақиқу амиқро фаро гирифтаанд. 

Аз ин рӯ, барои мо зарур аст, ки истилоҳоти соҳаи мазкурро аз рӯйи 

гурӯҳҳо ва қабатҳои вожагонӣ ҷудо намуда, мансубияти соҳавию 

мавзуии онҳоро муайян намуда, ҳар яке аз онҳоро шарҳу тавзеҳ диҳем. 

 Истилоҳоти осорхонашиносиро аз рӯйи қабатҳои вожагонӣ ва 

маъноӣ чунин гурӯҳбандӣ намудем: 

- истилоҳоти фондии осорхона 

- истилоҳоти экспозитсионии осорхона 

- истилоҳоти санъати тасвирӣ ва амалии осорхона 

- истилоҳоти бостоншиносии осорхона. 

1.3.1. Истилоҳоти фондии осорхона 

 Истилоҳоти фондии осорхона - гурӯҳи истилоҳот ва калимаву 

ибораҳои махсусе мебошанд, ки ба фаъолияти фондии осорхонаҳо 

нигаронида шудаанд. Фаъолияти фондӣ яке аз самтҳои асосии кори 

осорхона буда, баҳри бақайдгирӣ, нигоҳдорӣ ва омӯзиши ҳама ашѐ ва 

коллексияҳое, ки дар фонди осорхона маҳфузанд, хизмат менамояд. 

Истилоҳи фонд аз решаи фаронсавии fond гирифта шуда, ба маънои 

бунѐд ва асос ифода ѐфтааст. Воқеан, фонди осорхона бунѐд ѐ асоси 

фаъолияти осорхона мебошад, зеро тамоми паҳлуҳои фаъолияти 

осорхонавӣ – бақайдгириву феҳристнинорӣ, оммавӣ-маърифатӣ, 

намоишӣ-экспозитсионӣ ва илмӣ-таҳқиқотӣ аз фонди осорхона маншаъ 

мегирад. Аз ин рӯ, баъзе муҳаққиқони соҳа фонди осорхонаро қалби 

осорхона мегӯянд. Вожаи фонд ҳамчун истилоҳи осорхонашиносӣ дар 

забонҳои тоҷикӣ ва русӣ ба ҳамон шакли фаронсавии fond мавриди 

истифода қарор гирифтааст.  
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 Бояд қайд кард, ки роҷеъ ба мафҳуми фонди осорхона дар Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи осорхонаҳо ва фонди осорхонаҳо» 

чунин шарҳ гуфта шудааст: «Фонди осорхона - маҷмӯи ашѐи осорхонавӣ, 

ва коллексияи осорхонавӣ, ки ба таври доимӣ дар осорхона қарор 

доранд ва тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода 

қарор мегиранд» [200]. 

 Фаъолияти кори осорхона дар асоси фонди он инкишоф ѐфта, қисми 

зиѐди ашѐи фонди осорхона, ҳамчун манбаъ барои гузарондани 

таҳқиқотҳои илмӣ ва сохтани экспозитсия хизмат мекунад. Фонди 

осорхона аз фондҳои бойгонӣ (архив) ва китобхонаҳо ба он фарқ 

мекунад, ки он мустанад гардонидани равандҳои таърихиро ба таври 

комплексӣ дар бар мегирад. Аммо бойгониҳо ва китобхонаҳо ҳама 

гуногуниҳои сарчашмаҳоро дар бар гирифта наметавонанд. 

Тамоми ашѐи ҷамъовардашудаи осорхонаҳо аз фондҳои асосӣ ва 

илмӣ-ѐрирасон иборат мебошанд. Ба фонди асосӣ ёдгориҳои моддӣ – 

маводи бостоншиносӣ, ки дар натиҷаи ҳафриѐт ба даст оварда шудаанд, 

бозѐфтҳои тасодуфӣ, ашѐи ба поси хотир бахшидашудаи марбут ба 

воқеаҳои таърихӣ ѐ шахсиятҳои маъруф (роҳбарони ҳизб ва давлат, 

ҷангҳои шаҳрвандӣ ва Бузурги Ватанӣ, қаҳрамонони халқ, арбобони 

илму фарҳанг), маводи нумизматикӣ (сиккаҳо, орденҳо, медалҳо, муҳрҳо 

(тамғашиносӣ), ёдгориҳои санъати тасвирӣ – асарҳои санъати тасвирӣ ва 

ороишӣ-амалӣ (мусаввара, пайкара, қаламкашӣ, овезаҳо), маводи аксӣ 

(наворҳои ашѐи аслӣ, аксҳои тайѐр, ки арзиши ҳуҷҷатӣ, ѐдбудӣ ва 

санъатӣ доранд), ёдгориҳои хаттӣ – ҳуҷҷатҳову китобҳои дастнавис ва 

чопӣ, ки дорои муҳр ва санаҳои нодири таърихӣ мебошанд, сабтҳои 

овозӣ – нутқ ва мусиқиҳое, ки арзиши ҳуҷҷатӣ, ѐдбудӣ ва санъатӣ доранд 

ва дигар ашѐи осорхонавӣ, ҳамчун сарчашмаҳои аниқи таърихӣ 

шомиланд. 

Ба фонди илмӣ-ѐрирасон маводи гуногуни айнан такроршуда, ба 

монанди: аксҳои дубора чопгашта, моделу макетҳо, амсилаҳо, маводи 
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таҷдидшуда, харитаҳо, диаграммаҳо, диорамаҳо, ҷадвалҳо, нақшаҳо, 

тарҳҳои вобаста ба воқеаву ҳодисаҳои таърихӣ ва дигар маводи дар 

раванди пурра кардан, омӯхтан ва ба намоиш гузштани коллексияҳои 

осорхонавӣ таҳия гаштаанд, шомил мегарданд. Бояд гуфт, ки дар 

мавридҳои алоҳида, маводи илмӣ-ѐрирасонро метавонанд, ба фонди 

асосӣ интиқол диҳанд (масалан, нусхаҳои дақиқи ашѐи нодири 

азбайнрафта). 

 Мавриди зикр аст, ки арзишу қимати ашѐи фонди осорхона, нисбат 

ба сарчашмҳои бойгонӣ, на танҳо аз ҷиҳати ахбори семантикӣ, балки аз 

ҷиҳати илмӣ низ ҷавобгӯ мебошад. Вале феҳристи ҳуҷҷатнигории фонди 

осорхонаҳо чун феҳристи китобхонаҳо дастраси ҳамагон нест, он маҳдуд 

буда, асосан барои мутахассисони соҳа пешбинӣ шудааст. 

 Яке аз серистеъмолтарин истилоҳи фондии осорхона, вожаи  

феҳрист мебошад. Истилоҳи феҳрист - муродифи калимаи лотинии 

kataloge буда, ба маънои рӯйхат ва номгӯй омадааст. Дар ҳама 

луғатномаҳо низ ба ҳамин маънӣ ишора шудааст. Асли вожаи мазкур 

форсӣ-тоҷикӣ буда, дар забони форсии миѐна ба гунаи *pahrist ва дар 

эрони бостон *pati-rasta ба маънои оростан, татиб додан, оростан 

истифода шудааст [199, 2045]. Вожаи мазкур дар забони арабӣ низ ба 

ҳамин шакл فِْيِزْسث ҷ.   فَياِرص мавриди истифода қарор гирифтааст [168, 611]. 

Аксари соҳибназарон феҳристнависиро маҳорати илмӣ медонанд. Ин 

риштаи илмӣ метавонад, дар муайяну мураттабсозии китобу дастхатҳои 

нодири соҳаи китобшиносӣ, ҳуҷҷату навиштаҷотҳои соҳаи санадшиносӣ 

ва ашѐву осори таърихии соҳаи осорхонашиносӣ нақши бориз дошта 

бошад. Ва афроде, ки ба ин амал сару кор доранд, онҳоро феҳристнавис 

ва ѐ феҳристнигор меноманд. 

 Истилоҳи мазкурро ба он хотир ҳамчун истилоҳи фондии осорхона 

қаламдод намудем, ки ҳамаи он ашѐи муҳимми таърихие, ки тариқи 

комиссияи хариди осорхона ва тариқи экспедитсияҳои илмӣ ба осорхона 

ворид мешаванд, аввалин коре, ки аз ҷониби кормандони фондии 
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осорхона анҷом дода мешавад, ин ба қайдгирӣ ва феҳристбандӣ 

намудани ашѐҳои мазкур мебошад. Аз ин лиҳоз, ба таври дақиқ гуфта 

метавонем, ки рӯйхат ва номгӯйи китобу дастхатҳои нодир, аксу 

мусаввараҳо ва умуман, ҳама он ашѐву коллексияҳои осорхонавие, ки ба 

таври муайян тартиб дода шудаанд, феҳрист ва ѐ каталог меноманд. 

Ҳатто агар ба санадҳои меъѐрӣ-ҳуқуқии соҳаи осорхонашиносӣ, аз 

ҷумла, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи осорхонаҳо ва фонди 

осорхонаҳо» назар афканем, таърифи вожаи феҳрист ба чунин шакл 

қаламдод шудааст: «Феҳристи осорхона - ҳуҷҷати баҳисобгирие аст, ки 

маълумоти заруриро дар бораи ҳар як ашѐи осорхонавӣ ва коллексияи 

осорхонавии Фонди осорхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бар 

мегирад» [200].  

 Дар аксар осорхонаҳо бахусус, дар Муассисаи давлатии “Осорхонаи 

миллии Тоҷикистон” шуъбаи махсус бо номи «Шуъбаи бақайдгирӣ ва 

феҳристнигорӣ» амал мекунад, ки ҳадафи асосии таъсиси ин шуъба аз он 

иборат аст, ки ҳама он ашѐ ва коллексияҳое, ки арзишҳои муҳимми илмӣ 

ва таърихӣ доранд, дар китобҳои воридотӣ ба қайд гирифта, аз рӯйи 

даврабандии таърихӣ (хронологӣ), макони бозѐфт, мавод ва дигар 

хусусиятҳояшон феҳрастбандӣ карда мешаванд. Бояд гуфт, ки чунин тарз 

ва усули феҳристбандӣ намудани ашѐи осорхонавӣ, барои фаъолияти 

ходимони ин соҳа имконият медиҳад, ки ашѐи мавриди ниѐзи худро аз 

миѐни дигар ашѐҳои мавҷуда ба осонӣ дастрас намоянд. 

 Бояд гуфт, ки аз ҷониби осорхонашиносон навъҳои гуногуни 

феҳристҳо пешниҳод гардидаанд, аз ҷумла, феҳристи осорхонавӣ – 

нашрияи банизомдаровардашудаи дорои тавсифи ашѐи осорхонавӣ, ки 

бар асоси шартҳои муайян бо мақсади тафсири фондҳои осорхона ва 

оқилона истифода бурдани онҳо сохта шудааст, феҳристи умумӣ – 

феҳристи асосии осорхона мебошад, ки аз рӯйи тартиби таснифи илмӣ 

дар бораи мазмуну муҳтаво ва мундариҷаи ашѐи осорхонавӣ маълумот 

медиҳад, феҳристи коллексияи осорхонавӣ – нашрияи осорхонавие, ки 
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дорои хусусияти илмӣ-маълумотдиҳӣ буда, дар он оид ба муҳтавои 

коллексияҳои осорхонавӣ маълумот дода шуда, омӯзиши онҳоро осон ва 

ба табодули маълумоти илмӣ мусоидат мекунад. 

 Коллексия (аз лот. collection - маҷмуа, гирдовардаҳо) љамъи чизњои 

якљинсае, ки ќимат ва ањамияти илмию таърихї доранд [186, 645].  

Муодиили истилоҳи коллексия дар забони арабӣ вожаи маҷмуа ва дар 

забони тоҷикӣ гирдовардаҳо вуҷуд дорад, ки маънои истилоҳи лотинии 

коллексияро ба таври мукаммал ифода мекунанд. Коллексияи 

осорхонавӣ – маҷмӯи ашѐи осорхонавиро гӯянд, ки дар фонди асосии 

осорхона ҷойгир буда, дорои аҳаммияти илмию таърихӣ мебошанд ва 

ҳамчун воҳиди ягона муаррифӣ мешаванд. Ашѐ ва коллексияи 

осорхонавӣ дар асоси якчанд аломату нишонаҳо гурӯҳбандӣ карда 

мешаванд: аз рӯйи мавзуъ, даврабандии таърихӣ, умумияти пайдоиш ѐ 

мавҷудият, мансубият ба одам ва ғайраҳо. Албатта, ҳама он ашѐ ва 

коллексияе, ки чи моддӣ бошанд ѐ ғайри моддӣ, маҳаки асосии 

фаъолияти осорхонаҳо ба ҳисоб мераванд. Аз ин рӯ, осорхонаҳо ҳифз ва 

нигоҳдории коллексияҳоро ба унвони як бахши муҳимми мероси 

таърихию фарҳангӣ ва илмӣ бар уҳда доранд. Дар илми осорхонашиносӣ 

навъҳои гуногуни коллексияи осорхонавӣ мавҷуд аст, ки дар умум 

коллексияҳоро метавон «маҷмӯи осори гирдовардашудаи осорхонаҳо» 

таъриф намуд.  

 Роҷеъ ба ин истилоҳ аз ҷониби олимон ва осорхонашиносон низ 

фикрҳои ҷолибе  пешниҳод гардидааст. Масалан. муаррихи фаронсавӣ 

Луи Рео (Louis Reau) дар бораи вожаи мазкур чунин мегӯяд: «Мо чунин 

дарѐфтем, ки осорхонаҳо барои коллексияҳо сохта мешаванд ва бояд ба 

таври вижа аз дарун ба берун сохта шаванд, яъне зарфро муносиби 

мазруф шакл диҳем» [44, 32]. 

  Ҳамчунин, метавон дидгоҳи Кристоф Помян (Krysztof Pomian), яке 

аз таърихшиносони машҳури Лаҳистон, профессор, директори 

Осорхонаи Аврупо дар Брюсселро оид ба таърифи истилоҳи коллексия 
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мисол овард: «Гурӯҳе аз осори табиӣ ѐ маснуӣ, ки ба таври муваққатӣ ѐ 

доимӣ хориҷ аз ҳавзаи фаъолияти иқтисодӣ, таҳти ҳифозат ва 

нигоҳдории вижа дар маконе, ки ба ин манзур тарроҳӣ шудааст, 

нигоҳдошта ва ба намоиш гузошта мешаванд» [44, 33]. 

 Маврид ба ѐдоварист, ки ҳар шахсе, ки дорои чунин ашѐ ва 

коллексияҳо мебошад, онро collectionner (коллексионер), яъне 

ҷамъоварандаи коллексия, ашѐдор ѐ маҷмуадор меноманд. Шурои 

байналмилалии оид ба осорхонаҳо (International Council of Museum), низ 

таъкид менамояд, ки осорхонашиносон ѐ ин, ки масъулини осорхонаҳо 

бояд, бо маҷмуадорон (коллексионерон) дар иртибот бошанд, зеро яке аз 

ҳадафҳои асосии осорхонаҳо дарѐфт, ҷамъоварӣ, интихоб ва харидорӣ 

намудани ашѐи таърихию фарҳангӣ мебошад. 

 Санад – (аз ар. سنذ ҷ. سنذات، أ َسناد ) вожаи арабӣ буда, дар сарчашмаҳои 

арабӣ ба маъноҳои ҳуҷҷат, тааҳҳуднома, бурҳон, далел, варақа, таъйид, 

имод ва ғайра омадааст [169, 377]. Муодили истилоҳи санад дар забони 

лотинӣ act ва дар забони русӣ низ ба ҳамин шакл акт мавриди истифода 

қарор гирифтааст. Дар забони тоҷикӣ бошад, вожаи мазкур ба ҳамон 

шакли арабии санад васеъ истифода мешавад. Ин вомвожа дар забони 

тоҷикӣ ба маъноҳои гуногун ба кор рафтааст. Барои намуна бархе 

маоние, ки дар фарҳанги форсии Амид гирд оварда шудааст, шарҳ 

медиҳем: 1. Чизе, ки ба он эътимод кунанд; 2. Навиштаҷоти ҳуқуқие, ки 

талаби касеро муайян созад ѐ матлаберо собит намояд, 3. Он чи ба вай 

эътимод кунанд, муътамад, мустанад, ҳуҷҷат, қабз, навишта, тамассук, 

дастовез, хат, навиштаҷоте, ки доин ба мадюн диҳад [196, 642]. Дар илми 

ҳуқуқшиносӣ санад гуфта, ҳуҷҷати расмиеро гӯянд, ки дар он ҳодиса ѐ 

амале аз ҳаѐти иқтисодӣ навишта шудааст ва он аз тарафи шахсони 

мансабдори ваколатдор ба имзо расидааст.  

 Муаллифони “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” вожаи санадро 

чунин шарҳ додаанд: ҳуҷҷат, далели навишта барои исботи даъво ѐ 

муддаое; ҳуҷҷат, далел; санади қарз дастхате, ки қарзгиранда ба 
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қарздиҳанда медиҳад; санад овардан барои исботи даъво ѐ муддаое 

ҳуҷҷат овардан [186, 201]. 

 Дар илми осорхонашиносӣ роҷеъ ба ин вожа ҳамчун истилоҳи соҳа 

таърифҳо ва навъҳои гуногуни санад (акт) вуҷуд дорад. Масалан, санад - 

ҳуҷҷати ҳуқуқӣ, тасдиқи ҳақиқии қабул ѐ таҳвили ашѐву коллексияи 

осорхонавӣ ва инчунин маводҳои илмӣ - ѐрирасонро гӯянд, ки  барои 

истифодаи муваққатӣ ѐ доимӣ аз ҷониби роҳбарияти осорхона тасдиқ 

карда мешавад. Шакл ва қоидаҳои пуркунии санадро дастур оид ба 

бақайдгирӣ ва нигоҳдории арзишҳои осорхонавӣ муқаррар менамояд [5, 

38-39]. Ҳама намуди ашѐи ба осорхона воридгашта, бояд ба таври ҳатмӣ 

ба қайди ҳуҷҷатӣ гирифта шаванд. Аз ин лиҳоз, ба расмият даровардан, 

қабул кардан ва супоридани ашѐ бетаъхир пас аз ворид гаштанашон ѐ 

супорида шуданашон бо санади муносиб сурат мегирад. Албатта, 

санадҳо вобаста ба соҳаҳо гуногун мебошанд, санадҳое, ки дар соҳаи 

осорхонашиносӣ мавриди истифода қарор медиҳанд, чунинанд: санади 

қабул, санади боздод санади нуқсонӣ, санади интиқоли дохилӣ, санади 

бекоркунӣ, санад оид ба хисорот, зарару зиѐн ва санади қабул барои ҳифз 

ва нигоҳдорӣ. Дар воқеъ, санади қабул ва санади боздод, ҳуҷҷатҳои 

ҳуқуқии ибтидоии бақайдгирии давлатии фондҳои осорхона мебошанд. 

Дар осорхона нигоҳ доштани ашѐе, ки бо санади қабул ба расмият 

дароварда нашудаанд, қатъиян манъ аст. Дар санадҳои қабул ѐ 

супоридани ашѐ ҷой, сол, моҳ, рӯз, аз кӣ (дар санади супоридан ба кӣ), бо 

фармоиши кӣ, бо кадом мақсад ва ба кадом муҳлат (агар ашѐ муваққатан 

барои намоиш ѐ экспертиза ва ғ. қабул карда ѐ супорида шавад) қабул 

шудан ѐ интиқол дода шудани ашѐ ба таври дақиқ ишора карда мешавад. 

 Санадҳои қабул ва супоридани ашѐ дар чанд нусха тартиб дода 

мешаванд (на камтар аз 3 нусха). Нусхаи якум ба сармуҳофиз (сардори 

шуъбаи фондӣ) ѐ дар шуъбаи бақайдгирӣ; нусхаи дуюм ба шуъбае 

супорида мешавад, ки ашѐ барои нигоҳдорӣ ба он ҷо супорида шуда 

бошад ѐ аз он ҷо интиқол ѐфта бошад (агар нигоҳдорӣ аз рӯйи шуъбаҳо 



54 
 

сурат гирад); нусхаи сеюм бо забонхат ба шахсе дода мешавад, ки ашѐро 

супоридааст ѐ қабул кардааст. Бояд гуфт, ки ҳама намуди санадҳои 

осорхонавӣ аз ҷониби директори осорхона ѐ дар набудани ӯ аз ҷониби 

ҷонишини вай оид ба қисми илмӣ ѐ шахси дигари ӯро ивазкунанда тасдиқ 

карда мешаванд. Баъди аз ҷониби директор тасдиқ шудан ба санадҳо 

муҳри осорхона зада мешавад. Бидуни чунин расмият санадҳо барои 

иҷро қабул карда намешаванд.  

 Архив (аз лот. archivum ) – ҷой ва маконе мебошад, ки дар он аснод ва 

ҳуҷҷатҳои давлативу хусусӣ нигоҳ дошта мешаванд. Воқеан, истифодаи 

ин вожа дар байни мардум роиҷ мебошад, далели ин гуфтаҳо корбурд ва 

истифодаи васеи он дар созмонҳо ва идораҳои давлатӣ мебошад. Аз ин 

ҷост, ки дар забонҳои форсӣ ва арабӣ низ ба шакли ٌآرشي ва األرشيف 

мавриди истифода қарор гирифтааст. Дар “Фарҳанги англисии 

Оксфорд” вожаи мазкур чунин таъриф шудааст: 1. Маконе, ки дар он 

асноди умумӣ ѐ дигар ҳуҷҷатҳои муҳимми таърихӣ нигоҳдорӣ мешавад; 

2. Макони аснод ва мадорики ҳифзшуда [190, 2200].  

 Агарчи, истифодаи вожаи архив ба унвони макони ҳифз ва 

нигоҳдории асноду ҳуҷҷатҳо ба даврони бостон рост ояд, аммо корбурди 

ин вожа ба маънои имрӯзи он аз Инқилоби Кабири Фаронса оғоз 

мегардад. Аммо муодили он дар забони тоҷикӣ вожаи бойгонӣ роиҷ 

мебошад. Дар “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” калимаи бойгонӣ 

чунин шарҳ ѐфтааст: 1. Муассисае, ки он ҷо ҳуҷҷатҳои кӯҳнаю қадима ва 

ѐдгориҳои хаттӣ нигоҳ дошта мешаванд; шуъбае дар муассиса, ки дар он 

ҳуҷҷатҳои куҳнаи он муассиса маҳфуз  дошта  мешаванд.  2. Маҷмӯи 

дастнависҳо, мактубҳо ва дигар асноди марбут ба фаъолияти шахсе. 

Инчунин, дар “Фарҳанги форсии Муин” роҷеъ ба вожаи архив чунин 

таърифро пайдо намудем: Ҷойе, ки аснод, авроқ, тасовир, парвандаҳо, 

сафаҳоти мусиқӣ ва монанди он ҳифз мешаванд [198, 120]. 

 Бояд қайд намуд, ки дар таърихи давлату давлатдориҳо муассисаҳое 

арзи вуҷуд менамуданд, ки фаъолияти онҳо ба назар ноаѐн, вале дар 
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ҳифзи хотираи таърихии миллат ва фарҳангу маънавиѐти он саҳми 

беназир доштанд. Агар дар замони давлатдории Ҳахоманишиҳо 

ҳуҷҷатҳо ва китобу мукотибот дар ҷойи махсус бо номи ганҷина 

нигоҳдорӣ карда мешуданд, дар замонҳои минбаъда ин муассисаҳо бо 

номҳои ба худ хоси хазина ва бойгонӣ маълуму машҳуранд. 

 Аммо вожаи мазкур ҳамчун истилоҳи осорхонашиносӣ дорои чунин 

маъниҳо мебошад: “Бойгонии осорхона – қисми илмӣ-ѐрирасони 

осорхона буда, қабул, бақайдгирӣ ва нигоҳдории ҳуҷҷатҳои дар ҷараѐни 

фаъолияти илмии осорхона батасвибрасида ва дорои аҳаммияти илмӣ-

методиро таъмин менамояд. Дар бойгонии осорхона нақшаҳои корӣ ва 

ҳисоботҳои осорхона, суратмаҷлиси нишасту маҳфилҳои ба мавзуъҳои 

илмӣ бахшидашуда (Шуроҳои илмӣ, конфаронсҳои илмӣ ѐ илмӣ-методӣ 

ва амсоли инҳо), мусаввадаҳои корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, ҳисоботҳои 

ковишҳои бостоншиносӣ ва сафарҳои кории илмӣ, ҳуҷҷатҳои марбут ба 

экспозитсия ва намоишгоҳҳо, ҳуҷҷатҳои корҳои илмӣ-маърифатӣ ва 

китобҳои қайди тамошобинон нигоҳдорӣ карда мешаванд. Маводи 

бойгонии осорхона як қисми маҷмуаҳо (коллексияҳо) - и осорхонавӣ 

маҳсуб мегардад” [5, 42]. 

 Дафина (аз ар. دفينة ҷ. دفائن - ганҷина, хазина) – маҷмӯи ашѐи 

арзишманд, ки зери замин дафн карда шудаанд [168, 257]. Дар забони 

арабӣ вожаи  كنش  низ ба маънои дафина, хазина истифода шудааст, ки 

шакли муарраби вожаи ганҷ-и тоҷикӣ мебошад. Муодили истилоҳи 

дафина дар забони русӣ клад ва дар забони англисӣ treasure роиҷ 

мебошад. Дар “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” вожаҳои дафина ва 

хазина тақрибан ба як маъно ифода шудаанд: Дафина - пулу ҷавоҳироти 

дар зери хок пинҳонкарда, ганҷи ниҳон; ганҷина [186, 431]. Мувофиқи 

баъзе сарчашмаҳо хазина маконеро мегӯянд, ки подшоҳону амирон ва 

сарватмандон, ҷавоҳирот ва молҳои арзишманди худро бад-он ҷо 

мегузоштанд ва ҳар харҷу бахшише мешуд аз ҳамон ҷо истифода 

мекарданд. Аммо ҳамчун истилоҳи соҳаи осорхонашиносӣ маънои 
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дигарро ифода мекунад. Дафина ѐ хазина бозѐфти тасодуфии коллексияи 

метал, сангҳои қиматбаҳо ва ѐ осори таърихиро гӯянд, ки аз ҷиҳати илмӣ, 

таърихӣ ва фарҳангӣ арзиши муҳим доранд. Дафина моликияти давлат 

буда, барои шахсоне, ки чунин ашѐи қиматбаҳоро меѐбанд, тибқи 

ҳолатҳое, ки дар қонун пешбинӣ шудааст, сарфароз гардонда мешаванд. 

Яке аз самтҳои асосоии фаъолияти фондии осорхона, бевосита 

нигоҳдошти чунин дафинаҳо мебошад. 

  Китоби воридотӣ – аввалин ҳуҷҷати ҳуқуқии осорхона мебошад, ки 

баҳри бақайдгирии ашѐ ва коллексияи фонди осорхона аз рӯйи тартиби 

зерин: санаи бақайдгирӣ, вақт, манбаъ ва усули гирифтани ашѐ, рақами 

санад, ном ва шарҳи мухтасари субъект (муаллиф, сана, ҷойи пайдоиш, 

тамғакоғазҳо, чоп ва ғайра), шумораи ашѐ, андоза, вазн (барои метал ва 

сангҳои қиматбаҳо), бехатарӣ, арзиши харид ва санади хариди комиссия 

истифода бурда мешавад. Ҳамагуна ашѐе, ки ба осорхона барои 

нигоҳдории доимӣ ворид мешаванд, пас аз санадкунӣ ва баррасӣ дар 

комиссияи хариди фондӣ дар муддати як моҳ ба китоби воридотии фонди 

асосӣ ѐ илмӣ-ѐрирасон қайд карда мешаванд. Ашѐе, ки ба осорхона 

барои нигоҳдории муваққатӣ ворид мешаванд, дар китоби нигоҳдории 

муваққатӣ қайд карда мешаванд. Мақсади асосии китобҳои воридот 

ҳамчун ҳуҷҷати давлатии таъйиноти нигоҳдорӣ – қайд намудани ашѐи 

воридшуда таҳти рақами муайяни тартибӣ мебошад, ҳамзамон худи ашѐ 

низ рақамгузорӣ карда шуда, инчунин барои пешгирӣ аз пинҳонӣ иваз 

кардани он тавсифи кӯтоҳи хос дода мешавад, ки ҳангоми гум шудан ѐ 

дуздида шудан ҷустуҷӯи онро осон мегардонад. Рақами санади қабули 

ҳамон ашѐ ба осорхона ҳамзамон рақами тартибие мегардад, ки дар 

китоби воридот ба ашѐ таҳти он қайд мегарданд.  

            Бояд тазаккур дод, ки ҳангоми ворид гаштани миқдори зиѐди ашѐи 

якхела (коллексияҳои нумизматикӣ ва графикӣ, маводи аккосӣ ва ғ.) ба 

қайди гурӯҳӣ роҳ дода мешавад. Дар чунин ҳолатҳо миқдори ашѐи 

воридгашта бояд дар рақамҳои тартибии китоби воридот инъикос 
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шаванд (масалан, КВ-250-825. Коллексияи сиккаҳои русӣ, асри XVIII, 

мис) ѐ дар китоби воридот ба коллексия як рақами умумӣ дода шуда, ба 

ҳар яке аз ашѐи воридгашта рақамҳои касрии алоҳида мувофиқи 

миқдорашон дода мешавад (масалан, КВ 250/1-26 И.Н. Павлов 

коллексияи мусаввараҳо дар мавзуи «Москваи ҳозира»). Қайди гурӯҳӣ 

дар китоби воридот танҳо дар сурате роҳ дода мешавад, ки муҳтавои 

коллексия аз рӯйи рӯйхат пурра вуҷуд дошта бошанд ва ба китоби 

воридотӣ ишора шуда бошад.  Қайди гурӯҳии ашѐи аз сангҳо ва металҳои 

қиматбаҳо сохташуда манъ аст. Китоби воридот ҳамчун ҳуҷҷати 

таъйиноти нигоҳдорӣ бояд то пур шуданаш рақамгузорӣ, бандбандӣ, 

имзо ва бо муҳри ташкилоти болоӣ муҳр зада шавад. Дар осорхонаҳо 

китоби воридотӣ китоби асосии фонди осорхона ба ҳисоб рафта, 

инчунин, китоби бақайдгирии ҳуҷҷатҳои илмӣ-ѐрирасон ва китоби 

воридотҳои муваққатӣ низ вуҷуд доранд. 

Китоби инвентарӣ (баҳисобгирӣ, сиҷил кардан) – дуюумин ҳуҷҷати 

ҳуқуқие мебошад, ки натиҷаи омӯзиши ашѐи осорхонавиро дар зинаи 

дуввуми баҳисобгирӣ мутобиқ бо дастур оиди бақайдгирӣ, нигоҳдории 

арзишҳои осорхонавӣ амалкунанда қайд мекунад. Мафҳуми 

инвентаризатсия – шакли асосии омӯзиш, тавсиф ва муайянкунии илмии 

ашѐи осорхонавии фонди асосӣ мебошад. Ҳамагуна ашѐи осорхонавие, 

ки барои истифодаи доимӣ ба осорхона ворид мегарданд, лозим ба 

инвентаризатсия мебошанд. Ашѐи осорхонавӣ ҳангоми инвентаризатсия 

мувофиқи таснифи фонд аз рӯйи гурӯҳҳои алоҳида, вобаста ба муҳтавои 

коллексияҳо, ба низом дароварда мешаванд. Китоби инвентарӣ ба ҳайси 

ҳуҷҷати ҳуқуқии осорхона бояд то пур шуданаш дорои рақам ва банд 

бошад, дар он муҳри муассисаи болоӣ зада мешавад, инчунин, 

намояндаи ҳамон муассиса ба он имзо мегузорад. 

Мавриди зикр аст, ки дар фаъолияти осорхонавӣ дар баробари 

китобҳои воридотӣ ва инвентарӣ, инчунин намудҳои дигари китобҳои 

бақайдгирӣ вуҷуд дорад. Масаалан, китоби воридоти фонди асосӣ, китоби 
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воридоти фонди илмӣ-ѐрирасон, китоби воридоти муваққатӣ, китоби 

сабти андешаҳои тамошобинон, китоби қайди воридоти ашѐи осорхонавӣ 

барои тармим, китоби қайди санадҳо ва ғайра. 

Гурӯҳбандӣ – яке аз вожаҳои маъмулу машҳур дар фаъолияти 

фондии осорхона гурӯҳбанӣ ѐ дастабандӣ намудани ашѐи осорхонавӣ 

мебошад. Зеро дар осорхонаҳои дорои ҷамъоварии зиѐд ашѐ аз рӯйи 

шуъбаҳо ба низом дароварда мешаванд ва дар дохили шуъбаҳо 

мувофиқи таснифоти муқарраргардида ба гурӯҳҳо ҷудо карда мешаванд. 

Чунин тақсимкунӣ, омӯхтан ва қайд намудани онҳоро дар китобҳои 

инвентарие, ки барои шароити дурусти нигоҳдориашон кушода 

мешаванд, осон мекунад. Дар осорхонаҳои таърихӣ-кишваршиносӣ ашѐ 

аз рӯйи навъҳои манобеъ, коллексияҳо, намудҳои мавод, санъат, техника 

ва таъйинот гурӯҳбандӣ карда мешаванд. Масалан: 

1. Манбаъҳои моддӣ - ѐдгориҳои табиӣ-таърихӣ, ашѐи 

бостоншиносӣ, ашѐи этнографӣ (мардумшиносӣ), маснуоти 

фулузӣ, сафолӣ, чӯбӣ, матоъ, ашѐи нумизматикӣ (сиккаҳо, 

орденҳо, медалҳо, аломатҳо, дафинаҳо, пулҳои коғазӣ); 

2. Манбаъҳои санъати тасвирӣ - мусаввара, қаламкашӣ, пайкара, 

санъати ороишӣ-амалӣ ва аксҳо;  

3. Манбаъҳои хаттӣ – китобу ҳуҷҷатҳои нодири дастнавис ва чопӣ. 

Дар осорхонаҳои бадеӣ ашѐи осорхонавӣ аз рӯйи намуди санъат 

(мусаввара, пайкара, қаламкашӣ, санъати ороишӣ-амалӣ ), аз рӯйи мавод 

ва техника (чӯб, фулуз, устухон, гравюра, расм), гоҳо аз рӯйи 

таъйиноташон (мебел, нумизматика, асбоби равшанидиҳӣ) гурӯҳбандӣ 

карда мешаванд. Бо муқаррар намудани миқдори чунин гурӯҳҳо ҳамаи 

маводи вуҷуддоштаи осорхона байни қисмҳои муайян тақсим карда 

мешавад. Барои ҳар як қисм рамзи муайян гузошта мешавад. Ҳар як қисм 

китоби инвентарии худро дорад, ки бо рамзи махсус ишора мегардад. 

Масалан, китоб барои сабти мусаввараҳо метавонад, бо рамзи “М”, 

асарҳои графикӣ бо рамзи “Г”, пайкараҳо – «П», чӯб – «Ч», 



59 
 

коллексияҳои бостоншиносӣ – «Б» ва аксҳо – «А» ишора карда шаванд. 

Барои маҷмуаҳо (коллексияҳо) – и калони осорхонавӣ, ки ашѐ ба 

шуъбаҳо тақсим карда шудаанд, ҳар як гурӯҳи ашѐ ғайр аз рамзи мазкур 

боз бо рамзи шуъба ишора карда мешавад. Масалан, мусаввара аз 

шуъбаи санъати тасвирӣ метавонад, чунин рамз дошта бошад: 

«ШСТ/М». 

Бояд гуфт, ки зарурат ва муҳиммияти гурӯҳбандӣ намудани ашѐи 

осорхонавӣ дар матни Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

осорхонаҳо ва фонди осорхонаҳо» низ ба шакли возеҳ дарҷ гардидааст: 

Осорхона – муассисаи ғайритиҷоратии фарҳангӣ, ки бо мақсади дарѐфт, 

бақайдгирӣ, гурӯҳбандӣ, барқароркунӣ, нигоҳдорӣ, таҳқиқ ва намоиши 

оммавии ашѐ ва коллексияҳои таърихию фарҳангӣ таъсис дода мешвад 

[200]. 

Истилоҳи дигари мавриди таваҷҷуҳи мо вожаи тоҷикии харид ѐ 

харидорӣ мебошад. Баромади вожаи мазкур аз эрони бостон ба гунаи 

*xrita- ва дар форсии миѐна xridan, суғдӣ xryn-, хоразмӣ *xrna-, сакоӣ 

ggan-, санскрит pari-kri- истифода шудааст [199, 1138-1139].  Агар чанде 

вожаи мазкур мафҳуми умумии хариданро ифода кунад, вале ҳамчун 

истилоҳ дар соҳаи осорхонашиносӣ мавқеи муҳимро ишғол менамояд, 

зеро яке аз воситаҳои асосии ҷамъоварӣ, ҳифзу нигоҳдорӣ ва пурра 

сохтани маҷмуаҳои фонди осорхона, ин бо роҳи харидорӣ, ҷамъоварӣ 

намудани ашѐи таърихӣ мебошад. Шакли харидории ашѐи осорхонавӣ 

тавассути идораву ташкилотҳо ѐ шахсони алоҳида аз ҳисоби маблағҳои 

махсус ҷудокардашудаи худи осорхона ѐ идорае, ки осорхона тобеи он 

мебошад, амалӣ карда мешавад. Арзиши пулии ашѐи осорхонавӣ, ки бо 

роҳи харидорӣ ба даст меояд, дар рафти экспертиза ва мутобиқи 

арзишҳои қабулшуда муайян карда мешавад. Барои дуруст ба роҳ 

мондани ин навъи фаъолият дар осорхона комиссияи харидорӣ амал 

менамояд, ки салоҳияти онро қонунгузории соҳавӣ чунин муайян 

намудааст: Комиссияи харидорӣ – мақоми машваратӣ - экспертии 
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осорхона мебошад, ки масъалаи интихоб ѐ харидории ашѐи осорхонавӣ 

ва коллексияи осорхонавии дорои аҳаммияти таърихию фарҳангиро 

баррасӣ намуда, зарурати харидории онҳоро бо имзо тасдиқ менамояд 

[198]. Ҳайати комиссия аз ҳисоби мутахассисони соҳаҳои гуногун: 

осорхонашиносн, бостоншиносон, санъатшиносон ва тармимгарон 

ташкил карда шуда, роҳбарии онро сармуҳофиз (сардори шуъбаи фондӣ) 

ба уҳда дорад. Дар баъзе осорхонаҳо ду комиссияи алоҳида фаъолият 

мекунанд – комиссияи фондӣ ва комиссияи харид. 

Мукаммалгардонӣ низ аз вожаҳои маъмули фондии осорхона 

маҳсуб меѐбад. Вожаи мазкур дар фарҳанг ба маъноҳи зерин шарҳ дода 

шудааст: 1. комил ва пурра шуда; комил, пурра; мукаммал кардан 

(намудан) пурра гардондан, комил кардан. 2. такмил додашуда, илова ва 

дурустшуда [186. 870]. Мукаммалгардонӣ яке аз самтҳои муҳимми 

фаъолияти фондӣ буда, ҷиҳати такмил додан ва ғанӣ гардонидани фонди 

осорхонаҳо хизмат менамояд. Барои амалӣ намудани фаъолияти 

мукаммалгардонӣ дар осорхонаҳо чунин шаклҳои илмии ҷамъоварии 

ашѐи дорои аҳаммияти осорхонавидошта вуҷуд дорад: 

- ташкил ва гузаронидани экспедитсияҳои илмӣ-бостоншиносӣ аз 

ҷониби мутахассисони осорхона; 

- харидорӣ намудани ашѐи осорхонавӣ тавассути комиссияи хариди 

фондӣ; 

- туҳфа намудани ашѐи таърихӣ ба осорхонаҳо (аз ҷониби шахсони 

алоҳида ѐ муассисаҳо); 

- мубодилаи таҷрибавӣ байни осорхонаҳо; 

- супоришҳои мақсаднок оид ба ҷамъоварии ашѐи аслӣ барои 

осорхонаҳо; 

- дарѐфти ашѐи таърихӣ (ҳангоми кишту кори замин, барҳам 

додани хонаҳо). 

