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Монт Стюарт Элфинстон
ТОҶИКОН
Вазъияти тоҷикон то андозае ҳисси кунҷковиро бармеангезад, аммо
иттилоот барои фурў нишонидани ин эҳсос кофӣ нест. Тоҷикон монанди
бисёре аз миллатҳо ташаккули воҳиде надоранд ва ба сарзамини воҳиде
ҳам маҳдуд намешаванд, балки дар бахши муҳиме аз Осиё парокандаанд.
Онон бо ўзбекон ва ҳам бо афғонон дар бисёре аз тавобеи ин ду кишвар
махлутанд. Сокинони муқими эронӣ дар баробари муҳоҷимони (истилогарони) тотор ё дар баробари ақвоми хонабардўш, ки зоҳиран дар асл
эронианд, тоҷик номида мешаванд. Тоҷиконро ҳатто дар Туркистони Чин
ҳам метавон дид ва дар сарзаминҳои кўҳистони Қаротегин, Дарвоз, Вахон
ва Бадахшон ҳукуматҳои мустақил доранд.
Онон ҷуз дар ин навоҳии мустаҳкам ва чанд ноҳияи маъдуди дурафтода, ки пасонтар ёд хоҳад шуд, ҳаргиз дар ҷавомеи муҷаззо ёфт
намешаванд, балки бо ақвоми ҳокими сарзаминҳое, ки дар он зиндагӣ
мекунанд, омехтаанд, пўшок ва русуму ривоҷи ҳаммонанди ононанд.
Чунин менамояд, ки онон дар Эрон дар ҷилгаҳои Афғонистон ва дар
манотиқи ўзбек пеш аз вуруд ва ғалабаи дигар ақвом сокин будаанд.
Номи тоҷик корбурди нисбатан густурдае дорад. Ин ном гоҳ бар
ҳама касоне итлоқ мешавад, ки бо туркон ва афғонон омезиш ёфтаанд
ва аз таборашон нестанд ё нажоде ношинохта доранд, аммо ба гунае
дурусттар бар форсизабонони манотиқе гуфта мешавад, ки дар он манотиқ ба забони туркӣ ва ё забони пашту сухан мегўянд. Номҳои
«тоҷик» ва «порсивон» ҳам дар Афғонистон ва ҳам дар Туркистон мутародиф ва ба як маъно ба кор мераванд.
Барои калимаи тоҷик маонии гуногун овардаанд, аммо муносибтар
аз ҳама он аст, ки вожаи тоҷик, ки дар матнҳои паҳлавӣ бар араб итлоқ
мешавад, гирифта шудааст. Чунон ки дар чандин фарҳанги форсӣ ҳам
тоҷикро ба маънои дудмони араб мутаваллиди Форс ё ҳар кишвари дигари хориҷӣ медонанд. Ин ривоят бо таваҷҷуҳ ба вазъи мавҷуди тоҷикон ва
гумонҳое, ки дар боби таърихашон дар робита бо таърихи кишварҳое, ки
дар онҳо зиндагӣ мекунанд, зада мешавад, дур аз зењн наменамояд.
Пас аз зуҳури ҳазрати Муҳаммад (с) тамоми Эрон ва сарзамини
ўзбекон дар садаи аввали ҳиҷрӣ тавассути арабҳо фатҳ шуд. Онон аҳолиро ногузир аз пазириши дин, забон ва бахше аз одоби хеш сохтанд.
Афғонистон ҳам дар ҳамин вақт мавриди ҳамла қарор гирифт, вале
пирўзии муҳоҷимон комил нашуд. Онон бар ҷилгаҳо фотеҳ шуданд, ва-
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ле навоҳии кўҳистонӣ то се садаи дигар аз тасарруфашон бар канор
монд. Ин сарзаминҳо дар ин се қарн бахше аз императории Эрон боқӣ
монд ва забони аҳолӣ ба эҳтимоли ҳама аз форсии бостон баргирифта
шудааст ва чун ба итоати аъроб даромаданд ва дини исломро пазируфтанд бо омўхтани забони бостонии худ бо бахше аз забони фотеҳони
забони форсии навинро ба миён оварданд. Эҳтимолан, ҳамин ҳангом ду
миллат ба ҳам омезиш ёфтаанд, ки онон ниёкони тоҷиконанд. Ҳақоиқи
сабтшуда дар мавриди Афғонистон бо ин пешниҳод мутобиқат дорад. Зеро дар гузориши баъдӣ дар мавриди кишвар пас аз ҳамлаи аъроб мебинем, ки тоҷикон заминҳои ҳамворро дар ихтиёр доштанд ва афғонон дар
кўҳистонҳо буданд. Афғон сипас аз кўҳҳо фуруд омаданд. Заминҳои ҳамворро тасарруф карданд ва тоҷиконро ҷуз онон, ки сарзаминҳои мустаҳкаме доштанд ва тавонистанд то ҳадде истиқлолашонро ҳифз кунанд
ва ба итоати худ дароварданд. Ҳамин гуна омезиши араб ва форс омили
ба вуҷуд омадани тоҷикони Туркистон шуд, ки он сарзаминро то ҳуҷуми
тотор дар ихтиёр доштанд. Бахше аз онон, ки дар ҷилгаҳо буданд шикаст
хўрданд ва ба фармонбарии кунунӣ таназзул карданд, вале тоҷикон иртифооти истиқлолашонро ҳифз карда, давлатҳои ҷудогонаи Дарвоз, Бадахшон ва ҷуз онҳоро ташкил доданд.
Тоҷикон бо истифода аз масокини муайян дилбастагӣ ба кишоварзӣ
ва дигар мазоҳири зиндагии ақвоми муқим дар ҳама ҷо мумтозанд. Бархе
аз онон ҳанўз амлоке дар ғарби Афғонистон доранд, ки рўзе молики
хешро аз даст дода, кишоварзоне иҷорадорони арбобони афғонанд. Ҳанўз
имкони таҷовуз бар амлокашон аз ҷониби сокинони диёрашон мавҷуд
аст, ҳарчанд ки аз баракати ҳифозати ҳукумат акнун ин хатар рафъ гардида ва дигар таҳқир ва фишоре бар онон раво дошта намешавад. Вазъи
тоҷиконе, ки дар заминҳои афғон ё ба сифати «ҳамсоя» дар он қабоил
зиндагӣ мекунанд, пештар шарҳ дода шудааст. Ҳамчунон тоҷиконе, ки
дар рустое азхуд доранд. Дар ғайри он умури русто тавассути кадхудои
мунтахаб ва то ҳадде меросӣ, ки мавриди таъйиди шоҳ аст, идора мешавад. Кадхудо ҳамон қудратеро дорад, ки шоҳ ба ў супурда аст. Ин ихтиёроти бештар дар робита бо ҷамъоварии молиёт ва фарохонии силоҳиён
аст. Ў салоҳияти ҳалли даргириҳои ҷузъиро дорад, вале умури муҳим ба
ҳукумрони маҳал ё қозии наздик ирҷоъ мешавад.
Тоҷикон мардумони сулҳҷў ва тобеи ҳукуматанд. Афзун бар кишоварзӣ, ба санъатҳо ва пешаҳое, ки афғонон тарк гуфтаанд, низ
мепардозанд. Мардумони мулоимтабъ, бовиқор ва заҳматкашанд. Аз
бисёре ҷиҳат дар афғонон ҳал шудаанд, аммо бештар хасоили ҳамидаашон ва на камбудиҳояшонро пазируфтаанд. Табиаташон чандон си-
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поҳигарона нест, ҳарчанд ки ба тозагӣ хўйи сипоҳигарӣ дар онон бедор
шуда ва нерў мегирад. Онон ҳама сунианд. Аз он ҷо ки вазъашон маҷоле
на барои пойдорӣ ва на барои гурез медиҳад, нахустин омоҷфишорҳоянд.
Ва ба ҳамин сабаб, аз вазъи кунунии салтанат розӣ нестанд ва аз каҷравиҳои ҳукумат шиква доранд, аммо замоне, ки мамлакат қарини оромиш
аст, аз онон ба хубӣ ҳифозат мешавад ва ба сурати куллӣ ҳаводорони салтанати Дурронианд.
Онон бо афғонон равобити ҳасана доранд, ки ҳарчанд онҳоро фурудасти хеш мешуморанд, рафторашон мутакабирона ва тавҳиномез
нест, балки бо онон хешовандӣ мекунанд ва муоширати баробар доранд. Тоҷикон беш аз афғонон ба ҳукумат молия медиҳанд ва саҳми
муҳиме дар тадорукоти сипоҳӣ ва маишӣ доранд.
Шумораи тоҷикон дар шаҳрҳо бисёр аст ва бахши умдаи ҷамъияти
атрофи шаҳрҳои Кобул, Қандаҳор, Ҳирот ва Балхро ташкил медиҳанд.
Дар ҳоле ки дар манотиқи нофармони кишвар монанди манотиқи ҳазора,
ғалчӣ, ҷанубӣ ва кокар банудрат тоҷикеро метавон ёфт.
То ин ҷо аз тоҷиконе сухан гуфта шуд, ки бо афғонон омезиш
ёфтаанд. Онон ки ҷавомеи мустақиле доранд, дар навоҳии дурафтода ва
душворгузор зиндагӣ мекунанд ва бо дигарон аз чандин ҷиҳат фарқ доранд.
ТОҶИКОНИ КЎҲИСТОН

Нахустин гурўҳе, ки аз онон ёд хоҳад шуд «кўҳистонӣ» номида
мешавад, ки дар кўҳистони Кобул зиндагӣ мекунанд. Ин минтақа аз шимолу
шарқ ба кўҳҳои пўшида аз барфи Ҳиндукуш ва баромадагии ҷанубии он
маҳдуд аст. Дар ғарб минтақаи ҳазора ва силсилакўҳи Порупомиз воқеъ аст
ва дар ҷануб ва Кўҳдоман, ки бештар ёд мешавад, мепайвандад.
Кўҳистон аз се дараи тўлонӣ Наҷров, Панҷшер ва Ғурбанд ташкил
шуда ва ҳар як аз ин дараҳо бо чандин дараи танг ва сахраи муттасил
аст ва дар онҳо чандин наҳру ҷўйбор ҷорӣ аст, ки дар дараҳои бузург
ба ҳам пайваста, рўдҳои бузурге ташкил медиҳанд ва ба номи
ҳамондараҳо ёд мешаванд. Барои гузаштан аз ин наҳрҳо пулҳои чўбӣ
сохтаанд. Бештари ин наҳрҳо табиатан беҳтарин заминҳои зироии
минтақа аст, аммо ин заминҳо бахши бисёр кучаке аз кўҳҳои баланд,
шебдор ва пўшида аз дарахтони санавбарро ташкил медиҳанд. Дар ин
заминҳо гандум ва дигар зироат ба даст меояд ва аҷиб аст, ки дар чунин
минтақаи баланд ва сардӣ танабоку ва ҳатто пунба ҳам мекоранд. Аммо
беҳтарин василаи маоши мардуми минтақа боғҳо ва тутистонҳои бешумор
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аст. Тутро дар офтоб хушк ва орд карда, аз он нон месозанд. Симои
кўҳистониён нишон медиҳад, ки тут ғизои муфиде аст. Ва бар табақи мусобиқоти ин маҳсул дар як фазои муайян дар муқоиса бо дигар маҳсулоти
кишоварзӣ ғизои шумори бештаре аз мардумро таъмин мекунад.
Ҷамъияти кўҳистон бо он ки иддаи бисёре парокандаанд, қобили таваҷҷуҳ аст ва гуфта мешавад, ки ба чиҳил ҳазор оила мерасад. Бахше аз
кўҳистонро бояд аз ин ноҳия ҷудо шумурд ва он бахши кучак ва биёбонӣ
аст, ки реги равон ном дорад ва ба ривояти Абулфазл саҳнаи достонҳои
ошиқона аст. Домдори кўҳистон чандон қобили зикр нест, вале ҷонварони
ваҳшии он бояд бисёр бошад, ки гўянд шер аз он ҷумла аст ва гургу юзпаланг бисёр аст. Бозу булбул низ фаровон мебошад.
Нерўи ин сарзамин ба мардумони он хусусиятҳое бахшида, ки
ононро аз дигар тоҷикон, ки бештар ёд кардем, мумтоз сохта аст. Онон
аз салтанати Кобул мустақил ва умуман тобеи раисони хешанд. Аз нигоҳи хасоили шахсӣ, мардумони далер, тунду саркашанд. Шефтаи
набарданд ва дар бистар мурданро нанг мешуморанд, пиёданизоми хубеанд, вале ҷуръату шуҷоаташон дар беиттифоқиҳои дохилӣ аз миён
меравад. Гоҳу бегоҳ ҷангҳои миёни ақвом ва рустоҳо рух медиҳад, аммо даъвоҳои инфиродӣ бисёр аст. Ҷангҳои миёни деҳаҳои ин минтақа
дар муқоиса бо минтақаҳои дигар натоиҷи бисёр ҷиддӣ медиҳад. Зеро
қатъи як дарахт ҳамчунин дарави як маҳсул осон, вале пардохти товонаш бисёр душвор аст. Аслиҳаи кўҳистониён туфанги сабуку кўтоҳи
коробин, туфанги фатилае, туфангча ва ханҷари кўтоҳ (пешқабз) аст.
Бархе ҳам найзаи кўтоҳ ва тиру камон ва сипар доранд пўшоки
кўҳистониён иборат аст аз ҷалиқаи танг, шалвори сиёҳи пашмин,
пўстин ва кулоҳи кучаки абрешимӣ.
Кўҳистониён суннианд ва бо порсиён ва ҳамаи шиъиёни дигар хусумати беандоза доранд. Онон чандин хон доранд, ки раиси ҳамаро
хонҷӣ гўянд. Ҳарчанд ки ин хонон назорат кунанд, аммо амалиёти хориҷиро идора мекунанд. Ба хусус чун таассуби мазҳабӣ барангехта шавад. Ҳар раис барои худ таъсисоти мухтасари низомӣ дорад, аммо ҳар
фарди ин сарзамин як сарбоз аст. Онон маблағи молия ба ҳукумат
мепардозанд ва шумори силоҳе фароҳам меоваранд. Аммо бо вуҷуде,
ки акнун мутеъ шудаанд ба даст овардани ин чизҳо ташвиқ ва идораи
дурусте мехоҳад.
Душмани деринаи кўҳистониён бо шоҳ Маҳмуд боис шуд, ки бо
расидани дуборааш ба кудрат сахт мухолифат варзанд.
Онон нахуст аз бародараш шоҳзода Аббос тарафдорӣ мекарданд ва
сипас хусуматашонро таҳти фармони як паёмбари дурўғин идома доданд.
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Ҷанги тўлонӣ бештар барои сарбозони шоҳ Маҳмуд ногувор буд, аммо
саранҷом нерўи вазир Фатҳхон пирўз шуд ва акнун ҳама мутеанд.
ТОҶИКОНИ БАРАКӢ

Табақаи дигари тоҷикон мардумони баракианд, ки дар Лугар ва
Буттахок зиндагӣ мекунанд. Онон ҳарчанд бо аъроб омехтаанд, бо
тоҷикони дигар ин фарқро доранд, ки аз худ дороии раисони ҷудогона
ва дар сипоҳигарӣ номваранд. Қалъаву замин доранд ва шумори
қобили таваҷҷуҳи сарбоз барои ҳукумат фароҳам оварданд. Дар
рафтору кирдор ба афғонон дар муқоиса бо дигар тоҷикон ва
шуморашон акнун ба ҳашт ҳазор хонавор мерасад.
Ҳамаи ривоятҳо бар ин мавзуъ тавофуқ доранд, ки Султон
Маҳмуд дар садаи ХI-ум ононро ба маскани кунуниашон кўч додааст.
Дар он вақт сарзамини паҳновар доштанд, вале асл ва маншаашон
маълум нест. Онон худро араб медонанд, аммо дигарон ононро аз дудмони курдон мешуморанд.
ТОҶИКОНИ ФУРМИЛӢ

Фурмилиён шохае аз тоҷикон ва дар шумор ҷамчанди баракиёнанд. Бисёре аз онон дар аргун дар миёни қабоили харобатӣ зиндагӣ
мекунанд ва бо он қавм сахт душмананд. Бахши дигар дар ғарби Кобуланд ва шуғли асосиашон тиҷорату зироат аст, ба ҳукумат, молиёту силоҳ медиҳанд.
САРДЕҲИЁН ВА СИИСТОНИЁН

Сардеҳиён мардумони чодарнишинанд, ки дар Сардеҳ дар ҷануби
шарқи Ғазнӣ зиндагӣ мекунанд.
Сиистониёнро, ки дар шимоли минтақаи Балучс зиндагӣ мекунанд
ҳам метавон тоҷик хонд. Аммо дар ин ҷо ниёзе ба зикри тақсимоташон
нест. Онон дар тахминоти ҷамъияти тоҷикон дар салтанати Кобул, ки
1500 000 нафар будаанд, ёд шудаанд.
Аз форсӣ баргардони Ҷумъахони Саидалӣ
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Н.В. Хаников
ДАР БОРАИ НОМИ ТОҶИК*
Калимаи «тоҷик» ба муаллифони асримиёнагии чӣ араб ва чӣ
аврупоӣ, эҳтимол, маълум набуд.1 Дар осори муаллифони форсизабон,
то ҷое ки ман медонам, ин калима танҳо дар аҳди Темуриён пайдо мешавад ва агар он мафҳуми генетикӣ, яъне номи халқро ифода мекард,
ин ҳол ба миён намеомад.
Вақтҳои охир бисёр мекўшанд калимаи ҳузвориши2 «тоҷик»-ро, ки
ҳаммаънои «тозӣ»-и форсӣ аст, мутародифи «тоҷик» эълон намоянд,
гарчанд ҳеҷ асосе нест, ки калимаи «тоҷ» ва муштақоти онро ба мисли
«тоҷик», (тоҷҷа) «тоҷдор» ва «тоҷвар» аз вожаҳои «тозӣ», «тоз», «тозиёна» ва ғайра ҷавонтар тахмин намоем. Ба ин мушобиҳат гумон мекунем фикри худи тоҷикон асос медиҳад. Мисли лейтенант Вуд, ман низ
аз забони тоҷикони бухороӣ ҳикоятеро бо каме тағйирот монанд ба
ҳикояте, ки онҳо ба муҳаққиқи шуҷои саргаҳи Ому нақл карда буданд,
шунидаам. Сайёҳи англис форс будани тоҷиконро қайд намуда, баъд
чунин меорад: «Тоҷикон худ Арабистон ва навоҳии Бағдодро макони
нахустини сукунати гузаштагонашон мешуморанд: ва азбаски ин фикр
интишори зиёд дорад, месазад, ки каме бо он мутаваҷҷеҳ бошем.
Тоҷикон ба онанд, ки номи онҳо аз вожаи «тоҷ» аст ва гузаштагони
онҳоро гўё барои он чунин номидаанд, ки эшон ин рамзи ҳукумати
шоҳиро аз сари Муҳаммад рабуданд. Вале онҳо ниҳоят сершуморанд ва
наметавон авлоди ҷанговарони арабашон донист, ки дар асри якуми
ҳиҷрӣ ба ин қисмати Осиё ҳуҷум оварда буданд» («Сафар ба рўди
Ому», саҳ. 259-267).
Барои рад намудани пайдоиши сомии тоҷикон нуқтаи охирин нокифоят аст, вале дар ин хусус далелҳои дигари басо ҷиддӣ ҳастанд. Вале, пеш аз он ки ба тафсири онҳо пардозем, бояд қайд бикунем, ки дар
ахбори аз байни тоҷикони Осиёи Марказӣ гирд овардаи ҷаноби Вуд
нуктаҳои ростин низ ҳастанд, зеро ба тавассути ин ахбор мо метавонем
Н.В. Хаников. Андешаҳо роҷеъ ба таҳқиқи мардуми Эрон. - Душанбе: Ирфон, 1992. –
С. 104-105; 106-108.
1 Истилоҳи этникии «тоҷик» дар ҳудуди асрҳои Х-ХI ё худ дар нимаи аввали асри ХI
пайдо шудааст. Бори нахуст ин ном дар таърихномаи Абулфазли Байҳақӣ (1043-1044)
омадааст. Этимологияи мардумӣ «тоҷик»-ро аз калимаи «тоҷ» медонад.
2 Забони ҳузворишӣ – забони паҳлавӣ ё форсии миёна дар замони Сосониён дар Эрон
чун забони хаттӣ вуҷуд дошт.
*
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иллати дар байни тоҷикон пайдо шудан ва роиҷ гардидани ривоёти
пайдоиши арабии онҳоро дарёбем.
Таъқиби сахти Ҳаҷҷоҷ авлоди Пайғомбарро дар Байнаннаҳрайн
дар тўли чоряки охири аввали асри ҳиҷрӣ бисёр саидон (сайидон)-ро1
маҷбур сохт, ки аз Куфа, Бағдод, Басра ва дигар мавзеъ ба Трансаксания (Мовароуннаҳр) ҳиҷрат кунанд. Дар силки сайидони машҳур сайид
Сулаймон, писари Абдуллоҳи Ҳаддод ва абераи Зайнулобиддин низ
буд. Ў дар Урганҷ маскун шуд ва дар он ҷо бо хоҳари сайид Маҳмуд,
мулаққаб ба Инҷири Фаҳновӣ, ки дар Пирмастї наздикии Бухоро
мадфун аст, хонадор шуд.