Ҳамин тавр, маълум мегардад, ки истилоҳоти фондии осорхона як 

гурӯҳи махсуси калимаву ибораҳоеро дар забони тоҷикӣ ташкил 
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медиҳанд, ки онҳо дар рушди фаъолияти фондии осорхонаҳо нақши 

муҳим доранд. 

1.3.2. Истилоҳоти экспозитсионии осорхона 

 Истилоҳоти экспозитсионии осорхона-гурӯҳи истилоҳот ва 

калимаву ибораҳои махсусе мебошанд, ки ба фаъолияти экспозитсионӣ-

намоишии осорхонаҳо нигаронида шудаанд. Экспозитсияи осорхонавӣ 

дар ҷаҳони муосир ҳамчун як навъи санъат ва фаъолияти мустақил ба 

ҳисоб рафта, он яке аз бахшҳои муҳимтарини осорхона мебошад. Дар 

асоси принсипҳои айният ва таҳқиқоти илмӣ ба ҳамагон пешкаш 

намудани ѐдгориҳои таърихию фарҳангӣ ва натиҷаи таҳқиқи онҳо аз 

ҷониби мутахассисони гуногун мақсад ва вазифаи асосии ташкили 

экспозитсияи осорхонавӣ мебошад. Истилоҳи экспозитсия аз решаи 

лотинии expositio гирифта шуда, ба маънои ба намоиш гузоштан ва ҷо ба 

ҷо мондан омадааст. Вожаи мазкур аз ҷониби мураттибон ва 

таҳиягарони “Луғатномаи русӣ-тоҷикӣ” ба маъноҳои муқаддима, 

даромад; дебоча, сарахбор; намоишдиҳӣ, намоиш, низоми намоиш ва 

дараҷаи тасвир қаламдод шудаааст [175, 880]. Дар “Фарҳанги русӣ-

форсӣ” ба маънои намоиш ва намоишгоҳ шарҳ ѐфтааст [179. 798]. Вале 

экспозитсия ҳамчун истилоҳи соҳаи осорхонашиносӣ дорои чунин 

маъниҳо мебошад: 1. Бо системаи муайян ҷой гирифтани ашѐ, тасвиру 

сурат ва дигар асари бадеӣ, ки ба маърази тамошо гузошта шуданд. 2. 

Худи тасвиру сурат, ашѐ ва дигар осори бадеӣ, ки бо тартиби муайян ба 

намоиш гузошта шудаанд [177. 266]. Бояд зикр намуд, ки мафҳуми 

экспозитсия дорои вижагиҳои хос буда, аз дигар намоишдиҳӣ фарқ дорад 

ва намоиш як ҷузъи таркибии он мебошад. Асоси экспозитсияи 

осорхонавиро на ҳама чиз, балки ашѐи осорхонавӣ ташкил медиҳад, ки 

онҳо дар экспозитсия номи экспонатро мегиранд. Барои омода намудани 

экспозитсияи осорхонавӣ ашѐи осорхонавӣ, матнҳои тавзеҳӣ, 
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зернавиштҳо, нақшаю харитаҳо ва дигар маводи ба ҳам марбут истифода 

мешавад, ки метавон онҳоро дар якҷоягӣ маводи экспозитсионӣ номид. 

Экспонат – аз машҳуртарин истилоҳи соҳаи осорхонашиносӣ 

маҳсуб меѐбад, ки баромади аслии он аз вожаи лотинии exponatus 

гирифта шуда, маънои ашѐи намоишро ифода мекунад. Мураттибони 

“Фарҳанги русӣ-форсӣ” вожаи экспонатро ба гунаҳои “фаровардаи 

намоишӣ” ва “асари намоишӣ” шарҳ додаанд [179. 798]. Дар “Луғати 

русӣ-тоҷикии истилоҳоти санъат” вожаи экспонат чунин тавзеҳ дода 

шудаст: экспонат – ашѐи намоиш, осори намоиш, осор ѐ ашѐе, ки дар 

музей ва нигористон ба намоиш гузошта мешавад [177. 266].  

Тибқи маълумоти сарчашмаҳои соҳавӣ экспонат ашѐи 

осорхонавиест, ки танҳо дар асоси нақшаи алоҳидаи илман асосоноки 

мавзуӣ-экспозитсионӣ барои инъикоси мавзуи муайян ва пешкаши 

тамошобин намудани далели шайъии ҳамин мавзуъ аз байни ашѐи дар 

фонди осорхона мавҷуд интихоб шуда, зери фаъолияти мушаххаси 

илмии кормандони масъули сохтани экспозитсия қарор мегирад ва дар 

экспозитсия гузошта мешавад. Яъне, на ҳама ашѐи осорхонавиро 

экспонат номидан дуруст аст, балки танҳо ашѐе экспонат номида 

мешавад, ки илман асосонок карда шуда ва дар экспозитсияи осорхона 

ба намоиш гузошта шудааст. Ашѐи осорхонавӣ гуфта, маводҳои 

бостоншиносӣ (олотҳои сангӣ, устухонӣ, зарфҳои сафолӣ, мисӣ, сиккаҳои 

тиллоӣ, нуқрагӣ), маводҳои мардумшиносӣ (сару либоси қадима, 

миѐнбанду гарданбанд, сӯзанӣ, матоъҳои абрешимӣ, чоқуҳо), нусхаҳои 

хаттӣ (китобу дасхатҳои нодир), маводҳои санъати тасвирӣ 

(мусаввараҳо, нимпайкараҳо, кандакориҳои рӯйи чубӣ) ва ғайраро гӯянд. 

Инчунин, матнҳои тавзеҳотӣ, зернавиштҳо, нақшаю харитаҳо ва амсилаи 

қасру қалъаҳо ҳамчун маводҳои ѐрирасон дар экспозитсияи осорхонавӣ 

хизмат менамоянд. Бояд қайд намуд, ки дар матни Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи осорхонаҳо ва фонди осорхонаҳо», ки соли 2004 

ба тасвиб расида буд, вожаи «экспонатҳо» истифода шудааст. Дар ҳоле, 
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ки вожаи экспонат мафҳуми экспонатро ифода карда наметавонад, зеро 

экспонат худ як навъ ашѐи осорхонавист. Ҳамин тариқ, соли 2012 бо 

пешниҳоди илман асосоноки кормандони Осорхонаи миллии 

Тоҷикистон ба номи Камолиддин Беҳзод вожаи экспонат аз матни 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи осорхонаҳо ва фонди 

осорхонаҳо» хориҷ ва ба ҷои он мафҳуми ашѐи осорхонавӣ ворид карда 

шуд. Вожаи экспонат дар “Луғати мухтасари истилоҳоти осорхонавӣ”  ба 

шакли “бозѐфт” ва “фаровардаи намоишӣ” омадааст [181, 18]. 

Дар забони тоҷикӣ муодили вожаи экспонат инчунин, вожаи нигора 

истифода мешавад, ки ба назари мо он ҳам чандон саҳеҳ нест, зеро 

нигора як гурӯҳи ашѐи осорхонавиро гӯянд, ки аз ҷониби ҳунарманде 

нигорида шудааст. Ба монанди осори санъати тасвирӣ ва амалӣ 

(мусаввараҳо, қаламкашиҳо) на дигар ашѐи осорхонавӣ.  Вожаи нигора 

дар “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” ба маъноҳои зерин омадааст: 1. 

нақш, тасвир расм; 2. чизи ба намоишгузошта дар осорхона ва 

намоишгоҳ (экспонат)  [186, 911]. 

 Экспонент – шахс ѐ муассисае, ки маводи ба худаш нисбатдоштаро 

барои гузоштан дар экспозитсия ба осорхона пешниҳод мекунад. Аз 

ҷониби экспонент ба осорхона супоридани ашѐ бо санади қабул барои 

нигоҳдории доимӣ ѐ муваққатӣ ба расмият дароварда мешавад. Вожаи 

экспонент дар “Луғати мухтасари истилоҳоти осорхонавӣ”  ба шакли 

“намоишвар” ва “соҳиби бозѐфт” корбурд шудааст [181, 18]. 

Экскурсия. Истилоҳи дигаре, ки дар фаъолияти экспозитсионии 

осорхонавӣ ба шакли хеле васеъ ва густурда истифода мешавад, калимаи 

экскурсия мебошад. Баромади вожаи зикршуда аз калимаи лотинии 

еxcursiō гирифта шуда, ба маънои сайѐҳат ва тамошо омадааст. 

Соҳибони «Фарњанги тафсирии забони тољикї» корбурди вожаи 

мазкурро ба маънои «тамошои муташаккили гурўњї ба ягон љои 

хушманзараи табиат, музей, иншоот ва муассисањои дигар» низ таъкид 

кардаанд [186. 698]. Дар “Луғати русӣ-форсӣ” вожаи экскурсия ба 
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гунаҳои гардиши дастаҷамъӣ ва гардиши берун аз шаҳр тавзеҳ дода 

шудааст [177. 797]. Аз муқоисаи таърифҳои зикргардида бар меояд, ки 

экскурсия - тамошои муташаккили гурӯҳӣ ба ягон ҷойи хушманзараи 

табиат, осорхона, иншоот ва муассисаҳои дигарро экскурсия меноманд. 

Роҷеъ ба мафҳум ва моҳияти экскурсия аз ҷониби олимон ва 

мутахассисони соҳаи осорхонашиносӣ шаклҳои гуногуни аз ҳам на 

чандон фарқкунандаи таърифи экскурсия пешниҳод гардидааст. Аз 

ҷумла, дар китоби «Осорхонашиносӣ» омадааст, ки «Экскурсия ин бо 

роҳнамоии роҳбалад аз рӯйи хатти сайри муайян бо мақсади 

донишомӯзӣ, маърифатӣ, ҳадафҳои илмию таълимӣ, қонеъгардонии 

талаботи зебопарастӣ ва истифодаи пурсамари вақти холӣ тамошои 

дастаҷамъии осорхона, мавзеъҳои таърихӣ, гӯшаҳои табиат, намоишҳо 

ва дигар нуқтаҳои таърихию фарҳангист» [50, 176]. 

 Аз таърифи мазкур бармеояд, ки гузаронидани экскурсия танҳо 

хоси осорхона набуда, балки берун аз он ҳам ба мисли мавзеъҳои 

таърихӣ, маҷмааи ѐдгориҳои меъморӣ ва дигар гӯшаҳои зебои табиат 

гузаронида мешавад. Имрӯзҳо дар қисми зиѐди осорхонаҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар баробари вожаи экскурсия, инчунин, ибораи сайри 

осорхонавӣ ба кор бурда мешавад. Бояд қайд намуд, ки осорхонашиноси 

шинохтаи тоҷик Шарифзода А.Қ. оид ба ин ду истилоҳ экскурсия ва сайр 

дар асари худ «Экспозитсия ва экскурсияи осорхона» чунин ибрози 

андеша намудааст: “Дар Тоҷикистон вобаста ба фаъолияти осорхонаҳо 

вожаҳои экскурсия ва сайр баробармаъно истифода бурда мешаванд. 

Вале асли ҳарду вожа ҳам тоҷикӣ нест. Асли вожаи экскурсия аз калимаи 

лотинии excursio гирифта шуда, ба маънои «саѐҳат» ва «тамошо» 

омадааст” [141, 117]. Вале истифодаи вожаи мазкур дар забони русӣ 

аввал (дар асри XIX) ба маънои “выбегать”, “военный набег” ва баъдтар 

ба маънои “вылазка” ва “поездка” истифода шудааст. Ҳоло дар тамоми 

осорхонаҳои қаламрави Федератсияи Россия ба ҳамон шакли талаффузи 

экскурсия мавриди истифодаи аҳли соҳа қарор гирифтааст. Дар 
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Тоҷикистон низ вожаи мазкур аз забони русӣ мавриди истифодаи 

кормандони осорхонаҳои Тоҷикистон қарор гирифта, аз замони Шуравӣ 

то ҳол истифода мешавад. Дар мавриди вожаи сайр бояд ҳаминро қайд 

намуд, ки асли ин вожа аз феъли арабии سار гирифта шуда, ба маънои 

гаштугузор кардан ва тамошо кардан меояд. Дар забони русӣ бошад, ба 

маъноҳои “ходьба”, “движение”, “марш”, “поведение”, “образ”, 

“действие”, “кожаный пояс”, “ремень” ва “приводной ремень” тарҷума 

мешавад. Ҳамзамон истифодаи вожаи сайр дар назму насри тоҷик низ 

таърихи қадим дорад [141, 117]. Муодили вожаи экскурсия дар забони 

тоҷикӣ калимаҳои гардишгарӣ, роҳнамоӣ ва роҳбаладӣ вуҷуд дорад. 

Экскурсияи осорхонавӣ ҳамчун шакли асосии кори оммавии 

осорхона бо экспозитсия алоқаи зич дорад. Экскурсия ба маводе 

гузаронида мешавад, ки мушоҳидаи онҳо имконпазир буда, аҳаммияти 

маърифатӣ доранд. Арзиши асосии экскурсияи осорхонавӣ дар шайъият 

ва айнияти он мебошад. аз ин рӯ. Дар фаъолияти осорхонавӣ намудҳои 

гуногуни экскурсия мавҷуд аст. Масалан, экскурсияи гурӯҳӣ – шакли 

муташаккилсозии тамошобинони осорхона мебошад. ин навъи 

экскурсия. аз тарафи корхонаву муассисаҳо ташкил карда мешаванд ѐ 

дар худи осорхона ташкил меѐбанд. Тибқи қоида экскурсияи гурӯҳӣ аз 25 

нафар зиѐд намешавад, экскурсияи берун аз осорхона – яке аз шаклҳои 

корҳои имӣ-маърифатии осорхона мебошад, ки тамошои ҷойҳои 

таърихӣ, иншооти меъморӣ, ѐдгориҳои табиат ва ғайраро дар бар 

мегирад, экскурсияи методӣ – сайри осорхонавие, ки барои кормандони 

дорои ихтисосҳои мухталифи осорхона бо мақсади такмили ихтисос 

ташкил карда мешавад. ин намуди экскурсия метавонад ба омӯзиши 

методҳои гузарондани экскурсия аз рӯйи мавзуи муайян, шиносоии 

пурра бо экспозитсия ва фондҳои осорхона, шиносоӣ бо принсипҳои 

сохтори экспозитсия, методикаи корҳои фондӣ ва ғайра бахшида шавад, 

экскурсияи мавзуӣ – сайри осорхонавие, ки аз рӯйи як мавзуи мушаххас 

ба таври амиқ шарҳ дода мешавад, экскурсияи таълимӣ – яке аз 
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намудҳои сайри осорхонавӣ буда, барои хонандагони макотиби 

таҳсилоти умумӣ ва донишҷӯѐни макотиби олӣ, омӯзишгоҳҳои касбӣ-

техникӣ, шунавандагони семинарҳои сиѐсӣ ва маҳфилҳои гуногун 

мувофиқи барномаи таълимӣ ташкил карда мешавад. 

Истилоҳи дигари мавриди таҳқиқи мо вожаи экскурсовод мебошад, 

ки қисмати аввали ин вожа аз решаи лотинии excursiō – сайр, саѐҳат, 

тамошо ва қисмати баъдиаш аз калимаи русии водить – раҳнамоӣ, 

бурдан, ва рондан гирифта шуда, ба маънои роҳнамоикунанда омадааст. 

Дар ҳама осорхонаҳои дунѐ ва умуман дар соҳаи осорхонашиносӣ 

истилоҳи экскурсавод  ба таври васеъ корбурд мешавад. Муодили он дар 

забони англисӣ «guide» ва дар забони тоҷикӣ «роҳбалад» ѐ «роҳнамо» ба 

кор бурда мешавад. Яъне,  мутахассиси махсусе, ки оид ба ашѐи 

осорхонавӣ маълумоти лозимаро ба тамошобин медиҳад ѐ ин ки  шахси 

масъули муаррифии экспозитсияро роҳбалад ѐ экскурсовод мегӯянд. 

Талаботи асосӣ ба роҳбалад ин аст, ки экспонатҳои осорхонаро ба қадри 

кофӣ омӯхта бошад, диққати тамошобинро ба худ ҷалб карда тавонад, 

таърихи ватани худро хуб донад, нутқи бурро, одоби шоиста ва дониши 

кофии таърихӣ дошта бошад, аз уҳдаи таҳлили воқеаҳои таърихии 

гузаштаву имрӯза баромада тавонад. Аз ин хотир, пурра аз худ намудани 

методҳои экскурсионӣ яке аз вазифаҳои зарурии роҳбалади осорхона аст, 

ки он мунтазам бо тамошобин дар тамос аст. Илова бар ин, роҳбалад 

бояд чун омӯзгор, асосҳои педагогӣ ва психологиро барои ҳамаи зинаҳои 

таълим (кӯдакони синни томактабӣ, хонандагони макотиби миѐна, 

донишҷӯѐни мактабҳои олӣ, меҳмонону сайѐҳон ва ғайра) аз худ намуда, 

асосҳои кори осорхонашиносиро донад. 

Ҳамзамон, аъзои экскурсия ѐ шахсе, ки дар экскурсия иштирок 

мекунад, экскурсант номида мешавад [186. 698].  

Витрина (аз фр. vitrine - равзанаи шишадор) унсури таҷҳизоти 

экспозитсионӣ буда, барои ҷойгир кардани ашѐи намоишӣ, таъмини 

ҳифзи онҳо ва барои тамошо мувофиқ будани онҳо нигаронида шудааст. 
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Вожаи мазкур дар «Луғати русӣ-тоҷикӣ» ба чунин маъниҳо омадааст: а) 

намоиши ашѐ аз пушти тирезаи дӯкон; б) ҷевон ѐ қуттии овезони оинадор 

барои намоиши ашѐ [177, 215].  

Корбуди вожаи мазкур дар “Фарҳанги русӣ-форсӣ” ба гунаи 

“Қафасаи шишагӣ” истифода шудааст [178. 65].  

Аммо витрина ҳамчун истилоҳи осорхонавӣ яке аз муҳимтарин 

ҷузъи таҷҳизоти экспозитсионӣ дар осорхона буда, аксаран дар шакли 

қуттии аз як ѐ якчанд тараф шишабандишуда, сохта мешавад. 

Витринаҳои осорхонавӣ аз ҷиҳати сохт гуногун буда, ба уфуқӣ, амудӣ, 

рӯйимизӣ, деворӣ, овезон ва витринаи дохилаш аз ҳама тараф 

дидашаванда ҷудо мешаванд. Ҳар як витрина ба намуди хосса диққати 

тамошобинро ҷалб намуда, фаҳмидашавии экспонатро барои ӯ хубтар 

мекунад. Сохти витринаҳои осорхонавӣ ва ҷобаҷогузории онҳо 

вижагиҳои хоси худро дорад: 

- витрина бояд дар ҷойе гузошта шавад, ки ба масири роҳи 

тамошобин халал ворид накунад; 

- ҳарорати муносиб ва нӯрпардозии дохили витрина ба назар 

гирифта шавад; 

- шишаҳои витрина аз ранге бошад, ки экспонат ба пуррагӣ 

намоѐн бошад; 

- дар ҳолати калон будани экспонат, витрина шакле бошад, ки аз 

ҳама тараф имкони дидани он бошад; 

- ҳангоми сохтани витринаҳо қади умумии тамошобин ба назар 

гирифта шавад, зеро тамошобин маҷбур нашавад, ки ба сари 

панҷаҳояш рост истад ѐ миѐнашро хам кунад (30 см. баландтар 

аз қади одии тамошобин ва 90 см. поѐнтар аз чашми он). 

 Витринаҳои осорхонавӣ дар маҷмуаи таҷҳизоти экспозитсионӣ 

мавҷуданд ва ѐ бо фармоиши махсус сохта мешаванд. Ҳадафи асосии 

сохтани ҳар гуна витринаҳои осорхонавӣ на танҳо ба мақсади муҳайѐ 

сохтани шароити беҳтарин барои намоиш додани экспонатҳо, балки 
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барои ҷилавгирӣ аз ламс ва эмин нигоҳ доштани экспонатҳо аз гарду хок 

ва инчунин дар ҳарорати мутобиқ нигоҳ доштани онҳо мебошад. 

Диорама (аз фр. diorama - тасвир, манзара) дар «Луғати мухтасари 

истилоҳоти осорхонавӣ» ба ҳамон шакли фаронсавии диорама  корбурд 

шудааст [179, 6].  Дар Фарҳанги «русӣ-тоҷикӣ» бошад, ба чунин маъниҳо 

омадааст: 1. Сурати дарозу калони нимдоира, ки дар алоқамандӣ бо 

мавзуи он дар пешаш муҷассамаҳои ашѐи гуногун гузошта мешавад 2. 

Биное, ки дар он диорама намоиш дода мешавад. Мураттибони “Луғати 

русӣ-тоҷикии истилоҳоти санъат” вожаи мазкуро чунин шарҳ додаанд: 1. 

Як навъ суратгарӣ, ки тасвир дар заминаи нурафшон ѐ заминае, ки ба 

таври махсус ба он нур меафкананд, акс мешавад. 2. Мусавварае, ки 

плани барҷастаи аввал дорад ва фарқаш аз понарама ин аст, ки тамоми 

доираи уфуқро дарбар нагирифта, фақат як қисми онро баргузида акс 

месозад [177. 69].  

Аммо ҳамчун истилоҳи экспозитсионии осорхонавӣ диорама дорои 

чунин маонӣ ва хусусиятҳо мебошад. Диорама комплекси экспозитсионӣ 

мебошад, ки тасвири манзара ѐ саҳнаи воқеаҳои таърихиро дар шакли 

табиӣ бо истифода аз унсурҳои табиат (шохаву буттаҳо, дарахтон, 

ҳайвонот) тасвир менамояд. Инчунин, диорама дар осорхонаҳо барои 

тақвияти таассуроти тамошобин ва хубтар тасвир кардани муҳити 

воқеаҳои таърихӣ (дар осорхонаҳои таърихӣ), ландшафти табиӣ (дар 

осорхонаҳои табиатшиносӣ), маҷмуаҳои саноатӣ (дар осорхонаҳои 

техникӣ) ва ғайра, сохта ба истифода дода мешавад.  Чун қоида, диорама 

ҳамчун асари санъати экспозитсионӣ ба ҳисоб рафта, барои таъсири 

эҳсосот хизмат менамояд. 

Подиум (аз лот. podium - поя, сутунча) ба маънои «шоҳсуфа» ва дар 

Юнони қадим бошад, ба маънои «поя» истифода бурда мешавад. Дар  

“Луғати русӣ-тоҷикии истилоҳоти санъат” вожаи подиум ба маъноҳои 

зерин корбурд шудааст: 1. Таҳкурсии баланд, ки дар болои он 

ибодатгоҳҳои антиқӣ, асосан Рими қадим сохта мешуданд. 2. Баландие 
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дар сирки Рими қадим, ки барои император, сенаторҳо ва дигар аъѐну 

ашроф курсиҳои нишаст дошт. 3. Баландӣ дар саҳнаи эстрада, дар 

коргоҳи рассом ва пайкаратарош ва ғ. [177. 180].  

Истилоҳи мазкурро дар соҳаи осорхонашиносӣ ба шакли «зермон» 

истифода мебаранд, ки ба назари мо аз нигоҳи сохтор ва маъно дар 

забони муосири тоҷикӣ хело шинам ва қобили қабул мебошад. Зермон ва 

ѐ зерсутунча таҷҳизоти экспозитсионие мебошад, ки дар толорҳои 

экспозитсияи осорхона барои ҷойгиркунӣ ва ба намоиш гузоштани ашѐи 

осорхонавӣ истифода мешавад. Таъйинот, ҷой, андоза ва шакли зермон 

дар ҷараѐни лоиҳакашии бадеии экспозитсия маълум карда мешавад. 

Макет (аз фр. maquette - намуна, модел) ашѐи табиӣ ѐ фарҳангие 

мебошад, ки ҳамчун намунаи нусхаи аслӣ хизмат менамояд. Вожаи макет 

ҳамчун истилоҳи соҳаи меъморӣ ба маънои намунае аз як сохтмони 

бино, ки аз чӯб, гаҷ ѐ картон сохта шуда, барои санҷидану такмил додани 

компазитсия истифода бурда мешавад. Дар фаъолияти экспозитсионии 

осорхонаҳо макет шакли хурд ѐ бузурги намунаи воқеии қалъаву қасрҳо, 

биноҳои таърихӣ, нақбҳо ва ѐдгориҳои таърихиро гӯянд, ки дар 

толорҳои экспозитсионӣ ба шакли бадеӣ сохта шуда, ба маърази дид 

гузошта шудаанд. Дар баъзе ҳолатҳо вожаи “امرلو - амсила” низ дар 

осорхонаҳо ба маънои макет истифода мешавад, дар ҳоле, ки амсила 

шакли ҷамъи калимаи арабии مرال - мисол буда, дар фарҳангномаҳо ба 

маънои намуна, шабеҳ, монанд ва мазҳар истифода шудааст [168, 742]. 

Аҳдофи асосии сохтани ҳар гуна амсила ва макетҳо дар осорхона, барои 

муаррифӣ намудани ѐдгориҳои таърихии ғайриманқул мебошад. Макети 

ѐдгориҳое, ки дар осорхонаҳо ба намоиш гузошта шудаанд, дар миѐни 

ашѐ ва коллексияи осорхонавӣ ба гурӯҳи маводҳои илмӣ-ѐрирсон шомил 

мешаванд. Макет ҳангоми ба осорхона ворид гаштан ва ҷойгиркунии он 

ҳамчун ашѐи дорои аҳаммияти осорхонавидошта, ба фонди асосӣ ворид 

карда мешавад 
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Этикетка (аз фр. etiquette - тамға, аломат) матн ѐ навиштаҷоти 

мухтасарест, ки дар экспозитсияи осорхона дар қисмати поѐн ѐ паҳлуи 

ҳар як экспонат гузошта мешавад. Вожаи мазкур дар забони форсӣ ба 

шакли “барчасп” ва дар забони муосири тоҷикӣ ба шакли “зернавишт” ѐ 

“шарҳи кӯтоҳ” корбурд мешавад. Аслан ҳадаф аз гузоштани ҳар гуна 

тавзеҳот ѐ навиштаҷотҳо дар осорхона ин пеш аз ҳама расонидани 

кумаки аввалиндараҷа ба тамошобинон мебошад. Гурӯҳе аз 

тамошобинон мехоҳанд, ба таври инфиродӣ ва бидуни роҳбалад аз 

экспозитсия дидан намоянд, аз ин рӯ, осорхонаҳо вазифадоранд, ки 

иттилооти комилеро ба шаклҳои гуногун дар ихтиѐри тамошобинон 

қарор диҳанд. Дар замони муосир шеваҳои гуногуни ироаи тавзеҳот дар 

осорхонаҳо вуҷуд дорад, ки содатарини онҳо зернавишт мебошад. 

Зернавишт аввалин матни тавзеҳотиест, ки дар муқобили чашми 

тамошобин ҳамзамон бо дидани ашѐи таърихӣ қарор мегирад. Бинобар 

ин саҳеҳ ва дуруст омода намудани зернавишт аҳаммияти муҳимми илмӣ 

дорад. Воқеан, зернавиштсозӣ як навъ фаъолияти осорхонавӣ мебошад, 

ки тамоми вижагиҳои экспонатҳои дар экспозитсия ба намоиш 

гузошташударо муаррифӣ мекунад. 

Аз ин рӯ, зернавиштҳои ҳар як экспонат вобаста ба 

ҷойгиршавиашон дар экспозитсияҳои гуногун метавонад шакл ва 

мундариҷаи гуногун дошта бошад. Аслан шакл, андоза ва намуди ранги 

зернавиштҳо бо хусусиятҳои экспозитсия мутобиқ карда шуда, рӯйи онҳо 

бо хатти сиѐҳи дурушт маълумотҳои зарурӣ ба монанди: номи ашѐи 

таърихӣ, макони бозѐфт, сол, мавод, (агар ашѐи санъати тасвирӣ бошад) 

номи муаллиф навишта мешавад. Маълумоти навишташуда бояд аз 50 то 

65 ҳарфро дар бар гирифта, барои тамошобин табиӣ ва осонфаҳм бошад. 

Андозаи умумии зернавишт бояд аз ашѐи осорхонавӣ хурдтар бошад, то 

барои дидани тамошобин монеа эҷод накунад [195, 45]. 
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Ҳамин тариқ, як қисми муҳимми истилоҳоти осорхонашиносиро 

вожаву ибораҳое ташкил медиҳанд, ки ба фаъолияти экспозитсионии 

осорхона равона гардидаанд. 

1.3.3. Истилоҳоти санъати тасвирӣ ва амалии осорхона 

 Истилоҳоти санъати тасвирӣ ва амалии осорхона - гурӯҳи истилоҳот 

ва калимаву ибораҳои махсусе мебошанд, ки ба инъикоси ҳунари 

наққошӣ ѐ тасвирӣ дар осорхона нигаронида шудаанд. Санъати тасвирӣ 

ѐ наққошӣ яке аз бахшҳои муҳимми фарҳанг ва сарвати маънавии ҳар як 

миллат буда, намунаҳои олии ин ҳунар дар бузургтарин осорхонаҳои 

ҷаҳонӣ ба маърази тамошо гузошта шудаанд.  

 Санъати тасвирӣ ва амалӣ падидаи ҷолиб ва мураккабе дар 

фарҳанги бисѐрҷабҳаи ҳар як халқу миллат аст. Он падидаи 

гуногунпаҳлу буда, навъҳои мухталифро фаро мегирад. Ин навъи ҳунар 

бо баробари пайдо шудани халқу миллатҳо ба миѐн омада, бо решаҳои 

фарҳангии куҳанаш имрӯз ҳам дар инкишоф мебошад [25, 222]. 

 Бояд гуфт, ки агар чанде санъати тасвирӣ ва амалӣ ҳамчун як навъи 

ҳунар ба шакли алоҳида вуҷуд дошта бошад, вале офаридаҳои 

ҳунармандон (мусаввараҳо, қаламкашиҳо, кундал, кандакориҳои рӯйи 

чуб, нимпайкараҳо ва ғайра) ҳамчун нигора ѐ ашѐи ҳунарӣ дар 

осорхонаҳо ҷамъоварӣ, ҳифз ва муаррифӣ мешаванд. Ҳатто солҳи 30-уми 

асри ХХ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади баланд бардоштани ҳаѐти 

маънавии ҷомеа, аввалин осорхонаҳои муттаҳидаи санъати тасвирӣ ва 

таърихӣ-кишваршиносӣ таъсис дода шуданд, ки як қисми муҳимми 

коллексияи осорхонҳои мазкурро осори санъати тасвирӣ ва амалӣ 

ташкил медод. 

 Аз ин рӯ, вожаву ибораҳои санъатаи тасвирӣ ва амалӣ дар 

фаъолияти осорхонаҳо корбурди васеъ дошта, як ҷузъи муҳимми 

таркиби истилоҳоти осорхонашиносиро ташкил медиҳанд. 
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 Маъмултарин истилоҳи санъати тасвирӣ ва амамалӣ вожаи наққошӣ 

ба шумор меравад. Вожаҳои ҳаммаънои он дар забони муосири тоҷикӣ 

калимаҳои нигоргарӣ, рассомӣ, сураткашӣ, суратгирӣ, чеҳрапардозӣ, 

нақшбандӣ, рангзанӣ ва ғайра корбурд мешаванд. Муодили вожаи 

наққошӣ дар забони италиявӣ disegno, дар забони олмонӣ malend-

malerei ва дар забони англисӣ drawing мавриди истифода қарор 

гирифтааст. Ин истилоҳ дар ҳама забонҳои зикргардида, ба маънои 

ҳунари нақшнигорӣ, расмкашӣ ѐ гулкории рӯйи чизе маънидод 

гардидааст. Шахсе, ки ин навъи ҳунар аз ҷониби ӯ амалӣ мегардад, 

наққош, рассом, мусаввир, кандакор ѐ ҳаккок номида мешавад [186. 

934].  

 Истилоҳи дигари ин соҳа вожаи галерея мебошад, ки баромади он 

аз калимаи фаронсавии galerie гирифта шуда, ба маънои роҳрав, толор 

корбурд шудааст. Вожаи мазкур дар “Фарҳанги тафсирии забони 

тоҷикӣ” ба маъноҳои зер омадааст: 1. Толори дарозрӯя, ки як тарафи 

қади онро ба ҷои девор поя ва сутунҳо ташкил медиҳанд; 2. Роҳрави 

болопӯшидаи дарозии бино, ки қисматҳои ҷудогонаи онро ба ҳам 

мепайвандад, долон; 3. Намоишгоҳи ашѐи ҳунарӣ [186, 308]. 

 Аммо ҳамчун истилоҳи санъати тасвирӣ ва амалӣ дар фаъолияти 

осорхонаҳо вожаи галерея ба маъноҳои нигорхона, суратхона, 

нигористон, толор, роҳрав, сарсаро, яъне маконе, ки дар он осори 

ҳунарӣ ба намоиш гузошта мешавад, истифода мешавад. Масалан, 

галереяи суратҳо – осорхонаи бадеӣ, ки нигораҳояшон аз мусаввараҳо 

ва асарҳои қаламкашӣ иборат аст. Дар “Луғати русӣ-тоҷикии 

истилоҳоти санъат” вожаи галерея ба маъноҳои зерин корбурд 

шудааст: 1. Нигористон, нигорхона. 2. Толор ѐ биное, ки дар он ба 

таври доимӣ осори рассомӣ ва пайкаратарошӣ ба намоиш гузошта 

мешавад. 3. Намоишгоҳи мусаввараҳо [177. 48].  
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 Натюрморт – (аз фр. nature morte – табиати беҷон) дар санъати 

тасвирӣ ва амалӣ жанрест, ки тасвири чизҳои беҷони маъмул ба монанди 

гулҳои канда, меваҷоту сабзавоти чидашуда, дастархони пурнеъмат, 

ашѐи рузгор ва ғайраро фаро мегирад. Мураттибони “Луғати русӣ-

тоҷикии истилоҳоти санъат” вожаи натюмортро чунин шарҳ додаанд: 1. 

Як жанри санъати рассомӣ, ки асарҳои он ба тасвири чизҳои беҷон (ашѐ, 

гулҳо, меваҷот, таом ва ғайра) бахшида шудааст. 2. Мусавваре, ки ҳамин 

гуна тасвир дорад – натюмортӣ. Мансуб ба суратгарии ашѐи беҷон [177. 

153].   

 Тасвири ашѐ дар натюрморт моҳияти хосси бадеӣ дорад ва рассом 

метавонад, дар он образҳои мукаммал ва маъноҳои баландро инъикос 

намояд. Тибқи сарчашмаҳо натюрморт ҳамчун жанри мустақил дар асри 

XVII дар Голландия ва Испания ташаккул ѐфтааст, ки он дар ибтидо як 

ҷузъи таркиби ҳунари расмкашӣ маҳсуб меѐфт. Ғояи чунин тасвирҳо 

бинандаро водор месохт, ки дар барои марг, мантиқи ҳаѐт, ҳаѐти зуд 

даргузар ва абадӣ набудани ҳаѐт андеша кунад. Жанри мазкур дар 

эҷодиѐти рассомони тоҷик аз солҳои 50 асри XX мақоми хосса пайдо 

кард. Натюрмортнигорони намоѐни тоҷик П. А. Фолбов, М.   

Хушмуҳаммадов ва  А. Абдураҳмонов мебошанд. 

 Пейзаж – (аз фр. рaysage – мамлакат, ҷои зист, табиат) жанрест, ки 

тасвири унсурҳои табиат ва муҳити зистро (кӯҳ, дашт, дарѐ, ҷангал, обу 

ҳаво, хок, осмон) фаро мегирад. Муодили вожаи пейзаж дар забони 

тоҷикӣ калимаи манзаранигорӣ (санъате, ки манзараҳои табиатро тасвир 

мекунад) мавриди корбурд қарор дорад [186. 788]. Вожаи мазкур дар 

“Луғати русӣ-тоҷикии истилоҳоти санъат” ба чунин маъниҳо қаламдод 

шудааст: 1. Яке аз жанрҳои санъати тасвирӣ, ки асарҳои он ба тасвири 

манзараҳои табиат бахшида шудаанд. 2. Сурат ѐ мусаввараи ҷудогона, 

ки манзараи табиатро инъикос мекунад. 3. Тасвири табиат дар асарҳои 

адабӣ [177. 172].   
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 Бояд зикр намуд, ки пейзаж то асри XVII дар санъати тасвирӣ ба 

таври оддӣ истифода мешуд, аммо ҳамчун жанри мустақил онро баъдтар 

рассомони ҳоландӣ муайян намудаанд. Дар ин навъи жанр бештар 

ҳашамати табиат, водиҳои беканор, қуллаҳои кӯҳҳо, фарохиҳои баҳрҳо 

тасвир ѐфтаанд. Дар таърихи санъати тасвирӣ ва амалӣ ду намуди 

пейзаж – эпикӣ ва лирикӣ вуҷуд дорад. Дар пейзажи эпикӣ бинанда эҳсоси 

ҳамдардӣ, хурсандӣ ѐ ғамро дарк мекунад, аммо тасвирҳои пейзажи 

лирикӣ ба инсон оромӣ мебахшад, табиат дар ҳолати хомӯшӣ ва оромӣ 

тасвир ѐфтааст. Бояд гуфт, ки расмҳое, ки дар жанри пейзаж кашида 

шудаанд, маъмулан ба ҳамдигар монанд ҳастанд, аммо аз рӯйи баъзе 

хусусияташон онҳоро метавонем ба чунин гурӯҳҳо ҷудо намоем: 

1. Пейзажи русто – дар ҳунари рассомӣ ин жанр табиатро дар 

иртиботи наздик бо ҳодисаҳо, муҳити атроф ва табиати деҳот инъикос 

мекунад;  

2. Пейзажи шаҳр аз пейзажи русто фарқ мекунад, зеро дар он биноҳо, 

кӯчаю хиѐбонҳо, майдонҳо, ки бо дасти инсон сохта шудаанд, инъикос 

меѐбанд; 

3. Пейзажи боғ (парк) – ин тасвири зебои он қисмате аз табиат аст, ки 

махсус барои истироҳати инсон, ризоияти эҳсоси зебоишинохтии ӯ сохта 

ва мувофиқ гардонида шудааст; 

4. Пейзажи баҳрӣ – расмест, ки баҳррро дар ҳолатҳои гуногун ба 

тасвир гирифта, зебоиҳои онро нишон медиҳад; 

5. Пейзажи меъморӣ ба пейзажи шаҳр монанд аст. Тафовути асосии он 

иртиботи зебоишинохтии биноҳои меъморӣ ва ѐдгориҳо бо муҳити 

атроф мебошад. 

Шахсе, ки бо ин навъи санъат сару кор дорад, онро пейзажист 

манзарасоз, манзаранигор ѐ рассоми манзаранигор мегӯянд. 