Аз ин никоҳ ду бародари дугоник, ки падарашон ба шарафи писарони Алӣ2 Ҳасану Ҳусейн ном гузошташон, инчунин духтаре ба дунё
омаданд. Ин духтар ба саиди бухороӣ ба шавҳар баромад. ва писаре
зоид ба ном Амиркулол, ки шохаи саидони кулолӣ, ки дар Бухорову
Вобканд хеле зиёданд, аз ў ибтидо доранд. Ҳасанро фарзанд набуд ва
аммо Ҳусайн ду писар дошт. Писари калонӣ – Ҷалол ба саидони Кобулу Афғонистон ибтидо гузошт ва аммо авлоди писари хурдӣ Камол
шохаи саидони бухороиро ташкил доданд, ки бо номи «саиди хурд»
машҳуранд. Ниҳоят, шохаи сеюми саидони Мовароуннаҳр – саидони
ота низ аз авлоди Пайғомбаранд, ки аз таъқиби Ҳаҷҷоҷ ба моварои
Ому гурехтаанд. Ҳамаи ин шохаҳо бо тоҷикон даромехтанд ва табиист,
ки оилаҳое, ки бо муҳоҷирони машҳур риштаи хешӣ барқарор карда
буданд, ба эҳтироми махсус сазовор гардиданд.
Ин ҳол то ба имрўз идома дорад, ва ҳеҷ ҷои тааҷҷуб нест, ки қариб
ҳамаи тоҷикон насаби худро ба арабон пайвастан мехоҳанд, зеро ин
вазъ ва гузашта аз он ки силсилаи салафи эшон ба Муҳаммад мепайвандад, на танҳо ба онҳо афзалияти пуршараф медиҳад, балки аз андоз
ва масъулияти барои қушун сарбоз додан низ озод мекунад.
Ҳамин тариқ, нуктаи дар байни тоҷикон роиҷ дар хусуси аз
Бағдод будани аҷдоди онҳо тамоман беасос нест, вале он на ба ҳамон
мардуми тоҷик, балки фақат ба қисмати ками онҳо дахл дорад. Зимнан,
ин фикри ҳамагонӣ нест ва мо аз асари Массон (Сафар ба Балуҷистон
ва Афғонистон… ҷ. I, саҳ. 217), медонем ки тоҷикони Биҷар (манзур
Баҷаур аст. - Тарҷ. нашри русӣ) насаби худро ба паҳлавонони замони
каёниён5 мепайванданд.

Саидҳо – авлоди воқеӣ ё дурӯғини пайғамбар Муҳаммад (с).
Алӣ – халифаи чаҳорум (солҳои ҳукмрониаш 656-661) писарамак ва домоди
Муҳаммад (с).

1
2
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Лассен дар бораи он ки аз замони Ғазнавиён сар карда, тағйирпазирии халқҳои маскуни доманаи Ҳиндукуш оғоз меёбад, сухан ронда ва ба
далели дар водиҳои баланди ин силсилакўҳ панаҳ бурдани баъзеи ин
халқҳо ишорат намуда, пасон менависад: «Мағлубшудагонро тоҷикон меномиданд, ки ин ном дар ноҳияҳои шарқи Эрон ба аҳолии қадими
муқимӣ, ки ба кишоварзӣ шуғл доранд ва ҳоло дар тобеияти дигар халқҳо
мебошанд, дода мешавад. Ин истилоҳ пайдоиши онҳоро ифода намекунад. Онҳоро инчунин деҳқон ва ё аҳли деҳот низ меноманд ва ин ном на
танҳо дар Лағмон, балки дар Сват, дар байни юсуфзойҳо, ки эшон ғуломашон ҳастанд, низ вомехўрад. Афғон ва ўзбекҳо онҳоро ҳамчунин порсивон ҳам меноманд… ки эҳтимол тибқи забони гуфтугўии онҳост, ки шеваи форсӣ мебошад. Илова мебояд кард, ки хоҷагони онҳо бо забонҳои
дигар сухан мегўянд ва тоҷикони Кобулистон на дар ҳама ҷо ба форсӣ гап
мезананд.(«Омўзиши ҳинди бостон», ҷ. I, саҳ. 426).1
Ба ин муродифҳои сершумори калимаи «тоҷик» боз калимаи дигар - сартро (онҳоро дар Хева чунин меноманд) илова мекунем ва мисли донишманди маъруфи немис, мо ҳам ба хулосае меоем, ки ин ном
ҳам масъалаи пайдоиши онҳоро ҳал намекунад. Аз тарафи худ илова
мекунам, ки тоҷ барои мўътақидони таълимоти Зардушт низ ҳамон
чизе буд, ки чалипо барои масеҳиён ва салла барои мусулмонон, яъне
аломати зоҳирии фарќияти муътақидони ин ойин аз аҳли ойини дигар.
Ҳанўз Масъудӣ ба он рамзи махсус ишорат намуда буд, ки форсҳо ба
расми тоҷ ниҳодан дода буданд: вале ҳатто новобаста ба ин бурҳон, ки
сазовори эътибор аст, бояд бигўям, ки ҳама китобҳои мазҳабии габрҳо
далели гуфтаҳои болоянд. Аз ҳамин сабаб калимаи «тоҷик» дар ватани
аслии Зардушт, ки таълимоташ дар Бохтар хеле пештар аз он ки ба
Ғарб ворид шавад, роиҷ буд ва дар он ҷо ҳатто дар замони Комбиз
форсҳо натавонистанд будани муғҳоро таҳаммул кунанд, интишори зиёд дорад. (Ҳеродот, китоби III, қисми 79).2
Вале ба фикри ман далели қотеътарини фарқи калимаҳои «тозӣ»
ва «тоҷик» он аст, ки ин ҳарду ҳанӯз дар замони Ашкониён ва Сосониён, яъне то тохти арабҳои мусулмон, дар истеъмол буданд ва чиниён
истилоҳи аввалро чун «тошӣ» ва истилоҳи дуюмро ба таври «тяочҷи»
овардаанд. Вале агар калимаи «тоҷик» барои форсҳо чун «салабӣ» ё
«бани салиб», барои арабҳо, ифодагари тааллуқ ба дин буд, пас
1 М. Элфинстон (1779-1859) – роҳбари сафорати Англия ба назли шоҳи Афғонистон
Шуҷоъулмулк дар соли 1809. Тавсифи муфассали империяи Дурониҳоро боқӣ гузоштааст.
2 Манзур навиштаи Ҳеродот дар бораи ба таъқиби муғҳо пас аз қатли муғ Гаумат
(Бардияи дурӯғин), ки ба тахти Ҳаҳоманишиҳо даъво дошт, мебошад.
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маълум, ки дар давраи аввали густариши ислом на навгаравидагони
ойини ислом ва на онҳо, ки ба ойини оташпарастӣ содиқ монданд ва
барои ин дучори таъқибот шуданд, ҷуръат намекарданд худро ба ин истилоҳи барои ғосибон мутанаффир ном баранд. Сабаби истифода
нашудани ин истилоҳ дар осори муаллифони араби қарнҳои аввали
ҳиҷрӣ ва боз пайдо гардидани он дар замоне, ки ислом ба дараҷае нерӯ
андӯхта буд, ки номи мазҳабӣ ба исми халқ табдилёфта ба он хатаре
биёварад ман дар ҳамин мебинам. Вале новобаста ба он ки дар тўли
сенздаҳ аср тоҷикон муътақид ба ислом буданд, ин дин натавонист,
расми анъанавии оташпарастиро дар байни мардуми тоҷик пурра аз
байн бубарад...
Инак, гуфтаҳои боло гумон мекунам асос медиҳанд, ки ба хулосаи
зерин оем: калимаи «тоҷик», ки дар ибтидо чун истилоҳи ҷомеи исми
нахустин оташпарастон (чӣ бохтариён ва чӣ дигарон) арзи вуҷуд
намуда буд, ҳоло ба номи мардуми шохаи эронӣ, ки қатъи назар аз
асорати бисёрасраи бегонагону барбарон забон ва баъзе осори
фарҳанги қадимаи худро нигоҳ доштаанд, табдил ёфтааст.
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Шишов А.
ОЧЕРКИ ТАЪРИХЇ1
Дар бораи њаёти мардумон дар даврањои ќадимтарини Осиёи
Миёна, махсусан дар он мавзее, ки њоло дар он тољикон иќомат доранд,
танњо ривоятњо боќї мондаанд. Маълумотњои ќадимтарин дар
сарчашмањои динї-ахлоќии ќавмњои њиндї ва эронї мањфузанд. Бояд
ќайд намуд, ки дар онњо андешае асоснок карда мешавад, ки доманаи
кўњњои Помир гањвораи ќабилањои ориёї мањсуб ёфта, баъдтар ориёињо
аз ин љо ба њар гўшаву канори љањон пароканда шудаанд.
Дар ин љо мо бояд ба сарчашмаи ќадимтарин – Занд-Авасто
мурољиат ва истинод кунем, зеро дар он нуќтаи назари эрониёни ќадим
нисбат ба замин ва таќсимоти минтаќањову ањолии он дар омехтагї бо
кайњоншиносї ва дин баён гардидааст. Ин нуќтаи назар ба фањмиши
њиндувон оид ба замин ва таълимоти динии барањманњо монанд аст ва ба
он алоќаи зич дорад.
Дар бораи тафовути се халќе, ки юнонињо зикр кардаанд –
бохтарињо, модњо ва форсњо, дар сурудањои Занд њанўз чизе гуфта
нашудааст: дар ин љо ин халќњо ба таври умумї ориёї (эронї) ё «халќњои
њурмузї» номида шуда ва сарзамини онњо Ориё дониста мешавад. Аз
Вандидоди «Кушоиш» – яке аз шуъбањо ё ќисматњои Занд-Авасто* як чанд
арќоми љуѓрофии муњим ошкор мегардад, ки ба Эрон ва сокинони он
мутааллиќанд.2
Эерионо-Вэдо (Эронвиљ), яъне «Эрони пок» яке аз љойњои
нахустини сукунати халќи Занд ё ќабилањои сершуморе буд, ки баъдњо
аксаран дар Суѓд, Бохтар, Мод ва Форс зистаанд.
Дар ин љойњо Њурмузд аввалин бор њамаи мављудоти зиндаро
љамъ овард, дар ин љо одамон нахустин бор бо рамањои худ гирд омада,
навзодњоро, яъне насли навро ќабул мекунанд ва љомеаро ба вуљуд
меоваранд. Он замон шоњ Љамшед бо ёрии инсонњои осмонї ва хирадмандон (дар юнонињо – нимхудоён) мављудоти зиндаро гирд овард,
яъне ќабилањои парокандаро ба як халќ муттањид кард ва ба онњо ва
рамањои онњо сарвар шуд.
Баъди ин, Њурмузд ба Љамшед ханљари тиллої ва дами оњанини
испор (рамзи заминдорї)-ро супурд ва дастур дод, ки ба мардум
шудгор ва коркарди заминро ёд дињад.
Шишов А. Тоҷикон (Тадқиқоти этнографӣ). Душанбе, 2015. – С. 44-121. Тарҷумаи
Ислом Юсуфӣ.
2 Риттер К. Иран (Тарљумаи Хаников). СПб, 1874. – C. 31-32.
1
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Аммо дар Ориёно-Вэдо зимистони сард оѓоз гардид. То ин ваќт
дар он љо дар як сол 7 моњи гармї ва 5 моњи хунукї меомад.
Дар давраи шоњии Љамшед зимистон ба 10 моњ мерасад ва тобистон њамагї 2 моњ идома меёбад (чуноне њоло дар Осиёи ќисмати шимол (Сибир), Тибет, Лодак ва дигар љойњо њаст). Он гоњ Љамшед бо супориши Њурмузд мардумро аз Ориёно-Вэдо ба заминњои рўшан, яъне
ба љойњои гармтар, ба љануб роњнамої кард. Ин љойвазкунї ё гузаришу
муњољират аз давраи омадани аввалин маскунон ба Суѓд (Суѓдиён), аз
он љо ба Марв, аз ин љо ба Багд (Бохтар) аз он љо ба Нисоим (Нисо), аз
он љо ба Њарї (Њирот), Векеретем (Arachilia), Хетумат (Hindmend),
Роѓон (Rhagus, Райи њозира) оѓоз ёфт. Се љои охир љойњои бобаракат
буданд: Варена (Ver, Persis, ки дар Peде, Персипол аст) Њапта, Њинду
(Sapta Heando Њафт Њинд, ё мамолики резишгоњи дарёи Њинд) ва Ренгеяо, ки бояд ба унвони Агаvastana, дар ќисмати ѓарбии Форс, дар Ассирияи Болої, дар Даљла ва Фурот љустуљў карда шавад.
Њамин тариќ, мардум ба љойњои боз њам гармтар, ба кишвари
љануб омада, њатто ба шарќ – Њинд ва ба ѓарб – Фурот ва Месопотамия
пањну парешону маскун гардид. Ѓолибан, мардум дар миёнањои ин заминњо, дар «њудуди Дини пок» (яъне дар водии заминњояш обёришаванда), ки ба Љамшед писанд омада буд, маскун гардидаанд. Ин заминњои аз чор тараф ињоташуда (мумкин маќоми чордањуми накўњиш,
Ворунаи (чоргўша)-ро Љамшед бо ањолї пур намуда, замини онро коркарду обёрї менамояд. Дар ин макон шањрњо бунёд мекунад ва дар њар
шањр 1,000, 600 ва 300 нафарро сокин мегардонад; роњњо бунёд мекунад,
заминдорї ва боѓдориро љорї карда, барои худ кушк бино мекунад.
Дар давоми муњољирати худ Љамшед ва мардуми ў, аз кадоммамлакате, ки гузар мекарданд, љойњои холї, нообод ва бекораро
медиданд, Љамшед дар ин љойњо аввалин одамон ва њайвонотро маскун
мегардонад. Ин љойњои наву њосилхезро мардум ба заминњои камњосилу сангдор ва пур аз мушкилоти ватани аљдодии худ муќоиса карда,
худро он ќадар хушбахту соњибихтиёр мебинад, ки онро чун асри тиллої унвон мекунанд.
Дар муќоиса ба он кишваре, ки нахустин бор бо њукми Њурмузд
одамон ба заминдорї, шањрсозї, сохтмони ќасру кушкњо машѓул шуда
буданд, дар он љойњое, ки кучманчиёни вањшї ба мардуми маскунї табдил
ёфтанд, дар ин кишвари гарми љануб, дар ин кишваре, ки дар тарафи
офтобї љойгир буд, кишвари дигаре вуљуд дошт, ки барои халќи Занд
нисбат ба Ориёно-Вэдо дар он зистан бењтар ва гуворотар буд.
Ин Ориёно-Вэдо, аз љои истиќомати ќадима бояд дар ќисмати шимолии ватани дуюми онњо љойгир бошад; он заминњое, ки минбаъд аз тарафи Љамшед аз худ карда мешаванд ва дар сурудњои ин мардум боз њам
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Ориёно-Вэдо ном бурда мешаванд. Яке ватани халќи Занд то муњољират
ва дигаре баъди муњољират, ки онњоро набояд бо њам омехта кард.
Ориён (Ориёно), Ориё, Эрони нахустин – ба маънои мањдуду аслиаш дар шимол воќеъ аст, гањвораи тамаддуни эрониён, нахустин ватани
онњо аст, ки дар банди аввали Вандидод аз он ёд карда мешавад ва аз
он љо муњољирати њамаи эронињо оѓоз гардидааст.
Ориёно, Ориё, Эрони дувум, ба маънои васеаш – мамлакати бузурги
њосилхез дар тарафи љануби кишвари аввалї љойгир аст, ки нахуст холї
ва нообод буд, Љамшед бо эрониён, ки то ин љо расидан бисёр кишварњоро гашта буданд, омада, онро обод ва заминњоро корам карданд.
Ин заминњоро худи Њурмуз бо наздиконаш (язидонаш) гашта, дидааст ва
бо њидояти Њурмузд Љамшед дар он љо тахти худро бунёд карда, пешвоёни ќабилањоро љамъ меоварад ва давлати мукаммали худро ташкил мекунад. Ин охирин мавзеи сукунат – мамлакатест, ки бо номњои Ориёно,
Орима ва Эрон ёдоварї шудааст. Баъдњо онро эронињо тањти њукмронии
шоњони њамхуни худ, ки на танњо аз њукмронии мамлакати нахустини худ
мањрум монда буданд, балки онро аз ёд бароварда буданд, љои истиќомат
ихтиёр карда, дар он љо зиндагии нав оѓоз намуданд.
Љои сукунати нахустини халќњои Занд то њол аниќ маълум нест.
Сардии бузург, ки 10 моњ ин мулкро барои истиќомати одамон номумкин гардонда буд, танњо ба ќисмати марказии Осиёи Боло, ба резишгоњи дарёи Оксус (Ому) ва Яксарт (Сир) ва Помир, Белур, Тибети
ѓарбї, ки дар он љо Куэн-Лун – замини бињиштии чинињо воќеъ гардидааст ва дар заминњои баланду њамвори паси он љойњо, ки табиати
онро чунин ба ќалам додаанд, ишорат мекунад.
Аз Вандидод мо медонем, ки дар мамлакати нахустини ориёињо 7
моњи гарм ва 5 моњи сард буд, баъд сардии бузург рух дод ва 2 моњ гармї ва
10 моњ хунукї ба амал омад, яъне дигаргунии азими иќлим воќеъ гардид.
И.В. Мушкетов1 дар барои гузаштаи Помир мегўяд: Азназаргузаронии ќабатњои кўњии Туркистон моро ба хулосае овард, ки тарњи
(орографияи) њавзаи Туркистон дар даврањои ќадиматарин тамоман
шакли дигар доштааст, ки ба давраи њозира монандї надорад. Дар љои
Туркистон ва Хон-хай як бањри васеъ мављуд буд, ки љо- љо ќаторњои
сангњои хоро ва сахрањои ќулламонанди на он ќадар баланд аз об баромада меистод ва љазирачањои бешумори ба шимолу шарќ тўлкашидаро ба вуљуд оварда буд.
Бозёфтњои зиёди љинсњои ќадима дар зери об мондаанд, давом
медињад И.В. Мушкетов, моро ба хулосае меоранд, ки онњо инкишофи
њамаљонибаи метаморфозї ва шаклгириро паси сар кардаанд.
1

Маљаллаи «Туркестанские ведомости». СПб, 1886, с. 42.
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Дар натиљаи таѓйирёбї ва равандњои пайи њам, оњиста, вале мунтазам, дар давоми миллионњо сол сурати ќадима шакли нав гирифтааст. Бањр оњиста-оњиста паст рафта, хушк шуда, дар љойњои баландї
чинњо (кўњњо) пайдо шудаанд ва ќаторњои кўњнаро мустањкам карда, ба
ќаторкўњњои ќабатдор табдил ёфтаанд ва ба ѓайр аз гирењњои баланди
ќуллањои кўњ, ки ба љазирањои собиќ таалуќ доранд, њамагї шаклгирифта ва мутаносибанд.
Якљоя бо шаклгирии ќаторкўњњо бисёр намудњои љинсњои кўњї низ
ба вуљуд омадаанд, ки пайдоиши онњоро на сабаб, балки натиљаи омезишёбии умумї донистан дуруст аст, ки дар ин раванд худи ин љинсњо фаъол
набуданд. Ин дигаргунињои бузурги ќабатњои ќишри замин дар даврањои
хеле дур ба амал омада, чунин ба назар мерасад, ки њоло њам ин шаклгирї
ба анљом нарасидааст ва дар рўзњои мо низ идома дорад.
Ин муњокимаронињои профессор Мушкетов, ки дар боло овардем,
нишон медињад, ки ким-кайњо доманакўњњое, ки Туркистони Шарќиро
ињота мекарданд, бо мављњои бањри бузурге шўста мешуданд ва аз ин
бармеояд, ки иќлим дар ин љо наздибањрї, мулоим ва гарм буд, на он
соне, ки њоло аст. Ин њама он гуфтањои Вандидодро дар бораи мардуми
Занд ва оид ба 7 моњи гарм ва 5 моњи сард тасдиќ мекунанд.
Ба таѓйироти босуръати иќлими ин кишварњо љаноби Швартс низ
дар кори худ1 ишора мекунад. Швартс дар ќисмати ѓарбии соњили кўли
Иби-Нор, дар Алатов ба ќуллањое дучор меояд, ки ба шаклу тарњи
аљибашон ўро ба њайрат меоранд. Ба ќаторкўњу харсангњо наздик омада, онњоро то ќуллаашон аз назар гузаронда, љаноби Швартс ба хулосае
омад, ки дар ин љойњо ќуввањои бисёр азими обї, ки дар тасаввуроти
инсонї онро ѓунљондан душвор аст, амал мекардаанд. Тадќиќоту
омўзиши кўњњои атроф ўро ба хулоса овард, ки ба тахминњои вай комилан мувофиќ буданд: љаноби Швартс дар баландии 6000 фут аз сатњи
уќёнус нишонањои равшани соњили бањриро пайдо намуд, ки ин
кашфиёт ба осори бањри нестшудаи Муѓул сару кор доштани ўро нишон медињад,њамон бањре, ки илм мављудияти онро дар њудуди 4000 сол
пеш аз замони њозира маълум намуда буд.
Њамаи гуфтањои боло дар якљоягї љаноби Швартсро ба суоле
мувољењ кард: оё мањз дар наздикии Иби-Нор њамон кандашавии бањр
сурат нагирифтааст, ки дар натиљаи он оби бањри Муѓул бадар рафтааст ва дар ин сурат, чї ин њавзи обро, ки майдонаш ба бањри Миёназамин баробар меомад, маљбур кард обашро аз баландии 6000 фут ба
поён фурў партофта, њама чизи дар сари роњаш бударо ба таври дањшаFranz v. Schvarz. Sundfluth und Volkenwanderung. Stuttgard, 1894. Verla von Enke. Реферат. // Маљаллаи «Туркестанские ведомости». 1895, №7.