 Истилоҳи дигари мавриди таҳқиқ вожаи портрет мебошад, ки 

баромади он аз решаи фаронсавии portrait гирифта шуда, ба маънои 

симо, андом, башара, муҷассама, пайкара мавриди корбурд қарор 
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гирифтааст. Муодили вожаи мазкур дар забони тоҷикӣ калимаи 

такчеҳра вуҷуд дорад, вале истифодаи он миѐни санъатшиносон роиҷ 

нест. Санъатшиносон вожаи портретро чунин шарҳу тавзеҳ додаанд: 1. 

Он асари санъати тасвирӣ, ки акс ѐ тасвири ягон шахси муайян ѐ як 

гурӯҳи одамони муайянро дорад. 2. Тавсифи зоҳирии персонаж дар 

асари ададӣ: қиѐфа, тану ҷисм, либос, хислат ва рафтори ӯ. 3. Як жанри 

танқидии адабию бадеӣ, ки асарҳои он ба баѐни сифатҳои эҷодии як 

нафар санъаткор бахшида шудааст [177. 183].  

 Портрет яке аз машҳуртарин ва маҳбубтарин навъи жанри асари 

санъати тасвирӣ мебошад, ки дар он симои инсон дар алоҳидагӣ ѐ ба 

шакли гурӯҳӣ тасвир ѐфтааст. Дар ин навъи жанр рассом на танҳо чеҳраи 

зоҳирии шахс, балки ботини инсон ва мақоми ӯро дар ҷомеа инъикос 

менамояд, ки яке аз талаботҳои асосии рассом мебошад. Офарандаи 

портрет нисбат ба модели худ (инсони тасвирѐбандаро “модел” номидан 

мумкин аст) ба таври хос муносибат менамояд. Инсони тасвирѐбандаро 

рассом бо назари шахсӣ мебинад, ӯро тавре  ки эҳсос мекунад, ҳамон 

тавр тасвир менамояд. 

 Бояд гуфт, санъати портретсозӣ таърихи хело куҳан дорад. 

Намунаҳои бозѐфтҳои портретҳои тамсилӣ тасвири фиръавнҳои Мисри 

қадим, образҳои Худо Осирис ва модархудо Исида далели гуфтаҳои 

болост.  

 Автопортрет аз автор-худ ва портрет-симо, чеҳра гирифта шуда,  

мусаввара ѐ расмеро гӯянд, ки дар он рассом акси худро тасвир кардааст. 

Муодили тоҷикии истилоҳи автопортрет калимаи худнигора низ хело 

ҷолиб ва мувофиқ мебошад – (З.А). Вожаи мазкур ҳамчун истилоҳи 

санъат ба маънои тасвири чеҳраи рассом ѐ пайкаранигор аз ҷониби худи 

ӯ мебошад [177. 14]. 

Яке аз машҳуртарин ва маъмултарин истилоҳи санъати тасвирӣ 

вожаи ранг аст, зеро он яке аз воситаҳои асосии таъсирбахши расм 

мебошад. Вожаи мазкур аслан тоҷикӣ буда, дар форси миѐна rang, эрони 
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бостон *ranga-, санскрит raj-, суғдӣ rnk', хоразмӣ rnk ва дар арманӣ ба 

гунаи erang ба маъноҳои ранг кардан, разидан, мунаққаш кардан ва 

оростан мавриди корбурд қарор гирифтааст [199. 1469-1470].  

Воқеан, барои рассом ѐ наққош зарур аст, ки намудҳои ранг, ҷило 

ва мувофиқати онҳоро бо зудӣ ҳис кунад ва илмеро, ки рангшиносӣ 

меноманд, аз худ намояд. Аз нигоҳи санъатшиносӣ ба ин ѐ он намуди 

ранг баҳо дода тавонад. Баъзан санъатшиносон ва махсусан, рассомон 

калимаҳои «гарм» ѐ «хунук» - ро истифода мебаранд. Ба гурӯҳи рангҳои 

«гарм» рангҳои сурх, норинҷӣ, зард ва ба гурӯҳи рангҳои «хунук» 

рангҳои осмонӣ, кабуд ва бунафшро дохил мекунанд. Ҳамчунин, 

истилоҳи рангоб дар санъати тасвирӣ хело маъмул аст. Рангоб - маҳлули 

оҳармонанд аст, ки аз гилмоя ҳосил мешавад. Аслан он ба сатҳи ашѐи 

сафолӣ молида мешавад. Ин маҳлул ба мақсади пинҳон кардани ранги 

гили зарф ва тайѐр намудани заминаи рангмолӣ истифода мешавад. 

Рангоб сафеди тираранг аст. Масъалаи дигари рангпардозӣ дар санъати 

тасвирӣ ин тобиши ранг мебошад. Тобиши ранг дурустӣ ва ҳифзи 

(интиқоли) рангро ҳангоми расмкашӣ муайян мекунад. Ҳамон як ранг 

вобаста ба он, ки рӯшноӣ чӣ гуна меафтад, тағйир меѐбад. Бисѐре аз 

рассомони машҳур дар асарҳои худ тобиши ранг ва гузариши онҳоро чун 

падидаи асосӣ истифода кардаанд. 

Акварел – (аз фр. aquarelle – об) рангест, ки дар таркиби он шиша 

мавҷуд аст. Он одатан дар об ҳал шуда, бо об ба осонӣ шуста мешавад. 

Хусусияти хоси наққошӣ бо акварел шаффофии ранг аст. Аз тобиши 

онҳо тозагии ранг намоѐн мегардад. Муодили истилоҳи акварел дар 

забони тоҷикӣ, вожаи обранг корбурд мешавад. Вожаи мазкур дар 

“Фарҳанги тафсирии забони тоҷикиӣ” ба чунин маъниҳо ишора шудааст: 

1. ранги обӣ, ранге, ки дар об ҳал мешавад. 2. сурате, ки бо ранги обӣ 

кашида шудааст [185, 48]. Дар “Луғати русӣ-тоҷикии истилоҳоти санъат” 

низ тақрибан ба маъноҳои зикргардида истифода шудааст: 1. Як навъ 

ранги ҷилодоре, ки дар об ҳал мешавад. 2. Осори санъати тасвирие, ки бо 
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ҳамин ранг нигошта шудаанд. Масалан, сурати акварелӣ, нақши 

обрангӣ, манзаранигории обрангӣ ва ғайра [177. 16].  

  Дурнамо низ яке аз вожаҳои сеистеъмол дар соҳаи санъати тасвирӣ 

аст, ки он аз калимаҳои аслан тоҷикӣ таркиб ѐфтааст. Қисми аввали 

вожаи мазкур аз климаи тоҷикии дур, ки дар форсии миѐна dur, форсии 

бостон dura-, ҳиндуаврупоӣ *du-ro ва скаоӣ dura ба маъноҳои дур, дароз, 

тулонӣ, дурдаст корбурд шудааст. Қисми дигари он низ баромади тоҷикӣ 

дошта, дар занбони форсии миѐна дар шакли nimay эрони бостон <*ni-

maya – ба маънои нишон додан, ошкор кардан, намудан ишора шудааст 

[197, 2783]. Мураттибони “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” вожаи 

мазкурро чунин тавзеҳ додаанд: 1 دًرنما. Манзара, чашмандоз; намуд аз 

дур. 2. Лавњаи рассомї ѐ сурати табиат, ки манзарае аз дур дар он тасвир 

ѐфтааст. 3. Маљ. ояндабинї (-и рушду тараќќиѐт) [186. 500]. 

Дурнамо намо ѐ манзараи дуродур, чашмандоз, намуд аз дурро 

мегӯянд. Тағйири ашѐ вобаста ба мавқеи он аз нигоҳи бинанда. Назар ѐ 

нигоҳи мо воситаи асосии муайян сохтани дурнамо аст. Ҳар як чиз ҳар 

қадар аз назари мо дур бошад, ҳамон андоза хурд ба назар мерасад, ҳар 

як қадар ба мо наздик бошад, ҳамон миқдор калон менамояд. Навъи 

дигари дурнамо, дурнамои ранг ѐ дурнамои тобиши ранг номида 

мешавад. Вақте ки ашѐ аз мо дур қарор гирад, ранги он дар назари мо 

тиратар метобад, ҳар қадар наздик бошад, ранги он равшантар метобад. 

Вобаста ба ин хосият муайянии тарҳи ашѐ низ (дар масофаи дур) 

дигаргун мешавад [41, 8]. Аммо ҳамчун истилоҳи санъати тасвирӣ лавҳаи 

рассомӣ ѐ сурати табиатро гӯянд, ки дар он манзарае аз дур тасвир 

ѐфтааст. 

Композитсия аз калимаи лотинии сompositio гирифта шуда, ба 

маънои тартиб, таълиф ва иншо истифода шудааст. Муодили он дар 

забони тоҷикӣ вожаи таркиббандӣ вуҷуд дорад, ки миѐни санъатшиносон 

корбурди васеъ дорад. Истилоҳи мазкур дар “Луғати русӣ-форсӣ” ба 

гунаи ترکیب – tarkib тавзеҳ ѐфтааст [179. 229]. 

https://www.vajehyab.com/amid/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C
https://www.vajehyab.com/amid/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C
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 Мураттибони “Луғати русӣ-тоҷикии истилоҳоти санъат” истилоҳи 

композитсияро чунин шарҳ додаанд: 1. Сохти асари санъат, мақому 

таносуби ҷузъ ва қисмҳои тарикибии он дар тартиби муайян ва 

пайдарпай, усулҳои бандубасти образҳо ва маҷмӯи воситаҳои таҷассуми 

онҳо. 2. Асари ҷудогонаи мустақил (дар мусиқӣ, рассомӣ ва ғ.), ки 

бандубаст ва ягонагии муайян дорост. 3. Як навъи асарҳои саҳнавӣ, ки аз 

таркиби унсурҳои адабӣ ва мусиқӣ дар як мавзуъ ва дар як сюжет иборат 

аст [177. 110]. 

Истилоҳи композитсия дар ибтидо ба меъморӣ нисбат дода мешуд 

ва сонитар ба наққошию мусиқӣ низ нисбат ѐфт. Сипас, ҳамчунин нисбат 

ба адабиѐт ва дигар навъҳои санъат истифода гардид. Дар умум 

композитсия тартиб додани асари бадеӣ ва ҷо ба ҷо гузоштани шаклҳои 

асосӣ ва иловагӣ дар алоқамандӣ бо шакли интихобкардашудаи асар 

мебошад. Ё ба таври дигар метавон гуфт, ки композитсия ҳамбастагии 

унсурҳои асари бадеист, ки аз он мазмуну мундариҷа ва ғояи асар аниқ 

мегардад. 

Мозайка - (аз ит. mosaico – аржанг, кошикорӣ) намуди махсуси 

наққошӣ аст, ки дар асоси истифодаи масолеҳи сахтсангҳои рангаи табиӣ 

ва ѐ шишарезаҳои рангин ва амалҳои рангоранг дар рӯйи гил часпонида 

мешавад. Дар ороиши деворҳо ва барои зинати асарҳои санъати ороишӣ 

истифода бурда мешавад. Дар забони санъати тасвирӣ ва амалӣ бошад, 

як навъи санъати монументалӣ ва амалии ороишист. Муодили вожаи 

мазкур дар забони тоҷикӣ ба гунаи خانتمكاري – xatamkari, ҳотамкорӣ 

истифода мешавад, ки ин дар хунари тоҷикон аз қадимулайѐм маьмулу 

машҳур аст [177. 278]. Осори хотамкорӣ бо истифодаи маводи мухталиф 

аз қабили кошиҳои гуногунранг, сангҳои ранга ва ғайра офарида 

мешавад. Хотамкорӣ дар осори меъмории ҳунармандони мардуми 

Самарқанд, Бухоро, Хуҷанд, Панҷакент ва дигар шаҳрҳои қадимаи 

тоҷикон ба таври фаровон истифода шудааст. 
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Истилоҳи дигаре, ки дар санъати тасвирӣ ва амалӣ ба кор 

рафтааст, жанр мебошад, ки асли он аз вожаи фаронсавии genre – 

гирифта шуда, ба маънои навъ, ҷинс истифода шудааст. Муодили вожаи 

мазкур дар забони форсӣ ба гунаи شيٌه – sive, ژنز – zanr корбурд дорад. 

[179. 154].  

Истилоҳи жанро мураттибони “Луғати русӣ-тоҷикии истилоҳоти 

санъат” ба шакли хеле васеъ ва возеҳ шарҳу тафсир додаанд: 1. Ҷинс ѐ 

навъи таърихан шаклгирифтаи асари бадаест, ки бо ин ѐ он нишонаҳои 

устувори мавзуъ, сюжет, композитсия, услуб ва ғайра муайян мегардад. 

Жанр бо тақозои гуногунрангии ҳақиқати воқеӣ, ки дар санъат тасвир 

меѐбад ва аз вазифаҳои эстетиткие, ки муаллиф ба зимаи асари худ 

вогузоштааст, ба вуҷуд скояд ва инкишоф менамояд. Истилоҳи ҳанр ба 

ду маънӣ корбурд мешавад: ба маънии васеъ – ҷинси адабӣ (драма, 

лирика, эпос) ва ба маънии маҳдуд – навъҳои адабӣ. Масалан, роман яке 

аз навъҳои ҷинси эпикист. Бароибари он ин навъ ба чунин жанрҳои 

гуногун ҷудо мешаванд: романи таърихӣ, романи тарҷумаиҳолӣ, романи 

психологӣ, романи маишӣ, романи фалсафӣ ва дар дигар навъҳои санъат 

низ чунин аст. Дар санъати рассомӣ – чеҳранигорӣ, 

манзаранигорӣсураткашии ҷангу набард, сураткашии маишӣ; Дар 

санъати мусиқӣ – симфония, соната, кантта, романс, суруд; Дар санъати 

театр – фоҷиа, драма, мазҳака, водевил; Дар санъати меъморӣ – иморати 

маскунӣ, маъмурӣ, истеҳсолӣ ва ғайра. Жанри асарҳои кино асосан ба 

василаи омезиши унсур ва сифатҳои жанрҳои адабиѐти бадеӣ ва театр 

шакл гирифтааст: кинороман, киноповест, киноновелла, кинокомедия, 

мелодрама, детектив ва ғ. 2. Маишатнигорӣ. Суратгирӣ дар мавзуъҳои 

маишату зиндагонӣ, расми ҷудогона, ки мазмуни маишӣ дорад. 3. 

Умуман ба маънои тарз, услуб, шева [177. 74]. 

Орнамент – (аз лот. оrnamentum – ороиш, зебу зиннат) низ аз 

истилоҳои маъмули соҳаи мавриди назар маҳсуб меѐбад. Муодили вожаи 

мазкур дар забони тоҷикӣ ибораи گارنقش و ن  – нақшу нигор корбурди 
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васеъ дорад [179. 377]. Вожаи Орнаментро ҳамчун истилоҳи санъати 

тасвирӣ ва амалию ороишӣ метавон чунин тавзеҳ дод: нақшу нигор, гулу 

ороиши бадеӣ, ки дар асарҳои такрори мутаносиби унсурҳои геометрӣ ѐ 

тасвирӣ, ки мазмунашон аз олами набототу ҳайвонот аст, сохта шудаанд. 

Нақшу нигори бадеӣ яке аз ҷузъҳои хеле муҳимми осори санъати амалию 

ороишӣ буда, дар санъати ҳар як анъанаҳои таърихии қадим ва бойро 

соҳиб аст. Дар санъати амалию ороишии бисѐр халқҳо, аз ҷумла, тоҷикон 

се навъи зерини нақши бадеӣ маъмул аст: нақшҳои ислимӣ, нақшҳои 

ҳандасӣ ва нақшҳои зооморфӣ (нақши ҷонварон). Дар навбати худ ҳар 

яке аз ин навъҳои нақши бадеӣ шаклу анвоъ ва номҳои маъмулу 

анъанавӣ доранд. Масалан, дар баъзе намунаҳои нақши ислимӣ мафҳуми 

анор ѐ нор истифода мешавад, ки онҳоро бо номҳои гули анор ѐ гули нор 

истифода мебаранд. Албатта, тасвири анор ѐ гули он дар осори ҳунарии 

кулолӣ, наққошӣ, заргарӣ, гулдӯзӣ ва ғайра ба таври васеъ корбурд 

мешавад. Ё ин ки нақши мунаббат, нақшест, ки шакли дарахтро дорад ва 

дар гулкории меҳроб, девор, дару дарвозаи масҷиду дигар биноҳо ба 

назар мерасад [177. 163]. Дар умум орнамент нақшест, ки дар асоси 

пайдарҳамаии мавзуӣ ва алоқамандии унсурҳои ҳандасӣ ва тасвирӣ сохта 

мешавад. Вазифаи асосии он ороиши рӯйи ашѐ ва нишон додани шакли 

онҳост.  

Гравюра – аз решаи фаронсавии gravure – кандан, ҳаккокӣ гирифта 

шуда, яке аз намудҳои машҳури санъати тасвирӣ ва амалӣ ба шумор 

меравад, ки асоси онро ҳунари кандакорӣ, хаккокӣ ва наққошӣ ташкил 

медиҳад. Инчунин кандакории рӯйи чӯбро ксилография низ меноманд 

[30, 83].  

Вожаи мазкурро санъатшиносон чунин тавзеҳ додаанд: 1. Нақши 

кандакорӣ, сурати ҳаккокӣ. Сурат ѐ нақше, ки аз ҷониби раасоми ҳаккок 

дар рӯйи фулуз, чуб ва шиша канда шудааст. Масалан, гравюраи рӯйи 

чуб, гравюраи ранга, заробии рӯйи мис ва ғ. 2. Нусхаи чопи сурат ѐ нақш 

дар рӯйи коғаз, ки аксаран ранги сиѐҳу сафед дорад. 3. Кандакорӣ, 
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ҳаккокӣ, наҷҷорӣ. Як навъ санъати тасвирӣ – қисми графика, ки асарҳои 

ба тарзиҳаккокӣ офаридашударо дарбар мегирад [177. 58].  

Истилоҳи барелеф низ баромади фаронсавӣ – barelief дошта, ба 

маънои барҷаста ифода ѐфтааст. Муодили он дар забони тоҷикӣ ибораи 

нақши барҷаста корбурди васеъ дорад [179. 28]. Мафҳуми умумии 

барелеф нақш ѐ тасвирест, ки аз сатҳи замин ба миқдори ними ғафсӣ (ѐ 

баландии) ашѐи мавриди тасвир берун баромадааст. Масалан, тасвир ѐ 

нақши чизе дар рӯйи санг, оҳан, чӯб ва ғайра. Ҳамчун истилоҳи санъати 

тасвирӣ ва амалӣ барелеф расмеро гӯянд, ки дар он шаклу ашѐи 

тасвиршаванда ба таври барҷаста инъикос ѐфтааст. 

Эскиз – (аз фр. esquisse – тарҳ, ангора, нусха) дар фарҳанг ба 

гунаҳои хомтарҳ, тарҳи муқаддамотӣ, мусаввада, расми хомакӣ корбурд 

гардидааст [177. 269]. Эскиз дар санъати тасвирӣ ва амалӣ тарҳи пешакии 

асари бадеиро гӯянд, ки бо мақсади омӯзиш аз тарафи рассом иҷро карда 

мешавад. 

Скулптура – аз феъли лотинии sculpere – тарошидан гирифта 

шудааст. Муодили он дар забони тоҷикӣ вожаҳои пайкарасозӣ, 

муҷассамасозӣ ва ҳайкалтарошӣ корбурди васеъ дорад. Скулптура як 

навъ санъати тасвирӣ ва амалию ороишӣ мебошад, ки асарҳои он дар 

асоси принсипҳои ҳаҷмӣ ва сеченакӣ (дарозӣ, паҳноӣ, баландӣ) тавассути 

тарошидану буридан, часпонидани гил, чуб санг, рехтани фулуз ва ғайра 

эҷод мегарданд [177. 212]. 

Гуаш – (аз фр. gouache – ранги обӣ) рангест, ки дар об ҳамроҳи 

ширешу белил омехта карда шудааст. Онро асосан барои кашидани 

расмҳо дар коғаз, шоҳӣ ва ғайра истифода мебаранд, ки вай ба расм 

ранги хира медиҳад. Дар “Луғати русӣ-тоҷикии истилоҳоти санъат” 

вожаи мазкур чунин шарҳ дода шудааст: 1. Як навъи рангҳои боҷилои 

акварел. 2. Он асари санъати тасирӣ, ки бо ҳамин ранг нигошта шудааст 

[177. 61].  
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Ҳамин тавр, истилоҳоти санъати тасвирӣ ва амалии осорхона бо 

теъдоди муайяни худ дар ғановатмандии таркиби луғавии забони тоҷикӣ 

нақши калон доранд. Истилоҳоти ин соҳа шаклан ва мазмунан дорои 

вижагиҳои хоси худ мебошанд, ки дар ин бахш мавриди таҳлилу баррасӣ 

қарор гирифтаанд. 

1.3.4. Истилоҳоти бостоншиносии осорхона 

Истилоҳоти бостоншиносии осорхона - гурӯҳи истилоҳот ва 

калимаву ибораҳои махсусе мебошанд, ки ба фаъолияти бостоншиносии 

осорхонаҳо нигаронида шудаанд. Бостоншиносӣ илмест, ки таърихи 

гузаштаи инсоният, урфу одат, расму ойин, анъана, фарҳангу маданияти 

қадим ва робитаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва сиѐсии ҳар як 

миллатро аз рӯйи осори моддӣ меомӯзад. Дар воқеъ, тамошои бозѐфтҳои 

таърихии бостонгшиносон, ки пушти равзана дар осорхонаҳо 

маҳфузанд, далелҳои муътамад ва марҳилаҳои гуногуни таърихи 

башарият мебошанд, ки касро бо воқеияти рӯзгори пешиниѐн ошно 

месозад. Ҷустуҷӯ, пайдо, ҷамъоварии қисмҳои парокандаи бозѐфтҳо, 

муайян кардани марҳила ва тармими онҳо бар дӯши бостоншиносон аст, 

ки тариқи пешаи пурмасъулияти хеш мероси фарҳангии инсониятро ғанӣ 

мегардонанд.  

Бештари муҳаққиқон бостоншиносиро чун як соҳаи мустақили 

илми таърих меноманд, зеро инкишофи ҷамъияти инсонӣ ва қонуниятҳои 

онро бештар дар асоси сарчашмаҳо ва ѐдгориҳои моддӣ таҳқиқ 

менамояд. Аммо баъзе олимон дар соҳаи бостоншиносӣ ба ҷуз аз маҷмӯи 

усулҳо, ки дар таҳқиқоти таърихӣ, антропологӣ, санъатшиносӣ, ҷуғрофӣ 

ва баъзе кашфиѐтҳои дигар корбурд карда мешаванд, чизи дигареро 

намебинанд. Барои онҳо сарҳади илми бостоншиносӣ тавассути усули 

дарѐфт ва таҳлили маводу ҳуҷҷат ва бозѐфтҳои таърихӣ муайян карда 

мешавад [146, 6]. 
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Дар боло ишора шуд, ки бостоншиносӣ як шохаи илми таърих 

мебошад, аммо як зумра фанҳои зерин ба бостоншиносӣ ҳамчун илмҳои 

ѐрирасон хизмат менамоянд: нумизматика – илм дар бораи сиккашиносӣ, 

эпиграфика – илм дар бораи навиштаҳои рӯйи сангӣ, сфрагистика – илм 

дар бораи муҳрҳо (тамғашиносӣ), гералдика – илм дар бораи нишонҳо 

(гербшиносӣ), геология, этнография (мардумшиносӣ), антропология 

(симошиносӣ) ва ғайра [59, 18]. 

Бояд тазаккур дод, ки як гурӯҳи махсусан муҳимми ашѐи 

осорхонавиро бозѐфтҳои бостоншиносӣ (намунаҳои нодири сафолӣ, 

сангӣ, филизӣ, шишагӣ, ҷавоҳироти зиннатӣ, маишӣ, муҷассама ва ғ.) 

ташкил медиҳанд. Ҳатто яке аз самтҳои муҳимми фаъолияти осорхонаҳо 

ташкили ковишҳои бостоншиносӣ мебошад, зеро ба ин васила фонди 

осорхона бо нодиртарин осори таърихӣ мукаммал гардонида мешавад. 

Ташкили ин навъи фаъолият дар осорхона бо иҷозати махсусе, ки аз 

ҷониби мақомоти ваколтдор – Вазорати фарҳанг ѐ институтҳои 

бостоншиносии Академияи илмҳо дода мешавад, амалӣ карда мешавад. 

Ковишҳои бостоншиносӣ аз тарафи бостоншиносони осорхона ѐ 

кормандони муассисаҳои илмӣ-тадқиқотии дигар муташаккилона бо 

ковишҳои осорхонавӣ гузаронида мешавад. Дар ҳоли гузаронидани 

ковишҳои муштарак ашѐи бозѐфтшуда, пас аз коркард ва таҳқиқот бо 

ҳуҷҷатҳои саҳроӣ ва нусхаи ҳисоботҳо ба осорхонае супурда мешаванд, 

ки барои маблағгузории ковишҳои бостоншиносӣ ҳисса гузоштааст. 

Ҳамзамон, барои ҷамъоварӣ, ҳифзу нигоҳдорӣ, таҳқиқу омӯзиш ва 

муаррифии маводи бостоншиносӣ, осорхонаҳои махсуси бостоншиносӣ 

амал менамояд, ки асоси намоишгоҳҳои ин навъ осорхонаҳоро маводхое 

ташкил медиҳанд, ки дар натиҷаи ҳафриѐтҳои бостоншиносӣ ба даст 

омадаанд. Ва дар миѐни коллексияҳои гуногуни ашѐи осорхонавӣ 

қадимтарин онҳо бозѐфтҳои бостоншиносӣ мебошанд, ки тақрибан 950 

ҳазор сол то мелодро дар бар мегиранд. 
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Воқеан, дар асоси маводи бостоншинсӣ, кашфиѐти тозаи як давраи 

муайяни таъриху фарҳанги умумибашарӣ исбот мегардад. Аз ин лиҳоз, 

бостоншиносӣ дар баробари вазифаву мақсад ва методика, ҳамчунин, 

дорои калимаву ибораҳо ва истилоҳоти хоси худ мебошад, ки онҳо дар 

навбати худ як қисми таркибии лексикаи забони тоҷикиро ишғол 

намудаанд.  

Яке аз серистеъмолтарин истилоҳи соҳаи бостоншиносӣ вожаи 

ковиш маҳсуб меѐбад. Мураттибони “Фарҳанги тафсирии забони 

тоҷикӣ” вожаи мазкурро чунин шарҳ додаанд: 1. Ковиш - кандани замин 

дар ҷустуҷӯи осори атиқа ѐ конҳо, ҷустуҷӯ, тафаҳҳус [186, 643]. Аммо дар 

забони муосири тоҷикӣ, махсусан дар забони илми бостоншиносӣ 

вожаҳои арабии ҳаффорӣ ва ҳафриѐт корбурди васеътар доранд. 

Масалан: ҳафриѐти бостоншиносӣ, ҳафриѐти байналмилалӣ, ҳафриѐти 

Куҳи Мӯғ, мавзеи ҳаффоришуда ва ғайра. Истилоҳи тоҷикии ковиш, ки 

аз феъли كاويدن – /ka.vi.dan/ гирифта шудааст, муродифи вожаи ҳаффорӣ 

буда, дар забони тоҷикӣ камистеъмолтар аст [199. 2117]. Дар илми 

бостоншиносӣ пояи асосии таҳқиқотро дар мавриди аввал ковиш ѐ худ 

ба таври мураттабу муназзам аз замин ба даст овардану номнавис 

кардани маводи бостоншиносиро меноманд. Қадами нахустин ҳангоми 

ковиш, маъмулан кашидани нақшаи ѐдгории таҳқиқшавандае, ки расман 

ба қайд гирифта шудааст, арзѐбӣ мешавад. Дар ин самт мақсади асосии 

ковиш ва таҳқиқот дар асоси ашѐи таърихии бозѐфтшуда, ба даст 

овардани маълумоти зарурии таърихӣ мебошад. 

Экспедитсия – (аз лот. expeditio – сафар кардан, равона кардан) 

сафар ѐ саѐҳати илмии як гурӯҳ одамон ба ҷои муайянро гӯянд. Вожаи 

мазкур дар «Луғати русӣ-тоҷикӣ»-и соли 1985, бошад ба маънои равона, 

ирсол ва фиристодан истифода шудааст [175, 1229]. Аммо ҳамчун 

истилоҳи соҳаи осорхонашиносӣ ва бостоншиносӣ, экспедитсия яке аз 

шаклҳои асосии кори осорхонавӣ буда, барои такмил додани фонди он 

хизмат мекунад. Экспедитсияи осорхонавӣ сафари гурӯҳи кормандони 
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осорхона барои омӯзиши мавзуи муайяне, ки дар нақшаи мукаммалкунӣ 

ва корҳои ҷамъоварӣ тибқи барномаи тасдиқшудаи экспедитсия пешбинӣ 

карда шудааст. Экспедитсия метавонад аз ҷониби осорхона бо ҳамкории 

осорхонаҳо ѐ муассисаҳои дигари илмӣ гузаронда шавад.  

Экспедитсия тайѐрии хуби пешакиро тақозо карда, вазифа ва 

мақсадҳои сафар мушаххас ва аз рӯйи тартиби барнома амалӣ карда 

мешавад. Инчунин, муайян намудани муҳлати сафар, омӯхтани мавзуъ, 

таъмин будан бо таҷҳизотҳои лозимӣ ва тақсим намудани вазифаҳо дар 

гурӯҳи экспидитсионӣ аз нозукиҳои экспедитсия ба ҳисоб меравад. 

Бозѐфт – вожаи аслан тоҷикӣ буда, дар фарҳанг ба маъноҳои зерин 

истифода шудааст: 1. باسيافث чизи тоза ба даст даромада, нав ѐфтшуда; 

кашфиѐт; шуъбаи бозѐфтњо шўъбае, ки чизњои гумкардаи одамон ѐфта 

шаванд, он љо нигоњ дошта мешаванд. 2. фоида, нафъ; чизи бемењнат ба 

даст омада [186. 225]. Аммо вожаи бозѐфт ҳамчун истилоҳи осорхонавии 

босттоншиносӣ – гурӯҳи махсуси ашѐи осорхонавӣ, ѐдгориҳои фарҳанги 

моддӣ, санъат, қисман хат, боқимондаи ҷасади ҳайвоноту наботот, ки 

дар ҷараѐни ковишҳои бостоншиносӣ, корҳои иктишофӣ ѐ корҳои 

ҷамъоварӣ, ҳамчунин, бозѐфтҳои тасодуфан ба даст омадааст [5, 42]. 

Таърихгузорӣ – яке аз муҳимтарин унсурҳои ташхиси ашѐи дар 

натиҷаи ковишҳои бостоншиносӣ бадастомада, ин муайянкунии вақти 

сохтан (тайѐр кардан) ѐ дар рӯзгор истифода бурдани он мебошад [5, 51]. 

Муродифи дигари вожаи мазкур, ки дар забони муосири тоҷикӣ 

корбурди васеъ дорад, вожаи санагузорӣ мебошад. Барои муайян 

кардани давраи таърихии ашѐи бостоншиносӣ роҳу усулҳои махсус вуҷуд 

доранд. Масалан, ташхиси радиокарбонӣ, магнитометрӣ, хокшиносӣ, 

сафолшиносӣ ва амсоли инҳо, ки санаи дақиқи бозѐфтро нишон 

медиҳанд. Марҳилаи аввали санагузории ашѐи бостоншиносӣ ҳатман дар 

макони бозѐфт сурат мегирад, яъне муқоисакунӣ ва ҳаммонандӣ кардани 

он бо дигар бозѐфтҳо. Бояд гуфт, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

муайян кардани санаи таърихии бозѐфтҳо озмоишгоҳ вуҷуд надорад. 
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Санагузории радиокарбонӣ ба бозѐфтҳо дар тамоми ҷаҳон танҳо дар ду 

озмоишгоҳ - озмоишгоҳи Санкт-Петербург ва Лондон анҷом дода 

мешавад. 

Ангоб – маҳлули гилие, ки болои зарфҳои кулолӣ молида мешавад. 

Аксар вақт ба он ягон мавод илова карда мешавад, ки ҳангоми пухтани 

зарф ранги онҳоро муайян мекунад. Ангобро пас аз хушк кардани зарфҳо 

сайқал дода, дар рӯйи он нақшу нигори гуногун тасвир карда мешавад. 

Истифодаи ангоб дар Осиѐи Миѐна аз давраҳои неолит (ҳазораи 4–3 то 

м.) маълум буд. Дар замони атиқа (а. 4 то м. – садаи 4 м.) асосан ангоби 

сурх ва ҷигарӣ истифода мешуд. Ҳоло низ, ангоб дар ҳунари кулолгарӣ, 

истеҳсоли хишти ранга ва ороиши бино ба таври васеъ истифода 

мешавад. 

Олат – (аз ар. لةآ  ҷ. آالت – асбоб, афзор, абзор, дастгоҳ) дар фарҳанг 

ба маъноҳои зерин тавзеҳ дода шудааст: 1 آلت. асбоб, анљом. 2. маљ. 

восита; олат шудан (дар дасти касе) бозичаи дасти касе гардидан. 3. узв, 

андом; узви таносул [186. 22]. Вале ҳамчун истилоҳи бостоншиносӣ олат 

асбобу афзори сангиеро гӯянд, ки аввалин маротиба инсони ибтидоӣ 

сохт ва онҳоро барои буридан, сӯрохидан, кандан, тарошидан ва пӯст 

кардан истифода менамуд. Аз ҳамин лиҳоз, ин давраро дар таърих асри 

санг мегӯянд. Аз нуқтаи назари бостоншиносон ҷамоаҳои аввалини 

зироаткориро неолитӣ ҳисобидан мумкин аст, зеро олоти асосии меҳнат 

ва аслиҳа мисли пештара аз чақмоқсанг ва дигар намуди сангҳо сохта 

мешуданд. Аслан барои кишоварз табару тешаи сангин лозим буд, ки 

барои тоза кардани саҳро дарахтонро бурад ва барои сохтмон тахта 

тайѐр кунад. Ҳамчунин, олоти сангии ин давра дар шикор, ҷамъоварӣ ва 

омодасозии хӯрокҳои гиѐҳиву ҳайвонӣ, ба инсон кумак мерасонд. 

Муҳимтарин олоти ин давра табар, теша, барма, пайкон, сарнайза, 

ханҷар, корд, дарафш, найзасанг, тарошасанг, искана, тиру камон, 

чопперу чоппинг, нуклейс ва ғайра маҳсуб меѐбанд. 
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Бояд гуфт, ки дар давраи асри санги қадим ҳарчанд ҳаѐти хоҷагӣ 

барои зинда мондан равона шуда буд, вале тақсимоти меҳнат суст ба роҳ 

монда шуда буд. Ҳар қабила ѐ гурӯҳи одамон асосан бо маҳсулоти 

хурокворӣ худро таъмин менамуданд ва эҳтиѐҷ ба олот барои буридани 

дарахтон ва шикори ҳайвонот он қадар зиѐд буд, ки дар баъзе минтақаҳо 

аз конҳо ва шахтаҳо махсусан, чақмоқсанг ва дигар сангҳоро ба даст 

оварда, табару теша ва дигар олоти сангӣ месохтанд. 

Бошишгоҳ – аз исми феълии будан – истиќомат, сукунат ва 

пасванди гоҳ таркиб ѐфта, дар фарҳанг ба чунин маънӣ шарҳ ѐфтааст: 

 ;Мањалли зист, истиќоматгоњ, маскан, манзил, њавлию љой .1 باششگاه

ќароргоњ. 2. айвоне, ки дар сањро барои дамгирї ва хўрокхўрї сохта 

шудааст, шипанг: бошишгањи сањрої; бошишгањи тобистонаи мактабиѐн 

љои махсус барои дар тобистон истироњат кардани мактаббачагон [186. 

247]. Вожаи мазкур дар соҳаи бостоншиносӣ корбурди васеъ дошта, ҳар 

ҷой ѐ маконеро гӯянд, ки тӯли вақти кӯтоҳ ѐ дурудароз инсони ибтидоӣ 

он ҷойро ҳамчун маскани доимӣ ва ѐ макони зисти муваққатии худ қарор 

медод. Дар воқеъ, ба вуҷуд омадани теппаҳои хурд дар натиҷаи сукунати 

дурударози одамон дар як ҷой, ҳодисаи муқаррарӣ мебошад. Хонаҳо 

тибқи нақша росткунҷа буда, асоси онро чӯбкорӣ ва боми дунишеба 

ташкил медод. Дар аввал одамони қадим ягон хел истеҳком надоштанд, 

вале дар натиҷаи тезу тунд шудани мубориза барои ҳудудҳо зарурат ба 

вуҷуд омад, ки атрофи бошишгоҳҳоро бо теппаи хокӣ, хандақ ѐ шиғдевор 

(девор аз чӯбу навда) иҳота кунанд. Бошишгоҳҳо ҳам ҷойи зист ва ҳам 

маҳалли тайѐркунии олоти меҳнати инсон буданд. 

Бояд гуфт, ки боқимондаи маҳалли зисти одамон – бошишгоҳҳо,  

димнаҳо, теппаҳо ва қабрҳо дар ҷараѐни ҳафриѐти бостоншиносӣ ѐ 

назорат бо истифодаи методи махсуси бостоншиносӣ омӯхта мешавад. 

Барои осорхонаҳо бошишгоҳҳо муҳимтарин манбаи мукаммалгардонии 

мавод оид ба таърихи қадим мебошад. Дар ҳолати осорхонавикунонии 
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(музеефикатсия) чунин мавзеъҳои таърихӣ, онҳо ба объекти намоиши 

осорхонавӣ табдил меѐбанд [5, 93]. 

Тип – (аз юн. typos – навъ, намуд) ашѐву маводи ба якдигар 

монанди таъйиноти якхела, ки аз якдигар танҳо бо баъзе хусусиятҳои 

дуюмдараҷаашон фарқ мекунанд. Вожаи мазкур дар фаъолияти 

осорхонавӣ ба чунин маъно корбурд мешавад: Маҷмуаи ашѐи 

осорхонавие, ки асосан аз рӯйи дарҷи иттилоот муттаҳид карда 

мешаванд. Дар замони муосир шаш тип – навъи ашѐи осорхонавӣ вуҷуд 

дорад: хаттӣ, моддӣ, тасвирӣ, манобеи синамоӣ, манобеи аккосӣ, 

манобеи садоӣ. Ҳар яке аз ин типҳо ба зертипҳои ашѐи осорхонавӣ ҷудо 

карда мешаванд [5, 117]. 

Яке аз истилоҳоти дигари маъмули соҳаи бостоншиносӣ вожаи 

шурф мебошад, ки баромади он аз вожаи немисии schurf гирифта 

шудааст. Шурф – чуқурие, ки барои тафтиш кардани қабатҳои маданӣ ва 

омӯзиши стратиграфӣ-хронологии он кофта мешавад. Муодили вожаи 

мазкур дар забони тоҷикӣ калимаи гумона вуҷуд дорад, ки онро 

мураттибони “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” чунин тавзеҳ додаанд: 

 гумон, шак, шубња. 2. чоњи озмоиш барои фањмидани будан ѐ .1 گمانه

набудани об дар зери замин, гумоназанї – 1 گمانه زني. чоњканї, кандани 

гумона барои озмоиши ќабати замин. 2. пешбинї, дурбинї, тахмин бо 

доштани њисоби пешакї [186. 356]. Маслан, бостоншиносон вожаи 

мазкурро чунин истифода мебаранд: “Барои муайн кардани бунѐди 

Панҷманор, дар девори бурҷи шимолу ғарбӣ гумона (шурф) зада шуд ва 

маълум гардид, ки панҷманор аз сатҳи кунунӣ, дар жарфии 2м, дар болои 

сангҳои чида эъмор шудаст”. 

Қабр – дар фарҳанг ба маънои гўр, оромгоњ, марќад; ќабр кандан 

гўр кофтан; ба сари ќабри касе рафтан оромгоњи касеро зиѐрат кардан 

шарҳ дода шудааст [186. 678]. Ҳамчун истилоҳи бостоншиносӣ қабр – 

дафнгоҳи инсон мебошад, ки болояш хоктӯда кашида шудааст ѐ онро 
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надорад. Гурӯҳи ин гуна қабрҳоро дар илми бостоншиносӣ қӯрғонҳо низ 

мегӯянд. 

Материк – қабати заминест, ки одамон ҳеҷ гоҳ онро аз худ 

накардаанд. Ба ибораи дигар, материк замини асливу тозаест, ки то ҳол 

бошишгоҳи одамон нашудааст. Вазифаи бостоншиносон то охири 

материк расонидани ковишҳои бостоншиносии қабати маданӣ аст. 

Масалан дар соҳаи бостоншиносӣ ба чунин шакл корбурд мешавад: 

“Имсол тасмим гирифта шуд, ки осори меъморӣ ва қабатҳои бостонии 

ѐдгорӣ пурра таҳқиқ гардида, то ба хоки дастнорасида (материк) бурда 

расонида шавад.” 

Давра – (аз ар. دًره – аҳд, замон, аср) дар “Фарҳанги тафсирии 

забони тоҷикӣ” зиѐда аз 5 маънои он ба чунин шакл ишора шудааст: 1. 

чизи мудаввар, гирд, доирашакл: мизи давра, оинаи давра, ҳавзи давра; 

чароғи давра ниг. даврапилта. 2. давр, гардиш, навбат. 3. гурӯҳи 

ҳалқазада ба як ҷо гирдомадаи одамон, маърака, ҷамъомад (мас., давраи 

ҷавонон). 4. вақту замони муайяни инкишофи чизе ѐ фаъолияти касе; 

давр, замон, вақт, айѐм; овон: давраи бачагӣ (кӯдакӣ), давраи имтиҳонот, 

давраи нави муносибатҳои байналхалқӣ, давраи ислоҳоти замин; давраи 

ҳисоботӣ муддати фаъолияти ягон ҳайати интихобӣ, ки дар бораи он 

ҳисобот дода мешавад. 5. як қисми муддате, ки барои бозие ҷудо карда 

шудааст, давр; аҳли давра дар давра ҳозирбудагон, ҷамъомадагон, аҳли 

маҳфил; дар давраи дӯстон дар иҳотаи дӯстон, дар байни дӯстон; давра 

гирифтан (давра гирифта нишастан) гирд омадан, ҳалқа зада нишастан, 

ҳалқавор атрофи чизеро печонидан; давра кардан д. маросиме, ки барои 

муайян кардани синну соли шахси болиғи фавтида (барои зан аз 9- 

солагӣ ва барои мард аз 12- солагӣ.) гузаронида мешавад; давра шудан 

ниг. давра гирифтан [186, 413-414]. 

Вожаи мазкур дар соҳаи кимиѐ – як хат аз ҷадвали даврии унсурҳои 

кимѐӣ ва дар соҳаи заминшиносӣ ѐ геологӣ – муҳлатест, ки дар давоми он 

қабатҳои ҷинсҳои кӯҳӣ ба вуҷуд омада, табақаи геологиро ташкил 
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медиҳанд. Аммо ҳамчун истилоҳи мавриди таҳқиқи мо (бостоншиносӣ) 

вожаи давра ҳам дар аҳди қадим ва ҳам дар аҳди ҷадид якмаъно нест ва 

аксар вақт бо мафҳумҳои марҳала ва давра омехта мешавад. Давра – як 

қисми вақт дар таърихи башарият мебошад ва шарт нест, ки ҳар як давра 

дар инкишофи маданият хусусияти хосе дошта бошад. Маслан: давраи 

асри санг (қадим, миѐна, нав), давраи асри биринҷ, давраи асри оҳан ва 

ғайра. 

Ҷом низ яке аз вожаҳои аслан тоҷикӣ мебошад, ки дар форсии 

миѐна jtim – шиша, обгина, пиѐла, ҷом, дар форсии бостон *yama- аз 

решаи yam- гирифтан, нигоҳ доштан, дар австоӣ 'yama- ҷом, пиѐла, кӯза 

маънидод гардидааст [199. 941]. Истилоҳи мазкур дар фаъолияти 

бостоншиносии осорхонавӣ ба таври васеъ мавриди истифода қарор 

гирифта, як қисми муҳимми маводи бостоншиносиро зарфҳои гуногун, 

аз ҷумла, ҷомҳо ташкил медиҳанд. Ҷом (қадаҳ, соғар) – зарфи махсусест, 

ки аз қадим дар байни халқҳои ҷаҳон маъмул буда, барои нӯшидани 

машрубот истифода мешуд. Ҷомро аслан дар ҷашнҳо ва маросимҳои 

динӣ истифода мебурданд. Он аз тилло, нуқра, сангҳои қиматбаҳо, 

устухони фил, шиша, сафол ва чӯб сохта мешуд. 

Хум низ аз ҷумлаи вожаҳои қадима буда, дар забони форсии миѐна 

дар шакли xumb ва дар форсии бостон *xumba- ба маънои зарфе бошад 

бузург, ки дар он обу шароб, сирка ва амсоли инҳо кунанд [199. 1171]. 

Вожаи мазкур ҳамчун истилоҳи бостоншиносӣ дар фаъоллияти 

осорхонавӣ ба таври фаровон истифода шудааст. Хум – як навъ зарфи 

калони бедастаи сафолиро гӯянд. Дар ибтидо хумро дастӣ ва баъдан 

онро дар чархи кулолӣ месохтанд. Хумҳо одатан байзашакл ва 

фарохдаҳон буда, андоза ва гунҷоишашон гуногун мебошанд. Дар онҳо 

об, мусаллас, шиннӣ, ғалла, орд, равған ва дигар маводи озуқа захира 

мекарданд. Дар гузашта хумро баъзан барои нигоҳ доштани ашѐи 

гаронбаҳо, аз ҷумла, тилло, нуқра ва зару зевар истифода мебурданд. 

Ҳатто майитро низ дар он дафн мекарданд. 
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Ҳамзаман, истилоҳи дигаре, ки ба вожаи хум қаробат дошта, дар 

ин соҳа ба таври густурда корбурд мешавад – хурма мебошад. Дар асл 

шакли дурусти вожаи мазкур хумра – xumra аст, вале дар он ҳодисаи 

табдили овозҳо рух додааст, яъне ҳамсадоҳои м ва р ҷойиваз кардаанд. 

Хурма – як навъ зарфи сафолиро гӯянд, ки аз давраҳои қадим дар байни 

халқҳои ҷаҳон, махсусан дар Осиѐи Миѐна маъмул буд. Хурма аслан 

зарфи фарохдаҳон, тагаш борику ҳамвор ва андозаҳояш гуногун буда, аз 

ду тарафаш даста дорад. Ҳамчунин, хурмаҳои ҳаҷман хурд низ вуҷуд 

дорад, ки онҳоро хурмача меноманд. Рӯйи хурмаро бештар сир давонда, 

баъзан бо нақшу нигор оро медоданд. Асосан онро барои нигоҳдории 

ширу ҷурғот истифода мебурданд. Ҳоло низ дар баъзе минтақаҳо ин 

анъана боқӣ мондааст. 

Вожаи дигаре, ки аслан тоҷикӣ аст – найза мебошад, ки баромади 

калимаи мазкурро муаллифи «Фарњанги решашинохтии забони форсї» 

аз забони эронии бостон *naizaka- дониста, дар форсии миѐна nezak, 

авестоӣ naeza-, хоразмӣ nyzyk, nyzk ва дар арманӣ ба гунаи nizak мавҷуд 

мебошад [199. 2829-2830]. Истилоҳи найза дар соҳаи бостоншносии 

осорхонавӣ корбурди васеъ дошта, олати чубӣ ѐ фулузии дарози 

суфтаеро гӯянд, ки ба нӯгаш теғи борики фулодӣ шинонда, дар шикор ѐ 

ҷанг истифода бурда мешуд. Он дар давраи полеолит ихтироъ 

гардидааст. Найза дар ибтидо калтаки нӯгтез буда, (дарозиаш 1,5 то 5 

см) дертар одамон ба нӯгаш пайкон (дар асри санг: сангӣ, устухонӣ, дар 

асри биринҷ: фулузӣ) пайваст мекарданд. Истифодаи найза аслан дар 

аҳди оҳан беҳтар паҳн гашт. Тибқи сарчашмаҳо дар Осиѐи Миѐна 

найзаро ҷанговарони хоразмӣ, суғдӣ, кушонӣ, портӣ ва дигарон бештар 

ба кор мебурданд. Шаклҳои гуногуни найза дар байни аскарони пиѐда то 

охири асри XVII ибтидои асри XVIII, дар байни аскарони савора бошад, 

то аввали асри XX боқӣ монд. Ҳоло ҳамчун яроқи шикор дар байни 

мардуми маҳаллии Африқо ва Амрикои ҷанубӣ боқист. 
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Кӯза – як навъи қадимтарини зарфи сафолинест, ки аз хум хурд ва 

дастадор мебошад. Дар Осиѐи Миѐна аз ҷумла, дар сарзамини ҳозираи 

тоҷикон ва дар натиҷаи ҳафриѐти бостоншиносӣ кӯзаҳои давраи ибтидоӣ 

ѐфт шудааст. Аслан кӯзаро аз гили зард ба шаклҳои хурду бузург сохта, 

баъзан сир медавонданд. Онро асосан барои обкашонӣ ва баъзан барои 

нигоҳ доштани равған, сирко, шароб ва ғайра истифода мебаранд. 

Хулоса, дар ин боби рисола истилоҳоти осорхонашиносӣ аз рӯйи 

гурӯҳҳои мавзуӣ ва лексикиву маъноӣ, ки яке аз масъалаҳои мубрами 

забон маҳсуб меѐбад, ҷудо гардида, мавриди таҳлилу омӯзиш қарор 

гирифтааст. Асосан истилоҳоти осорхонашиносӣ ифодакунандаи номи 

ѐдгориҳои таърихӣ-фарҳангӣ ва табиӣ, намунаи ҳунарҳои мардумӣ, 

бозѐфтҳои бостоншиносӣ, санъати тасвирӣ ва амалӣ, мероси хаттӣ, 

ҳуҷҷатнигорӣ, тармиму барқарорсозии ашѐи таърихӣ, фаъолияти 

фондиву экспозитсионии осорхонавӣ ва дигар ҷанбаҳои кори осорхона 

мебошанд. 
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БОБИ II. ТАРКИБИ ЛУҒАВИИ ИСТИЛОҲОТИ 

ОСОРХОНАШИНОСӢ 

2.1. Истилоҳоти аслан тоҷикӣ 

Таркиби луѓавии забони адабии тољикиро вожањои аслан тољикї 

фаро гирифтаанд, ки аксарияти онҳо њоло дар забонамон ба сифати 

вожањои фаъол мавриди корбурд ќарор доранд. Аслан, вожаҳои аслӣ ѐ 

бунӣ калимаҳоеро гӯянд, ки аз нигоҳи баромад ва пайдоиш аз худи 

њамин забон пайдо шудаанд ва ѐ аз ягон сарчашмаи нисбатан 

ќадимтарини забонамон гирифта шудаанд. 

Ба андешаи забоншинос Ҳ. Маҷидов калимањои аслии тољикї, ки 

аз замонњои хеле қадим дар забонамон вуљуд доранд, бунѐди забонамон 

– пойдевори њастии онро ташкил медињанд. Калимањои аслї гоњо бо 

лексикаи фонди асосии луѓавии забон омехта карда шуда, бо онњо як 

дониста мешаванд. Ин дуруст нест. Дар њақиқат, қисми зиѐди лексикаи 

фонди асосии луѓавї ва аслии тољикї бо њам мувофиқат мекунанд: Дар 

забон мавқеи устувор доранд, ба мафњумњои њаѐтан муњим далолат 

мекунанд, ифодагари ашѐи мушаххас буда, муътадилоњанг мебошанд. 

Сарфи назар аз ин њама дар умумияти байни ин гурўњњо фарқ њаст. На 

њар як калимаи фонди асосии луѓавї (масалан, калимањои иќтибосї) ба 

љумлаи калимањои аслии тољикї дохил мешаванд ва баръакс на њамаи 

калимањои аслии тољикї (чунончи, калимањои кўњнашуда ва таърихї) 

мансуби фонди асосии луѓавї мебошанд. Пас, ин мафњумњоро набояд бо 

њам омехт [62, 88-89]. 

Зимни омўзиш ва љустуљў маълум гардид, ки як қабати хело ками 

таркиби луғавии истилоҳоти соҳаи осорхонашиносиро вожањои аслан 

тољикї, ки аз шаклњои мухталифи забони порсии бостон маншаъ 

гирифтаанд, ташкил медињанд. Зеро осорхонашиносӣ аз солҳои 30-уми 

асри ХХ ҳамчун илми мустақили академӣ аз ҷониби олимон пазируфта 

шудааст, яъне илми нисбатан ҷавон мебошад. Аз ин рӯ, кушиш намудем, 
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то вожаву истилоҳоти тоҷикии ин соҳаи илмро бо истифода аз 

фарҳангномаҳои муътабари форсӣ-тоҷикӣ муайян намоем. Масалан, 

калимаи намоиш аз мустаъмалтарин вожаи осорхонавӣ маҳсуб меѐбад, 

ки баромади тоҷикӣ дошта, дар занбони форсии миѐна дар шакли nimay 

эрони бостон <*ni-maya – ба маънои нишон додан, ошкор кардан, 

намудан ишора шудааст [199, 2783]. Дар забони ададбии муосири тоҷик 

низ вожаи намоиш ба маънои намудан, нишон додани чизе ба тарзи 

тантананок ва ба маърази тамошо гузоштан (ба тамошобин) истифода 

шудааст [186, 938]. Бояд гуфт, ки дар фаъолияти осорхонаҳо ташкили 

корҳои намоишӣ (ба намоиш баровардани асарҳои санъати тасвирӣ, 

маводи бостоншиносӣ, мероси хаттӣ ва ғайра) яке аз самтҳои муҳимми 

фаъолияти оммавӣ-маърифатии он маҳсуб ѐфта, дар муаррифии осори 

таърихию фарҳангӣ нақши бориз дорад. Намоишҳои осорхонавӣ аз рӯйи 

мазмуну муҳтаво ба навъҳои зерин ҷуло мешаванд: намоиши ѐдбудӣ – 

намоиши осорхонавие мебошад, ки ба ѐдбуди ягон шахсият ѐ воқеаи 

таърихӣ бахшида шудааст, намоиши ашѐи воридоти нав – як навъ 

намоиши ҳисоботии осорхонавие мебошад, ки ғанишавии ашѐи осорхона 

ва такмилѐбии маҷмуаҳои онро дар муддати муайян нишон медиҳад, 

намоиши манқул – намоиши осорхонавие мебошад, ки барои дар дигар 

нуқтаҳои фарогирандаи фаъолияти осорхонавӣ – осорхонаҳои дигар, 

муассисаҳо ва мактабҳо бо намоиш додани ашѐи гуногуни осорхонавӣ 

ташкил карда мешавад, намоиши бадеӣ – намоиши осори ҳунарӣ, 

намоиши аксҳо – намоиши осорхонавие мебошад, ки бар пояи маводи 

аксӣ, нусхаҳои аккосишуда, аксҳои калонкардашуда ва ҳуҷҷатҳои аксии 

аслӣ ташкил карда мешавад. 

Истилоҳи дигаре, ки дар самти фаъолияти осорхонашиносӣ хело 

маъмул ва машҳур аст, вожаи нигора мебошад, ки асли он аз феъли 

нигоридан гирифта шуда, дар забони форсии миѐна ба гунаи *nigaridan- 

nigar ва муштақ аз эрони бостон <*ni-kara ба маънои кашидан, тарсим 

кардан, нақш кардан оварда шудааст [199, 2770]. Дар “Фарҳанги 
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тафсирии забони тоҷикӣ” низ вожаи нигора ба чунин мазмун тавзеҳ дода 

шудааст: Нигора – نگاره наќш, тасвир расм, чизи ба намоишгузошта дар 

осорхона ва намоишгоњ (экспонат) [184, 938]. Аммо аз нигоҳи забонӣ 

истифодаи калимаи нигора ҳамчун экспонат дар фаъолияти осорхаҳо на 

чандон дуруст аст, зеро на ҳама ашѐи осорхонавӣ нигорида мешаванд, 

танҳо осори санъати тасвирӣ ва ҳунариро метавон нигора номид. Роҷеъ 

ба ин масъала, ҳанӯз соли 2007 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳоди 

осорхонашиноси шинохтаи тоҷик Шарифзода А. Қ. аз матни асосии 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи осорхонаҳо ва фонди 

осорхонаҳо” ибораҳои “нигораҳои осорхонаҳо”, “харидории нигораҳо” 

хориҷ карда шуда, бар ивази онҳо ибораҳои “ашѐи осорхонавӣ” ва 

“харидории ашѐи осорхонавӣ” ворид карда шуд [200].  

Вожаи ѐдгорӣ низ аз ҷумлаи калимаҳои қадимаи тоҷикӣ мебошад, 

ки дар забони форсии миѐна ба шакли ayyatkar истифода гардида, 

маънои ѐдовариро дорад [199, 2923]. Мавќеи корбури вожаи ѐдгорӣ дар 

забони адабии ҳозираи тоҷик ба маънои хотира, ѐдоварї, тўњфа ѐ њадяе, 

ки барои хотира дода мешавад, њайкали ѐдгорї – њайкал ба ѐд (хотира)-и 

касе ѐ воќеае, ба ѐдгорї гузоштан – њамчун хотира боќї монондан, ба 

ѐдгорї додан – њамчун хотира таќдим кардан истифода шудаст [186, 510]. 

Истифодаи истилоҳи ѐдгорӣ дар соҳаи осорхонашиносӣ мавқеи муҳим 

дорад. Зеро тамоми мероси таърихию фарҳангие, ки аз гузаштагон ба 

мерос мондаанд ва имрӯз дар осорхонаҳо ҳифзу нигоҳдорӣ ва таблиғу 

ташвиқ мешаванд, бо номи ѐдгориҳои манқул маъруфанд. Бояд гуфт, ки 

тамоми объектҳои мероси таърихию фарҳангӣ шомили ѐдгориҳои 

манқул ва ғайриманқул мебошанд. Ёдгориҳои манқул иборатанд аз: 

объектҳои алоҳида – бозѐфтҳои бостоншиносӣ, ашѐи қадимӣ, унсурҳои 

ба ҷузъҳо тақсимшавандаи ѐдгориҳои ғайриманқул, маводи антропологӣ 

ва этнологӣ, муқаддасоти таърихӣ, асарҳои бадеии (мусаввараҳо, 

қаламкориҳо, санъати амалӣ, синамо ва суратҳо) маҳфуз дар 

осорхонаҳои гуногуни давлатӣ ва ғайридавлатӣ, фондҳо, китобхонаҳо, 
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ганҷинаҳо, коллексияҳо, асноди шомили фонди миллии бойгонӣ, 

дастнависҳо, чопи мошинӣ,  осори қаламӣ, асноди филмбардорӣ ва 

аккосишуда, осори тасвирию савтӣ, нашрияҳои нодир, ҳамчунин забонҳо 

ва номҳои ҷуљрофии таърихӣ ва ғайра [202].  

Толор – ҳам яке аз вожаҳои маъмули тоҷикист, ки дар фаъолияти 

осорхонавӣ ба таври васеъ истифода мешавад. Мураттибони “Фарњанги 

тафсирии забони тоҷикӣ” маънои калимаи «толор»-ро чунин шарњ 

додаанд: хонаи калон, зал; хонаи бузург барои љамъомадњои калон [186, 

510]. Вожаи мазкур дар забони форсии миѐна ба гунаи  tlw'r, портӣ 

talawar, сакоӣ tala, њиндуаврупої tal-, санскрит taru-, арманӣ tatauar, 

тоҷикӣ talar, олмонӣ zimmer, англисӣ timber ба маъноҳои толор, хона, 

утоқи кучак ва иморати чубӣ мавриди истифода қарор гирифтааст 

[199,823].  

Аммо ҳамчун истилоҳи соҳаи осорхонашиносӣ толор – 

экспозитсияи осорхонавиро гӯянд, ки махсус барои намоишҳои 

осорхонавӣ таъйин ва муҷаҳҳаз шудааст. Толорҳои осорхонавӣ аз рӯйи 

мавзуъ ва даврабандии таърихӣ мувофиқи экспозитсия тақсимбандӣ 

карда мешаванд. Дар фаъолияти осорхонавӣ номгӯйи толорҳои 

экспозитсионии зерин вуҷуд дорад: толори намоишҳои муваққатӣ – яке аз 

толорҳои экспозитсионии осорхона, ки барои гузаронидани намоишҳои 

муваққатии осорхонавӣ ташкил шудааст, толори ѐдбудӣ – яке аз 

толорҳои экспозитсионии осорхона, ки хусусияти ѐдбудӣ дорад, яъне ба 

ягон шахсият ѐ воқеа бахшида шудааст, толори мавзуӣ – яке аз толорҳои 

осорхона буда, дар он ягон мавзуи муайяни таърихӣ инъикос ѐфтааст, 

толори синамоӣ – яке аз толорҳои осорхона, ки барои намоиш додани 

намоишномаҳои таърихӣ ва мавзуъҳои марбут ба фаъолияти осорхона 

пешбинӣ ва муҷаҳҳаз гаштааст, толори дарсӣ – яке аз толорҳои осорхона, 

ки барои шунидани дарсҳо ва гузарондани чорабиниҳои оммавӣ-

маърифатии осорхона пешбинӣ шудааст. 
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Ангора – вожаи аслии тоҷикӣ буда, дар фарҳанг ба чунин маъно 

омадааст: 1. пиндор, фикру хаѐл, тасаввур. 2. саргузашт, достон, афсона. 

3. њар чизи нотамом, суратгарї ва сангтарошии нотамом [186, 67].  

Баромади калимаи ангораро муаллифи «Фарњанги решашинохтии 

забони форсї» аз забони форси миѐна hangar, эронии бостон *ham-kara, 

санскрит carkarti, ҳиндуаврупоӣ *kar, литвониѐӣ kai'das, хоразмӣ mlnk'ry, 

пашту anger,  арманӣ angarel, гурҷӣ angrm, angari, форсӣ انگاره медонад 

[199, 823]. 

Вожаи мазкур дар санъати тасвирӣ ва пайкаратарошӣ чунин 

маъноро ифода мекунад: тарҳи қаблии сурат, мусаввара, шакли 

муҷассама (одатан дар миқѐси хурд) ѐ ягон қисмати он, ки барои амиқ ва 

муайян фароҳам сохатни тарҳи умумии мусаввара ѐ муҷассама кумак 

мекунад. Тарҳҳои муқаддамотӣ аксар ҷустуҷӯҳои эҷодии рассом ѐ 

пайкаратарошро дар боби офаридани мусаввара ѐ муҷассама нишон 

медиҳанд. [177, 269].  

Истилоҳи ангора дар фаъолияти осорхонавӣ бештар дар самти 

бунѐди корҳои экспозитсионӣ истифода мешавад. Масалан, натиҷаи 

марҳилаи дуюми лоиҳакашии бадеии экспозитсияи осорхонаро лоиҳаи 

ангоравии экспозитсия мегӯянд, ки он аз ҷониби рассом бар асоси 

консепсияи бадеӣ (тарҳрезии куллӣ) таҳия карда мешавад. Мушахассоти 

он ҳамаи қисматҳои осорхона, мавзуъ ва зермавзуъҳо, мувофиқати онҳо 

ба толорҳои намоишӣ, намуди умумӣ ва ҷойгиршавии таҷҳизоти 

экспозитсионӣ, воситаҳои техникӣ ва низоми равшанидиҳиро дарбар 

мегирад.  

Вожаи дигари тоҷикие, ки дар соҳаи осорхонашиносӣ хело 

серистеъмол аст, вожаи арзиш мебошад, ки он таърихи тулонӣ дорад. 

Асл ва баромади вожаи азкур аз форсии миѐна arz, эрони бостон *arja – 

арзиш доштан, арзидан, санскрит argha – арзиш, арзидан, ҳиндуаврупоӣ 

*algl!h – арзидан, шоиста будан, авастоӣ arg, arja – арзмшманд, боарзиш, 

қиматбаҳо, суғдӣ 'yndy – баҳо, арзиш, шоиста, хоразмӣ *arja – арзиш 
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доштан, арзѐбӣ кардан, арманӣ arzan, azan – боарзиш, арзон падид 

омадааст [199, 166-167]. Дар забони адабии имрӯзаи тоҷик низ ба 

маъноҳои 1. ќимат, бањо, нарх; арзиш доштан арзидан. 2. маљ. ќадр, 

шоистагї, сазоворї истифода шудааст [186, 79]. 

Вожаи арзиш дар фаъолияти осорхонавӣ бештар ба самти корҳои 

фондӣ ва илмӣ-таҳқиқотӣ рабт дода мешавад, зеро ин намуди фаъолияти 

илмӣ - таҳқиқотӣ оид ба мавриди таҳқиқ, таҳлил ва арзѐбии илмӣ қорор 

додани ашѐи осорхонавӣ ва коллексияи осорхонавӣ, ки арзиши 

таърихию фарҳангӣ ва зарурати харидории онҳоро дақиқ муайян 

менамояд. Дар фаъолияти илмии осорхонаҳо навъҳои гуногуни 

муайянсозии арзиши ашѐ ва коллксияи осорхонавӣ вуҷуд дорад:  арзиши 

илмӣ – аҳаммияти ашѐи осорхонавӣ ҳамчун манбаи иттилооти таърихӣ, 

табиатшиносӣ ва дигар илмҳо ҳангоми баррасии масъалаҳои илмӣ-

таҳқиқотӣ дар фаъолияти осорхона мебошад, арзиши бадеӣ – аҳаммияти 

ашѐи осорхонавӣ ҳамчун маҳсули санъат, ки дар рафти муайян кардани 

хусусиятҳои бадеӣ ва вижагиҳои ахлоқии он муқаррар карда шудааст, 

арзиши таърихӣ – аҳаммияти ашѐи осорхонавӣ ҳамчун ѐдгории таърихӣ, 

ки робитаи онро бо воқеаҳо ва ҳодисаҳои таърихӣ муайян месозад, 

арзиши осорхонавӣ – аҳаммияти ашѐи таърихӣ барои истифода дар 

осорхона ѐ баҳодиҳии ҳамаҷонибаи ашѐ аз нуқтаи назари имконияти дар 

осорхона истифода бурдани он мебошад. 

Боздид – вожаи макур мансуби забони тоҷикӣ мебошад, ки он аз 

пешванди боз форсии миѐна apac, эрони бостон *apaea, авастоӣ apfink, 

санскрит apaka [199, 371].  ва асосои замони гузаштаи феъли дидан 

таркиб ѐфтааст. Дар “Фарњанги тафсирии забони тоҷикӣ” калимаи 

боздид ба чунин маъноҳо омадааст: 1 باسديذ. вохўрї баъд аз људої; 

дидорбинї, мулоќот. 2. сафари љавобии расмї: боздиди расмї, боздид 

кардан, ташриф овардан, мулоќот кардан; диду боздид мулоќот, 

дидорбинї; зиѐрат(-и дўстон)  [186, 79]. 
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 Дар фаъолияти осорхонаҳо вожаҳои боздид ва тамошо, ки ҳарду 

калимаҳои аслан тоҷикӣ мебошанд, ба як маъно истифода мешаванд. 

Масалан, боздиди гурӯҳе аз одамон, ки бо мақсади тамошои толорҳои 

намоишии осорхона, фондҳо, чорабиниҳои оммавии осорхона ва ѐ бо 

мақсади мавриди омӯзиши илмӣ қарор додани маҷмуаҳои осорхонавӣ, аз 

осорхона боздид ба амал меоранд. Намудҳои зерини боздид аз осорхона 

вуҷуд дорад: тамошои гурӯҳӣ – боздиди экспозитсия ѐ фонди осорхона аз 

тарафи гурӯҳи тамошобинон бо роҳбарии роҳбалад ѐ корманди илмии 

осорхона мебошад, тамошои мустақилона – тамошобинон худашон ба 

таври мустақилона бидуни роҳбалад аз экспозитсияи осорхона дидан 

мекунанд. Дар чунин ҳолат кормандони илмие, ки дар толорҳои 

намоишӣ ва роҳравҳо навбатдорӣ менамоянд, барои ҷоймуайянкунии 

(тирчаҳои роҳнамо, лавҳачаҳои шумораи ошѐна ва ғ.) тамошобинони 

мустақил ѐрӣ мерасонанд, тамошои инфиродӣ – боздиди толорҳои 

намоишии осорхона аз ҷониби як нафар тамошобин мебошад. Дар умум, 

нафаре, ки барои тамошои экспозитсияи осорхона, иштирок дар 

чорабиниҳои оммавӣ-маърифатии осорхона ѐ барои омӯзиши маҷмуаҳои 

осорхонавӣ ба осорхона меояд, онро тамошобин ѐ боздидкунанда 

номидан дуруст аст. 

Истилоҳи дигари мавриди назари таҳқиқи мо вожаи аслии тоҷикии 

ганҷ мебошад. Дар фарҳанг вожаи ганҷ ба маъноҳои зерин омадааст: 1. 

тиллову нуќра ва љавоњироти мављуд ѐ дар зери хок пинњонкарда. 2. 

хазина, махзан, ганљина. [186. 311]. Корбурди вожаи мазкур дар форсии 

миѐна ganj, форсии бостон *ganza-, портӣ gzn, суғдӣ yzn-, санскрит gafija-, 

хоразмӣ knj, арманӣ ganj, оромӣ gnzk/gnz' ба маъноҳои ганҷина, хазина, 

зар ва гавҳари дар зери замин ниҳонбуда, мавриди истифода қарор 

гирифтааст [199. 2441-2442.].  

Дар фаъолияти осорхонавӣ вожаи ганҷ ба гунаи ганҷина корбурди 

зиѐд дошта, вале муродифи арабии он дафина серистеъмолтар мебошад. 

Дафина ѐ ганҷина – ашѐҳои тасодуфан ѐфташуда мебошанд, ки аз 
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фулузот ва сангҳои қиматбаҳо сохта шуда, арзиши баланди илмӣ, 

таърихӣ ва фарҳангӣ доранд. Аслан, чунин дафинаҳо (маҷмуаи сиккаҳо) 

ҳангоми ковишҳои бостоншиносӣ ѐ тасодуфан аз ҳудуди як ѐдгории 

таърихӣ ба даст меоянд, ки нисбат ба бозѐфтҳои алоҳида арзиши 

бештари илмӣ, таърихӣ ва осорхонавӣ доранд, зеро ашѐи ба он 

шомилбуда дар якҷоягӣ ҳамдигарро пурра мекунанд. Масалан, баҳори 

соли 2015 калонтарин ганҷинаи дирҳамҳои сомонӣ дар Осиѐи миѐна (бо 

шумули 1900 сикка) аз ҷониби сокинони деҳаи Бодомтуи ноҳияи 

Шамсиддини Шоҳин (собиқ ноҳияи Шуробод) – и Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тасодуфан бозѐфт гардид, ки бо ташаббуси роҳбарияти Осорхонаи 

миллии Тоҷикистон дафинаи мазкур ба фонди осорхона ворид гардид. 

Ҳамзамон, таркиби ганҷина аз ҷониби сиккашиноси шинохтаи тоҷик 

Шарифзода А.Қ. мавриди таҳқиқ ва баррасӣ қарор гирифта, дар натиҷа 

китоби калонҳаҷме бо номи “Ганҷинаи Кӯлоб (дирҳамҳои сомонӣ)” ба 

нашр расид, ки асари мазкур барои муҳаққиқони соҳаи сиккашиносӣ, 

бостоншиносӣ, осорхонашиносӣ ва ҳама дӯстдорони таъриху фарҳанги 

тоҷикон зарур ва муҳим мебошад [147]. Албатта, ба фонди осорхона 

ворид гаштани чунин дафинаҳо яке аз роҳҳои мукаммалгардонии фонд 

мебошад. 

Дар маљмуъ, аз баррасии калимањои аслии тољикии таркиби 

луѓавии истилоҳоти осорхонашиносӣ ба чунин хулоса расидем, ки агар 

чанде қисмати хело ками вожагони истилоҳоти осорхонавиро калимаҳои 

аслан тоҷикӣ ташкил диҳанд, вале онҳо дар забони адабиву гуфтугўии 

муосир низ бо њамон шаклу маънои ќадимаи худ фаъоланд. 

2.2. Истилоҳоти иқтибосӣ 

Забони тоҷикӣ аз ҷумлаи он забонҳои қадимаест, ки зимни 

инкишофи тӯлонии таърихӣ дар таркиби луғавии он тағйиротҳои зиѐде 

ба вуҷуд омадаанд. Чун забонҳои дигари дунѐ вожаву таркибҳо, 

истилоҳоти зиѐде ба таркиби луғавии забони тоҷикӣ дохил гардида, яке 
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аз омилҳои табиии бойю ғанӣ гаштани он гардидаанд. Ин масъала аз 

дер боз таваҷҷуҳи пажуҳишгарони зиѐдро ба худ ҷалб карда, ба қадри 

кофӣ аз ҷониби забоншиносон мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор 

гирифтааст. Аз донишмандони кишвар тақрибан касеро пайдо карда 

наметавонем, ки дар таълифот ва таҳқиқоти худ ба ин масъала рӯй 

наоварда бошад. Аммо боз паҳлуҳои норавшан дар ин самт боқӣ 

мондааст. Аз ин рӯ, дар ин бахши диссертатсия ин масъалаи мубрами 

истилоҳшиносӣ, яъне нақши истилоҳоти иқтибосӣ дар нигоришоти илмии 

забони форсӣ-тоҷикӣ мавриди баррасӣ қарор мегирад ва мо ба таври 

фишурдаю мухтасар назари хешро перомуни он иброз дошта, умед бар 

он мебандем, ки минбаъд ин мавзуъ мавриди омӯзишу пажуҳиши 

амиқи олимони забоншиноси тоҷик қарор хоҳад гирифт. 

Тибқи сарчашмаҳои таърихӣ ва хаттӣ забони форсӣ-тоҷикӣ дар 

тӯли таърихи бостонии инкишофи худ бо забонҳои гуногуни ҷаҳон 

бархӯрд ва тамос доштааст. Аз ин лиҳоз, агар мо ба таркиби луғавии ин 

забон каме амиқтар назар афканем, дар он вожа ва луғоти фаровонеро 

мебинем, ки дар заминаҳои гуногун аз забонҳои дигар ба орият гирифта 

шудаанд. 

 Вожаҳои иқтибосӣ ҷузъи муҳимми таркиби луғавии ҳар як забон, 

бавижа системаи истилоҳоти онро ташкил намуда, дар ғановатмандиву 

тавонмандии он нақши махсус доранд. Ин гуна калимаҳоро дар илми 

забошиносӣ истилоҳан вожаҳои “қарзӣ”, “дахил” ва ѐ “вомвожа” 

мегӯянд. Бояд гуфт, ки воҳидҳои луғавии иқтибосие, ки дар ҳар гуна 

забон мавҷуданд, нишонае аз ҳодисаҳои муайяни гузаштаи дури 

соҳибони он ба ҳисоб мераванд. Ин қабил вожаҳо аз робитаи дӯстона, 

ҷангу ҷидоли байни тоифаҳо, ҳамсоягии онҳо, муносибатҳои иқтисодӣ, 

сиѐсӣ ва мадании қавмҳои гуногунзабон гувоҳӣ медиҳанд [128, 258]. 

Ба қавли дигар вомгирӣ, иқтибос ѐ қарзгирӣ калимаҳоеро гӯянд, 

ки аз забонҳои дигар ба забони асл ворид шудаанд. Дар воқеъ, 

масъалаи вомгирӣ - иқтибоси луғоти бегона дар тамоми забонҳои ҷаҳон 
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мушоҳида мешавад, зеро забонҳо дар таърихи тӯлонии рушду 

инкишофи худ ҳамеша дар робита ва бархӯрд қарор доштаанд. Имрӯз 

низ роҷеъ ба ин масъала миѐни олимон ва забоншиносон ихтилофи 

назар вуҷуд дорад. Ба ақидаи муҳаққиқи рус Н.П. Черных забоне, ки аз 

лиҳози луғавӣ покизагии комил дошта бошад, вуҷуд надорад ва 

таркиби луғавии ҳеҷ забоне аз калимаҳое, ки дар рӯзгорони мухталиф 

ва мавридҳои гуногун аз забонҳои дигар ба орият гирифта шудааст, 

холӣ нест [137, 141-142]. Ин раванд омили муҳимми ғанӣ шудани 

таркиби луғавии забон бо калимаҳо, истилоҳот ва ибораҳои тоза 

мебошад, зеро таркиби луғавии ҳар як забон на танҳо аз файзи 

истифодаи вожаҳои асил ва хоси худ, балки бо кумаку мусоидати 

вожаҳои иқтибосӣ аз забонҳои дигар рушду такомул меѐбад. 

Ҳанӯз соли 1928 нигорандагони китобчаи «Аз куҳна ба нав» ин 

масъаларо пешбинӣ карда навишта буданд: «Имрӯз дар дунѐ ҳеҷ забоне 

ѐфт намешавад, ки аз таъсири забонҳои дигар озод бошад… миллат ва 

мамлакатҳои мухталиф ҳамеша аз эҷод ва донишҳои ҳамдигар истифода 

кардаанд. Забони онҳо низ аз ҳамин доду гирифт берун намондааст» [79, 

45]. 

Инчунин, доктор Алӣ Ализода забоншиноси эронӣ дар мақолаи 

худ зери унвони «Падидаи қарзгирӣ (иқтибос) дар забон» чунин ишора 

кардааст: “Бояд итминон дошт, ки қарзгирии унсурҳои вожагонӣ аз 

тамоми забонҳо амри табиист ва тақрибан ҳама забонҳои дунѐ ба 

суратҳои гуногун калимаҳоро аз дигар забонҳо гирифта ва ҳатто дар 

ҳолати зарурӣ онҳоро дар феҳристи вожагони худ дохил менамоянд, ки 

албатта ин падида далел бар заъфи сохтори забони қарзгиранда ва ѐ 

бартарии забони қарздиҳанда нест” [167, 126]. 

Воқеан ҳам, аз як забон ба забони дигар гузаштани калимаҳо 

падидаи манфӣ нест ва аз нодору ҳақир будани забони иқтибоскунанда 

дарак намедиҳад. Ҳар гуна забоне, ки калимаҳои нави забони дигарро 

қабул мекунад, худро заиф намесозад, балки чизҳои мавриди зарурати 
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худро гирифта, талаботи худро бо мафҳумҳои нав таъмин намуда, дар 

муддати дарози таърихӣ эҳтиѐҷоташро қонеъ мегардонад. 