1
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товар вайрону валангор ва зеру забар намояд? Швартс тасдиќ менамояд, ки сабаби ин њодисаи дањшатовар, бешубња, заминларза аст ва ў ин
манзараро дар асоси назарияи илмии заминларзашиносї тахминан ба
чунин вазъ тасвир мекунад: дар натиљаи фишори вазни оби бањри
Муѓул дар ќаъри он тарќиш (ё сўрохї) ва рахна ба вуљуд омадааст, ки
дар натиља ба ковокии дар ќишри замин мављуд буда, миќдори бузурги
об фурў рафтааст. Он љо дар зери таъсири њарорати баланд њамаи ин об
зуд ба буѓ табдил ёфта, бо фишори тавонои худ заминларзаро ба вуљуд
оварда, садњои нигоњдорандаи бањри Муѓулро аз љониби Иби-Нор вайрон намудааст. Оби бањр, ки ба поён бо суръати 559 чаќрим дар њар сония њаракат мекард, аз рўи замин ањолї, долу дарахтони Туркистон –
вилоятњои њозираи Фарѓона, Сир-Дарё, Самарќанд ва ќисматњои паси
Каспийро рўфта бурдааст.
Бањрњои Арал ва Каспийро ба вуљуд оварда, љараёни бенињоят бузург ба сўи соњилњои Волга њаракат кард, он ќисмати губернияи Астраханро, ки њоло хати борику дарози Манич аст, зери об мононда, ба
соњилњои бањрњои Азов ва Сиёњ расид, ки аз ин њолат ин бањрњо аз соњилњои худ баромада, то он ваќте ки ќуввањои вайронкори оби љамъшуда аз
Босфори имрўза гузашта нарафт, ин соњилњо зери об монданд.
Гулўгоњи Дарданелл камтар муќовимат нишон дода; мављњои
бањри Муѓул бо мављњои бањри Миёназамин омехта, дар охир ваќте ки
њама садду бандњо пушти сар шуданд, танњо дар садди охирин – гардана
(димоѓа)-и Гибралтар, ки як ваќтњо Африќо ва Аврупоро бо њам мепайваст, дар сатњи беохири уќёнус ором гирифтанд. Ањолии минтаќањое, ки
дар атрофи бањри Миёназамин мезистанд, аз ин обхезї бештар зарар диданд; бадбахтии умумиљањонї ба гуфти љаноби Швартс ба ќумзорони Сахара низ бетаъсир намонда, онро аз нав ба бањр табдил дод. Чунин тасвири фољеа ба андешаи муаллифи «тўфони умумиљањонї» ва ривояти мардумї оид ба он тўфон мувофиќати куллї дорад.
Дар натиљаи њамаи ин таѓйирот дар вазъи обњои Осиёи Марказї,
намнокии њаво хеле кам шуд, ки ин дар навбати худ ба иќлими мамлакат таъсири харобиовар расонд. Ин вазъият минбаъд ба тамоми таърихи кишвар низ таъсири бузург расонд.
Ин муњокимаронињои љаноби Швартс боз як маротибаи дигар
њаќќонияти нишондоди Вандидодро дар бораи таѓйири шароити
иќлим, ки мардуми Зандро маљбур сохт ватани аљдодии худро тарк
карда, барои зиндагї шароити боз њам мувофиќтаре пайдо намояд, тасдиќ месозад.
Тадќиќоти солњои охир, инчунин њодисањои зиёди табиї, равшан
нишон медињанд, ки ќисмати бузурге, аз умќи Осиёи Марказї то
њудудњои љанубу шарќии Русия дар вазъи хушкшавии саросарї ќарор
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доранд. Дар асоси мушоњидањои хеле зиёд, ки њангоми сафари охирини
худ Свен-Хедин анљом дода буд, тасдиќ менамояд, ки масоњати кўлњои
сершумори Тибети љанубї њоло нисбат ба пештара хеле кам шудаанд.
Дар Туркистони Шарќї низ чандин мушоњидањо гузаронида шуд ва аз
онњо маълум гардид, ки ду њазор сол пеш иќлими ин вилоят хеле мусоид
буд. Дар атрофи кўли Лоб-Нор, ки акнун онро биёбони мурдаи ќумзор
фаро гирифтааст, ким-кайњо ањолии мењнатдўсте њаёт ба сар мебурд ва
дар ќисмати марказии дарёи Тарим роњи серњаракати тиљоратї мегузашт. Њоло аз ин гузаштаи хуш танњо боќимондањои ночиз дар зери ќумзори биёбон пинњон мондаанд.1 Он чї дар боло оварда шуд, аз он шањодат медињад, ки дар њаќиќат, иќлими Помир ва мамолики ба он њаммарз
ногањон таѓйир пазируфта ва ин таѓйирпазирии иќлим ањолии Зандро
маљбур намуд, ки барои зиндагї ва зисти худ шароити мувофиќро
љустуљў намояд. Он аќидаро, ки мардуми Занд дар њаќиќат, дар гузаштаи
дур дар Помир сукунат дошт, андешањои забоншинос Бюрнуф таќвият
медињад. Ин андешањо гувоњи онанд, ки дар он тарафи марзи заминњое,
ки одатан бо номи Ориё (Эрон) фањмида мешавад, айнан дар Турон,
Плиний халќњои бисёрро љой медињад, ки инњо Ariacae, Antariani,
Arimaspi, Aramaei мебошанд ва ин андешањо аќидаеро талќин менамоянд, ки ин ќабилањои кўчманчї бо вуљуди он ки бо суѓдињо ва бохтарињо зиддияти зоњирї доштанд, аммо ба њар њол аз љињати забонї бо ин
ќабилањо хешї доштанд, зеро номњои онњо то дараљаи маълум танњо ба
Занд алоќамандї доранд. Ariacae ва Antiariani бошанд, бевосита Aриа ва
Арияи ќадимаи зандиро хотиррасон мекунанд. Зуд-зуд дар номњои одамон ва мавзеъњо вохўрдани калимаи асра (бо зандї асп) ва arvat (бо зандї
aurat), ки њарчанд камистеъмоланд, ба он далолат мекунад, ки пањншавии
фавќулоддаи забони зандї то худи Оримасп (ин њам аз асра - асп) ва Ориё
ё Ориманњо пањн шудааст ва онњо наметовонанд арманњо бошанд, балки
бояд њамчун ориёињо ќабул карда шаванд.
Кўчиши ќабилањои Эронї аз он мулки сарду сангин ва дорои
кўњњои барфин (кўчише, ки на дар натиљаи муќобилияту душмании дигар халќњо ба амал омада, балки бо сабаби маншаи њар гуна бадињо –
Ањриман ва таѓйири иќлим рух додааст) на танњо ба маълумоти таърихии мо мухолифат намекунанд, балки дар онњо тасдиќи худро меёбанд.
Дар ин баландии кўњњо вохўрдани халќиятњои гуногун, ки то њол забону одатњои мањаллии худро нигоњ доштаанд, гувоњї медињад, ки онњо
боќимондаи њамон ќабилањои ќадима мебошанд. Дигар њолати њайратбахш, ки дар ривоятњо вомехўрад, ин ба дигаршавии љуѓрофия тааллуќ
дорад. Муњољирон нахуст ба Суѓд мераванд. Агар дар зери мафњуми
1

Вестник и библиотека самообразования. 1905, №49, с.15-66.
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Суѓдо бевосита Суѓдиён дар назар дошта шавад, он гоњ роњи аввали
њаракати ориёињо аз ќисмати Осиёи Болої ба он љо буда, баъд ба Бохтар
ва Эрон, яъне аз љониби шарќ ба ѓарб, ё дурусттараш, аз шимоли шарќї
ба љануби ѓарбї, ба љониби водї ва дарањои кўњї, тарафе, ки халќњои
кўчманчии минбаъда ва њатто замони њозира бояд аз он мерафтанд. Дар
он љо мо бояд њам ватани аљдодии эронињои ќадим ва њам халќњои њинд
– њам ориёињо ва њам Ориёро, яъне кишвареро љустуљў ва дарёфт кунем,
ки бо зандї –Эрониё ва бо санскритї Ориё номида мешуд.
Ин номњо баъдан аз љониби муњољирон – парастандагони Ањурамаздо ба љануб ва љануби ѓарбї, яъне ба Эрон ва тавассути муътаќидони Брањма ба љануби шарќї, яъне ба соњилњои дарёњои Њинду Ганг ва
Ориё-варта бурда шудаанд. Аз њар ду ин гурўњи алоњида ва мустаќил ва
инчунин, ќабилањои аз рўии забон бо њам хеш, дар ёдгорињои муќаддаси онњо аз ќадим дар бораи ватани сард, барфї ва муќаддаси шимол
сухан меравад: брањманњо бо он љо – ба Кайлас, макони худоёни худ,
эрониён нахустин саљдагоњи офаридаи Њурмузд – Эериэно-Вэдеоро интиќол доданд. Њарду гурўњ дар таълимоти рўњониёни худ љои муњољирати баъдиашонро ситоиш мекунанд: барањманњо – Ориё-Вартуро њамчун сарзамини бањодурони шуљоъ (arya - ба санскритї exceiens), эронињо - Эрони худро чун сарзамини равшани пок, ки онро Љамшед ба
дараљаи мукаммал пойдор намудааст, ном мебаранд. Макони нави
муњољират низ, агар асли гапро гўем, аз мушкилоти сардињои зимистон
орї набуданд, вале дар ин љо Њурмузд бадиро ба некї табдил дод:
њамин ки яху барфњо бањорон об мешуданд, замин обёрї гардида, бо
алафњои зебои махмалин пўшида мешуд. Дар ин љо ќабилањои кўчї метавонистанд ба таври доимӣ истиќомат кунанд ва рамањои биёбонгарди худро ба чорвои хонагї табдил дињанд.