Малик уш-шуаро Баҳор, ки аз саромадони таҳқиқи забону адаби 

форсӣ ба шумор меравад, дар китоби маъруфи худ «Сабкшиносӣ ѐ 

таърихи татаввури забони форсӣ» таърих ва рушду такомули насри 

форсиро мавриди баҳс қарор дода, таҳаввулот ва дигаргуниҳои таркиби 

луғавии забони форсиро аз давраҳои пеш аз ислом то рӯзгорони мо 

таҳлил ва арзѐбӣ кардааст. Вай ба таври муфассал дар хусуси манобеъ ва 

сарчашмаҳои такмили забони форсӣ аз ҳисоби калимаҳои иқтибосӣ 

таваққуф карда, онҳоро аз лиҳози мансубият ба забонҳои лотинӣ, юнонӣ, 

оромӣ, ҳабашӣ, туркиву мугулӣ ва ҳиндиву арабӣ ҷудо мекунад. 

Муаллиф, таъкид мекунад, ки забони форсӣ дар тӯли таърихи куҳансоли 

хеш бо забонҳои гуногун бархӯрд карда вожаҳои фаровоне аз онҳо ба 

орият гирифтааст, ки мафҳум ва маъноҳои мухталифро ифода мекунанд 

[69, 197]. 

Албатта, ҷараѐни вомгирии вожаҳо аз забонҳои дигар ба таври 

гуногун сурат гирфта, тақрибан тамоми соҳаҳои зиндагӣ ва рӯзгорро 

фаро мегирад. Ба ақидаи забоншинос Н.А. Шаропов: «Нуфузи унсурҳои 

як забон, ки аз рӯйи зарурат сурат гирифтааст, асосан аз ду роҳ ба 

забонҳои дигар ворид мегардад: 

 1) калимаҳо, истилоҳот ва гоҳ ибораҳо аз як забон ба воситаи 

забони дигар ба таври мустақим дохил мешаванд;  

2) онҳо ба воситаи забони сеюм, ба таври ғайри мустақим дохил 

мешаванд» [149, 133]. 

Ба андешаи мо иқтибос падидаи сирф забонӣ нест, вай ҳамчунин 

дар асари тамосу бархӯрдҳои илмиву фарҳангӣ, сиѐсиву иҷтимоӣ ва 

иқтисодиву ҳамсоягии байни мардумон ва забонҳои гуногун ба миѐн 

меояд. Иқтибос бештар ҳангоми эҳтиѐҷот ва ниѐзмандиҳои худи забон 

сурат мегирад ва яке аз ин заруратҳо номдиҳии падида ва мафҳумҳои нав 

дар забон аст. Яъне дар баробари рушду инкишофи ҷамъият ҳар лаҳза 
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зарурати ифодаи мафҳумҳои нав дар забон пеш меояд, агар забон бо 

имконоти дохилии худ ин мафоҳимро ифода карда натавонад, он гоҳ 

ногузир барои ифодаи онҳо ба вожаҳои бегонаасл рӯй меорад. Ин 

падида метавонад мустақим ва ѐ тавассути забони восил сурат гирад. 

Шоистаи ѐдоварист, ки яке аз сабабҳои дигари пазируфтани вожаҳои 

иқтибосӣ дар забони тоҷикӣ, ин бевосита ниѐз ва зарурати истифодаи 

онҳо дар забон мебошад. Албатта барои мо мусаллам аст, ки имрӯз 

кишвари мо дар остонаи ҳаракати созанда ва рушду тараққӣ қарор 

дорад. Дар ин замина ҷавонони мо дар риштаҳои гуногун ба корҳои 

илмӣ ва таҳкиқу пажуҳиш машғул ҳастанд. Аммо ҳангоми кофтуков ва 

пурсуҷӯ намудани маводҳои зарурии соҳавӣ, мо ба вожаҳое вомехурем, 

ки аксаран аз забонҳои лотинӣ, англисӣ ѐ арабӣ мебошанд, ки ин амрест 

ногузир. Яке аз далелҳои мантиқӣ ва қобили қабули корбуди вожаҳои 

иқтибосӣ дар забон, ниѐзи мутахассисон дар заминаҳои мухталифи илмӣ 

мебошад. Ҳанӯз бисѐр аст, дар забон вожаҳое, ки муодили дақиқ ва саҳеҳ 

барои онҳо ҷойгузин нашудааст.  Ҳамин тавр, калимаҳои иқтибосӣ ҷузъи 

муҳимми таркиби луғавии ҳар гуна забонро ташкил дода, дар ғановату 

тавонмандии он мавқеи махсус доранд.   

Доир ба ин мавзуъ дар осори забоншиносони маъруф ва 

муҳаққиқони ҷавонтари шарқӣ ва ғарбӣ мавод ва маълумоти фаровон ба 

чашм мерасад, ки танҳо ѐдоварии ном ва осори ин муаллифон саҳифаҳои 

зиѐдеро талаб мекунад. Нуфузи босуръати калимаҳои бегонаро дар 

таркиби луғавии забони форсии тоҷикӣ мо дар тамоми марҳилаҳои 

инкишофи назму насри форсии тоҷикӣ, махсусан, оғози рушду такомули 

он мушоҳида мекунем ва илми осорхонашиносӣ аз он истисно нест. Дар 

натиҷаи таҳқиқ ва пажуҳиши истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ ба мо 

маълум гашт, ки қисми зиѐди истилоҳоти соҳаи мазкурро вожаҳои 

иқтибосии арабӣ, фаронсавӣ ва лотинӣ бо риояи меъѐрҳои иқтибос 

ташкил медиҳанд. 
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Вожаҳои иқтибосии соҳаи осорхонашиносиро аз нигоҳи 

тааллуқоти забонӣ метавон ба гурӯҳҳои зерин тақсим кард: 

1. Истилоҳоти арабии осорхонашиносӣ; 

2. Истилоҳоти фаронсавии осорхонашиносӣ; 

3. Истилоҳоти лотинии осорхонашиносӣ. 

2.3. Истилоҳоти арабии осорхонашиносӣ 

Як қисми истилоҳоти илмии осорхонашиносиро вожаҳои арабӣ 

ташкил медиҳанд, ки ин чиз дар навъи худ як падидаи табиӣ ба ҳисоб 

меравад, зеро баъди футуҳоти араб забони арабӣ дар доираҳои илмию 

расмии тамоми сарзамини исломӣ, аз ҷумла, Эронзамин пазиро гардид. 

Ҳароина, забони арабӣ дар Шарқи Наздику Миѐна вазифаи забони 

байналмилалиро адо мекард, ончунон ки баъдтар дар Аврупои асрҳои 

миѐна забони лотинӣ ҳамин мақомро соҳиб буд. Ин давраи дуру дарози 

таърихӣ, аз як тараф, боиси зиѐд гардидани унсурҳои луғавии бегона дар 

таркиби луғавии забони адабии тоҷик гардида бошад, аз тарафи дигар, 

таркиби луғавии забонро бо калимаҳои зарурӣ мукаммал намуд. Дар 

давраҳои баъд раванди арабпарастӣ дар ин кишварҳо ривоҷу равнақ 

пайдо кард ва дар натиҷа сели хурӯшони луғот ва калимаҳои арабӣ ба 

таркиби луғавии забони форсӣ - тоҷикӣ сарозер шуд. Аксарияти ин 

луғатҳо дар таркиби луғавии забони форсии тоҷикӣ ҷойи мустаҳкамро 

ишғол карданд ва то рӯзгорони мо захираи фаъоли таркиби луғавии 

забони форсии тоҷикиро ташкил мекунанд [77, 148]. 

Тоҷикон бо мурури замон дар ҳифзи забони арабӣ чунон 

мутабаҳҳир гардиданд, ки худ ҳар гуна фарҳангҳо, луғатномаҳо, шарҳу 

тафсири Қуръон ва насабномаҳоро ба ин забон месохтанд, ҳадисҳо 

ҷамъоварӣ мекарданд, ба таълифи китобҳои сарфу наҳви арабӣ машғул 

мешуданд ва ба ин забон осори манзуму мансури дилписанд эҷод 

менамуданд [57, 86]. 
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Бояд қайд намуд, ки забони арабӣ бештар аз соири забонҳо 

вожаҳои худро ба забони форсӣ-тоҷикӣ ворид намудааст. Бинобар ин, 

мавзуи иқтибосоти арабӣ дар забони форсӣ - тоҷикӣ аз дер боз мавриди 

таҳқиқи забоншиносон қарор гирифтааст. Омӯзиши таъсир ва нуфузи ин 

луғот ва таркибот дар забони муосири форсӣ, дарӣ ва тоҷикӣ ба таври 

илмӣ ва ҳамаҷониба имрӯзҳо ҳам идома дорад. Дар воқеъ, нуфузи 

муназзами забони арабӣ дар сарзамини паҳновари халқҳои эронинажод 

пас аз фатҳи Эрон ва Осиѐи Марказӣ аз ҷониби арабҳо оғоз гардид [36, 

12].  

Масалан, олимон муайян кардаанд, ки дар давраҳои гуногуни 

таърихи забони тоҷикӣ миқдори унсурҳои луғавии он ҳар хел будааст. 

Забоншинос Ҳ. Маҷидов бо такя ба андешаронии муҳаққиқон М.Т. 

Баҳор ва Н. Маъсумӣ навиштааст, ки дараҷаи истифодаи калимаҳои 

иқтибосии арабӣ «дар охирҳои асри XI ба 10-15% расидааст, дар асри XII 

бошад, он 22%-ро ташкил медиҳад. Калимаҳои иқтибосии арабӣ дар 

асрҳои XIII-XVI ба миқдори 70-80% афзудаанд. Ин миқдор дар забони 

тоҷикии ибтидои асри XX 60-70%-ро ташкил медод» [62, 106]. 

Лозим ба ѐдоварист, ки таъсири забони арабӣ дар истилоҳоти 

осорхонашиносӣ бештар эҳсос мешавад. Аз ин рӯ, зарур шуморидем, 

иқтибосоти арабии соҳаи мазкурро ба риштаи таҳқиқ кашида, бо 

мисолҳо шарҳ медиҳем.  

Яке аз мустаъмалтарин вожаҳои арабӣ дар фаъолияти осорхонавӣ 

истилоҳи осор мебошад, ки ба гунаи آذار ҷ. اَذَز ва اِْذز ба маънои нишона, 

аломат истифода шудааст. Вожаи мазкур дар «Фарҳанги тафсирии 

забони тоҷикӣ» чунин маънидод шудааст: 1. нишонаҳо, аломатҳо, изҳо, 

нақшҳо (мас., изи пой ѐ он чи аз касе боқӣ мемонад); осори кӯфтагӣ, 

нишонаҳои мондагӣ ва афсурдаҳолӣ; 2. таълифот; осори атиқа 

ѐдгориҳои айѐми қадим [185, 750]. Калимаи осор содаи яктаркиба буда, 

бо калимаи содаи хона пайваст гардида, калимаи мураккаби осор – хона 

- ро ба вуҷуд оварданд, ки ин тарзи маъмули калимасозӣ дар забони 
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тоҷикӣ аст. Бояд гуфт, ки вожаи осор дар забони арабӣ низ ҳамчун 

ибораи таркибӣ - изофӣ ِعْلم   اآلذار – бостоншиносӣ, دار   اآلذار – осорхонаи 

бостоншиносӣ, جَصفية   اآلذارِ  الحاريخية поксозии осори таърихӣ мавриди 

корбурди васеъ қарор дорад. Аммо дар соҳаи осорхонашиносӣ вожаи 

мазкур бештар ба таври ибораи сифатӣ ифода ѐфтааст. Масалан, осори 

таърихӣ – ашѐи ҳақиқие, ки ба ягон давра, ҳодиса ва чеҳраҳои муайяни 

таърихӣ мансуб мебошад, осори ҳунарӣ – ашѐи осорхонавие, ки 

(мусаввараҳо, асарҳои қаламкашӣ, пайкарасозӣ, санъати ороишӣ-амалӣ) 

аз ҷониби ягон ҳунарманд ѐ усто сохта шудааст 

Истилоҳи дигари иқтибосии осорхонавӣ вожаи мерос (ар. ميزاخ ҷ. 

 гирифта шуда, ба «ورث» мебошад, ки асли он аз феъли арабии (مٌاريد

маънои ба мерос гирифтани чизе аз касе омадааст. Роҷеъ ба мафҳуми ин 

вожа дар «Фарҳанги тафсириии забони тоҷикӣ» низ чунин ишора 

шудааст: 1. он чи ба ирс мондааст, молу пуле, ки аз мурда ба ворисонаш 

мондааст: мероси аз падар монда; 2. ѐдгориҳои маданӣ, адабӣ, меъморӣ 

ва ғ., ки аз гузаштагон ба наслҳои оянда расидаанд: мероси адабӣ осори 

адабии гузаштагон; мерос гузоштан мерос мондан; ба мерос гирифтан // 

мерос гирифтан соҳиби мерос шудан [185, 790]. Деҳхудо низ дар 

луғатномаи хеш оид ба маънои вожаи мазкур чунин мегӯяд: 1. Моле, ки 

аз мурда ба касе расад. 2. Он чи ки шахс барои вориси худ мегузорад, 

пас аз марг [193, 21967].  

Бояд гуфт, ки муодили вожаи мазкур дар забони англисӣ heritage 

дар фаронсавӣ patrimoine дар испонӣ patrimonio ва дар забони олмонӣ 

бошад, Natur- und Kulturerbe истифода мешавад. Аммо ҳамчун истилоҳи 

соҳаи осорхонашиносӣ бо ибораҳои мероси таърихӣ-фарҳангӣ, ва мероси 

табиӣ бисѐр маънои фароху васеъ дорад. Мероси таърихи-фарҳангӣ 

гуфта, объектҳо ѐ ашѐҳои таърихии фарҳанги моддӣ ва маънавиро гӯянд, 

ки аҳаммияти таърихӣ, илмӣ ва фарҳангии умумибашарӣ, умумидавлатӣ 

ѐ маҳаллӣ доранд. Мероси табиӣ – офаридаҳои  муштараки  инсон ва  

табиат, манзараҳо, мавзеъҳои табиӣ, ки аз нигоҳи таърихӣ, эстетикӣ, 
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этнологӣ, антропологӣ ва маърифатӣ-тарбиявӣ арзиш ва аҳаммияти 

бузург доранд [200]. Дар натиҷаи осорхонавикунонӣ мероси табии ғайри 

манқул онҳо ба объектҳои намоиши осорхонавӣ табдил меѐбанд.  

Ин ҳарду намуд мерос дар навбати худ ба мероси малмус ва 

ғайрималмус (моддӣ ва ғайри моддӣ) ҷудо мешаванд. Ба мероси малмус 

ѐдгориҳои таърихӣ, бинову маконҳои бостонӣ, муҷассамаҳо, осори 

ҳунарӣ ва китобу аснод шомил мешаванд, ки ин мерос барои ояндагон 

ва хоссатан барои илми бостоншиносӣ ва осорхонашиносӣ арзишманд 

мебошанд. Мероси ғайрималмус (маънавӣ), фарҳанги маънавии 

башарият мебошад, ки суннатҳои шифоҳӣ, одоб, расму русум, ҷашну 

оин ва анъанаҳои ҷомеаро дар як давраи таърихӣ фаро мегирад. 

Мавриди зикр аст, ки ҳама он мероси таърихию фарҳангии малмус ва 

ғайри малмус дар осорхонаҳо ҳифзу нигоҳдорӣ ва муаррифӣ карда 

мешаванд. 

Аз гуфтаҳои зикргардида дар мавриди таърифи мерос метавон 

чунин хулоса кард. Ҳар он ашѐи муҳимми таърихю фарҳангӣ ва табиие, 

ки аз наслҳои пешин ба ояндагон расидааст ѐ ба ибораи дигар тамоми 

он чизе, ки аз гузаштагон ба ояндагон ба ѐдгор мондааст, чи моддӣ 

бошад ѐ ғайри моддӣ мерос гуфта мешавад. 

Яке аз вожаҳои дигари арабӣ, ки дар фаъолияти осорхонавӣ ба 

таври хеле васеъ ва густурда корбурд мешавад, истилоҳи ҳифз (ар. حفظ) 

аст, ки он масдар аз феъли арабии «حفظ» буда, ба маънои нигоҳ доштан, 

нигоҳдорӣ, нигоҳдошт, муҳофизат, ҷилавгирӣ, посдорӣ омадааст [168, 

182]. Вожаи мазкур дар «Луғатномаи форсии Амид» чунин шарҳ 

ѐфтааст: 1. Нигоҳбонӣ кардан, нигоҳдорӣ кардан; 2. Ҷилавгирӣ аз 

нобудшавии чизе; 3. Ёд гирифтан ва аз бар кардани шеър ѐ матлабе [194, 

430]. Муодили истилоҳи ҳифз дар забони англисӣ рrotection, дар 

фаронсавӣ protection, дар лотинӣ praesidium ва дар забони тоҷикӣ 

нигоҳдорӣ мебошад. Дар забони арабӣ низ бо истифода аз вожаи мазкур 

ибораҳои таркибии изофӣ хело зиѐд ба чашм мерасад. Масалан, لمالا  حفظ 
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– нигоҳдорӣ кардани молу амвол, حفظ السز – пинҳон кардани сирру асрор, 

 ҳифз ва – حفظ اآلذار ,аз бар намудани (аз ѐд кардан) китоб – حفظ الکحاب

нигоҳдорӣ кардани осор.  

Бояд қайд намуд, ки ибораи «حفظ اآلذار» дар соҳаи осорхонашиносӣ 

ва бостоншиносӣ корбурди васеъ дошта, мавриди истифодаи 

мутахассисон қарор гирифтааст. Масалан, ҳифзи ашѐи осорхонавӣ – 

риояи дурусти реҷаи нигоҳдории ашѐи осорхонавӣ дар фонд ва 

экспозитсияи осорхона мебошад, ҳифзи осорхона – низоми чорабиниҳое, 

ки дахолатнопазирии осорхона ва ашѐи осорхонавӣ, ҳифзи он аз дуздӣ, 

осеббинӣ ва сӯхторро таъмин менамояд. Одатан ҳифзи осорхона ба 

зиммаи хадамоти махсус вогузор карда мешаванд. Ғайр аз ин дар 

тамоми осорхонаҳо низоми худкори бонгдиҳии (сигнализатсия) 

муҳофизатӣ ва сӯхтор насб карда меша вад [5, 92]. Ҳамзамон, як гурӯҳ 

ибораҳое вуҷуд дорад, ки бо вожаи ҳифз таркиб ѐфта, дар фаъолияти 

осорхонавӣ мавриди истифода қарор гирифтаанд: ҳифзи арзишҳои 

таърихӣ, ҳифзи мероси фарҳангӣ, ҳифзи осори таърихӣ ва ҳунарӣ, ҳифзи 

ёдгориҳои таърихӣ, ҳифзи ганҷинаҳои фарҳангӣ, ҳифз ва нигоҳдории осори 

бостонӣ, ҳифз ва бозсозии биноҳои таърихӣ ва ғайра.  

Ҳатто дар матни асосии Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

осорхонаҳо ва фонди осорхонаҳо» вожаи ҳифз ба чунин маъно ифода 

гардидааст: «Ашѐи осорхонавӣ - ашѐи арзишманди қадимӣ ѐ муосир, ки 

таърих, сифат ѐ нишонаҳои махсусаш барои ҷомеа ҳифз, омӯзиш ва 

намоиши оммавии онро зарур месозад» [197]. Воқеан, яке аз ҳадафҳои 

асосии бунѐди осорхонаҳо низ дар он аст, ки ба василаи онҳо метавон 

мероси арзишмандеро, ки дар тӯли қарнҳо баҷо мондаанд, аз газанди 

замона ҳифз кард ва инчунин, имкони дидорашонро барои мардум 

фароҳам сохт. 

Дар фаъолияти осорхонавӣ корбуди вожаи тармим сермаҳсул буда, 

истифодаи муродифоти тоҷикии он бозсозӣ ва барқарорсозӣ каммаҳсул 

мебошад. Вожаи мазкур арабӣ (ар. جزميم ҷ.جزميمات) буда, масдар аз боби 
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тафъил мебошад. Решаи аслии ин вожа «رمم» буда, ба маънои таъмир 

кардан, ислоҳ кардан, барқарор кардан, дуруст кардан аст. 

Фарҳангшиноси машҳури тоҷик Сайидраҳмон Сулаймонӣ дар 

«Фарҳанги арабӣ-тоҷикӣ» вожаи мазкурро чунин шарҳ додааст: 

Тармим: 1. Бозсозии сохтмони кӯҳнаву фарсуда, таъмир, тармим. 2. 

Нусхабардорӣ; ҳарф ба ҳарф (айнан)-кӯчонӣ. Шакли ҷамъи он бошад, 

  .буда, ба маънои корҳои таъмирӣ (тармимӣ) омадааст [181, 478] جزميمات

Муодили вожаи тармим дар забони англисӣ restoration, дар 

фаронсавӣ restauration, дар  лотинӣ restitutionis ва дар забони тоҷикӣ 

бошад, ба маъноҳои марам мат, бозсозӣ ва барқарорсозӣ ифода 

гардидаст. Дар забони арабӣ низ ибораҳое вуҷуд доранд, ки бо вожаи 

тармим якҷо шуда, ибораҳои изофӣ ва сифатиро ташкил додаанд, мисли: 

 бозсозии – جزميم اآلذار ,барқарорсозии (бозсозӣ) бинои кӯҳан – جزميم المنشل القذيم

осор,  َجزميم اللٌحةَ  الفنية – тармиму навсозии ҳунари наққошӣ ва ғайра. Вожаи 

тармим дар илми осорхонашиносӣ маъмултарин истилоҳи соҳа ба ҳисоб 

рафта, дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» ба маънои таъмир 

кардан, ислоњ кардан, дуруст кардан, мараммат, иморат тавзеҳ ѐфтааст 

[186. 324].    

Бояд тазаккур дод, ки тамоми осори атиқае, ки дар натиҷаи 

ҳафриѐтҳои бостоншиносӣ аз зери хок берун оварда мешаванд, аз ҷиҳати 

қадимият доштанашон маъмулан шикастапора ѐ сифати аслии худро аз 

даст додаанд. Аз ин лиҳоз, осори бозѐфтшуда аз ҷониби мутахассисон ва 

тармимгарон мараммат ва бозсозӣ карда мешаванд, то ин ки шакли 

аввалияи онҳо ба даст ояд. Маълум аст, ки бозѐфтҳои бостоншиносӣ 

осори манқул буда, пас аз корҳои тармимгарӣ ба осорхонаҳо интиқол 

дода мешаванд. Ҳатто гуфта метавонем, ки дар осорхонаҳо шуъбаҳои 

махсус баҳри тармим ва бозсозии ашѐ ва коллексияи осорхонавӣ 

фаъолият менамояд. Инчунин, метавонем, фаъолияти тармим ва 

тармимгариро ба навъҳои гуногун ҷудо намоем: 

1. Тармими осори коғазӣ (нусхаҳои хаттӣ, китобу дасхатҳои нодир),  
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2. Тармими осори сафолӣ (зарфҳо, кӯза, табақ ва пиѐлаҳои сафолӣ),  

3. Тармими осори фулузӣ (зарфҳо ва сиккаҳои фулузӣ).  

4. Тармими осори тасвирӣ (расму мусаввараҳо) ва ғайра.  

Тармим иборат аст, аз кори таъмиру бозсозӣ ва ин коре аст, ки ба 

чирадастӣ ва дониши кофӣ ниѐзманд аст.  

Маъраз (ар. معزض ҷ. معارض) бо фатҳи «ро» исми макони феъли 

арабии «عرض» буда, ба маънои намоишгоҳ, ҷои нишон додани чизе 

ифода ѐфтааст [168, 508]. Таърифи вожаи маъраз дар «Луғатномаҳои 

форсии Деҳхудо ва дуктур Муин» чунин тавзеҳ ѐфтааст: 1. Ҷои зоҳир 

кардани чизе, 2. Ҷое, ки чизеро арза мекунанд, 3. Арзагоҳ, намоишгоҳ, 4. 

Мавзеъ, ҷойгоҳ [193, 525]. Дар забони тоҷикӣ муодили вожаи маъраз 

калимаи намоишгоҳ, дар англисӣ exhibition, дар фаронсавӣ exposition ва 

дар лотинӣ fair истифода мешавад. Инчунин, вожаҳои gallery, event, 

display, show, exposition аз рӯйи мазмуну мафҳум ба ҳам наздик буда, ба 

маънои намоишгоҳ корбурд мешаванд.  

Дар мазвӯи меҳварии мо яъне, соҳаи осорхонашиносӣ низ вожаи 

маъраз серистеъмол мебошад, зеро осорхона худ маконе аст, ки дар он 

осори таърихӣ ба (маърази тамошо) намоиш гузошта шудаанд. Шурои 

байналмилалӣ оид ба осорхонаҳо (ИКОМ) оид ба таърифи вожаи 

намоишгоҳ ва намоиш чунин мегӯяд: чизе, ки ба намоиш дода мешавад 

ва макони намоиши он чиз, осори намоиш додашуда, маконе, ки 

намоишгузорӣ дар он ба анҷом мерасад. 

Ин вожа бештар бо калимаҳои дигар таркиб ѐфта, ибораҳои 

сифатӣ (мавсуф ва сифат) месозад ва ин ибораҳо бевосита дар илми 

осорхонашиносии навин мавриди истифодаи мутахассисони ин соҳа 

қарор гирифтаанд. Масалан, المعزض المحنقل – намоишгоҳи сайѐр, المؤقحة ًالذائمة 

 намоишгоҳи – المعزض الذًلي ,намоишҳои муваққатӣ ва доимӣ – المعارض

байналмилалӣ ва ғайра. Инчунин, мутахассисони соҳаи осорхонашиносӣ 

маъраз ѐ намоишгоҳро аз рӯйи муддат ва замони баргузорӣ ба ду қисмат 
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тақсим намудаанд: а) намоишгоҳи доимӣ, б) намоишгоҳи муваққатӣ, ки 

ҳарду навъаш дар фори осорхонадорӣ корбурди васеъ дорад. 

Ҳафриѐт (ар. حفزيات ҷ. أحفار ва أحافيز - ковиш, ҳаффорӣ, кандан) аз 

феъли арабии  (حفر) гирифта шуда, ба маънои кофт, канд; кофта 

баровард, кофта ѐфт (чизеро) омадааст [168, 182].. Калимаи арабии 

ҳафриѐт дар забони тоҷикӣ серистеъмол буда, мавриди истифодаи 

бостоншиносон қарор гирифтааст. Дар ҳоле, ки дар забони тоҷикӣ 

муодили он, калимаи ковиш ва ибораи ковишҳои бостоншиносӣ вуҷуд 

дорад. Дар забони арабӣ низ роҷеъ ба вожаи мазкур ибораҳое чун  علم

علماء الحفائز - ,бостоншиносӣ  (археология) – الحفزيات  бостоншиносон 

истифода мешавад. Қобили зикр аст, ки вожаи ҳафриѐт истилоҳи илмии 

бостоншиносии осорхонавӣ мебошад. Зеро ҳама он ашѐе, ки дар натиҷаи 

ковишҳои бостоншиносӣ ба даст меоянд, баҳри ҳифз ва нигоҳдошти 

онҳо бевосита ба осорхонаҳо интиқол дода мешаванд. Аз ин рӯ, вожаи 

мазкур дар фаъолияти осорхонаҳо корбурди фаровон дорад. 

Истилоҳи ҷаззоб ѐ ҷаззобият (ар. جذابيث – дилрабоӣ, зебоӣ) дар 

фаъолияти оммавӣ-маърифатии осорхона корбурди фаровон дорад. Дар 

фарҳанг ба маънои он ки ва он чи хусусияти ба худ љалб карданро ифода 

кардааст [186, 604]. Ҷаззобият яке аз махсусиятҳои умумии ашѐи 

осорхонавӣ буда, қудрати диққати тамошобинро ҷалб намудани ашѐ дар 

ҷараѐни иртибот бо осорхона мебошад. Ҷаззобият пеш аз ҳама ба зоҳири 

ашѐ (шакл, андоза, ранг) инчунин, ба арзишҳои бадеӣ, ѐдгорӣ ва 

таърихии ашѐ вобастагӣ дорад. Хусусиятҳои умумии ашѐи осорхонавӣ, аз 

ҷумла ҷаззобияти он ҳангоми пажуҳиш ва ҳамчун экспонат қабул 

кардани он муайян карда мешаванд [5, 43]. 

Иқтибоси дигаре, ки корбурди он дар фаъолияти осорхонавӣ 

мавйеи муҳим дорад, вожаи ҳадя ѐ ҳадянамоӣ мебошад. Асли вожаи 

мазкур арабӣ (ар. ىذية ҷ. ىذايا  ) буда, дар луғатномаҳо ба маънои туҳфа, 

армуғон омадааст [168, 850]. Дар соҳаи осорхонашиносӣ ҳадя – ин ба 

таври бебозгашт ба осорхона супоридан ва ба шумули моликияти 
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осорхона даровардани маҷмуа (коллексия) ѐ ашѐи дорои арзиши 

осорхонавӣ аз тарафи ташкилотҳо ѐ ашхоси алоҳида мебошад. 

Ҳадянамоӣ яке аз роҳҳои мукаммалгардонии  фонди осорхона ба ҳисоб 

меравад. Шахс ѐ ташкилоте, ки ба таври бебозгашт маҷмуа ѐ ашѐи дорои 

арзиши осорхонавиро ба осорхона месупорад ва ба шумули моликияти 

осорхона медарорад онро ҳадякунанда мегӯянд. Ҳадя бо санади қабули 

ашѐ барои нигоҳдории доимӣ ба расмият дароварда мешавад. Тибқи 

дастур нусхаи сеюми санади қабули ашѐ барои нигоҳдории доимӣ ба 

ҳадякунанда супорида мешавад. Дар баъзе мавридҳо китоб ѐ картотекаи 

ҳадякунандагон боз карда мешавад [5, 50]. 

Вожаи арабии асл (ар. أصل ҷ. أصلة ва أصٌل – асос, бун, ҷавҳар, зот) 

дар соҳаи осорхонашиносӣ корбурди фаровон дорад. Муодили он дар 

забони лотинӣ вожаи оргинал истифода мешавад, ки дар фарҳанг ба 

маъноҳои зерин ишора шудааст: 1. Асл, нусхаи асл. 2. Дастхат ѐ 

дастнависи асар [177, 162]. Вожаи мазкур дар фаъолияти осорхонавӣ низ 

тақрибан ба ҳамин маънӣ корбурд шудааст. Асл шайъи ҳақиқӣ-аслӣ ва 

сарчашмаи асосии дониш оид ба табиат, таърих ва санъат буда, асоси 

фонди осорхонаро ташкил медиҳад. Дар фаъолияти осорхонавӣ дараҷаи 

аслият вобаста ба гурӯҳҳои гуногуни ашѐи осорхонавӣ ба таври 

мухталиф муайян карда мешавад. Масалан, барои осори санъат асл он 

ашѐест, ки аз ҷониби худи ҳунарманд сохта шудааст, барои осори 

таърихӣ асл он бозѐфти ҳақиқиест, ки ба ягон давра, воқеа ва ѐ чеҳраҳои 

ашхоси муайяне нигаронида шудааст. Барои мероси хаттӣ асл он нусхаи 

дастнависест, ки аз ҷониби худи муаллиф китобат шудааст. Аслияти 

ашѐи таърихӣ ҳамеша дар мизони қобили таваҷҷуҳ қарор дошта, 

хусусияти иттилоотӣ ва таъсирнокии ашѐи осорхонавиро муайян мсозад 

[5, 96]. 

Ҳамин тавр, аз мисолҳои боло дида мешавад, ки ҳамаи иқтибосоти 

арабии соҳаи осорхонашиносӣ пурра аз калимаҳои арабӣ ташкил 

ѐфтаанд. Дар баробари ин, як теъдод истилоҳоти осорхонашиносӣ 
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мавҷуд аст, ки дар натиҷаи калимасозӣ, ки ҷузъашон арабӣ-тоҷикӣ, 

тоҷикӣ-арабӣ ва арабӣ-арабӣ мебошанд, сохта шудааст. Ба таври 

мухтасар чандтои онро намуна меорем: 

а) истилоҳоте, ки як ҷузъашон арабӣ ва ҷузъи дигарашон тоҷикӣ 

мебошанд; 

Осорхона – аз решаи арабии آثار – осор – ѐдгорињои айѐми ќадим ва 

калимаи тоҷикии хона – макон, љой, ошѐн таркиб ѐфтааст. Ин истилоҳ 

дар қолаби калимасозии детерминантивӣ [калимаҳои мураккаби тобеъ] 

сохта шудааст, ки маънояш ҷой ѐ макони нигоҳдории осори таърихӣ-фа 

фарҳангӣ мебошад. 

Аҷоибхона – аз решаи арабии عجائب – аҷоиб ба маънои аљиб, 

њайратовар, аљибу ѓариб, диќќатљалбкунанда, шавќовар ва ва вожаи 

тоҷикии хона рӯйидааст, яъне 1 عجائب خانه. хонае, ки дар он чизњои аљоиб 

намоиш дода мешавад, намоишгоњи чизњои аљоиб. 2. књн. осорхона, 

музей [186, 107]. 

Маҳфузгоҳ – аз вожаи арабии محفوظ – маҳфуз ба маънои 

нигоњдошта, эмин ва калимаи тоҷикии гоҳ – ҷой, макон (ба ин маъно 

бештар ҳамчун ҷузъи пасини калимаҳои мураккаб меояд), яъне ҷойе, ки 

барои нигоҳдории ашѐи осорхонавӣ ба таври махсус муҷаҳҳаз гардонда 

шудааст. Ашѐ дар он тибқи низоми нигоҳдории дар осорхона 

муқарраргашта ҷойгир карда мешаванд. Дар маҳфузгоҳ реҷаи ҳарорату 

намнокии барои ҳифзи ашѐ зарур ва шароити барои коркарди илмии 

онҳо ва истифодаи онҳо тибқи талаботи дастурҳои амалкунанда таъмин 

ва муҳайѐ карда мешаванд. Дар осорхонаҳои бадеӣ вожаҳои захирахона 

ѐ махзан низ корбурди васеъ дорад [5, 124]. 

Амсиласозӣ – ин калима аз як ҷузъи арабӣ тавассути феъли тоҷикии 

соз [асоси замони ҳозира] ва пасванди -ӣ сохта шудааст. Амсиласозӣ яке 

аз усулҳои умумиилмии дар соҳаи осорхонашиносӣ васеъ 

истифодашаванда мебошад. Моҳияти асосии он сохтани объектҳои 

муҳимми таърихӣ-фарҳангӣ ба шакли назариявӣ – амсилаҳо мебошад, ки 
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ҷанбаҳои муҳимми объекти аслиро инъикос намуда, онро дар раванди 

таҳқиқи илмӣ иваз мекунад [5, 72]. 

Ҷамъоварӣ – ҷузъи аввал вожаи арабии جمع серъмаъност. Дар 

«Фарҳанги забони тоҷикӣ» ба маънои 1. фароњам, гирду ѓун: њама љамъ 

будан. 2. ѓундоштан, тўб кардан шарҳ ѐфтааст [186, 607]. Ҷузъи дигараш 

тавассути феъли тоҷикии овар [асоси замони ҳозира] ва пасванди-ӣ сохта 

шудааст. Ҷамъоварӣ қисми таркибии мукаммалгардонии маҷмуаҳои 

осорхонавӣ - корҳои амалӣ оид ба пайдо кардан ва ҷамъоварӣ намудани 

ашѐи дорои аҳаммияти осорхонавӣ дошта мебошад. 

Сайрнома –  қисми аввали вожаи мазкур аз калимаи арабии سیر –

гардиш, сафар, саѐњат, тамошо ва қисм дуюми он вожаи аслан тоҷикии 

нома, ки дар форсии миѐна ба гунаи namak, форсии бостон *namaka ба 

маънои нома, навишта, китоб ифода ѐфтааст [199, 2717]. Дар фаъолияти 

осорхонавӣ сайрнома ҳуҷҷати асосии гузарондани сайри осорхонавӣ, ки 

мундариҷаи ғоявӣ, объектҳо ва роҳҳои нишондиҳӣ, хатсайр ва 

давомнокии сайрро муайян мекунад. Сайрнома дар асоси њамон 

пайдарњамӣ ва даврабандие, ки намоиши объектњо ба амал омадааст 

тартиб дода шуда, дар он мазмуну мантиқи баѐни мавод ва асоснокии 

сухан мавзуи меҳварии он бояд бошад. Дар ќисмати ибтидоии матни 

экскурсия баѐнияи мухтасар дар бораи осорхона дода мешавад (кай 

ифтитоҳ ѐфтани осорхона, масоҳати умумии он, ќисматњои асосии 

экспозитсия) инчунин мавзўъ ва маќсади экскурсия баѐн мегардад. 

Матни сайрнома бояд буррою фањмо ва кўтоњ бошад, то ин, ки 

тамошобинонро ба дарки љиддии мавод водор созад. Ин омил боиси 

имконияти баланд бардоштани таъсири илмии экскурсия шуда 

метавонад. Матни сайрнома метавонад хеле васеъ ва ѐ хеле 

махсусгардонидашуда бошад ва он барои шуъбаҳои алоҳидаи осорхона 

истифода бурда мешавад.  

Бояд гуфт, ки матни сайрномаи осорхонавӣ наметавонад доимӣ ѐ 

карахт бимонад, зеро осорхона вазифадор аст, ки вобаста тақозои замон 
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экспозитсияро таҷдид намуда, проблемаҳо ва ѐ мавзуъҳои актуалиро 

иникос намояд. 

б) истилоҳоте, ки як ҷузъашон тоҷикӣ ва ҷузъи дигарашон арабӣ 

мебошад; 

Роҳбалад – аз решаи тоҷикии роҳ – гузар, ҷодда, кӯча ва калимаи 

арабии بلد – балад – шинос бо чизе; воќиф, огоњ; роњнамо; балад будан ба 

чизе шинос будан бо чизе, огоњї доштан аз (сирру асрори) чизе сохта 

шудааст [186, 129]. Дар фаъолияти осорхонавӣ роҳбалад – корманди 

шуъбаи илмӣ-маърифатии осорхона мебошад, ки оид ба моҳияи ашѐи 

осорхонавӣ ба тамошобинон маълумот медиҳад. Ба қавли дигар шахси 

тавзеҳдиҳанда ѐ шореҳи экспозитсияи осорхонаро роҳбалад мегӯянд. 

Вазифаи асосии роњбалад он аст, ки ба тамошобин маълумоти наве дода 

тавонад. Ба таври дигар, роҳбалад мубаллиғи ғояҳоест, ки экспозитсия 

бо мақсади таблиғи онҳо ташкил шудааст. Аз ин сабаб ӯро зарур аст, ки 

тамоми паҳлуҳои маводи экспозитсияро аз худ намояд ва ба тамошобини 

осорхона на танҳо «тамошо кардан», балки «дарк кардан»-ро омӯзонад. 

Роҳбалад инчунин ба экскурсия тайѐрӣ дида, тамошобинро на танҳо бо 

экспонат шинос намояд, балки ба ӯ лозим меояд, ки аҳаммияти таърихии 

ин ѐ он давлат ва мақеи ҷамъиятии онро дар таъриху фарҳанги тоҷикон 

маънидод кунад. Аз ин хотир, пурра аз худ намудани методҳои 

экскурсионӣ яке аз вазифаҳои зарурии кормандони илмӣ ва роҳбаладони 

осорхона аст, ки мунтазам бо тамошобин дар тамосанд. 

Сармуҳофиз – ҳиссаи аввали ин истилоҳ аз вожаи тоҷикии сар – 

раис, сардор ва ҳиссаи дигараш аз решаи арабии محافظ – муҳофиз – 

њифзкунанда, мудофиакунанда, нигањбон таркиб ѐфтааст [186, 904]. Дар 

маҷмуъ сармуҳофиз корманди осорхона, ки фаъолияти илмӣ-фондиро 

ташкил намуда, барои ҳифзи ашѐи осорхонавӣ дар фондҳо ва 

экспозитсияи осорхона масъул мебошад. Инчунин корҳои бақайдгирӣ, 

таснифи илмӣ, нигоҳдорӣ, тармим ва консерватсияи ашѐи осорхонавиро 

роҳбарӣ менамояд. 
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в) истилоҳоте, ки ҳарду ҷузъашон арабӣ мебошанд; 

Хатсайр – аз ду вожаи арабӣ خط – тарз, роњ, равиши 

пешгирифташуда дар коре ва سیر – гардиш, сафар, саѐњат, тамошо таркиб 

ѐфта, ба маънои хати сайр ѐ хати њаракат ифода гардидааст [186, 446]. 

Вожаи мазкур дар фаъолияти осорхонавӣ корбурди фаровон дорад, зеро 

тартиби гузаронидани экскурсия дар осорхона аз рӯйи хатсайри муайян 

оғоз меѐбад. Хатсайр - ин роњи њаракати гурӯњи тамошобин аз як 

объекти экскурсионї ба объекти дигар мебошад, ки бевосита ба мавзўи 

экскурсия ва љойгиршавии экспонат вобаста мебошад. Ё ин ки хатсайр 

тартиби аз тарафи осорхона муқарраргардидаи тамошои экспозитсия, ки 

хусусияти гурӯҳи тамошобинон, мавзуи тамошоро муайян мекунад. 

Масалан, Барои тамошобинони якнафара бештар низоми аломатҳои 

сайр – оғози тамошо, идомаи тамошо ва ғ. истифода бурда мешавад [5, 

73]. 

Ба ҳамин тариқ, маводи баррасишуда гувоҳи он аст, ки мавқеи 

иқтибосоти арабӣ, дар ташаккул ва ифодаи истилоҳоти соҳаи 

осорхонашиносӣ дар забони тоҷикӣ кам набудааст. 

2.4. Истилоҳоти фаронсавии осорхонашиносӣ 

Дар дарозои таърих дар натиҷаи рӯйдодҳо ва ҳодисаҳои таърихӣ 

дар баробари забонҳои арабӣ, юнонӣ ва русӣ инчунин, калимаҳои 

фаронсавӣ низ ба забони форсӣ-тоҷикӣ ворид гардидаанд, ки омӯзиш ва 

таҳқиқи онҳо як амри зарурӣ мебошад. Забони фаронсавӣ аввалин 

забони аврупоӣ аст, ки дар манотиқи Эронзамин мавриди омӯзиш қарор 

гирифта буд. Бо ҳамин далил вожаҳои фаронсавӣ аз лиҳози теъдод ва 

корбурд дар забони форсӣ-тоҷикӣ ҷойгоҳи вижаро касб кардаанд. Оид 

ба таърихи вуруди калимаҳои фаронсавӣ ба забони форсӣ забоншиноси 

эронӣ Сапеда Наввобзода Шафеӣ дар мақолаи худ таҳти унвони 

“Баррасии тағйироти маъноӣ ва корбурди вомвожаҳои забони 

фаронсавӣ дар форсӣ” чунин ишора намудааст: “Аз қарни XVII мелодӣ 
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сели мубаллиғони мазҳабӣ ва сайѐҳони фаронсавӣ сабаби эҷоди равобит 

байни Эрон ва Фаронса шуд ва дар қарни XIX бо шуруи сафарҳо, 

табодулоти фарҳангӣ, истифодаи устодони хориҷӣ (фаронсавӣ), тарҷума 

ва чопи китобҳо ин равобит сурати ҷиддитаре ба худ гирифт, ки яке аз 

дастовардҳои он вомгирии вожаҳои гуногуни илмӣ, фаннӣ ва низомӣ аз 

забони фаронсавӣ буд” [108, 109]. 

Дар воқеъ, теъдоди вожаҳои фаронсавӣ дар забони тоҷикӣ-форсӣ 

нисбат ба дигар забонҳои аврупоӣ бештар ба назар мерасад. Пешрафти 

илму техника ва фановарӣ, боис гашт, ки сели вожаҳои аврупоӣ 

(фаронсавӣ) дар заминаҳои мухталифи илмию фаннӣ ба забони форсӣ 

сарозер шуд. Ин падида дар навбати худ соҳаи осорхонашиносӣ ва 

фаъолияти осорхонаҳоро бетаъсир нагузошт. Калимаву истилоҳоти 

фаронсавӣ бо мурури замон истеъмоли умумиҷаҳонӣ пайдо карда, 

баъзеашон дар забонҳои ҷудогона иқтибос гардида, ҳатто худӣ шуданд. 

Чунин вожаҳоро дар фаъолияти осорхонаҳо пайдо кардан мумкин аст. 

Бисѐре аз вожаҳои фаронсавие, ки дар соҳаи осорхонашиносӣ мавриди 

истифодаи мутахассисони соҳа қарор гирифтаанд, то ҳол маъно ва 

мафҳумҳои аввалияи худро ҳифз карданд.  

Масалан, яке аз машҳуртарин ва серистеъмолтарин калимаи 

фаронсавӣ дар фаъолияти осорхонавӣ вожаи витрина аст, аммо аз 

замони вуруди он ба забони форсӣ то имрӯз ба ҳамон шакл ва маънои 

аслиаш ба таври васеъ муравваҷ мебошад. Ҳарчанд, ки дар 

фарҳангномаҳои муътабари форсӣ-тоҷикӣ муодили он ба гунаҳои 

қафасаи шишагӣ ва равзанаи шишадор мавриди корбурд қарор 

гирифтааст. Аммо истифодаи истилоҳи витрина дар муқоиса ба 

иборавожаҳои қафасаи шишагӣ ѐ равзанаи шишадор пазириши 

беҳтареро дар миѐни осорхонашиносон касб намудааст. Зеро он бисѐр 

оммафаҳм, умумистеъмол ва сермаҳсул аст. 

Ҳамчунин, истилоҳи дигари мавриди назар этикетка мебошад, ки 

асли он вожаи фаронсавӣ буда, ба маънои тамға ва аломат корбурд 
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мешавад. Аммо дар забони тоҷикӣ аз ҷониби осорхонашиносон ва 

фарҳангнигорон муодилҳои он сохтвожаҳои зернавишт, барчасп ва 

шарҳи кӯтоҳ пешниҳод гардидаанд. Вале истилоҳи фаронсавии этикетка 

дар забони тоҷикӣ бар муқобили вожаи тоҷикии зернавишт истодагарӣ 

карда натавонист. Дар натиҷа калимаи зернавишт ҷойгузини вожаи 

этикетка гардид. Зернавишт гуфта, дар фаъолияти экспозитсионии соҳаи 

осорхонавшиносӣ, матни экспозитсияро гӯянд, ки шарҳи мухтасари ҳар 

як экспонатро баѐн мекунад. 

Муляж – аз вожаи фаронсавии moulage гирифта шуда, ба маънои  

сохтан, ба нақша гирифтан истифода шудааст. Муодили он дар забони 

тоҷикӣ вожаи арабии ملوه – мулӯҳ ба маънои чизи сохтаи њамшакл ва 

њамранги чизи дигар, ки барои фиреби назар гузошта мешавад (ба 

монанди хўса), ба кор бурда мешавад [186, 875]. Истилоҳи муляж дар 

фаъолияти осорхонавӣ корбурди васеъ дорад. Муляж амсилаи калони 

шакли зоҳирии ашѐи осорхонавӣ, ки шакл, андоза ва ранги онро айнан 

инъикос мекунад. Аммо аз рӯйи ҳаҷм ва андоза фарқ менамояд Муляжро 

аз ашѐи аслӣ ѐ аз рӯйи тасвири дар акс омадаи он айнан дақиқкорона 

сохтан мумкин аст. Дар осорхона муляжҳо асосан ба фонди илмӣ-

ѐрирасон шомил мегарданд. Ҷамъоварии муляжҳо ҳамчун ашѐи 

осорхонавӣ мисли ҷамъоварии ашѐи фонди асосӣ зарур мебошад [5, 83]. 

Истилоҳи дигари иқтибосии соҳаи осорхонашиносӣ калимаи модел 

– modele мебошад, ки дар фарҳанг ба чунин маъноҳо тавзеҳ ѐфтааст: 1. 

нусха, тасвир, наќша ѐ намунаи хурди чиз, ки аз рўйи он чизеро бо 

теъдоди зиѐд истењсол мекунанд: модели њавопаймо. 2. навъ ѐ намунаи 

сохти ягон мошин ва асбоби техникї; муќ. тамѓа [186, 848]. Ё ашѐе, ки ба 

сифати модел дар илм ва техника мавриди истифода қарор гирифтааст. 

Аммо дар фаъолияти осорхонавӣ, модел соҳиби мақом ва сифати ашѐи 

осорхонавӣ мегардад. Ашѐи ҳаҷмноки таҷдидшуда, ки бо мақсади ба 

намоиш гузоштан ҷиҳати ивази ашѐи аслӣ, механизмҳо ва қисмҳои дигар 

сохта шудааст. 
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Буклет – (аз фр. bouclette – китобча ѐ варақаи хурди таблиғотӣ) 

нашрияи осорхонавии суратдори хурде, ки дар қисматҳои дарунӣ ва 

берунии он оид ба мавзуи муайян маълумоти фишурдаи зарурӣ ҷой дода 

шуда, он ба ду ва ѐ се қисмат қат қарда мешавад. Мақсади асосии таҳияи 

чунин буклет дар осорхонаҳо, ин тарғибу ташвиқи мероси арзишманди 

таърихию фарҳангӣ, ашѐи осорхонавии дар намоиш буда ва ѐдгориҳои 

берун аз осорхона мебошад. Инчунин роҳнамоҳо, ѐддоштҳои тарғиботӣ 

ва иттилоотӣ (дар бораи воқеа ѐ чеҳраи мушаххас), маводи 

намоишгоҳҳо, буклетҳои хотиравӣ, барномаҳо, даъватномаҳо дар шакли 

буклет нашр карда мешаванд [5, 45]. 

Код - (аз фр. сode - рамз) маҷмӯи рамзҳо ва тартиби муайяни 

қоидаҳое, ки бо ѐрии онҳо маълумот метавонад, ҳамчун рамзбандишудаи 

муаян интиқол дода шавад [186, 644]. Дар истилоҳоти осорхонашиносӣ 

вожаи код ҳамчун низом барои муайян намудани маҷмӯи қоидаҳои 

бунѐди экспозитсияи осорхона, яке аз ҷузъҳои забонии осорхона ба 

ҳисоб меравад, ва дарки хуби тамошобинони осорхонаро дар рафти 

робита бо  коди (рамз) осорхона таъмин менамояд. Код ѐ рамз қисми 

таркибии аломати бақайдгирӣ мебошад, ки тибқи талаботи дастурҳои 

амалкунанда ба ҳар як воҳиди бақайдгирӣ дарҷ карда мешавад. 

Архитектура – (аз фр. architecture - меъморӣ) дар “Луғати русӣ-

тоҷикии истилоҳоти санъат” чунин шарҳу тавзеҳ ѐфтааст: 1. Санъати ба 

лоиҳа даровардан, сохтан ва аз ҷиҳати бадеӣ оростани биною иншоот. 2. 

Хусусият ва услуби бадеии бино. 3. Илме, ки моҳияту қимати бадеии 

иморатро таҳқиқ мекунад [177, 27]. Дар соҳаи осорхонашиносӣ 

архитектура – бинои меъморӣ ва ѐ сохтмони макони махсусе, ки дар 

асоси нақшаи мавзуӣ-экспозитсионӣ ва консепсияи илмӣ-бадеӣ, 

ҳамчунин, дар асоси талаботи меъмории осорхонавӣ барои фаъолияти 

осорхона бунѐд гардида, минбаъд ба маркази бузурги илмии ҷамъоварӣ, 

таҳқиқ, ҳифз, таблиғу ташвиқи мероси таърихию фарҳангӣ ва маркази 

фарҳангию фароғатии шаҳрвандон табдил дода шавад. 



121 
 

Ҳамзамон, навъи осорхонаи меъморӣ (Архитектурные музеи) вуҷуд 

дорад, ки он аз гурӯҳи осорхонаҳои якҷанбаӣ  буда, ашѐи он таърих ва 

ҳолати муосири меъморӣ ва шаҳрсозиро асоснок мекунад. Намудҳои 

осорхонаи меъморӣ – маҷмааҳо ва ѐдгориҳои дорои арзиши махсуси 

таърихӣ-меъморӣ, инчунин осорхонаҳои мавзуашон ба ҳаѐт ва 

фаъолияти меъморони машҳур бахшидашуда, мебошад. намуди дигар 

осорхонаи таърихӣ-меъморӣ (Историко-архитектурные музеи) буда, бар 

асоси ба осорхона табдил додани маҷмааҳо ѐ ѐдгориҳои алоҳидаи 

меъмории шаҳрвандӣ ѐ мазҳабӣ, иморатҳои халқӣ ѐ муҳофизатӣ ба вуҷуд 

омадаанд. Осорхона-мамнуъгоҳҳо низ ба ин қатор шомил буда 

метавонанд [5, 42]. 

Демонтаж (аз фр. dtmontage - барчидан) – ғун дошта гирифтани 

ашѐи экспозитсияи осорхонаро гӯянд, ки дар он кормандони илмӣ, 

рассомон, тармимгарон ва насбгарон иштирок мекунанд. Аввал ашѐи 

осорхонавӣ ва баъдан таҷҳизот барчидаву ғун карда мешаванд. Агар 

экспонатҳо дар девори худи осорхона насб шуда бошанд, фавран бо 

барасмият даровардани санад, ба фондҳо баргардонда мешаванд. 

Ҳангоми барчидани экспозитсияе, ки берун аз осорхона аст (масалан, 

экспозитсияҳои сайѐр) бояд қуттиҳои махсуси ҳамлу нақл барои ашѐи 

осорхонавӣ омода карда шуда,  сипас дар маҳфузгоҳҳо, анборҳо ва 

ҷойҳои худашон гузошта шаванд [5, 51]. 

Дезинсексия (аз фр. des – нобуд кардан, нест кардан ва аз лот. 

insectum – ҳашарот) – чорабиниҳое, ки ба нобуд сохтани ҳашароти барои 

ҳифзи ашѐи осорхонавӣ хатарнок нигаронида шудаанд. Дезинсексияи 

осорхонавӣ ба шаклҳои механикӣ, физикӣ ва кимиѐвӣ амалӣ карда 

мешаванд. Роҳи аз ҳама хуби мубориза алайҳи ҳашароти зараррасон 

дезинсексия намудан бо газҳои заҳрнок дар дезкамераҳо мебошад. Дар 

ҳолати набудани камераи махсус дар осорхона ба ташкилотҳои махсуси 

дар шаҳр мавҷудбуда муроҷиат кардан лозим аст. Дар ҳолати осеб 

дидани қисми зиѐди ашѐ ва мушоҳида намудани ҳашароти зараррасон 
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дар ҷойҳои гуногуни маҳфузгоҳҳо – ҷевонҳо, дарзҳои фарш, зери плинтус 

ва ғайра, дезинсексия кардани тамоми бино зарур аст. Ин корро 

гурӯҳҳои махсуси хадамоти қарантинӣ ѐ пойгоҳҳои беҳдоштиву амрози 

вогир мегузаронанд [5, 51].  

Дезинфексия (аз фр. desinfection – безараргардонӣ) дар фарҳанг ба 

маънои нест ва безарар кардани микробњои сирояткунанда ва њашароти 

зараровар бо моддањо ва воситањои махсуси химиявї ишора шудааст 

[186, 475].  

Дезинфексия ҳамчун истилоҳи соҳа – чорабиниҳое, ки ба нобуд 

сохтани микроорганизмҳои бавуҷудорандаи осеби биологӣ дар ашѐи 

осорхонавӣ нигаронида шудаанд. Усулҳои мубориза алайҳи 

микроорганизмҳо пешгирӣ ва маҳвкунӣ мебошанд. Чорабинии аз ҳама 

муҳимми пешгирӣ дар осорхонаҳо муҳайѐ сохтани реҷаи ҳарорату 

намнокӣ мебошад, ки ба зиѐдшавии микроорганизмҳо роҳ намедиҳад. Ба 

чорабиниҳои маҳвкунӣ зуд-зуд коркард кардани ашѐ дар дезкамера бо 

истифодаи омехтаи туршии этилен ва метилбромид (маводҳои кимиѐвӣ), 

дезинфексияи камеравӣ бо формалин ва ғайра, шомил мешаванд.  

Дублет (аз фр. doublet – ду ашѐи бо якдигар шабеҳ) – ҳар як шайъ аз 

кулли ашѐи якхела. Вожаи мазкур дар фарҳангномаҳо ба маънои нусхаи 

дувум корбурд шудааст. Дар ҳолати дар осорхона мавҷуд будани ашѐи 

зиѐди комилан якхела, панҷ адади онҳо ба фонди асосӣ ва боқимонда ба 

фонди мубодилавии осорхона шомил карда мешаванд [5, 52]. 

Истилоҳи дигаре, ки дар фаъолияти намоишии осорхона корбурди 

фаровон дорад, вожаи вернисаж (аз фр. vernissage – ифтитоҳ) мебошад, ки 

онро мураттибони “Луғати русӣ-тоҷикии истилоҳоти санъат” чунин 

шарҳ бастаанд: 1. Тамошои пушидаи осори рассомӣ, ҳамчунин рӯзи 

кушода шудани он. 2. Дар гузашта вернисаж маънии пеш аз намоиш 

сайқал додани осори рассомиро дошт [177, 41]. Дар фаъолияти 

осорхонавӣ – ифтитоҳи ботантанаи экспозитсия ѐ намишгоҳи 

осорхонавиро вернисаж мегӯянд. 
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Ҳамин тавр, истилоҳоти иқтибосии фаронсавӣ дар таркиби 

истилоҳоти осорхонашиносии забони тоҷикӣ мавқеи махсусро касб 

карда, маъноҳои классикии худро низ тақрибан аз даст надодаанд. 

2.5. Истилоҳоти лотинии осорхонашиносӣ 

Забони лотинӣ ба оилаи забонҳои ҳиндуаврупоӣ дохил мешавад, ки 

ба он ҳамчунин забонҳои славянӣ, балтикӣ, германӣ, ҳиндӣ, юнонӣ ва ғ. 

низ дохиланд. Муддати зиѐда аз якуним ҳазор сол забони лотинӣ дар 

кишварҳои аврупоӣ ҳамчун забони илм ба ҳисоб мерафт. То асри XVIII 

забони лотинӣ чун забони дипломатия ва забони байналмилалии илм 

боқӣ монд. Асарҳои худро файласуфи голландӣ Спиноза (1632 – 1677), 

олими англис Нютон (1643 – 1772), олими рус Ломоносов (1711 – 1765) ва 

дигарон ба ин забон навиштаанд [108, 190]. Арзиши ин забон замоне 

чанд баробар баланд шуд, ки ба унвони забони расмии Империяи Рум 

матраҳ гардид. Шояд агар Империяи Рум ташкил намешуд, ин забон 

ҳамчун як забони маҳаллӣ боқӣ мемонд. Ҳамчунин, забони лотинӣ 

забони расмии калисо, махсусан, калисои католикӣ аст. Ҳама 

суханрониҳо ва сурудаҳои масеҳиѐн ба ин забон сурат мегирад. 

Бояд гуфт, ки забони лотинӣ дар дарозои таърих ба унвони забони 

илмӣ дар донишкадаҳои олии Аврупо ба кор мерафт. Имрӯз низ ҳама 

забонҳои румӣ (испанӣ, португалӣ, фаронсавӣ, итолиѐвӣ ва чандтои 

дигар) ба таври мустақим аз ин забон реша гирифтанд ва бисѐре аз 

вожаҳо дар дигар забонҳо бавижа, забони форсӣ-тоҷикӣ аз лотинӣ 

омадаанд. Забони лотинӣ дар тӯли таърих ҳамчун забони илм дар рушду 

инкишофи забони тоҷикӣ мавқеи муҳим дошта, ҳатто дар вожасозии 

забонҳои аврупоӣ он манбаи бисѐр муҳимме мебошад ва донишмандон 

луғоти онро мутобиқи ҳадафҳои худ бо каме тағйири шакл ба маънои нав 

истифода мебаранд. Мисоли равшан ҳамин вожаи лотинии terminus 

мебошад, ба маънои «марз», «аломатҳои марзӣ», ки дар шакли термин онро 

барои баѐни як гурӯҳи калимаҳо баргузидаанд. Ҳамчунин, бисѐр калимаю 
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истилоҳоти соҳаҳои гуногун бавижа, истилоҳоти осорхонашиносӣ, ки аз 

забони лотинӣ ба воситаи забони русӣ ба забони тоҷикӣ ворид гардида, 

дар забони омма маъмул шудаанд. 

Яке аз серистифодатарин истилоҳоти лотинии соҳаи 

осорхонашиносӣ дар забони тоҷикӣ калимаҳои реставратсия – restavratio 

– барқарорсозӣ ва консерватсия – conservatio - таҳким мебошанд. 

Муодили истилоҳи реставратсия дар забони арабӣ калимаи тармим 

истифода мешавад, ки маънои луғавии он мараммат кардан, ислоҳ 

кардан, бозсозӣ кардан  ва ѐ бартараф сохтани камбудиҳо дар ҳар чизеро 

гӯянд. Вожаи мазкур дар забони тоҷикӣ ва махсусан дар соҳаи 

осорхонашиносӣ низ ба ҳамон гунаи арабиии тармим корбурди васеъ 

дорад. Ҳамин гуна, ки дар китоби “Низом-ул-атиббо” оварда шудааст: 

“Раммама- л- ҳоита тармиман”, яъне деворро бозсозӣ кард. Ва истилоҳи 

лотинии он, яъне реставратсия ифодагари маъноҳои болост. 

Фаъолияти реставратсионӣ-тармимгарӣ дар осорхонаҳо яке аз 

самтҳои муҳимми кори онҳо ба ҳисоб рафта, мақсади асосии он ҳифзи 

ашѐи осорхонавӣ, рафъ намудани осеби онҳо ва барқарор кардани 

ҳолати аввалиашон мебошад. Шахсе, ки бо ин амал сару кор дорад, онро 

реставратор-тармимгар ѐ мутахассиси соҳаи тармими ашѐи осорхонавӣ 

мегӯянд. барои дар сатҳи баланди касбӣ тармим намудани осори таърихӣ 

дар осорхонаҳои Шурои тармимӣ фаъолият менамояд, ки он созмони 

машваратӣ дар назди директори осорхона буда, онро муовини директор 

оид ба корҳои илмӣ ѐ сармуҳофиз сарварӣ мекунанд. Ба ҳайати он 

кормандони осорхона ва мутахассисон-тармимгарон аз дигар созмонҳо 

шомил мегарданд. Дар он масъалаҳои мушаххаси зерин дар соҳаи 

тармим ва консерватсияи ашѐи осорхонавӣ баррасӣ мегардаднд: 

нақшаҳои солонаи шуъбаҳои тармим ва озмоишгоҳҳо тасдиқ карда 

мешаванд, барои истифода аз усулҳои тармим ва консерватсияи ѐдгориҳо 

тавсияҳои илмӣ-методӣ дода мешавад, аз натиҷаи иҷроиши корҳои 

тармимии нисбатан масъулиятталаб ва мушкил, сифати тармим ва ғ. 
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хулоса бароварда мешавад. Қарори Шурои тармимӣ баъди аз ҷониби 

директори осорхона тасдиқ шудан эътибор пайдо мекунад. Дар 

осорхонаҳои бузург Шурои тармимӣ ва комиссияҳои тармимгарӣ таъсис 

додан мумкин аст [5, 107-108] 

Истилоҳи консерватсия дар луғат ба маънои устувор доштан, 

мустаҳкам намудан, боз нигаҳ доштани чизе аз нобудшавӣ ва ислоҳ 

кардан омадааст. Аммо калимаҳои реставратсия ва консерватсия ҳамчун 

истилоҳоти осорхонашиносӣ ба гунаҳои арабии тармим ва таҳкими ашѐи 

осорхонавӣ мавриди корбурди васеъ қарор гирифтаанд. Шахсе, ки бо ин 

амал сару кор дорад, онро консерватор-таҳкимгар ѐ мутахассиси соҳаи 

таҳкими ашѐи осорхонавӣ мегӯянд. 

Консерватсияи ашѐи осорхонавӣ – фаъолияте мебошад, ки барои 

таъмини ба муддати тӯлонӣ ҳифз намудани ашѐи осорхонавӣ нигаронида 

шудааст. Консерватсияи бартараф намудани сабабҳои вайроншавии 

ашѐи осорхонавӣ, мустаҳкам намудани мавод ва сохтори сустшудаи он, 

тоза кардани олудаҳои вайронкунанда ва техникиро тақозо мекунад. 

Инчунин муқаррар намудани меъѐрҳои равшанӣ ва гармиву намнокии 

ҷойи нигоҳдорӣ ѐ ба намоиш гузошташавии ашѐи осорхонавӣ низ 

вазифаи консерватсия мебошад [5, 69-70]. 

Дар фаъолияти осорхонавӣ мутахассисон-тармимгарон навъҳои 

гуногуни осори таърихиро аз қабили: филиззот (мис, нуқра, тилло, оҳан), 

матоъ (курта, руймол, ҷома, миѐнбанд), коғаз (китобу дастхатҳои нодир), 

сафол (кӯза, пиѐла, табақ, хум), заргарӣ (намунаҳои гуногуни ороишот), 

созҳои мусиқӣ (дутор, рубоб, таблак, доира) ва саъати тасвирӣ 

(мусаввараҳо, қаламкашиҳо) тармим ва таҳким менамоянд. 

Истилоҳи дигари лотинӣ дар фаъолияти осорхонавӣ калимаи 

имитатсия мебошад, ки баромади он аз вожаи лотинии imitatio гирифта 

шуда, ба маъноҳои тақлид, намуна, нусха, чизи сохта, маснӯъ, қалбакӣ ва 

айнан тақлид кардани касе ѐ такрор кардан чизе истифода мешавад [177. 

83]. 
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Дар фаъолияти осорхонавӣ тақлид-имитатсия ба маънои айнан 

такрор кардани воқеаҳо ва ҳодисаҳои табиӣ ва таърихӣ дар фазои 

осорхона мебошад. Маҷмӯи роҳу усулҳое, ки барои ба вуҷуд овардани 

овозҳои ҳайвоноту парандагон дар экспозитсияи осорхона хизмат 

мекунад. Ин усул имкон медиҳад, ки тамошобин ҳодисаҳои табиӣ ба 

монанди садои талотуми мавҷҳои баҳр, садои раъду барқ, анъанаҳои 

фарҳангӣ, маросим ва намунаҳои ҳунармандиро аз наздик ҳис кунад. Дар 

фаъолияти имрӯзаи осорхонавӣ тақлид-имитатсия яке аз усулҳои асосӣ 

барои инъикос намудани мероси ғайримоддии фарҳангӣ, анъанаҳое, ки 

қобилияти аз нав барқароркуниро надоранд,  истифода мешавад. 

Куратор низ аз истилоҳоти лотинии (curator) соҳа буда, ба маънои 

сарпараст, ҳомӣ ифода ѐфтааст. Дар фарҳанг ба маъноҳои зерин тавзеҳ 

дода шудааст: 1. тарбиятгар, парастор; нозири коре; куратори гурўњ 

роњбари гурўњи донишљўѐн дар мактаби олї. 2. Донишљўи донишгоњи 

тиббї, ки љараѐни касалии беморони бистарии дармонгоњиро назорат 

мекунад [186, 664]. 

Вожаи мазкур дар соҳаи осорхонашиносӣ низ корбурди васеъ 

дорад. Масалан, сарпарасти намоиш – шахсеро гӯянд, ки барои таҳияи 

нақшаи намоиш уҳдадор гардидааст. Ҳамчунин, корманди осорхона, ки 

яке аз самтҳои фаъолияти осорхона ба ӯ супурда шуда, зери назари он 

фаъолият мекунад. Вазифаҳои асосии сарпарасти соҳа нигоҳдорӣ, 

мукаммалгардонӣ, таҳқиқу омӯзиш, арзишгузорӣ ва идора намудани 

коллексияҳои осорхонавӣ мебошад. Аслан ин касб дар асри XIX аз 

ҷониби Шурои байналмилалӣ оид ба осорхонаҳо барои сарпарастии 

коллексияҳои осорхонавӣ созмон дода шудааст. Дар кишварҳои Ғарб 

сарпараст, ҳамчун нигоҳбон, муҳофизи фонд ва ѐ  муҳофизи экспозитсия 

мебошад. 

Ауксион – низ аз решаи лотини auctio гирифта шуда, ба маънои 

музояда, зиёд омадааст. Мураттибони “Фарҳанги тафсирии забони 
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тоҷикӣ” вожаи мазкурро чунин шарҳ додаанд: مشايذه – фурўши мол бо 

усули «кї зиѐд (медињад?)» савдои «кї зиѐд» [186, 664]. 

Вожаи ауксион ѐ музояда дар соҳаи осорхонашиносӣ низ корбурди 

фаровон дошта, усули ба таври ошкоро фурӯши маҳсулот дар фаъолияти 

иҷтимоию фарҳангии одамон (асарҳои бадеӣ, антиқа, ѐдгорӣ, ҳуҷҷатҳо) 

ва объектхои табиӣ (мамнуъгоҳҳо) мебошад. Соҳиби маҳсулот шахсе 

мегардад, ки нархи аз ҳама зиѐдро пешниҳод менамояд. Музояда яке аз 

роҳҳои бою ғанӣ гардонидани коллексияҳои фонди осорхонаҳо ва 

коллексияҳои хусусӣ ба ҳисоб меравад. Ташкилоти музояда 

гузаронидани экспертизаи пешакӣ, ташкили намоишгоҳҳо, ба тартиб 

даровардан ва нашри феҳристҳо вобаста ба маҳсулот музоядашавандаро 

таъмин месозад. Дар кишварҳои хориҷӣ музояда яке аз роҳҳои маъмули 

ғанӣ гардондани фондҳои осорхона мебошад. [5, 43]. 

Атрибутсия (аз лот. attributo - тавсиф, ташхис) дар фарҳанги 

санъатшиносӣ ба маънои муайян сохтани асолат ва муаллифи асари 

адабиѐту санъат, инчунин замони эҷоди он шарҳ ѐфтааст [177. 29].  

Дар фаъолияти осорхонавӣ атрибутсия – нишон додани аломатҳои 

асосии мушаххаскунандаи ном, таъйинот, сохтор, мавод, андозаҳо, 

техникаи сохташавӣ, муаллиф, даврабандии таърихӣ ва ҷуғрофияи сохта 

ва истифода шудани  ашѐи осорхонавӣ мебошад. Дар равиши ташхис 

робитаи байни ашѐи осорхонавӣ ва ҳодисаҳову чеҳраҳои таърихӣ, 

ҳамроҳи муҳити муайяни этникӣ муқаррар карда шуда, навиштаҷот, 

тамға, нишонӣ ва дигар аломатҳои ба ашѐ дарҷгашта рамзкушоӣ шуда, 

дараҷаи ҳолати эминии ашѐ муқаррар ва осебҳои ба он расида тавсиф 

карда мешавад [5, 43]. 

Дубликат (аз лот. duplicatus - азнавбарорӣ) – ашѐе, ки бо мақсади 

дақиқан тасвир кардани шакли зоҳирии ашѐи осорхонавӣ сохта шудааст. 

Ба дубликат нусхаҳо, такрори айнии ашѐ, нусхаҳои гаҷӣ ва ғайра шомил 

мегарданд. Ашѐи ба таври дубликат таҳиягашта дар ҳоле ба экспозитсия 

гузошта мешавад, ки нусхаи асли ашѐи осорхонавӣ гум шуда бошад, 
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дастнорас бошад ѐ ба намоиш гузоштани он аз ҷиҳати амният ва 

нигоҳдорӣ хавфнок бошад. 

Хулоса, бо такя ба сарчашмаҳои таърихиву забоншиносӣ гуфта 

метавонем, ки калимаҳои иқтибосӣ яке аз сарчашмаҳои бойшавии 

таркиби луғавии забон буда, бо роҳу воситаҳои мухталифи маъмулӣ ба 

забон ворид шуда, дар сурати дар забон мақом пайдо намудан, 

метавонанд, вожаи худии забон гашта, дар калимасозии он фаъолона 

иштирок варзанд. 
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БОБИ III. ВИЖАГИҲОИ СОХТОРИИ ИСТИЛОҲОТИ 

ОСОРХОНАШИНОСӢ 

3.1. Маълумоти мухтасар дар бораи меъѐрҳои вожасозӣ дар забони тоҷикӣ 

Вожасозӣ яке аз роҳҳои асосӣ ва маъмули ғановатмандии таркиби 

луғавӣ буда, дар қатори масъалаҳои гуногуни сарфу наҳв дар 

забоншиносӣ мавқеи муҳим дорад. Тадқиқи калимасозӣ ва муайян 

намудани қонуни дохилии забон дорои аҳаммият ва зарурати махсус 

мебошад. Инро вазъи таркиби луғавӣ, корбурди қолабҳои анъанавӣ ва 

нави калимасозӣ, васеъ гаштани доираи истифода, маъно ва вазифаи нав 

касб намудани унсурҳои калимасоз талаб менамояд. 

Аслан худи истилоҳи вожасозӣ бар он далолат мекунад, ки раванди 

сохтани калимаҳои аслӣ дар заминаи калима ѐ ибораҳо тибқи роҳҳо ва 

қолабҳои дар забон мавҷудбуда аст ѐ ба таври дигар, раванди тавлиди 

воҳидҳои лингвистии нав, ки бо воҳиди ибтидоӣ робитаи бевоситаи 

мазмунӣ дорад [82, 89]. 

Вожасозӣ чун дар дигар забонҳо дар форсии миѐна низ яке аз 

сарчашмаҳои такмил ва ташаккули таркиби луғавӣ маҳсуб мегардад. 

Масъалаҳои калимасозии забони форсии миѐна ва савтиѐту 

морфологияи он бори аввал аз тарафи олими рус К.Г. Залеман ба таври 

густарда мавриди таҳқиқ, қарор гирифтааст. Муҳаққиқи ѐдшуда ҳангоми 

таҳқиқи забони форсии миѐна ва савтиѐту морфологияи он дар мавзуи 

калимасозӣ аз шаклҳои таърихии пешванду пасвандхо ва таҳаввулоти 

овоии онҳо маълумот додааст [106, 112]. 

Дар забоншиносии рус муҳимтарин роҳҳои зуҳур намудани 

калимаҳои нав дар забон зимни калимасозӣ кайҳо мавриди баррасӣ 

қарор гирифта буд. Ин масъала дар забоншиносии тоҷик низ дар давоми 

солҳои 50-уми асри XX ба таҳқиқ гирифта шуда бошад ҳам, раванди он 

давра ба давра то нимаи дуюми солҳои 80-уми асри XX идома ѐфт [103, 

57].  Ҳамин имконияту иқтидори калимасозии забони тоҷикиро дар назар 
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дошта, ҳанӯз ибтидои садаи гузашта профессор Е.Э. Бертелс нигошта 

буд, ки «имкониятҳои он (забони форсӣ-тоҷикӣ) беҳудуд буда, бо 

гуногуншаклии қолабҳои калимасозӣ ягон забони аврупоӣ дар муқоиса 

шуда наметавонад» [12, 83]. 

Тибқи хулосаҳои илмӣ, муқаррар шудааст, ки таркиби луғавӣ ҳар 

қадар бойтар ва ҳарҷонибатар бошад, забон ҳам ба ҳамон андоза бойтар 

ва мутараққитар ба шумор меравад. Забон на фақат ба амалиѐти 

истеҳсолии одамон, ба ҳама гуна фаъолияти онҳо дар тамоми соҳаҳои 

ҳаѐти онҳо бевосита алоқаманд аст. Афзоиши пайдарпайи саноат, 

кишоварзӣ, савдо, нақлиѐт. техника, илм аз забон талаб мекунад, ки ин 

равандро бо воҳидҳои луғавии дилхоҳ таъмин гардонад. Ҳамин аст, ки 

таркиби луғавии забон дар тағйирѐбии доимист [36, 16].  

Аз ин рӯ, калимасозӣ яке аз сарчашмаҳои асосии бойгардии 

таркиби луғавии забон ба ҳисоб меравад. Сарфи назар аз он, ки 

калимасозӣ ҳамчун як бахши мустақили илми забошиносӣ нисбатан 

ҷавон аст, вале то кунун оид ба масоили вожасозӣ чун яке аз омилҳои 

асосии ташаккули таркиби луғавии забон мебошад, аз ҷониби олимон ва 

забоншиносони варзидаи ватаниву хориҷӣ таҳқиқоти зиѐде рӯйи кор 

омадааст. Ю.А. Рубинчик [99], Л.С. Пейсиков [92], Ш. Рустамов [101], Д. 

Саймиддинов [106], С. Ҳалимов [132], А. Зоҳидов [36] ва дигарон 

тавонистанд, баъзе паҳлуҳои норавшани мавзуи мазкурро ба риштаи 

таҳқиқ кашанд. 

Маълум аст, ки калимасозӣ яке аз воситаҳои бой шудани таркиби 

луғавии забон ба шумор меравад. Ба туфайли ин калимаҳои 

мустақилмаънои сода ҳамроҳ шудани вандҳои гуногуни калимасоз 

доираи таркиби луғавии забон вусъат ѐфта, онҳо барои ифодаи 

мафҳумҳои мухталиф хизмат мекунанд. Профессор А.В. Лившитс ба 

вуҷуд омадани дигаргуниро дар таркиби луғавии забон ҳодисаи 

тасодуфӣ нашуморида, таъкид менамояд, ки он “мувофиқи талаботи 
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қонунияти доимии забон ба амал меояд ва ба сохти грамматикии забон 

алоқаи хеле мустаҳкам дорад” [52, 87]. 

Албатта, ҷараѐни рушди таркиби луғавии забон чандин манбаъ 

дорад, ки яке аз манбаъҳои асосии он калимасозист. Калимасозӣ дар 

забони форсӣ - тоҷикӣ роҳҳои гуногун дорад, ки маъмултарини онҳоро 

ба таври зерин метавон муайян кард: 

1. Роҳи морфологии калимасозӣ;  

2. Роҳи лексикӣ–семантикии калимасозӣ;  

3. Роҳи лексикӣ–синтаксисии калимасозӣ; 

4. Роҳи морфологӣ– синтаксисии калимасозӣ;  

5. Роҳи ихтисораи калимасозӣ [7, 88-89]. 

Таҳлилу пажуҳиши ҳамаҷонибаи истилоҳоти илмии забони тоҷикӣ 

собит месозад, ки аз ин панҷ тарзи истилоҳсозӣ тарзҳои морфологӣ ва 

лексикӣ-семантикӣ серистеъмол буда, тарзи морфологӣ-синтаксисӣ 

нисбат ба тарзи лексикӣ-семантикӣ хеле кам истифода мешавад. Тарзи 

лексикӣ-семантикӣ ба сермаъногии калимаҳо ва маъноҳои нав пайдо 

кардани вожаҳову истилоҳот алоқамандии қавӣ дорад. Аввалан, худи 

калимаҳои решагии забон, аз қабили сар, чашм, дил, даҳон, хона, ки ба 

фонди луғавии забон дохиланд, дар калимасозӣ ва вожасозӣ бо роҳи 

истифодаи сермаъноӣ гирифтани маъноҳои маҷозӣ ва махсусан, бо 

ҳамроҳшавии вандҳои мухталиф (пешванд, миѐнванд, пасванд) 

пайвандакҳо ва бандаки изофӣ, инчунин, бо таркиб ѐфтани ҳиссаҳои 

гуногуни нутқ, нақши босазое доранд [79, 305]. 