Ин ривоятњои ќадимї ба содагию оддигии ин ќавм мувофиќат мекунанд: Љамшед, ки дар ин ривоёт чун шоњи одил ва пуштибони мардум ёд мешавад, сарвари ќабилаи кўчї мањсуб мешуд, ба мисли Иброњими яњудињо, ў аз љониби Њурмузд дастгирї меёфт, мардуми худро
аз сардињои зимистони мулки кўњї ба кишвари зебои серњосил
рањнамої кард ва минбаъд ин халќ ба дараљаи бузургї ва тавоної
расид. Њамаи ин ба ин ќањрамони мардумї, гуфтан мумкин, ба халќ ва
сарзамини ў тааллуќ дошт. Аммо хислатњои асосї дар ривояти ќадима
таљассум меёбад. Дар сарзамини васеи Эрон – дар байни Даљла ва Фурот, дар байни Сир ва бањрњои Каспий ва Њинд – дар њама љо гуногунрангии бузургро дар иќлим, гармию сардї, њосилхезї, тарзи
зиндагї, ќабати хок мебинем. Вобаста ба он ки мавзеъ дар кўњ љойгир
аст, дар биёбон ё дар ќитъањои њосилхез, ба њар яки он мутаносибан
файзу баракати алоњида ва дар умум њавои њамеша софу беѓубор, ду-
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рахши хуршеду ситорањо, аммо гоњо камборишї ва камобї насиб гардидааст. Аз ин рў, мунтазам дарёчањои сероб, зарф (хум)-њои пуроб ва
љўю нањрњо дар ин љо тавсиф карда мешуданд. Минтаќањои њосилхез,
ки аз њама љо бо биёбонњо ињота шудаанд, бисёр мушкилот ва эњтиёљот
доранд: гоњ Ањриман – сарманшаи њамаи бадињо, сардї, њашарот, беморињо, ќашшоќї, андешаву гумонњои зараровар, фиреб, љиноят, вайронии асаб ва ѓайрањоро меовард1.
Таърихшиносон ба мо хабар медињанд, ки њавзаи Туркистон њоло
на он тавре аст, ки дар даврањои ќадим буд. Кишвари гул- гулшукуфоне
буд, ки дар он фарњанги ќадимаи инкишофёфтаю пешрафтатарини
љањон мављуд буд. Ањолии ориёї дар водињои Оксус (Ому) ва Яксарт
(Сир) дар ќаъри таърихи ќадима чунин давлатњои бузург, ба мисли: Бохтариён (Балх), Трансоксиана (Бухоро), Суѓдиён (Зарафшон), Хоразмия
ё Ховаразм (Хива)-ро бунёд карда буд, ки бо сернуфусии ѓайриоддї,
боигарињои моддї ва дараљаи баланди тараќќиёти сиёсї фарќ карда
меистод. Бохтар бо шањри Бактиа ё Бактрис – Балхи нимвайронаи
њозира аз рўи шањодати Ктезия ва Диодор њанўз аз даврони Нинаи Ассуриягї – 1200 сол пеш аз мавлуди Исо барњаќ унвони «Модари
шањрњо»- ро соњиб шуда буд ва Балх «дили Эрони њаќиќї» мањсуб
мешуд. Хевае, ки њоло вайрона ва ќашшоќ аст, бо шањодати Ал-Берунї
як ваќте бо саводнокии мардумаш он ќадар машњур буд, ки таќвими
офтобии он бењтарин таќвими солшумории хоразмиён буд ва он 678 сол
пеш аз мавлуди Исои Масењ тањия гардидааст.
Таърихшиноси машњур Ёќут дар бораи китобхонањои бойи шањри
Марв ва Хоразм маълумот медињад, њоло ин Хоразм* беному нишон ва
љои туркманњои кўчманчї аст.
Гул-гулшукуфии Хоразм (кишвари хуршедї ё рўшанињо) дар асри
ХI ба ављи аълои тараќќиёту пешрафт расид ва то њуљуми Чингизи
муѓул (асри ХIII) ин суръати тараќќиёт идома ёфт. Дар ин љо Гирканияи машњур воќеъ буд, ки бо тамаддуни баланд ва тиљоратии васеи
худ бо Балх, шуњрат дошт. Трансоксион на танњо бо дараљаи баланди
илму фарњанг, балки махсус бо маъданњо ва сангњои ќиматбањо шуњрат
ёфта буд, ки дар ин бора сарчашмањои чинї маълумот медињанд.
Суѓдиён гањвораи тамаддуни таълимоти Зартушт дар бораи дугонагии нахустмабдаи љањон – Худои равшанї ва рўњи торикї аст. Он дар
сарзамини муќаддаси Шарќ воќеъ гардидааст, ки чун хуршед нурњои
худро ба тамоми љањон пањн мекунад, хусусан, тавассути Занд-Авасто –
китоби муќаддас доир ба њаёти маънавии њинду-аврупоињо.

1

Риттер К. Иран (Тарљумаи Хаников). СПб. 1874. с. 40-48.
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Ѓайр аз рушди баланди дохилї, њавзаи Туркистон аз ќадим љой ё
майдони радду бадал намудану омезишёбии тамаддунњо, густариш ва
ба њам наздикшавии тамаддуни Шарќ ва Ѓарб мањсуб мешавад; роњи
абрешим ва корвони савдогарон аз Шарќ ба Ѓарб мањз аз њамин љо
мегузашт. Абрешим дар Чин њанўз 2000 сол пеш аз мавлуди Исои Масењ омода мешуд. Юнонињо њанўз то Њеродот 800 сол пеш аз мавлуди
Исо чї будани абрешимро медонистанд, онро бо вазни тилло бањогузорї мекарданд ва онро аз кишвари Isedon serica, аз Туркистони
Шарќии њозира дастрас мекарданд.
Њанўз дар замонњои ќадимтарин ањолии ориёии ин љойњо хеле
пурќудрат буданд. 1500 сол пеш аз мавлуди Исои Масењ зада гардонда
шудани њуљуми лашкари «тамагу»-њои чашмкабуд дар сарњадњои ѓарбии Арабистон (Мисри њозира) ёдоварї мегардад. Диодор наќл мекунад, ки Рамзеси III Маймун – фиръавни сулолаи ХIХ мисрињо (солњои
1462-1284 пеш аз милод) Либиё, Њабашистон (Эфиопияи њозира), Форс,
Скифия ва Бохтарро ишѓол намуда буд. Аз рўи маълумоти Ктезия –
Бохтар аз тарафи шоњи Бобул – Нин забт карда шуда буд, ки ў бо лашкари дорои 1 700 000 нафар пиёдааскар, 200000 савора ва 10600 гардунаи бо досњо муљањњаз њуљум намуда буд.
Ќабилањои сершумор, ки дар кўњњо ва баландињо маскун буданд,
пеш аз он ки ба тобеияти империяи бузург дароянд, аз озодии комили
сиёсї бархўрдор буданд ва дар он вазъе буданд, ки њоло бахтиёрњо доранд, монанди онњо ба таври оддї мезистанд, ба коркарди замини водињо ва чорводорї дар даштњову баландкўњњои алпї машѓул буданд.1
Ривояти таърихии ќадимаи модњо, ки онро Њеродот меорад, дар
он бобат наќл мекунад, ки танњо ањолии баландкўњњо ва њамворињои
баланд ба ќонуну ќоидањои љанг риоя намекарданд ва дигар ќонунњоро,
ѓайри ќонуни адолат намедонистанд. Ин ќабилае буд, ки шояд аз
давраи аввали пайдоишаш боѓуруру саркаш ва пурќудрат буд ва ба
кўдаконашон аз хурдї се њунарро ёд медод: «аспсаворї, аз камон тир
паррондан ва њамеша рост гуфтан». Аз рўи одати ин ќабила дар бораи
чизњои мамнуъ њатто гап задан њам мумкин набуд. Ин љо хитобаи шоњи
модњо – Астиагро, ки ўро шоњи форсњо Куруши Кабир маѓлуб намуда
буд, бояд ёдовар шуд, ки гуфта буд: «Аљиб аст, чї гуна одамоне, ки
хўрокашон писта аст, метавонанд бо чунин љасорат биљанганд!»
Яке аз хусусиятњои забони нахустини ориёињо, аз он љо, ки аз
омўзиши шевањои гуногуни аз он пайдошуда ба мо маълум аст, моро
ноилољ ба хулосае меорад, ки мардумони нахуст бо ин забон
гуфтугўкунанда ирќе будаанд, ки ба дараљаи баланд моили сулњу осо1

Реклю Э. Человек и земля. 1906. Љилди 1. с. 404.
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иштагї будаанд. Дар њаќиќат, калимањои ба машѓулияти осоишта тааллуќдошта, аксар ваќт бо њам мувофиќу монанданд ё решањояшон
умумианд: њамин гуна калимањои ифодакунандаи њайвоноти хонагї чї
дар ориёињои шарќї ва чї ѓарбї ба њам наздиканд, вале калимањои
ифодакунандаи љанг, шикор ва номњои њайвоноти вањшї ба забонњое
тааллуќ доранд, ки хеле дертар пайдо шудаанд. Ин падида нишон
медињад, ки баъди инсонњои нахустин, ки дар сулњи комил мезистанд,
дар њамаи кишвар давраи мубориза ва љангњо фаро расидааст.
Агар ба гуфтањои «Шоњнома»
эътиќод ва истинод кунем,
нахустодамњо аз хўрдани гўшти њайвон парњез мекарданд, дигар хўрокеро ѓайр аз решаи растанињо, ѓалла ва мевањо намедонистанд. Фирдавсї ба мо дар бораи Зањњок – шоњзодае, ки дар аввал накўкор буду
баъд чї тавр ба махлуќи берањм табдил ёфт, наќл мекунад: ўро маљбур
карданд, ки аввал тухм хўрад, баъд оњиста-оњиста ба хўрдани гўшти
бирён ва баъд гўшти хом одат кунонданд ва дар охир вай одамхўри
бадкирдор шуд, то он даме, ки Коваи оњангар пешдомани чарминашро
парчам карду бо ёрии шоњзода Фаридун ўро ба ќатл расонд. Ин гуна
тарбия ёфтани шоњзода, ки дар он рамзи инќилоб, инќилоб дар мафкураи мардум, дар гузариш ба гўштхурї буд, инќилобест, ки бо њама тахминњо дар давраи он љангњои собиќ, ки сокинони доманакўњњо бо маскунони дашту биёбонњо мебурданд, сар зада буд.
Мо аз эронињо барои нахустин кашфиётњо, ки ба тараќќии математика боис гардид, миннатпазирем. Мо дар асоси мувофиќат ва
наздикии истилоњоти ифодакунандаи якї, дањї ва садињо дар њама
халќиятњои ориёї метавонем њукм кунем, ки мањз сокинони Эрон системаи раќамњоеро ба вуљуд оварданд, ки он аз гуногуншакливу њаммаъної озод буда, њар як раќам дар он ном ва ифодаи як адади
алоњидаро дошт. Ин дастовард – яке аз муњимтарин тањаввулоти башарї, њодисаи муњим дар њаёти авлоду аљдоди одамї мањсуб мешуд.
Њисобкунии ибтидої, ба гумони мо, танњо то садињо хотима меёфт, аз
ин љост, ки шумораи «њазор» дар шева ва гуфтугўйи њинду аврупої тафовут пайдо мекунад. Он урфу одатњои диние, ки дар ибтидо бо дигар
унсур ва анъанањои динї якљо шуда, баъдњо маздоияро ташкил карда,
сабаби сарзамини «пок» ном гирифтани Эрон гардиданд, гумон аст, ки
аз саљда кардан ба оташ ва муќаддас донистани кишоварзї, ки инсонро
бо замин мепайвандад, сарчашма мегиранд; ин фарњанги дугуна
ваќтњои зиёд аз доираи оила берун набаромад ва боиси пайдо шудани
табаќаи коњинон низ нагашт.