Ҳамзамон, дар ин тарзи истилоҳсозӣ калимае, ки ба сифати 

муодили тоҷикӣ пазируфта шудааст, тағйироти семантикӣ дидааст, яъне 

аз маъниҳои луғавии худ дар забони умум маҳрум гардида, дар забони 

адабиѐти илмӣ ба он ба таври сунъӣ мазмуни мафҳуме аз ин ѐ он соҳаи 

илм таҳмил карда шудааст. Чунончи, калимаҳои фонди хайриявӣ – фонди 

осорхонавӣ, ашѐи хом – ашѐи нодири таърихӣ, осори сафар – осори атиқа, 

мероси замин – мероси таърихӣ-фарҳангӣ, ҳифзи тандурустӣ – ҳифзи ашѐи 
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осорхонавӣ, сайру сафар – сайри осорхонавӣ, макети сохтмон – макети 

ѐдгории таърихӣ, нутқи хонанда – нутқи роҳбалад, кавкаби сайѐр – 

намоиши сайѐр ва ғайраро ифода кардааст. 

Агар мо оид ба иртиботи калима бо истилоҳи илмӣ ва ѐ истифода 

шудани калима ҳамчун истилоҳи илмӣ ҳарф занем, бояд қайд намуд, ки  

калима асоситарин воҳиди забон барои ифода кардани номи чизҳову 

ҳодисаҳое мебошад, ки дар бораи онҳо инсоне мехоҳад ба инсони дигар 

маъниеро расонад. Ба ибораи дигар, калимаҳо бори маънавии муайяне 

бар дӯш доранд. Ғайр аз ин, калимаҳои маъмулӣ сермаъно буда 

метавонанд ва илова бар ин, камубеш бори эҳсосотӣ низ мекашанд. Вале 

дар забон калимаҳои махсусе ҳам вуҷуд доранд, ки аз доираи эҳсосот 

қариб берун буда, на ягон маънӣ, балки мазмунеро ифода мекунанд, яъне 

номи мафҳуме мебошанд. Калимае, ки ба воситаи он номи мафҳум ифода 

карда мешавад, истилоҳ ном гирифтааст. Пайдоиши мафҳум асосан бо 

фаъолияти тахассусии инсон дар соҳаҳои илм, техника, тиб, ҳарб, 

истеҳсолот, тиҷорат ва монанди инҳо алоқамандӣ дорад. 

Албатта, калимаи истилоҳшаванда бояд бо аломат ѐ хосиятҳои 

муҳимми мазмуну мафҳуми илмиро инъикоскунанда, фарқ кунад. 

Вобаста ба ин физикадон ва забоншиноси шинохтаи тоҷик Пирмаҳмад 

Нуров калима ва истилоҳи илмиро муқоиса карда, аломатҳои 

фарқкунандаи онҳоро нишон додааст: 

1. На ҳар гуна калима истилоҳи илмии техникӣ буда метавонад: 

истилоҳи илмии техникӣ калимае дар вазифаи махсус аст, ки онро 

вожа гуфтан мумкин аст. 

2. Истилоҳи илмии техникӣ калимаи интихобие аз захираи луғавии 

забон аст ѐ тозакалимаест, ки дар заминаи қонуниятҳои 

калимасозии забон сохта шудааст.  

3. Истилоҳи илмии техникӣ якмаънист (яъне мазмуни танҳо як 

мафҳуми илмии техникиро инъикос мекунад), дар ҳоле ки калимаи 

маъмулӣ метавонад сермаънӣ бошад. 
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4. Истилоҳи илмии техникӣ ба мафҳум бастагии ногусастанӣ дорад, 

дар ҳоле, ки на ҳар гуна калимаи оддӣ ба мафҳум алоқаманд аст. 

5. Истилоҳи илмии техникӣ ду вазифа бар дӯш дорад: номи мафҳуми 

илмӣ аст ва мазмуну мафҳуми илмиро инъикос мекунад [90, 55-56]. 
Аз ин натиҷаҳо бармеояд, ки мазмуну мафҳуми илмиро маҷмӯи 

хосияту аломатҳои барҷастаи дар ҳамон мафҳум инъикосѐфтаи 

тасаввуроти илмӣ ташкил медиҳад. Чунончи, муҳимтарин аломати 

мазмуни мафҳуми ашѐи осорхонавӣ “маҷмӯи ашѐи таърихие, ки дар 

осорхона ҷамъоварӣ, ҳифз ва муаррифӣ мешаванд”, мебошад. 
Дар натиҷаи омӯзиши ҳамаҷонибаи соҳаи осорхонашиносӣ маълум 

гашт, ки истилоҳоти соҳаи мазкур дар забошиносии тоҷик аз нигоҳи 

лингвистӣ то имрӯз таҳлил ва тасниф карда нашудаанд ва аз ҷиҳати 

сохтор низ гурӯҳбандӣ нагардидаанд. 

Ҳамин тариқ, истилоҳоти соҳаи осорхонашиносиро аз ҷиҳати 

сохтори дастурӣ ба чунин зайл тақсимбандӣ намудем: истилоҳоти сода, 

сохта, мураккаб, ибора-истилоҳ ва истилоҳоти ҳар бахшро дар 

алоҳидагӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор додем. 

3.2. Истилоҳоти содаи осорхонашиносӣ 

Истилоҳоти сода гуфта, гурӯҳи вожаҳоеро гӯянд, ки аслан дар 

таркиби худ на пешванду на пасванд дошта, бо хусусияти хоси худ аз 

дигар истилоҳот ба куллӣ тавофут доранд. Умуман навъи содаи сохтори 

калимаҳо дар ташаккули калимаҳои забони тоҷикӣ хеле серистеъмол 

маҳсуб меѐбад [75, 90]. 

Калимаҳои сода дар ташаккули калимаҳои сохта, мураккаб ва 

таркибии фодакунандаи фаъолияти осорхонаҳо нақши асосӣ доранд, 

зеро тавассути онҳо калимаҳои зиѐде сохта мешаванд. Дар истилоҳоти 

соҳаи осорхонашиносӣ, ки як ҷузъи таркибии забони тоҷикиро ташкил 

медиҳанд, як қатор калимаҳои сохташон сода вуҷуд дорад, ки 

ифодакунандаи маънову мафҳумҳои гуногуни осорхонавӣ мебошанд.  



134 
 

Истилоҳоти мазкурро аз рӯйи дараҷаи истеъмол ва хусусиятҳои 

маъноияшон ба гурӯҳҳо зерин ҷудо кардан мумкин аст: 

а) истилоҳоти сода, ки дар фаъолияти фондии осорхона корбурд 

мешаванд:  фонд, рамз, ҳифз, санад, туҳфа, ҳуҷҷат, сабт, қайд. 

б) истилоҳоти сода, ки дар фаъолияти экспозисионӣ-намоишии 

осорхона корбурд мешаванд: толор, сайр, макет, нусха, шарҳ, матн, 

модел, нутқ, сайѐр, Шуро, насб, тамға. 

в) истилоҳоти сода, ки дар фаъолияти саъати тасвирӣ ва амалии 

осорхона корбурд мешаванд: ҳунар, нақш, расм, жанр, ранг, усул, мавод. 

матоъ. 

г) истилоҳоти сода, ки дар фаъолияти бостоншиносии осорхона 

корбурд мешаванд: ашѐ, осор, мерос, аср, асл, сикка, шурф, қабр, дайр, 

қиѐс, қаср, кох, олот, нодир, қолаб ва ғайра. 

Истилоҳоти мазкур ба он хотир содаанд, ки онҳо аз як вожа иборат 

буда, бо ҷузъҳои дигар пайваст нагардидаанд ва барои ба вуҷуд 

овардани калимаҳои гуногунсохт заминаи муҳим мебошанд. 

Ҳамчунин, истилоҳоти содаи осорхонашиносӣ аз рӯйи сохтори 

маъноӣ дар алоҳидагӣ маънои худро нигоҳ доштаанд. Масалан, матни 

навиштаҷоти аслии китоб – матни тавзеҳотии толорҳои экспозитсионӣ, 

асли масъала – асли ашѐи таърихӣ, санади ҳамкорӣ – санади қабул ва 

супоридани ашѐи осорхонавӣ, мероси замин – мероси таърихӣ-фарҳангӣ, 

ҳифзи тандурустӣ – ҳифзи ашѐи осорхонавӣ, маводи хӯрока – маводи 

сохти ашѐи таърихӣ ва ғайра. 

 Ба ҳамин тариқ, аз таҳлилу таснифи мухтасари истилоҳоти 

осорхонашиносии сохторашон сода бармеояд, ки ҳам калимаҳои 

решагии забон ва ҳам вомвожаҳо дар баробари дар нутқ хусусияти 

умумиистеъмолӣ зоҳир кардан, имконияти маънои истилоҳӣ касб 

карданро низ доранд. 
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3.3. Истилоҳоти сохтаи осорхонашиносӣ 

Яке аз роҳҳои ғановати захираи луғавии ҳар як забон бо усули 

сарфӣ (морфологӣ) сохтани истилоҳоти соҳа ба шумор меравад. Дар 

дарозои таърихи пайдоиш ва ташаккулу рушди забони тоҷикӣ, пешванду 

пасвандҳо ҳамчун яке воситахои асосӣ барои сохтани калимаҳои нав дар 

ғановат бахшидани таркиби луғавии забон ҷойгоҳи махсусро касб 

кардаанд. 

Бо ѐрии пешванду пасванд сохтани калимаҳои нав таърихи тӯлонӣ 

дорад, аммо теъдоди пешвандҳо нисбати пасвандҳо дар забони форсӣ-

тоҷикӣ нисбатан камтар аст. Сарфи назар аз ин пешвандҳо дар раванди 

умумии вожасозии забони тоҷикӣ нақши бо арзишро иҷро карда, дар 

пурғановат сохтани таркиби луғавӣ хидмати босазое доранд. Истилоҳоти 

соҳаи осорхонашиносӣ ҳамчун бахши ҷудонопазири таркиби луғавии 

забон дар тӯли мавҷудияти худ, бо истифода аз имконоту доираҳои 

забон ҳамвора дар рушду такомул буданд. Дар ин раванди рушду 

такомул пешванду пасвандҳо низ дар канор намонданд.  

Бинобар ин, аз нигоҳи сохт истилоҳоти соҳаи осорхонашиносиро, 

ки бо роҳи морфологӣ сохта шудаанд, ба чунин тарз гурӯҳбандӣ 

намудем:  

1. Бо пешванд сохта шудани истилоҳоти осорхонашиносӣ 

Мавриди зикр аст, ки на ҳама пешвандҳое, ки имрӯз дар забони 

тоҷикӣ мавҷуданд, дар офариниши истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ 

ширкат мекунанд. Аз ин рӯ, мо танҳо пешвандҳоеро, ки дар раванди 

пайдоиши истилоҳоти осорхонашиносӣ нақш доранд, мавриди таҳлил 

қарор медиҳем: 

а) бо пешванди – боз. (ф. м. aboz ва арас). Пешванди боз бо асосҳои 

феъл ҳамроҳ гардида, маънои такрор ѐфтани амал ва ба ҳолати аввал 

баргаштанро ифода мекунад:  

Боз+ѐфт - гурӯҳи махсуси ашѐи таърихие, ки дар натиҷаи ҳафриѐти 

бостоншиносӣ ѐ корҳои ҷамъоварӣ ба даст омада, дар фонди осорхона 
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нигоҳдорӣ мешавад ва ѐ дар толорҳои экспозитсионии осорхона ба 

намоиш гузошта шудааст. 

Боз+дид - гурӯҳе аз тамошобиноне, ки ба таври дастаҷамъона ѐ 

инфиродӣ барои шиносоӣ аз таъриху фарҳанг, иштирок дар чорабиниҳои 

оммавӣ ѐ омӯхтани маҷмуаҳои осорхонавӣ ба осорхона ворид мешаванд. 

Боз+гӯ - яке аз хусусиятҳои умумии ашѐи осорхонавӣ мебошад, ки 

баѐнгари таъриху тамаддуни як миллат дар гузашта мебошад. 

Боз+созӣ – навсозӣ ва ѐ дигаргунсозии экспозитсияи осорхонавӣ. 

Боз+дошт - дастгир кардани гурӯҳи одамоне, ки ба рабудани ашѐи 

осорхонавӣ машғуланд. 

Боз+нависӣ - баргардон намудани китобу дастхатҳои нодири 

осорхона. 

Боз+хонӣ - хондани асари қадима барои таҳқиқу пажуҳиш. 

Боз+шуморӣ – аз нав ҳисоб кардан ва ѐ дубора шуморидани ашѐ ва 

коллексияи осорхонавӣ. 

б) бо пешванди – зер.  Пешванди зер аслан бо исм ва аҳѐнан бо 

асосҳои феъл ҳамроҳ шуда, ба маънои қисмати поѐнии ҳар чизе далолат 

мекунанд:  

Зер+бино - 1. Поя ва ѐ асос, ки дар қисмати поѐни қасру кушкҳо 

сохта мешуд. 2. Ошѐнаи зеризаминии осорхона, ки дар он ашѐи фонди 

осорхона нигоҳдорӣ мешаванд. 

Зер+навишт - навиштаҷоти кӯтоҳе, ки дар қисмати поѐни ашѐи 

осорхонавӣ дар экспозитсия гузошта шуда, шарҳи мухтасари ҳар як 

экспонатро баѐн мекунад. 

Зер+мон - таҷҳизоти намоишии осорхонавиест, ки барои намоиш 

додани баъзе экспонатҳо истифода бурда мешавад. Таъйинот, ҷой, 

андоза ва шакли зермон дар ҷараѐни лоиҳакашии бадеии экспозитсия 

маълум карда мешавад.  

Зер+сутун - пояи сангиест, ки барои мустаҳкам нигоҳ доштани 

қасру қалъаҳо дар қисмати поѐнии онҳо сохта мешавад. 
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в) бо пешванди – бо. (ф. м. аbāg - // арāк, ф.н. аbā // bā). Аслан 

пешванди бо бо исмҳои маънидор ҳамроҳ шуда, калимаҳое месозад, ки 

ифодакунандаи маънои дороӣ ва соҳибият мебошанд:  

Бо+тантана - ифтитоҳи ботантанаи экспозитсия ѐ намоиши 

осорхонавӣ, ки бо иштироки меҳмонони воломақом ва гурӯҳи зиѐди 

тамошобинон сурат мегирад.  

Бо+азаммат - биное, ки бо санъати баланди меъморӣ махсус барои 

фаъолияти осорхонавӣ бунѐд гардидааст. 

Бо+арзиш - ашѐи осорхонаве, ки арзиши баланди илмӣ ва таърихӣ 

дорад. Тавсифи мукаммал ва ҳамаҷонибаи ашѐи осорхонавӣ дар асоси 

арзишҳои илмӣ, бадеӣ, таърихӣ ва ѐдбудӣ доштани он муқаррар карда 

мешавад. 

Бо+таҷриба - корманди собиқадори осорхона, ки солиѐни зиѐд дар 

осорхона фаъолият намуда, самтҳои асосии кори осорхонавиро хуб 

медонад. 

Бо+ҳунар - шахсе, ки дорои ҳунарҳои гуногуни соҳавӣ, рассомӣ, 

кулолгарӣ, мисгарӣ ва ғайра мебошад. 

Бо+тартиб – аз рӯйи тартиби муайян гурӯҳбандӣ намудани ашѐ ва 

коллексияҳоро дар фонди осорхона. 

Бо+тафсил – тавсифи илмӣ намудани ашѐи осорхонавӣ батафсил, 

пурра, мукаммал ва бо тамоми ҷузъиѐташ, зеро, танҳо омӯзишу тавсифи 

илмии ашѐи сорхонавӣ метавонад барои рушди корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ 

ва экспозитсионии осорхона, шароит ва фазои хуби илмиро фароҳам 

созад. 

Бо+таъсир – натиҷаи дарки эҳсосотии экспозитсия аз ҷониби 

тамошобин, ки тасаввуроти ӯро дар бораи ҳаводиси марбут ба 

экспозитсия инъикос менамояд, ки ин омил ҷиҳати муҳимми фаъолияти 

осорхона барои ташаккули ҷаҳонбинӣ ва мавқеъгирии ӯ дар ҳаѐт 

мебошад. 
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Бо+фароғат – тамошои осорхона, ҷойҳои тамошобоб, 

намоишгоҳҳо, объектҳои табиӣ ва амсоли онҳо, ки барои қонеъ кардани 

ниѐзҳои зебоипарастӣ дар вақтҳои фароғат мебошад. 

д) бо пешванди – бе.  (ф. м. аве - // аре). Пешванди бе ҳамчун воситаи 

вожасоз ба маънои набудани аломату хосияти чизе далолат мекунад. 

Вожаи бе - ро мураттибони “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” чунин 

маънидод намудаанд: 1 بي . пешванди инкорӣ бидуни…; ғайр аз, ғайри…; 

бе ин (он) ҳам бидуни ин (он) ҳам; бе он ки… пайвандаки тобеъкунанда ба 

ҷои он ки…, ин корро накарда…; бе ҳеҷ ташвиш бидуни камтарин 

ташвиш, бемалол. 2. пешв. бо исм омада, сифат месозад, ки ба аломат ва 

хислате доро набудани предметро ифода мекунад: безарар, бекор, беғубор 

ва ғ. 3. пешв. бо як гурӯҳ исмҳо, инчунин, бо баъзе феълҳо омада, зарф 

месозад: беихтиѐр, беибо, беист ва ғ [187, 161]. 

Ин пешванд дар истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ сифат ва 

зарфҳое месозад, ки ба аломат ва хусусияте молик набуданро 

мефаҳмонад; 

Бе+арзиш - ашѐи осорхонавие, ки аз ҷиҳати илмӣ, таърихӣ, бадеӣ ва 

ѐдбудӣ арзиши муҳим надорад. 

Бе+бозгашт – ҷиҳати такмил додани фонди осорхонаҳои навбунѐд 

ба таври бебозгашт ва тибқи муқарароти осорхонавӣ додани ашѐи 

таърихӣ ба онҳо. 

Бе+иллат – ашѐи осорхонавие, ки дар он ягон айбу нуқсон дида 

намешавад ва ба ҳамон шакли аслии худ боқӣ мондааст. 

Бе+қайд – ашѐи осорхонавие, ки дар китобҳои расмии осорхона 

(китоби воридотӣ, китоби инвентарӣ) ба қайд гирифта нашудааст. 

Бе+сифат – ашѐи таърихие, ки аз ҷиҳати шаклу сохт бесифат ва 

ғайрикасбӣ сохта шудааст. 

Бе+назир – осори таърихии бемислу монанд, беҳамто. 

Ҳамин тариқ, гуфта метавонем, ки гарчанде дар сохтани 

истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ мавқеи пешвандҳо кам ҳам бошанд, 
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аммо ба таври дақиқу амиқ дар сохтани баъзе истилоҳоти соҳаи мазкур 

нақши муайян доранд.   

2. Бо пасванд сохта шудани истилоҳоти осорхонашиносӣ 

Пасвандҳо яке аз унсурҳои фаъоли калимасоз буда, ҳамеша пас аз 

реша ѐ асоси вожа меояд. Перомуни нақши пасвандҳо дар сохтани 

вожаҳои забони тоҷикӣ забоншиноси тоҷик Ш. Рустамов дар асари худ 

«Калимасозии исм дар забони адабии ҳозираи тоҷик» фикру андешаҳои 

хешро муфассал баѐн намуда, сермаҳсул будани онро низ таъкид месозад 

[102, 86]. 

Чи гунае, ки дар гузашта таъкид намудем, теъдоди пасвандҳо аз 

пешвандҳо ба маротиб бештар аст. Ҳамчунин, нақши пасвандҳо дар 

офаридани вожаҳои истилоҳӣ нисбат ба пешвандҳо равшантар ба назар 

мерасад. Дар офариниши истилоҳоти соҳаи осорхонашиносии забони 

тоҷикӣ албатта на ҳамаи пасвандҳо ширкат меварзанд. Аммо пасвандҳое 

аз қабили, гоҳ, дон, гар, иш, бон, анда, ӣ, истон ва ғайра аз ҷумлаи 

пасвандҳое мебошанд, ки дар сохтани истилоҳоти осорхонашиносӣ 

нақши қобили мулоҳизаеро анҷом медиҳанд.  

а) бо пасванди – гоҳ. Тибқи маълумоти муаллифи «Ғиѐс-ул-луғот» 

пасванди “гоҳ” дар асл калимаи мустақилмаъно буда, "маънии тахти 

подшоҳӣ,...маънои вақту ҷой, хайма ва ба маънои дови қимор" - ро 

доштааст [46, 188]. Дар мавриди ин пасванд байни олимон андешаҳо 

мухталифанд. Забоншиносон В.А. Лившитс ва Л.П. Смирнова онро ба 

гурӯҳи калимаҳои мураккаб шомил кардаанд. Инчунин, забоншинос 

Қосимов О. аз хусуси дар асл воҳиди луғавии мустақилмаъно будани 

пасванди - гоҳ ва бо унсури луғавии дигар ѐ полуаффикси – када 

ҳамвазифа гардидани он изҳори ақида кардааст [42, 13]. Ин пасванд яке 

аз пасвандҳои фаъоли забони тоҷикӣ дар исмсозии истилоҳоти соҳаи 

осорхонашиносӣ маҳсуб меѐбад. Пасванди мазкур ба калимаҳои гуногун 

ҳамроҳ гардида, исмҳоеро сохтааст, ки мафҳуми маконро мефаҳмонанд: 
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Намоиш+гоҳ - маконе, ки дар он ҷо маҷмӯи осори таърихӣ ва 

ҳунарӣ ба намоиш гузошта мешаванд. 

Бошиш+гоҳ - ҳар ҷое, ки тӯли вақти кутоҳ ѐ дурудароз инсони 

ибтидоӣ он ҷойро ҳамчун маскани доимӣ ва ѐ макони зисти муваққатии 

худ қарор медод. 

Тармим+гоҳ - шуъбаи истеҳсолии осорхона мебошад, ки, 

фаъолияти он ҳифзи маҷмуаҳои осорхонавиро таъмин менамояд. 

Тармимгоҳ доир ба тармим ва консерватсияи ашѐи осорхонавӣ кор 

бурда, барои ҳифзи онҳо чорабиниҳои пешгирикунанда мегузаронад. 

Кормандони он мутахассисони тармимгари соҳаҳои гуногун, мутобиқи 

тақсимоти фонди осорхона ба маҷмуаҳо ва мавод, мебошанд. Дар 

замони мо тармимгоҳ дар осорхонаҳои таърихӣ, бадеӣ, кишваршиносӣ 

ва осорхона-мамнуъгоҳҳо фаъолият мекунанд [5, 107]. 

Маҳфуз+гоҳ - ҳуҷраи дохили осорхона, ки барои нигоҳдории ашѐи 

осорхонавӣ ба таври махсус муҷаҳҳаз гардонда шудааст. Ашѐ дар он 

тибқи низоми нигоҳдории дар осорхона муқарраргашта ҷойгир карда 

мешаванд. Дар маҳфузгоҳ реҷаи ҳарорату намнокии барои ҳифзи ашѐ 

зарур ва шароити барои коркарди илмии онҳо ва истифодаи онҳо тибқи 

талаботи дастурҳои амалкунанда таъмин ва муҳайѐ карда мешаванд. Дар 

осорхонаҳои бадеӣ маҳфузгоҳ захирахона ѐ махзан номида мешавад [5, 

124]. 

Шабон+гоҳ – ҷашни осорхонавиест, ки аз ҷониби кормандони 

осорхона аз рӯйи сенарияи таҳиягашта ва бо иштироки ҳунармандони 

театр, муассисаҳои мусиқавӣ, радио, синамо, телевизион, ҳаваскорони 

санъат пешниҳод мегардад. Дар он маҷмуаҳои осорхонавӣ, маҷмуаву 

экспозитсияҳои ѐдбудӣ, ѐдгориҳои ғайриманқули таъриху фарҳанги 

берун аз осорхона қарордошта, майдонҳову кӯчаҳои шаҳр ва ғ. ба таври 

васеъ истифода бурда мешаванд. Ҷашнҳои қирати шеър аз эҷодиѐти халқ 

дар фазои боз, Шабе дар осорхона маъруф мебошанд [5, 98]. 
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Оташ+гоҳ, парастиш+гоҳ - ибодатгоҳи зардуштиѐн ѐ маъбади 

оташпарастӣ, ки дар он оташ меафрӯзанд. 

Озмоиш+гоҳ - шуъбаи ѐрирасони истеҳсолии осорхона мебошад, ки 

вазифаи он тайѐр кардани ҳар гуна маводи аксии барои осорхона зарур – 

аксҳо барои экспозитсия, аксҳои ашѐи осорхонавӣ барои феҳристҳо, 

картотекаҳо, маводи табъу нашр, барои ба ҳадякунандагон супурдан, 

нусхаҳои аксии маводи мухталиф ва ғайра аст [5, 124]. 

Ҷома+гоҳ - ҷои махсусе, ки барои нигоҳ доштани либосҳои 

болопӯши тамошобини осорхона хизмат менамояд; 

Хазина+гоҳ - ҷое, ки ашѐ ва коллексияи муҳимми таърихӣ-

осорхонавӣ нигоҳ дошта мешавад. 

Мамнуъ+гоҳ - мавзеи махсус, ки барои парвариш ва афзоиши 

навъҳои гуногуни ҳайвоноту набототи нодир таъсис ѐфта, дар он шикор 

ва буридани дарахтон манъ аст.  

Лозим ба ѐдоварист, ки вожаи “мамнуъгоҳ” -ро ба он хотир ҳамчун  

истилоҳи осорхонавӣ донистем, ки дар фаъолияти осорхонаҳо барои 

инъикоси гӯшаҳои зебои табиат диорамаҳои мамнуъгоҳҳо ва 

парваришгоҳҳо ба шакли бадеӣ сохта шудаанд.  

Ором+гоҳ, дафн+гоҳ - мақбара ѐ дахма, ки дар он ҷасади инсон 

гӯронида мешавад. 

б) бо пасванди – дон.  Ин пасванд яке аз пасвандҳои маъмули 

калимасоз дар забони тоҷикӣ ба шумор рафта, ҳанӯз дар забони порсии 

миѐна дар калимасозӣ фаъолона ширкат доштааст. Масалан, пасванди – 

дон дар забони форсии миѐна дар шакли - odān, форсии қадим ба гунаи *-

dāna- ҷойгоҳ, “макон” (ҳиндуаврупоӣ *dhē-no-) ба кор рафта, аз решаи 

dā- “ниҳодан, қарор додан” сарчашма гирифтааст. Ҳанӯз дар даврони 

қадим бо – дон сохташавии вожаи daiva-dāna - мушоҳида мешавад, ки 

маънои “ҷойгоҳи девон, маъбади девон, буткада”-ро ифода мекард [135, 

119]. Пасванди мазкур бо калимаҳо ҳамроҳ шуда, маънои макон ва 
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зарфиятро ифода мекунад. Бо пасванди “дон” чунин истилоҳоти 

осорхонашиносӣ сохта шудааст:  

Хум+дон - курра ѐ коргоҳеро гӯянд, ки дар он зарфҳои гуногуни 

сафолӣ пухта мешавад. 

Устухон+дон – уста+дон - ҷое, ки зардуштиѐн устухонҳои мурдаҳои 

худро дар он мегузоштанд. 

Сурма+дон - зарфе, дар он сурма нигоҳ дошта мешавад. 

Қадимтарин сурмадони сангӣ, ки аз ҳудуди Тоҷикистон ѐфт гардидааст, 

мансуб ба замони давлатдории Кушониѐн (I-IV мелодӣ) буда, он дар 

экспозитсияи Осорхонаи миллии Тоҷикистон ба намоиш гузошта 

шудаасст. Вожаи сурмадон дар назму наср низ мавқеи хосса дорад. 

Ҳар ки андозад назар бар номаам гардад хамӯш, 

Ҳама аз милу давот аз сурмадон бошад маро. 

                                                                                                              (Сайидо) 

Бухур+дон - зарфи филизие, ки ба шаклҳои гуногуни зооморфӣ 

сохта шуда, барои дуд кардани хушбӯиҳо дар маъбадҳо истифода 

мешавад. 

Қалам+дон - қуттии махсуси дарозрӯя, ки дар он қаламу сиѐҳӣ ва 

қаламқат нигоҳ дошта мешавад. 

Ҷузв+дон - ҷилди чармӣ ѐ картонӣ, ки барои нигоҳ доштани коғаз 

истифода мешавад. 

Ранг+дон, сиѐҳи+дон - зарфи хурде, ки аз мис, нуқра ва сафол сохта 

шуда, барои нигоҳ доштани сиѐҳӣ ва ранги хатнависӣ истифода мешавад. 

Тир+дон - қуттӣ барои нигоҳ доштани тир. 

Туф+дон - зарфи махсусе, ки барои андохтани оби даҳон истифода 

мешавад. Бояд гуфт, ки намунаҳои гуногуни туфдонҳои мисии асрҳои 

ХIХ-ХХ дар экспозитсияи Осорхонаи миллии Тоҷикистон ба намоиш 

гузошта шудаанд.  

Ғалла+дон - қуттии махсус барои нигоҳ доштани ғалладонаҳо (ҷав, 

гандум); 
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Об+дон - зарфи махсус барои нигоҳ доштани об; 

Бор+дон – зарфе, ки ҳунармандон маҳсулоти худро дар он 

мегузоранд.  

Симоб+дон – зарфи махсусе, ки барои гирифтани симоб (моеи 

филизӣ) истифода мешавад. 

Танга+дон – ҳамѐни махсусе, ки аз матоъ дӯхта шуда, дар он танга 

меандозанд.   

Намак+дон – зарфи хурде, ки ба он намак меандозанд.  

Сочма+дон – халтачаи махсусе, ки дар он сочма (гулӯлачаҳои 

қурғошимӣ) меандозанд. 

Заҳр+дон – зарфи хурди мисӣ ѐ биринҷие, ки дар он заҳр ва дигар 

маводи беҳушкунанда меандозанд. 

Гул+дон – зарфи махсуси гилӣ, ки дар он об андохта, гулҳои 

чидашударо мегузоранд. 

Тоба+дон - равзанае, ки аз он ҷо ба хона ҳаво ва рӯшноӣ медарояд.  

Калимаҳои мазкур вожаҳои умумиистеъмолӣ мебошанд, ки бо 

пайваст гардидани пасванди дон онҳо хусусиятҳои истилоҳиро ба худ 

касб кардаанд. 

в) бо пасванди – гар.  Аслан пасванди гар бо исму сифатҳо ҳамроҳ 

шуда, истилоҳоте месозад, ки ба шуғл ва сифати ашхос вобастагӣ дорад. 

Ба андешаи муҳаққиқ О. Қосимов дар такя ба дигар муҳаққиқон, 

дар забони форсии миѐна ин пасванд дар шакли «-gar» ва «-kar», ба назар 

мерасад ва ҳамчун ҷузъи дуюми калимаҳои мураккаби форсии қадими «-

kara» аз «kar» «кардан» истифода шудааст [42, 51]. Ин пасванд дар 

адабиѐти классикӣ дар калимасозӣ мавқеи устувор дошта, дар охири исм 

омада, сифати фоилӣ месозад. Истифодаи пасванди мазкур дар сохтани 

истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ чашмрас мебошад:  

Тармим+гар - мутахассиси соҳаи тармими ашѐи осорхонавӣ, ки 

маъмулан барои ин ѐ он мавод ихтисосманд мешавад, масалан: матоъ, 

чарм, чӯб, фулузот ва ғ. 
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Намоиш+гар - шахсе, ки ашѐ ва коллексияи осорхонавиро ба 

намоиш мегузорад. 

Ороиш+гар - шахсе, ки ороиши бадеии экспозитсияи осорхонавиро 

ба танзим медарорад. 

Тамошо+гар - шахсе, ки баҳри боздид ва шиносоӣ аз мероси 

таърихӣ-фарҳангӣ ѐ барои иштирок дар чорабиҳо ба осорхона ташриф 

меорад. 

Муарриф+гар - корманди масъули осорхона, ки тамошобинонро ба 

ашѐи осорхонавӣ шинос менамояд. 

Эҳдо+гар - шахс ва ѐ ташкилоте, ки ашѐ ва коллексияҳои 

арзишманди таърихиро ба таври ройгон ба ихтиѐри осорхона месупорад. 

Гардиш+гар - шахсе, ки аз осорхонаҳо, мавзеъҳои таърихӣ ва дигар 

объектҳои сайѐҳӣ дидан мекунад. 

Ҳифозат+гар - шахси масъули осорхона, ки ашѐ ва коллексияи 

осорхонавиро ҳифз ва нигоҳдорӣ менамояд. 

Омӯзиш+гар - шахсе, ки ба таҳқиқ ва пажуҳиши ашѐ ва коллексияи 

осорхонавӣ машғул аст. 

Тавсиф+гар – ходими илмии осорхона, ки ҳар як ашѐи 

осорхонавиро ба коллексияҳо ҷудо намуда, оид ба сарчашма, ҷойи 

нигоҳдорӣ ва замони воридшавии ашѐ ба осорхона, шакли ашѐ, маводи 

сохт, вазн, андоза ва ҳолати ашѐ тавсифи илмӣ менамояд. 

Таблиғ+гар - корманди масъули осорхона, ки моҳият ва мазмуни 

ашѐи осорхонавӣ ва арзишҳои фарҳангиро тавассути ВАО ва сомонаҳои 

иҷтимоӣ ба ҷомеа мерасонад. 

Ковиш+гар – шахсе, ки барои ѐфтани осори атиқа бар асоси 

усулҳои илмӣ ковиш мегузаронад. 

Нигор+гар – шахсе, ки ба нигоргарӣ (наққошӣ, сураткашӣ,) шуғл 

дорад.  

Зар+гар – шахсе, ки ҳунари истеҳсоли маснуоти бадеӣ аз филизӣ 

дошта, аз тиллову нуқра асбобу олоти зинат месозад. 
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Мис+гар – шахсе, ки аз мис асбоби рӯзгор, аслиҳа ва ашѐи гуногун 

месозад. 

Сафол+гар – шахсе, ки бо истифода аз гил зарфҳои гуногуни 

сафолӣ месозад. 

Оҳан+гар - ҳунарманде, ки аз оҳанро дар курра сурх карда, аз он 

олоту афзорҳои гуногун (теша, табар, дос ва ғ.) месозад.  

Дуред+гар – устои чӯбтарош (наҷҷор). 

 Бояд гуфт, ки истилоҳоти заргар, мисгар, сафолгар, оҳангар, 

дуредгар ва ғайра, ки ба дорандагии касбу шуғле далолат мекунанд, ба 

гурӯҳи истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ дохил намудем, зеро маҳсули 

офаридаи онҳо дар осорхонаҳо ҳифз ва нигоҳдорӣ мешаванд. 

г) бо пасванди – иш.  (ф.м. isn, эр.б. *-is-na) ва дар забони авастоӣ 

дучор намешавад. Пасванди иш бо асоси замони ҳозираи феъл исми амал 

месозад, вале каммаҳсул мебошад. Ин пасванд дар сохтани истилоҳоти 

осорхонашиносӣ фаъол аст:  

Намо+иш - ба маърази тамошо гузоштани ашѐи осорхонавӣ.  

Ков+иш - ҷустуҷӯи ашѐи нодири таърихӣ. 

Нигор+иш - кашидани нақшу нигор, расм, сурат. 

Омӯз+иш, пажӯҳ+иш - мавриди таҳқиқ қарор додани ашѐи 

осорхонавӣ. 

Пайдо+иш - таърихи бозѐфти ашѐи осорхонавӣ. 

Пӯш+иш - сир ѐ луоб давонидани рӯйи зарфҳои сафолӣ. 

Гард+иш - гардиши дохилии ашѐи осорхонавӣ тибқи санади қабул 

ва боздод.  

Арз+иш - қимати илмӣ ва таърихии ашѐи осорхонавӣ. 

ғ) бо пасванди – бон. (ф.м – bān, ф.б *pāna - ѐ *pāvan) дар забони 

муосири тоҷик исмсоз буда, аз исмҳои мушаххас исмҳое месозад, ки 

касбу кор ва машғулиятро ифода намуда, тобиши маънии назоратро 

дорад. Аммо дар забони тоҷикӣ ҳамроҳгардии пасванди мазкур ба 

вожаҳои осорхонашиносӣ хело кам ба назар мерасад:  
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Нигоҳ+бон - шахси масъуле, ки ҳолати толорҳои экспозитсионии 

осорхона ва экспонатҳоро аз ламс кардан, шикастан, дуздидан ва ғайра 

муҳофизат мекунад. 

д) бо пасванди  – анда. (ф. м. – andag, эр. б. and – ant). Пасванди 

мазкур яке аз пасвандҳои маъмули калимасоз дар забони тоҷикӣ 

мебошад. Маълум аст, ки пасванди - анда аз асоси замони ҳозираи феъл 

сифати феълии замони ҳозира месозад, ки он амал ѐ ҳолатеро 

мефаҳмонад, ки ҳамчун аломати предмет дар яке аз замонҳо воқеъ 

мешавад. Ш. Рустамов дар асари худ “Таснифоти ҳиссаҳои нутқ ва 

мавқеи исм” қайд кардааст, ки пасванди - анда сифати феълии тарзи фоил 

месозад ва ба исми ҷондор тааллуқ дорад. Маҳз аз ҳамин сабаб аст, ки 

сифатҳои феълии исмшуда бо пасванди - анда хеле зиѐданд [104, 51]. 

Бо пасванди - анда чунин истилоҳоти осорхонашиносӣ сохта 

шудааст:  

Шарҳдиҳ+анда - шахси масъули гузаронидани экскурсия дар 

осорхона. 

Бақайдгир+анда - шахси масъули шуъбаи бақайдгирӣ ва 

феҳристнигорӣ, ки ашѐи ба осорхона воридшударо дар китобҳои махсус 

ба қайд мегирад. 

Бин+анда - тамошобини осорхона. 

Ҷамъовар+анда - корманди осорхона, ки ашѐи нодири таърихиро 

ҷамъоварӣ менамояд. 

Нигоҳдор+анда – шахси масъули фонд, ки ҳифзу нигоҳдории ашѐи 

арзишманди таърихиро ба зимма дорад. 

ѐ) бо пасвандди - ӣ. Пасванди -ӣ- и исмсоз асли худро аз – ih - и 

забони порсии миѐна гирифтааст, ки решаи он, дар навбати худ, ба iya – 

δwa - забони эронии бостон мерасад. Ин пасванд аз ҷумлаи пасвандҳои 

зоѐ ва сермаҳсули вожасозии забони форсӣ-тоҷикӣ буда, дар сохтани 

истилоҳоти осорхонашиносӣ низ нақши бориз гузоштааст:  
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Навсоз+ӣ - нусхаи ашѐи осорхонавӣ, ки айнан аз маводи аслӣ ва бо 

ҳамон услуб дар асоси мутобиқат ба андозаи он омода шудааст. 

Бозсоз+ӣ - барқарорсозии ашѐи тахрибшуда. 

Ороиш+ӣ - вижагиҳои ороиши бадеии экспозитсияи осорхона. 

Намоиш+ӣ - толори намоишӣ. 

Қолаб+ӣ - шакли таҷдидшудаи ашѐи осорхонавӣ бо аломатҳои 

махсуси он, ки мухолифи ашѐи аслӣ аст. 

Саҳнасоз+ӣ - омода намудани макони баргузории намоиш. 

Ёдгор+ӣ - маҷмӯи арзишҳои таърихию фарҳангӣ. 

ж) бо пасванди – истон. (эр.б. *-stāna-, ав. ф.б. stāna- “ҷой”,аз решаи 

*stā- “истодан”) аз исмҳои мушахассу маънӣ исми макон месозад. Ин 

пасванди маконсоз дар забони тоҷикӣ таърихи беш аз ҳазорсола дошта, 

ба калима маънои афзунии он чизеро дар ҷое мефаҳмонад. Дар муқоиса 

ба дигар пасвандҳои маконсоз пасванди мазкур дар истилоҳоти 

осорхонашиносӣ кам истифода гардидааст. Чунончи дар ҷараѐни таҳқиқ 

аз таркиби истилоҳоти осорхонашиносӣ ҳамагӣ ду калимаро дарѐфтем, 

ки бо пасванди – истон сохта шудааст: 

Нигор+истон – ҷое, ки дар он осори санъати тасвирӣ ва ѐ галерияи 

расмҳо ба намоиш гузошта мешавад. 

Хум+истон – ҷое, ки дар он хумҳои хурду калон гузошта мешаванд. 

Дар натиҷаи омӯзиш ва таҳлили таркиби истилоҳоти сохтаи 

осорхонашиносӣ маълум гардид, ки яке аз роҳҳои асосии истилоҳофарии 

соҳаи осорхонашиносӣ дар забони тоҷикӣ роҳи морфологии калимасозӣ 

(тавассути пешванду пасвандҳо) ба ҳисоб меравад. Теъдоди басо зиѐди 

унсурҳои луғавӣ махсусан, истилоҳоти осорхонашиносӣ дар натиҷаи бо 

роҳи ҳамроҳшавии пасванду пешвандҳо ба исмҳо ташаккул ѐфта, ба ин 

восита таркиби луғавии забони тоҷикӣ ғанитар гаштааст. 
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3.4. Истилоҳоти мураккаби осорхонашиносӣ 

Масъалаи калимасозии истилоҳоти мураккаб аз ҷониби 

муҳаққиқони соҳибназар таҳқиқ гардида, сохтору қолабҳои калимасозии 

онҳо дар забонҳои тоҷикиву форсӣ як андоза омӯхта шудааст, аммо 

баъзе муҳаққиқон бар ин ақидаанд, ки калимасозии исмҳои мураккаб яке 

аз масъалаҳои душвор ва то кунун аз ҷиҳати илмӣ пурра ҳалнашуда 

мебошад. Дар забони адабии ҳозираи тоҷик калимасозии исмҳои 

мураккаб хеле сермаҳсул буда, барои кӯтоҳ ва рехта ифода кардани фикр 

имконият медиҳанд. Калимасозии калимаҳои мураккаб дар забони 

тоҷикӣ хеле рушд намуда, таърихи тӯлониву заминаҳои зиѐди таърихӣ 

дорад. 

Тибқи дастуроти забоншиносӣ ду ва зиѐда решаҳое, ки аз ҷиҳати 

маъно ва дастурӣ бо ҳам алоқаманд шуда, як мафҳуми мураккабро ифода 

мекунанд, калима ва ѐ истилоҳоти мураккаб номида мешаванд. Бояд 

гуфт, ки дар ташаккули калимаҳои мураккаб, махсусан мураккаби 

пайваст мақому нақши исм назаррас буда, қолаби исм + исм яке аз 

роҳҳои маълуму маъмули калимасозӣ дар забони форсӣ-тоҷикӣ мебошад. 

Як қисми таркибии истилоҳоти соҳаи осорхонашиносиро 

калимаҳои мураккаб ташкил медиҳанд. Табиист, ки бо усули мураккаб 

ҷараѐн гирифтани калимасозӣ яке аз омилҳои сайқалѐбии меъѐри 

калимасозист. Усули калимасозии мураккаб дар соҳаи осорхонашиносӣ 

муравваҷ аст ва дар шакли мураккаб ин калимаҳо номи мафҳумҳои 

дақиқу амиқро ифода менамоянд. Агар мо ба таркиби морфологии 

калимаҳои мураккаби осорхонашиносӣ назар афканем, на ҳама ҳиссаҳои 

мустақилмаънои нутқ дар истилоҳсозии ин соҳа ба кор бурда мешаванд. 

Онҳо бештар бо исму исм ва исму феъл сохта мешаванд. 

Дар сохтани истилоҳоти мураккаби соҳаи осорхонашиносӣ вожаи 

хона, ки маънои ҷой ва макони чизеро ифода мекунад, хеле сеистеъмол 

мебошад. Калимаи хона дар “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” чунин 
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маъниҳоро доро шудааст: Хона  1 خانه. маскан, як истиқоматгоҳ дар 

ҳавлӣ. 2. иморат, ҳавлӣ, ки чанд ҳуҷра дорад. 3. макон, ҷой, ошѐн; хонаи 

бачагон муассисаи нигоҳубини кӯдакон; кҳн. хонаи маданият муассисаи 

маданият ва равшаннамоии байни мардум; хона кардан макон кардан, 

хона сохтан; ошѐн кардан, ҷо гирифтан; хона мондан (дар ҷое) хона 

сохтан, ошѐн сохтан, лона сохтан (парандаҳо, ҳашарот); хона сохтан хона 

бино кардан; хонаи касеро сӯхтан (сӯзондан) касеро хонавайрон кардан, 

ба касе сахт шикаст додан; хона ба хона шудан пароканда шуда ҳар кас 

ба хонаи худ рафтан; хонаат обод! офарин ба ту!, раҳмат ба ту!; хонааш 

сӯзад! ба бало гирифтор шавад!, хонавайрон шавад!; хона-хона ба 

ғунҷоиши чандин хона; зиѐд, бисѐр, фаровон [187, 447]. 

Аммо вожаи хона бо ҷузъи исмҳои маънидор пайваст гардида, 

истилоҳоти нави осорхонашиносӣ сохтааст: Масалан, калимаҳои 

осор+хона, нигор+хона, аҷоиб+хона ва ѐд+хона аз исму исм сохта шуда, 

ба маънои ҷой ва маконе, ки дар он осори таърихӣ ва чизҳои аҷоиб ба 

намоиш гузошта мешаванд. 

Аслан исмҳои мураккабе, ки бо ҷузъи хона сохта шудаанд, макони 

машғулият ва касбу корро ифода мекунанд [83, 134]. 

Калимаҳои дигаре, ки бо ҷузъи вожаи хона пайваст гардида, 

истилоҳоти мураккаби осорхонашиносӣ сохтаанд:  

Хум+хона – ҷое, ки дар он хумҳои хурду бузургро мегузоштанд. 

Бут+хона – ҷои махсусе, ки дар он бутҳоро мегузоштанд ва 

пайравони дини будоӣ онҳоро мавриди парастиш қарор медоданд 

(ибодатхона, парастишгоҳ). Намунаи чунин бутхона ѐ маъбади буддоӣ 

имрӯз дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон вуҷуд дорад. 

Китоб+хона – зершуъбаи илмӣ-ѐрирасон буда, фаъолияти асосии 

осорхонаро таъмин менамояд. Китобхона адабиѐти марбут ба фанни 

соҳаи осорхонашиносӣ ва хусусияти фаъолияти онро мутамарказ 

месозад. Дар он адабиѐти нашршудаи илмӣ-таҳқиқотӣ, илмӣ-методӣ, 
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илмӣ-оммавӣ, осорхонашиносӣ ва ғайра ҷамъоварӣ, бақайдгирӣ ва 

нигоҳдорӣ карда мешаванд [5, 44]. 

Чилла+хона - хонае, ки чилланишинон чилларо дар он ҷо 

мегузаронанд. 

Сафолпаз+хона – курраи сафолпазӣ, ки дар он зарфҳои сафолӣ 

пухта ба истифода дода мешуд. Чунин сафолпазхона соли 1993 аз ҳудуди 

мақбараи Мир Саид Алии Ҳамадонии шаҳри Кӯлоб аз ҷониби 

бостоншиносони тоҷик кашф гардидааст, ки имрӯз макети он дар 

Осорхонаи миллии Тоҷикистон ба намоиш гузошта шудааст. 

Ҷувоз+хона - ҷое, ки дар он бо ҷувоз равған мекашанд. Намунаи 

чунин ҷувозхонаҳо дар аксар осорхонаҳои ҷумҳурӣ ҳифз ва нигоҳдорӣ 

мешаванд. 

Сурат+хона – ҷое, ки дар он наққошон ва мусаввирон нигоргарӣ 

мекунанд (нигористон, нигорхона, наққошхона). 

Гӯр+хона – ҷой ва маҳалли дафни майит (сағона, дахма, хокҷо). 

Усто+хона - утоқи ҳунармандон, ки дар он чизҳоро таъмир ва 

дуруст мекунанд ѐ чизҳои нав месозанд (устохонаи оҳангарӣ, устохонаи 

дуредгарӣ, устохонаи мисгарӣ). 

Яке аз серистифодатарин вожаи дигаре, ки баъд аз калимаи хона 

дар сохтани истилоҳоти мураккаби осорхонашиносӣ нақши бориз дорад, 

вожаи сар мебошад. Дар Луғатномаи Алиакбари Деҳхудо 16 маънии 

вожаи сар ба чашм мерасад. Дар “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” 

бошад, калимаи сар дар 8 маънӣ омада, ҳамчун вожаи соматикӣ чунин 

шарҳу эзоҳ дода шудааст: 1. узви бадани инсон ва ҳайвон, ки мағз, чашм, 

гӯш, бинӣ ва даҳон дар он қарор дорад, кала. 2. оғоз, аввал, ибтидо; сари 

бозор, сари кӯча, сари таҳсил, сари тобистон, сари шаб. 3. боло, рӯйи; 

сари болин, сари кӯҳ, сари сина. 4. нўг; сари ришта. 5. хӯша; як сар ангур, 

як сар ҷуворӣ. 6. раис, сардор: сари қавм. 7. маҷ. майл, рағбат, ҳавас [194, 

206-207]. 
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Дар соҳаи осорхонашиносӣ вожаи сар бо дигар исмҳои маънодор 

васл гардида, як қатор истилоҳоти мураккаби осорхонашиносӣ сохтааст:  

Сар+муҳофиз – ѐ сардори шуъбаи фондии осорхона, ки роҳбариро 

дар самти бақайдгирӣ, нигоҳдорӣ, таснифи илмӣ, таҳким ва тармими 

ашѐи осорхонавӣ роҳандозӣ намуда, мустақиман ѐ тавассути сардорони 

шуъбаҳо фаъолияти кориро зери назорат мегирад. Ҳамоҳангии 

гурӯҳбандии фондҳоро таъмин намуда, ба ҳайати комиссияи хариди 

фондӣ шомил мебошад. Фаъолияти фондӣ ва ҳамчунин, иҷозаи вуруди 

муҳаққиқон ва таҷрибаомӯзонро ба маҳфузгоҳҳо таҳти назорат мегирад. 

Сармуҳофиз аз тарафи мақомоти фарҳангие, ки осорхона тобеи он аст, 

бо пешниҳоди директори осорхона ба кор таъйин ва аз кор озод карда 

мешавад [5, 49]. 

Сар+параст – роҳбар ва ѐ шахси масъуле, ки яке аз самтҳои асосии 

фаъолияти осорхонавӣ зери назари он сурат мегирад. Вазифаҳои асосии 

сарпарасти соҳа нигоҳдорӣ, мукаммалгардонӣ, таҳқиқу омӯзиш, 

арзишгузорӣ ва идора намудани коллексияҳои осорхонавӣ мебошанд. 

Сар+навишт, сар+чашма – яке аз намудҳои фаъолияти илмӣ-

таҳқиқотӣ дар осорхона буда, фарогири маълумоти асосӣ оид ба таърихи 

бозѐфти ашѐи осорхонавӣ, мансубият, тарзи истифода, замони истеҳсол 

ва аҳаммияти он ҳамчун ѐдгории таърихӣ мебошад. 

Сар+сутун – он чизе, ки аз санг ба шакли ҷонварон тарошида шуда, 

болои сутунҳои қасру кушкҳо мегузоштанд (сарсутунҳо бо тасвири шери 

болдор замони Кушониѐн).  

Сар+найза - оҳани нӯгтезе, ки бар сари найза шинонда шуда, барои 

шикор истифода мешуд. 

Сар+ходим – корманди осорхона, ки ба ҳайси ходими калони илмӣ 

фаъолият менамояд.  

Дар ин ҷо танҳо истилоҳоти мураккабе зикр гардиданд, ки аз исму 

исм сохта шуда, дорои маъно ва мафҳумҳои гуногуни соҳаи 

осорхонашиносӣ мебошанд. 
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Бояд қайд намуд, ки тарзи дигари калимасозӣ дар забони форсӣ-

тоҷикӣ аз исму феъл сохтани калимаҳои мураккаб мебошад. Ин тарзи 

калимасозӣ бештар бо асоси замони ҳозира сохта мешаванд, ки ин 

раванд дар истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ низ ба мушоҳида мерасад: 

Осорхона+шинос – мутахассисе, ки таърихи осорхонаҳо, назария ва 

амалияи фанни осорхонашиносӣ, вазифаи иҷтимоии осорхонаҳо, 

раванди ҷамъоварӣ, ҳифз ва нигоҳдории ашѐ дар осорхона, самтҳои 

гуногуни фаъолияти осорхонавӣ ва тарзи дуруст ба роҳ мондани кори 

осорхонавиро хуб медонад.  

Катиба+шинос – мутахассисе, ки намунаҳои гуногуни хатҳои 

қадимае, ки рӯйи ашѐи сахт, девори қасру мақбараҳо, сутунҳои биноҳо, 

сангҳои қабру мазор, лавҳаҳои тиллоӣ, гаҷӣ, гилӣ, асбобу ашѐҳои 

нуқрагин, биринҷӣ, сафолӣ, яроқу аслиҳа, сиккаҳо, асбобу лавозимоти 

ороиши занона, дару дарвозаҳо, табақу косаҳо ва ғайра бо мақсади 

нигоҳ доштани маълумот ва ѐ хотирае аз баъзе воқеаҳо китобат шудаанд, 

мехонад. 

Бостон+шинос – таърихшинос ѐ мутахассие, ки тарзи зиндагонӣ, 

урфу одат, анъанот ва таъриху фарҳанги қадими инсониятро аз рӯйи 

осори маданияти моддӣ меомӯзад. 

Санъат+шинос – муҳаққиқе, ки намунаҳои гуногуни санъатро 

(меъморӣ, заргарӣ, мисгарӣ, кулолгарӣ ва ғ) меомӯзад. 

Сикка+шинос – мутахассисе, ки дар шинохти сикка ва сиккасозӣ,  

анвои сиккаҳо ва даврабандии онҳо маълумоти зарурии соҳавӣ дошта, 

сиккаҳои аслиро аз сиккаҳои тақаллубӣ ташхис карда метавонад. 

Кишвар+шинос – мутахассис ва ѐ гардишгаре, ки ба кишварҳои 

гуногуни олам сафар карда, табиат, инсон, иқтисод, таъриху фарҳанг, 

урфу одат ва анъанаҳои кишварҳои ҷаҳонро меомӯзад. Дар осорхонаҳои 

кишваршиносӣ мавод ва ашѐи таърихӣ оид ба муаррифии мамлакате 

ҷамъ оварда шудааст. 
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Муҷассама+шинос – ҳунарманде, ки назария ва метологияи илми 

муҷассамасозӣ ѐ ҳайкалтароширо медонад. 

Ҳуҷҷат+нигор – шахси масъули осорхона, ки ба тартибу танзими 

ҳуҷҷату асноди кори осорхонавӣ машғул аст. 

Намоиш+гар – шахсе, ки масъули ташкил ва баргузор намудани 

намоишҳои гуногун дар осорхона мебошад. 

Ҷобаҷо+гузор – шахси масъули осорхона, ки ҳангоми ташкили 

намоишҳо дар осорхона, ашѐи таърихиро аз рӯйи мавзуъ ва даврабандии 

таърихӣ ҷобаҷогузорӣ менамояд. 

Маҷмуа+соз – шахси масъули фонд, ки ашѐи дар фонди осорхона 

мавҷудбударо, аз рӯйи коллексия, бахш ва мавзуъҳои гуногун ҷудо 

менамояд. 

Ҳарорат+санҷ – таҷҳизоти осорхонавиест, ки барои муайян 

намудани меъѐрҳои ҳарорат ва рутубати фонд ва экспозитсияи осорхона 

хизмат менамояд. Бояд гуфт, ки шароити муҳимтарини нигоҳдории 

дурусти фонди осорхона ба тарзи доимӣ нигоҳ доштани ҳарорати зарурӣ 

ва рутубати нисбии ҳаво дар бинои осорхона мебошад. Тибқи 

муқарароти осорхонавӣ ҳарорати ҳаво дар ҳуҷраҳои осорхона ҳангоми 

дар маҷмуъ нигоҳ доштани маводи гуногун бояд ҳудуди 18± 1°С бошад. 

Шароити муносиби рутубати нисбӣ ҳангоми дар маҷмуъ нигоҳ доштани 

маводи гуногун 55% ±5% аст. Ҳадди бехатари рутубати нисбӣ барои 

осорхонаҳое, ки кондитсионер надоранд, аз 50 то 65% мебошад. 

Тамошо+бин – гурӯҳи одамоне, ки ба таври дастаҷамъона ѐ 

инфиродӣ баҳри боздид ва шиносоии арзишҳои фарҳангӣ ѐ барои 

иштирок дар чорибиниҳо ба осорхона меоянд. 

Ҳаминро қайд кардан зарур аст, ки дар соҳаи осорхонашиносӣ бо 

усули дигари калимасозӣ – ба истилоҳи мураккаб илова шудани 

воситаҳои дигари калимасоз низ ба мушоҳида мерасанд. Миқдори зиѐди 

ин қабил воҳидҳои луғавӣ бо роҳи ба истилоҳоти мураккаби дорои 

маънои касбу кори шахс ҳамроҳ шудани пасванди – ӣ шакл гирифта, чи 
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дар калимасозии сохта ва чи дар калимасозии омехта мавқеи намоѐнро 

ишғол менамоянд ва воҳидҳои луғавии зиѐде дар таркиби луғавии забон 

бо ин роҳ сохта шудаанд. Пасванди – ӣ аз пасвандҳои муштараквазифае 

ба шумор меояд, ки дар сохтани исму сифат фаъолона иштирок мекунад 

ва махсусан, дар исмсозии мураккаб, ба ақидаи аҳли таҳқиқ, сермаҳсул 

мебошад. Пасванди мазкур дар калимасозии истилоҳоти 

осорхонашиносӣ аз исмҳои мураккаби номи шахс номи амал сохтааст: 

гирдовар – гирдоварӣ, ҷамъовар – ҷамъоварӣ, бақайдгир – бақайдгирӣ, 

феҳристнигор – феҳристнигорӣ, маҷмуасоз – маҷмуасозӣ, нигоҳдор – 

нигоҳдорӣ, саҳнасоз – саҳнасозӣ, мураттабсоз – мураттабсозӣ, 

ҳароратсанҷ – ҳароратсанҷӣ, харидор – харидорӣ, роҳнамо – роҳнамоӣ, 

роҳбалад – роҳбаладӣ ва ғайра номи шуғл ѐ амал мебошанд.   

Ҳамчунин, дар истилоҳоти осорхонашиносӣ як гурӯҳ калимаҳое 

вуҷуд доранд, ки тавассути миѐнвандҳо сохта шудаанд. Дар сохтани 

истилоҳоти мураккаби осорхонашиносӣ нақши миѐнвандҳо камтар ба 

назар мерасад ва метавон онҳоро ба таври зер гурӯҳбандӣ намуд:  

а) истилоҳоти осорхонавие, ки бо инфикси – у сохта шудаанд: 

сайр+у+гашт, сайр+у+саѐҳат, гашт+у+гузор, кофт+у+ков, дур+у+дароз, 

ҷуст+у+ҷӯ, рафт+у+омад, дод+у+гирифт, тохт+у+тоз, сар+у+садо, 

банд+у+баст. 

б) истилоҳоти осорхонавие, ки бо инфикси – о сохта шудаанд: 

ҳам+о+ҳанг, дав+о+дав, пас+о+пеш, гирд+о+гирд, ранг+о+ранг. 

Истилоҳоти мазкур тавассути -у- ва -о- дар чунин қолабҳои 

истилоҳсозӣ сурат гирифтаанд:  

а) исм -у- феъл: сайругашт, бандубаст. 

б) исм -у- исм: сайрусаѐҳат, сарусадо. 

в) феъл -у- феъл: гаштугузор, кофтуков, ҷустуҷӯ, рафтуомад, додугирифт, 

тохтутоз. 

г) исм -о- исм: ҳамоҳанг.  

ғ) феъл -о- феъл: даводав.  
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д) зарф -о- зарф: пасопеш.   

Ҳамин тариқ, таҳлилу баррасии мавод нишон дод, ки усули 

калимасозии мураккаб дар истилоҳоти осорхонашиносӣ мавзуи 

доманадор будааст. 

3.5. Ибора-истилоҳоти осорхонашиносӣ 

Масъалаи омӯзиши ибора ва шаклҳои он дар илми забоншиносӣ 

ҷойгоҳи муҳимро ишғол менамояд. Оид ба ин масъала олимони 

забоншинос таҳқиқоти мухталифро анҷом додаанд. Ибора-истилоҳ 

аслан аз ду ѐ чанд калимаи мустақилмаъно, ки ҳар кадом дорои маънои 

алоҳидаи лексикӣ буда, яке бо дигаре тобеъ аст ташкил меѐбад. Ё ба 

ибораи дигар, ду ва ѐ зиѐда калимаҳои мустақилмаъно, ки бо ѐрии 

воситаҳои дастурӣ бо ҳам пайванд шуда, мафҳумҳои мураккабро ифода 

мекунанд, ибора номида мешавад. Ибора-истилоҳот як қабати асосии 

истилоҳоти соҳаи осорхонашиносиро фаро мегиранд. Дар қатори 

калимаҳои сохтаву мураккаб дар таркиби луғот ва истилоҳоти марбут 

ба соҳаи осорхонашиносӣ ибора-истилоҳот низ истифода мешаванд. 

Агар тавассути истилоҳоти сода, сохта ва мураккаб ному мафҳумҳои 

гуногун то як андоза равон инъикос гарданд, ибора-истилоҳот 

мафҳумҳоро дақиқу муфассалтар баѐн менамояд. Дар шакли ибора 

сохтани истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ яке аз маъмултарин ва 

сермаҳсултарин қолиб ба шумор меравад, зеро дар соҳаи 

осорхонашиносӣ истилоҳоти вофире бо ин усул корбаст шудааст, ки мо 

ба хотири мураттабии кор ибора-истилоҳоти соҳаи мазкурро шартан ба 

изофию пешояндӣ ҷудо менамоем: 

1. Ибора-истилоҳоти изофӣ: 

а) ибораҳое, ки аз исму исм сохта шудаанд: Дар ташаккули ин гуна 

истилоҳот калимаҳои асосӣ метавонанд ҳам ба ҳайси муайяншаванда ва 
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ҳам ба ҳайси муайянкунанда истифода шаванд. Масалан, ҳамчун 

муайяншаванда: 

- Калимаи санад. Бо ин вожа 6 - ибораи изофии осорхонавӣ сохта 

шудааст: Санади қабул, санади боздод, санади нуқсон, санади таҳвил, 

санади интиқоли дохилии ашѐи осорхона, санад оид ба хисороти ашѐи 

осорхона. 

- Калимаи намоиш. Бо ин вожа 5 - ибораи изофии намоишҳои 

осорхонавӣ сохта шудааст: намоиши осорхона, намоиши сайѐр, 

намоиши ҷомеъ, намоиши осор. 

- Калимаи китоб. Бо ин вожа 5 - ибораи изофии осорхонавӣ сохта 

шудааст: китоби воридотии ашѐи осорхонавӣ, китоби инвентарии ашѐи 

осорхонавӣ, китоби мулоҳизоти тамошобинон, китоби роҳнамо, китоби 

қайди тамошобинони осорхона. 

- Калимаи тармим. Бо ин вожа 4 - ибораи изофии тармимгарии соҳаи 

осорхона сохта шудааст: тармими мусаввара, тармими зарфи шикаста, 

тармими ашѐ, тармими осор. 

Калимаҳои асосие, ки ҳамчун муайянкунанда истифода шудаанд: 

- Калимаи осорхона. Ин вожа яке аз калимаҳои серистеъмол 

мебошад, ки бо он зиѐда аз 20 - ибораи изофии осорхонавӣ сохта 

шудааст: ашѐи осорхона, феҳристи осорхона, асноди осорхона, фонди 

осорхона, бойгонии осорхона, тамошобини осорхона, китобхонаи 

осорхона, консепсияи осорхона, фаъолияти осорхона, роҳбалади 

осорхона, дизайни осорхона, корманди осорхона, нигоҳбони осорхона, 

роҳнамои осорхона, рамзи осорхона, куратори осорхона, рисолати 

осорхона, шуъбаи осорхона, филиали осорхона, сомонаи осорхона, 

Шурои байналмилалии осорхонаҳо.  

- Калимаи намоиш. Бо ин вожа 15 - ибораи изофии намоишҳои 

осорхонавӣ сохта шудааст: ифтитоҳи намоиш, шайъи намоиш, мазмуни 

намоиш, дарки намоиш, сарпарасти намоиш, толори намоиш, сифати 

намоиш, тарғиби намоиш, насби намоиш, лоиҳаи намоиш, боздиди 
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намоиш, таҷдиди намоиш, сенарияи намоиш, хатсайри намоиш, маводи 

намоиш.  

- Калимаи ашѐ. Бо ин вожа 8 - ибораи изофии ашѐи осорхонавӣ 

сохта шудааст: нусхаи ашѐ, зернавишти ашѐ, макети ашѐ, бозѐфти ашѐ, 

таҳқиқи ашѐ, тавсифи ашѐ, муаррифии ашѐ, феҳристи ашѐ. 

- Калимаи тамошобин. Бо ин вожа 10 - ибораи изофии осорхонавӣ 

сохта шудааст: таассуроти тамошобин, таваҷҷуҳи тамошобин, боздиди 

тамошобин, рисолати тамошобин, қайди тамошобин, андешаи 

тамошобин, ҳадафи тамошобин, шиносоии тамошобин, хатсайри 

тамошобин, гурӯҳи тамошобин. 

- Калимаи бозѐфт. Бо ин вожа 5 - ибораи изофии бостоншиносии 

осорхонавӣ сохта шудааст. сарчашмаи бозѐфт, ҷаззобияти бозѐфт, 

нодирияти бозѐт, таърихи бозѐфт, макони бозѐфт. 

 б) ибораҳое, ки аз исму сифат таркиб ѐфтаанд: Яке аз 

серистеъмолтарин калима дар сохтани ибора-истилоҳоти соҳаи 

осорхонашиносӣ вожаи мерос маҳсуб меѐбад. Мероси фарҳангӣ, мероси 

таърихӣ, мероси хаттӣ, мероси моддӣ, мероси ғайримоддӣ. 

 - Бо вожаи осор. Бо ин калима ибора-истилоҳоти изофии гуногун 

сохта шудааст: осори ҳунарӣ, осори бостонӣ, осори сафолӣ, осори мисӣ,  

осори боарзиш, осори атиқа. 

 - Бо калимаи санъат. Бо ин вожа 13 - ибораҳои изофии ҳунарҳои 

гуногуни соҳаи осорхонашиносӣ сохта шудааст: санъати тасвирӣ, 

санъати меъморӣ, санъати наққошӣ, санъати муҷассамасозӣ, санъати 

кулолгарӣ, санъати заргарӣ, санъати мисгарӣ, санъати гаҷкорӣ, санъати 

кошигарӣ, санъати кандакорӣ, санъати бофандагӣ, санъати муқовасозӣ, 

санъати шишагарӣ. 

 - Бо калимаи осорхона. Бо ин вожа ибора-истилоҳоти хело зиѐди 

соҳаи осорхонашиносӣ сохта шудааст: осорхонаи миллӣ, осорхонаи 

кишваршиносӣ, осорхонаи мардумшиносӣ, осорхонаи бостонӣ, 

осорхонаи ҳарбӣ-таърихӣ, осорхонаи марказӣ, осорхонаи давлатӣ, 
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осорхонаи ҷамъиятӣ, осорхонаи комплексӣ, осорхонаи виртуалӣ 

(маҷозӣ), осорхонаи адабӣ, осорхонаи меъморӣ, осорхонаи ѐдбудӣ. 

 - Бо калимаи намоиш. Бо ин вожа 8 - ибораҳои изофии осорхонавӣ 

сохта шудаааст: намоиши доимӣ, намоиши муваққатӣ, намоиши зинда, 

намоиши намунавӣ, намоиши ҳунарҳои тасвирӣ, намоиши ҳунарҳои 

мардумӣ, намоишгоҳи бузург, намоиши маҷмуавӣ. 

 - Бо калимаи фонд. Бо ин вожа 5 - ибораҳои изофии фондии 

осорхона сохта шудааст: фонди асосӣ, фонди захиравӣ, фонди 

мубодилавӣ, фонди илмӣ, фонди тиллоӣ. 

 - Бо калимаи экскурсия. Бо ин вожа ибораҳои изофии 

экскурсионии осорхонавӣ сохта шудааст: экскурсияи осорхонавӣ, 

экскурсияи тафсирӣ, экскурсияи мавзуӣ, экскурсияи умумӣ, экскурсияи 

комплексӣ, экскурсияи истеҳсолӣ, экскурсияи беруни осорхонавӣ. 

 Мавриди зикр аст, ки дар ташаккули сохтмони ибора-истилоҳоти 

изофии осорхонашиносӣ вожаву истилоҳоти зерин нақши бориз 

гузоштанд: 

 Ашѐи нодир, хазинаи тиллоӣ, сиккаи нуқрагӣ, ѐдгории таърихӣ, 

арзиши таърихӣ, сайри таърихӣ, ганҷинаи таърихӣ, тавсифи илмӣ, матни 

тавзеҳӣ, маъхазҳои моддӣ, ифтитоҳи ботантана, толори хурд, гардиши 

дастаҷамъӣ, муассисаи фарҳангӣ, манбаъҳои таърихӣ, ҳафриѐти 

бостоншиносӣ, сайри осорхонавӣ, толорҳои экспозитсионӣ, қафасаи 

шишагӣ, хуми калон, тарроҳи осорхонавӣ, ғизои маънавӣ, арзиши илмӣ-

таърихӣ, тамошобини муосир, ашѐи нав, технологияи иттилоотӣ, 

туризми фарҳангӣ, таҷрибаи осорхонавӣ, осорхонашиносии ҷадид, 

ташхиси илмӣ, ашѐи аслӣ, даврабандии таърихӣ, рисолати роҳбалад, 

маърази тамошо, ҳуҷҷати бойгонӣ, рақами амвол, воҳиди омор, 

сарчашмаи воридот, таҷрибаи осорхонавӣ, саѐҳати осорхонавӣ, 

муаррифии шоиста ва ғайра. 

 в) ибораҳое, ки аз исму шумора сохта шудаанд: толори паҷум, 

нусхаи дуввум, экскурсияи чорум, ошѐнаи сеюм, асри чордаҳ, шаби 
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ҳаждаҳум, соати ҳафт, стенди даҳум, тамошобини бистум, феҳристи 

дуюм, соли ҳазору нуҳсаду чилу панҷ, гӯшаи якум ва ғайра. 

 г) ибораҳое, ки аз исму сифати феълӣ сохта шудаанд: экскурсияи 

таъсиркунанда, ашѐи тавсифшаванда, коллексияи таҳқиқшуда, толорҳои 

кушода, ашѐи ҷамъовардашуда, ашѐи зинатдиҳанда, намоиши 

диққатҷалбкунанда, олоти кӯбанда, шахси ҳифозаткунанда, катибаи 

хондашуда, осори кашфшуда, мусаввараи тармимшуда, экспозитсияи 

ороишѐфта, объекти ҳаффоришуда, шахси тарғибкунанда, осори 

тахрибшуда, зарфи лабшикаста, тамошобини қафомонда, мақолаи 

чопшуда, намоиши такмилѐфта, сайѐҳати дилгиркунанда, матни 

таҳиягардида, ашѐи тармимшуда ва ғайра.  

2. Ибора-истилоҳоти пешояндӣ: 

Асосан пешояндҳо дар сохтани ибораҳои феълии забони тоҷикӣ 

нақши муҳим ва асосӣ доранд. Пешоянд воҳиди лексикист, на воҳиди 

грамматикӣ. Бинобар ин, дар ташаккули ибора дар қатори воситаҳои 

грамматикии воситаҳои лексикӣ алоқаи синтаксисӣ мавҷуд аст [60, 118-

119]. 

Ибораҳои пешояндӣ дар ташаккули қисми зиѐди истилоҳоти 

осорхонашиносӣ махсусан, ибораҳои феълӣ мавқеи аввалиндараҷа 

доранд: ба қайд гирифтан, ба намоиш гузоштан, ба нақша гирифтан, ба 

тамошобин фаҳмондан, дар курра зарф пухтан, ба фонд даромадан, бо 

диққат гӯш кардан, ба даст овардани ашѐи таърихӣ, аз осорхона боздид 

намудан, дар намоиш иштирок намудан ва ғайра. 

Ҳамин тавр, аз таҳлили баргаҳои гирдомада, маълум мешавад, ки 

як қисми таркибии истилоҳоти марбут ба соҳаи осорхонашиносиро 

ибора-истилоҳот ташкил медиҳанд, ки онҳо дар навбати худ воҳидҳои 

нави луғавӣ сохтаанд. 
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ХУЛОСА 

I. Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия 

 Дар натиҷаи таҳқиқу пажуҳиш, омӯзиш ва баррасии фаъолияти 

гуногунҷабҳаи осорхонаҳо муайян гардид, ки як қисми таркибии 

истилоҳоти забони тоҷикиро калимаву истилоҳоти соҳаи 

осорхонашиносӣ фаро гирифтаанд, ки онҳо дар навбати худ барои 

такмил ва ғанӣ гардонидани таркиби луғавии забон нақши муассир 

доранд. Пас аз таҳлилу баррасии ҳамаҷонибаи истилоҳоти 

осорхонашиносӣ ва мутолиаи осори муҳаққиқони соҳибназар оид ба ин 

масъала метавон чунин хулосабарорӣ намуд: 

1. Омӯзиши илми осорхонашиносӣ дар замони ҳозира хусусияти илмӣ 

дошта, муносибати инсониятро бо таъриху осори аз қадим 

боқимонда меомӯзад.  

2. Масъалаи пажуҳиши илмии истилоҳу истилоҳсозӣ ва муқаррар 

кардани қоидаву меъѐрҳои сохтани онҳо тақозои замон буда, яке аз 

масъалаҳои мубрами бахши истилоҳшиносии илми забоншиносии 

тоҷик мебошад. [4-М] 

3. Вожаву истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ вобаста ба хусусиятҳои 

луғавию маъноии худ гурӯҳҳои махсуси мавзуиро ташкил 

мекунанд, ки дар боби аввали рисола ҳамчун гурӯҳҳои мавзуӣ ва 

вожагониву маъноӣ (истилоҳоти фондии осорхона, истилоҳоти 

намоишии (экспозитсионӣ) осорхона, истилоҳоти санъати тасвирӣ 

ва амалии осорхона, истилоҳоти бостоншиносии осорхона) 

гурӯҳбандӣ гардида, мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтаанд. 

[1-М] 

4. Дар мавриди бою ғанӣ гардонидани таркиби истилоҳоти забони 

тоҷикӣ истилоҳоти иқтибосии осорхонашиносӣ нақши муҳим 

бозидаанд. 

5. Дар натиҷаи таҳқиқ муайян карда шуд, ки дар ташаккули 

истилоҳоти осорхонашиносии тоҷикӣ, ҳамчунин истилоҳоти арабӣ 
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(тармим, мерос, ҳафриѐт, маъраз, ҳифз, осор, санъат...), фаронсавӣ 

(витрина, фонд, этикетка, модел, буклет, код...), лотинӣ 

(реставратсия, консерватсия, экскурсия, экспедитсия, 

экспозитсия...) ва забонҳои дигар низ ҳиссагузоранд, ки ин аз 

робитаҳои фарҳангии мардуми тоҷик бо қавму миллатҳои дигар 

шаҳодат медиҳад. [2-М] 

6. Дар ҷараѐни пажуҳиш муқаррар карда шуд, ки истилоҳоти 

осорхонашиносии тоҷикӣ аз ҷиҳати сохт сода (фонд, ашѐ, осор, 

рамз, ҳифз, мерос, толор, сайр, аср), сохта (намоишгоҳ, тамошобин, 

сурмадон, ковиш, пайдоиш, заргар, сафолгар), мураккаб 

(осорхонашинос, бостоншинос, осорхона, сафолпазхона, 

сармуҳофиз, нигорхона) ва ибора-истилоҳот (мероси фарҳангӣ, 

сайри осорхонавӣ, толори экспозитсионӣ, гурӯҳи экскурсионӣ, ашѐ 

ва коллексияи осорхонавӣ) мешаванд. 

 Хулоса таҳқиқу омӯзиши вожаву истилоҳоти соҳаҳои гуногуни 

ҷамъият, махсусан истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ, ки як ҷузъи 

таркибии забони тоҷикиро фаро гирифтаанд, аҳаммияти илмиву таърихӣ 

доранд. 

II. Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо 

Аз омӯзишу баррасии мавзуи мазкур метавон ба чунин натиҷа 

расид, ки рисолаи мазкур аз аҳаммият холӣ нест, зеро он ба таҳқиқу 

пажуҳиши назарӣ ва амалии яке аз масъалаҳои муҳимми илми 

забошиносӣ – истилоҳшиносӣ ва илми фарҳангшиносӣ – 

осорхонашиносӣ равона шудааст. Ҷиҳати истифодаи амалии минбаъдаи 

натиҷаҳои таҳқиқ чунин тавсияҳо манзур мегарданд: 

1. Натиҷаи таҳқиқи рисола, ки дар ҷараѐни таҳқиқ ба даст омадааст, 

метавонад дар омӯзиши масъалаҳои илмии истилоҳшиносӣ ва 

осорхонашиносӣ ба таври васеъ истифода шавад. 

2. Дар заминаи маводи таҳқиқ нахустин “Фарҳанги тафсирии 

истилоҳоти осорхонашиносӣ” бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ таҳия ва 
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нашр карда мешавад. Таҳияи фарҳанги мазкур ба роҳбаладон ва 

ходимони илмии осорхонаҳо имконият медиҳад, то ба мазмуни 

калимаву истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ ва тобишҳои маъноии 

онҳо хубтар сарфаҳм раванд. 

3. Осорхонашиносон, бостоншиносон, санъатшиносон ва махсусан 

роҳбаладон ва ходимони илмии осорхонаҳо метавонанд маводи 

мазкурро дар фаъолияти кории худ ҳамчун дастури соҳавӣ мавриди 

истифода қарор диҳанд, зеро вожаву истилоҳоти самтҳои асосии 

фаъолияти осорхонаҳо махсусан фаъолияти фондӣ ва намоишӣ 

(экспозитсионӣ) ба шакли возеҳ шарҳу тафсири худро ѐфтаанд. 

4. Ҳамчунин устодони риштаи осорхонашиносии Донишкадаи 

давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо 

Турсунзода ва Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи 

С. Айнӣ метавонанд истилоҳоти осорхонашиносиро ҳамчун фанни 

таълимӣ ба донишҷуѐн дарс омӯзонанд. 
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