Табиист, ки аз он решањое, ки дарахти бањашамату бузурги маздоия ќад афрохт, аз њама ќадимаш одати офтобпарастї ва рамзи он дар
замин – оташи шуълаваре буд, ки њама чизро месўзонд ва њамаро пок
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мегардонд. Ин дини ибтидої, ки наќши онро даврони инкишофи минбаъдаи инсоният ќисман рўфта партофт, дар олами эронињо он ќадар
таъсири амиќ ва наќши муайяни худро нигоњ дошт, ки халќиятњои
Эрон дар њама давру замонњо њамеша пурра дар зери таъсири он буданд, њамон гуна, ки дар аввали зиндагии бошууронаи худ.
Маълум аст, ки усулњои њосил кардани оташ дар ибтидо кори
муќаддас њисоб мешуд ва давраи дуру дароз бо усули ќадима
њосил кардани оташ тавассути давр занондани тири чўби мустањкаму
сахт дар сўрохии чўби дарахти мулоим вазифа ва ќарзи сарвари оила
буд. Оташи хонадон дар давоми њазорсолањо бо нишонањои эњтироми
ќавї ињота шуда буд ва њар ќадар аљиб намояд њам, аммо њамин гуна
эњтиромро нисбат ба оташ мо њам дар пайравони дини яккахудої ва
њам бисёрхудої, халќиятњои ориёии Њинд, њам дар дуалистњои (духудоёни) Эрон, њам дар фетешистњои Африќо ва Олами Нав (Амрико) мебинем, аммо оё ин ба таври равшан нишонаи он буда метавонад, ки парастиши оташ барои њамаи халќњо боиси пайдоиши эътиќодоти динї
гаштааст?
Дигар аз эътиќодоти динии пешгузаштагони эронињо дар замонњои хеле ќадим ба вуљуд омад, замоне, ки кадом дењќони кашшофе
ба испор пораи тезкардашудаи чўб ё пораи оњанеро насб кард ва ба испор юѓ баста, барзаговњоро, ки баъди саг эњтиромашон ба он зиёд буд,
барои кашидани испор одат кунонд. Бояд гуфт, ки саг њанўз дар њамон
замонњо дўсти вафодор ва њамроњи содиќи одам буда, исми он дар
навиштањои муќаддас бевосита баъди номи одамони озод нигошта
мешуд.
Њанўз маълум нест, ки кашфи шудгори мунтазами ќабати њосилхези замин кай ва дар куљо ихтироъ шуд, аммо ифтихороти шудгор кардани замин, ки мо дар ориёињо – дар Ведоњои онњо дучор меоем, моро
ба хулосае меорад, ки онњо ин санъатро аз он давроне, ки дар доманакўњњо мезистанд, ба мерос гирифта, ваќти фаромадан ба њамворињо
бо худ овардаанд. Аз љониби дигар, мо ба шиносоии мардум бо испор
дар доманакўњњои нишебињои ѓарбии Эрон, дар Месопотамия дар
давроне, ки моро на камтар аз 7 њазор сол аз њам људо мекунад, дучор
меоем. Аз ин љоњо – гўшањои мухталифи Эрон ќоидаи шудгори ќабати
хок ба тамоми майдонњои васеи Дунёи Кўњна (Аврупо) пањн шудааст.
Таѓйирот дар коркарди замин баъдњо боиси иваз кардани як
намуди хўрокворї ба дигараш гардид, ки он ба њамаи халќиятњоиэронї
барои зиндагї ва мављудияти бењтаре сабаб шуд. Он ваќтњорустание,
ки одамон аз он нон њосил мекарданд, арзан буд: баъдион ки кишоварзон асбобњоеро ихтироъ карданд, ки дар майдонњои васеъ ва хеле осон
заминњоро шудгор мекардагї шуданд, онњо дигар рустанињоро низ ме-
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кориданд, ки инњо, пеш аз њама, гандум ва љавдор буданд, ки табиатшиносон ватани аслии онњоро дар кўњњои Эрон ва Осиёи Саѓир
мељўянд.
Аљиб нест, агар бигўем, ки эронињо, ки бо рўњбаландї ѓалабаихудро бар табиати атроф эњсос мекарданд, асосгузори дини нав –
эътиќод ба заминдорї ва љашну маросимњои кишту њосилдаравї буданд. «Эътиќоду боварї ба дини њаќиќї дар чї ифода мешавад? – пурсида мешавад дар як љои Авасто: «Вай дар саъю талоши шудгори замин
ва парвариши гиёњњои хушадор ифода меёбад», – ово медињад љавоби
Њурмузд. «Он ваќт, ки гандум неш мезанад, девњоро њарос (тарс) фаро
мегирад, ваќте ки онро мекўбанд, онњо аз ноумедї бо ѓазаб ва нолаву
доду фарёд медароянд; ваќте ки онро орд мекунанд, девњо пароканда
(нест) мешаванд»!
Ба ин эътиќоди ибтидоии эронињои ќадим, ки дар Авасто ва дигар
китобњои муќаддаси Форс ифодаи равшани худро ёфта буданд, бо роњи
табии эътиќодоти гуногун ва тасаввуроти динї, ки хоси даврони парастиши табиат ва онимизм буд, илова мешуданд. Парастиши
бошукўњи осмон ва абрњо, таъзиму саљда дар назди ќувваи њаётбахши
об, ки аз замин чашмасон фаввора мезанад, тарс аз рўњу арвоњи бадкор,
ки дар майнањои бемору асабии нахустодамњо ба вуљуд омада буд,
ифодаи худро дар динњои аввалини эронињо ёфт, пеш аз шакл гирифтани маздоия – парастиши мављуди «Олитарин» ва донотарин».
Маздоия баъдњо дар таърихи Эрон ва умуман дар таърихи
афкори инсоният моњияти бенињоят муњим пайдо кард – ба худ тасаввуроти ибтидої ва нахустин шакли диниро гирифта, ба он ѓояњои
нав – ѓояи муборизаи некї бо бадї (зиддияти ду ќувваи асосї – некї ва
бадї)-ро илова намуд.
Барои мо имрўз он ќадар муњим нест, ки поягузори ин дин – Заратвастра, Заратуштра, Задуч ва ё Зороастр, Зартушт – шахсияти
таърихие буд, ки дар Бохтар, дар Роѓ ё дар Атропатен ба дунё омад ва ё
ў як шахсияти ривоятие буд, ки он баъдњо дар тасаввурот ва хаёлоти
одамон пайдо шуд. Оё Зартушт, мувофиќи шарњу тафсири эътимологии
на он ќадар боварибахш, дар њаќќиќат «заминдори накўкор» буд, ё
нахустин рўњонї, нахустин љанговар ва нахустин заминдор (дењќон), мо
инро намедонем, он чиз басанда аст, ки номи ў амалан – рамзи дини дугона (духудої)-и Эрон аст.
Дар ривоятњои муќаддаси эронињо, пайдоиши ду сарманшаъ бо
тавлиди Худоёни дугоник аз як батн ифода меёбад, ки аз љињати ќувваю
тавоної ба њам баробар буда, ба ќуввањои рўњонии бешумор яксон
њокимият доштаанд. Яке аз ин худоёни дугоник Ањуро Маздо ё Њурмузд, яъне «Њукмрони хирадманд» дониста мешавад, Худои дигар Ан-
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гро–Майну ё Ањриман аст, ки «рўњи бадї» номгузорї шудааст. Дар
байни ин ду ќувва, ин ду Худо – ќисмати љањон мекалавад ва инсон љуз
бозича дар дасти ин ду ќувва чизе нест ва як ќурбонии зиддияти байни
онњо дониста мешавад. Аммо, инсон набояд аз натиљањои ин зиддият (ё
мубориза), ки дар баландињои осмон ба амал меояд, рўњафтода шавад:
агар ў доимо ќуввањои худро ба љонибдории накўї равона кунад, бо
ёрии вай, яъне инсон, баъди 7000 ќарни интизорї Њурмузд бар ќуввањои бадї ѓолиб меояд, њамзамон ин ѓалабаи хеле наљиб аст – Ањриман ба сўи ќуввањои некї майл мекунад ва худ ба яке аз Худоёни некї
ва муњаббати љовидонии љањонї табдил меёбад.
Њамин гуна буд дине, ки аз бисёр љињат олї аст ва онро эронињо
њанўз аз замони Њахоманишињо ба халќњои њамворї (водї)-њо талќин
мекарданд, аммо баъдан бар асари омезиш бо урфу одатњои мањаллї ва
он таѓйироте, ки рўњониёни сарватпарасту њокимиятхоњ ба он ворид
карданд, ин дин њам хеле таѓйир хўрд. Бе њељ гумон, Авасто дар он шакле, ки мо медонем ва аз тарафи коњинон, наздик ба асри III милодї ба
мамлакати модњо оварда шуда буд ва аз он љо, бо гумони комил, дигар
китобњои муќаддас аз боќимондаи китобњои ќадима пайдо шуда то ба
мо омада расидаанд1.
Дар бораи забони ќадимаи эронињо низ мо аз рўи Авасто
муњокимаронї карда метавонем. Аз ду шевае, ки дар Авасто вомехўрад,
яке ба ќисмати ками он, ба Ясно ва чанд дуоњои кўтоњ мансуб аст, ки
онњоро Готњо (ё Њотњо) меноманд ва дар натиља њамаи шеваи ин
ќисматро лањљаи Готњо ном гузоштаанд. Он ки ин ќисмати Авасто
ќисмати аз њама ќадим аст, аз матни тамоми китоб аён мешавад, зеро аз
Готњо ва дигар дуоњое, ки бо ин усул навишта шуданд, дар ќисматњои
дигари Авасто бо эњтироми махсус сухан меравад, њатто баъзе
ќисматњои он шарњу баён ва тафсир мешавад. Аз ин љо тахмин кардан
мумкин аст, ки ин ќисматњои китоб бояд нисбат ба ќисмњои дигари
Авасто хеле пештар эљод шуда бошанд. Чун љањонфањмии Готњо ва
ќисматњои дигари Авасто аз якдигар кам тафовут доранд, чунин ба
назар мерасад, ки ин ќисматњои Авасто дар даврањои начандон аз њам
дур навишта шудаанд; фарќияти ин ду ќисми гуногунуслуби Авасто ва
истифодаи гуфторњои аз њам фарќкунандаро бояд ба макони истифодаи
онњо нисбат дод. Аз он љо, ки забони ќисмати боќимондаи Авасторо ба
забони бохтарї мањсуб медонанд, пас, андешаи Вастергардро ќабул
кардан мувофиќ аст, яъне ватани шеваи ќадимтар бояд дар шимоли Бохтар, аниќтараш дар Суѓд бошад. Њарчанд мо – мегўяд профессор Спигел, – ба ин тариќ њарду шеваи Авасторо ба шеваи гуфтори Эрони
1

Реклю Э. Человек и земля. Љилди 1. с. 404-406.
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шарќї нисбат медињем, мутаассифона, мо имкон надорем ба ин гуна
хулосабарорї нисбатан ќадимтар будани яке аз ин шевањоро муайян
намоем1.
Омўзиши муќоисавии њаёти халќњо нишон медињад, ки дар њамаи
давраи гул-гулшукуфии худ, ё ќудрати сиёсиаш Бохтар дар муносибатњои озоди савдо, њатто дар муттањидии сиёсї бо мамолики он тарафи кўњњо буд. Њамин тариќ, дар асрњои то таърихї, он гоњ, ки дар
њавзаи Оксус (Ому) маздоия ба вуљуд омад, ориёињо дар баландињою
њамворињои Осиё аз доманањои Тян-Шон ва Помир то ќаторкўњњои
Озарбойљон њукм меронданд. Баъди ин давра, дар он замоне, ки Бохтар, дар њукмронї мумкин нисбат ба њамќавму њамнажодони худ, ки
дар доманакўњњо мезистанд, як ќадар бартарият пайдо кард, ин мамлакат боз солњои дароз бо онњо чї дар хушбахтию чї дар дар бадбахтї
алоќаманд буд, зеро баъдњо он ба зери нуфузи ассириягињо, дертар дар
зери хукмронии модњо, форсњо, маќдунињо ва юнону селевкињо афтид.
Таърихнигорони ќадим, 1200 сол пеш аз мавлуди Исои Масењ
њуљум овардани шоњи ассириягї – Нинро ба Бохтар тасвир карда, аз
сернуфусї, инкишофи сиёсат, вазъи пешрафту гул-гулшукуфии ин
мамлакат гувоњї медињанд.
Дар худи њамон даврае, ки ќудрати ассириягињо ба ављи инкишофи худ расид, як ќувваи пурќудрати пешбаранда халќњои Осиёи
Марказиро ба пеш њаракат дода, њама мувозинатро барњам дод. Соли
633 то мавлуди Исо скифњо тамоми Осиёи Пеш, Бохтар, мавзеъњоеро,
ки ба водии Нил њамсарњад буданд, фаро гирифтанд.
Дар зарфи 7-8 сол, дар охирњои салтанати Ашурбонипал онњо
Мод, Ассирия, Арманистон, Бобул, Фаластин, Финикияро маѓлуб карда, вале бо ин халќњои худ маѓлубкарда омезиш ёфтанд ва гўё аз арсаи
таърих нопадид шуданд. Сели вайронкоре гўё ба кишвар зада даромада, бадар рафт, аммо мувозинату низоми њамаи халќиятњо тамоман
барњам дода шуда буд.
Шарќшиноси маъруф, профессор Григорев дар тадќиќоти худ «О
скифском народе саках» дар асоси адабиёти санскритї, хатњои мехии
давраи Њахоманишињо, солномањои чинї ва нишондодњои таърихнигорони юнониву румї ва љуѓрофиядонњо ба хулосаи мусбате омад, ки сакоињо дар тарафи рости дарёи Яксарт зиндагї мекарданд ва тамоми
атрофи шимол ва шарќи ин дарёро ишѓол менамуданд. Аз рўи ин далелу раќамњо бармеояд, ки – мегўяд ў, – оммаи васеи сакоињо аз ќадим,
тахминан, дар саргањи Амударё, Яркендарё ва ба шимол пањн гардида,
аз ин љо ба баландкўњњои Тян-Шон то кўли Балхаш, дар шимолу шарќ
1

Риттер К. Иран (Тарљумаи Хаников ва замимаи II профессор Спигел). 1874. с. 192-193.
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то ќуллањои водињои Илий, дар шимолу ѓарб то поёноби дарёи Чу њаёт
ба сар мебурданд. Мамлакатњоро бо номњои имрўзаашон номбар карда, мебинем, ки дар асрњои VI-VII то мавлуди Исо сакоињо дар
ќисматњои барои зиндагї мувофиќи Помир ва Олой, дар Фарѓона, дар
сарњадњои ѓарбии Ќошѓар, дар вилояти Њафтрўд ва дар ќисмати шимолу шарќи вилояти Сир-Дарё зиндагї мекардаанд.
Аз ин бењтар чизе гуфтан имкон надорад, ки сакоињо бо халќњое,
ки худашон тобеъ карда буданд, омезиш ёфтаанд, зеро худи онњо бо
мардуми эронї тааллуќ доштанд, аммо ѓайри зиндагии муќимї, онњо
ба тарзи кўчманчигї низ њаёт ба сар мебурданд.
Дар бораи ба кадом миллат хешигарї доштани скифњо (сакоињо)е, ки дар замони Искандар дар њудуди Туркистони њозира мезистанд,
чизе гуфтан имкон надорад. Љаноби Швартс мегўяд, ки дар ин бора дар
љои дигар ва замони дигар васеъ истода мегузарад, аммо мо дар асоси
он чї ба мо маълум аст, оид ба ин масъала ба таври хулоса гуфта мегузарем.1 Дар асоси маълумот доир ба он ки ин халќиятњо чї гуна њаёт ба
сар мебурданд, хислатњои мардумї, нишонањои љисмонии онњо чї гуна
буд, пањншавии скифњо чї тавр сурат гирифт, мо ба хулосае омадем, ки
асоси ќабиларо пешгузаштагони славянњои њозира ташкил медодаанд.
Олмоншинос Фресел, ки кўшиши исбот намудани ин даъворо дорад,
мегўяд, ки скифњо пешгузаштагони германињо мебошанд ва бо ин
муњокимаронињои худ аќидаи моро дар ин бобат мустањкамтар менамояд. Халќњои Олмон, пеш бо славянњо як халќ мањсуб мешуданд, вале
пеш аз славянњо аз Туркистон кўч баста буданд, дар он ваќтњо, он чї мо
дар бораи скифњои ќадим медонем, ин аст, ки онњо дар Русияи Миёна
ва Ѓарбї, дар шимоли шарќии Германия ва дар Скандинавия њаёт ба
сар мебурданд. Чун номи «ќирѓиз» ва «кайсак», ки њамчун ифодакунандаи халќиятњои кўчманчии муѓултабори Туркистон истифода мешаванд ва аз забони туркї гирифта шудаанду забони ќирѓизу кайсакњо
низ ба њамин гурўњ тааллуќ дорад, гумон аст, ки калимаи «скиф», низ аз
луѓати худи њамон халќ гирифта шуда бошад, ки ѓолибан скиф номида
мешуданд. Дар забони русї феъли «скитатсия» мављуд аст, ки аз он исмњои «скиталец», «скитание» ва «скит» пайдо шудаанд. Ѓайр аз шакли
«скиталец» (кўчї), тахмин кардан мумкин аст, ки шакли кўтоњи «скитец» мављуд будааст, чунон, ки аз феъли «писать» (навиштан) ду исми
«писатель» (нависанда) ва «писец» (хаттот) ба вуљуд омадаанд. Њамин
тарз, аз феълњои «читать» (хондан), «плавать» (шиноварї кардан), «реШварц Ф. Александр Македонский в Туркестане (Тарљумаи боби 18-уми китоби
«Alexander des. Gressen xeldzuge t. Turkestan». // Маљаллаи «Туркестанские ведомости».
1894, №56.
1
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зать» (буридан) ва «покупать» (харидан) њар кадом ду исми гуногунмаъно пайдо шудаанд: аз феъли «читать» калимаи «читатель» ва
«чтец», аз «плаватель» «пловец» ва аз феъли «резать» – «резатель» ва
«резец», аз «покупать» – «покупатель» ва «купец» пайдо шудаанд. Аз ин
љо, ман чунин мешуморам, ки – мегўяд љаноби Швартс, – калимаи
юнонии «скифс» – шакли юнонишудаи калимаи «скиталец» аст ва калимаи «скиф» пеш номи ягон халќият набуд, танњо кўчманчиро, ки
муќобил ба муќимї буд, ифода мекард. Скифњое, ки Искандар дар Туркистон бо онњо аввал дар назди Хуљанд ва баъдтар дар наздикии Бухоро сару кор дошт, ба аќидаи љаноби Швартс, пешгузаштагони славянњои шарќї будаанд. Баъди он ки халќњои гуногуни ориёї, мисли
германњо, келтњо дар натиљаи хушксолињои дар кишварњояшон ба амал
омада хеле барваќт маљбур буданд, ки ба Аврупо кўч банданд ва славянњо низ дар охир аз Туркистон танг карда бароварда шуданд, ќисман
бо њамин сабабњо, ќисман дар натиљаи њуљуми ќабилањои муѓул ва ба
њамин тариќ, он кўчиёни Њинду Ориёї шудаанд, ки дар ќисмати љануби
шарќии Аврупо љо гирифтаанд, вале њамќабилањои пеш муќимї гаштаашон – тољикон тавонистанд, ки дар шањру доманакўњњо зиндагї кунанд ва
то имрўз дар пањлўи ањолии кўчии муѓулу турк њаёт ба сар баранд.
Маълум аст, ки немисњои ќадим њамсояњои шарќии худро «славян», њатто винд ё венд ном мебурданд, ки ин номро як ќисм славянњо
то замони њозира нигоњ доштаанд. Калимаи «венден»-ро баъзе забоншиносон бо калимаи «скиталец» (кўчї) як медонанд. Агар чунин шарњ
дуруст бошад, он гоњ он имкон медињад дар бораи дурустии аќидањои
дар боло овардаамон сухан ронем: номи ба славянњо додаи олмонињои
ќадим дигар чизе ѓайри тарљумаи калимаи славянии «скитец» нест, он
чї ки юнонињо барѓалат номи њаќиќии славянњо њисоб мекарданд ва аз
ин рў, онро бетаѓйир ба забони худ дохил карда буданд.
Аррион скифњои осиёї ва аврупоиро аз њам људо медонад. Зери
мафњуми скифњои аврупої он скифњоеро бояд дар назар дошт, ки дар
тарафи рости Сирдарё мезистанд: танњо дар боби сеюми китоби чоруми
худ ў бе ягон асос онњоро скифњои осиёї ном мебарад. Дар зери ибораи
скифњои осиёї Аррион онњоеро дар назар дорад, ки дар ќисмати чапи
Сирдарё кўчманчигї мекарданд, он минтаќае, ки њоло ќирѓиз-касакњо њаёт ба сар мебаранд. Скифњои љануби Амударёро Аррион массагет ном мебарад. Тафовути скифњои Осиёї ва Арупої ба он асос карда мешавад, ки
њамроњон (лашкариён)-и Искандар Танас ё Сирдарёро бо Танаис ё Дон як
дониста буданд ва аз ин рў, аз надонистани љуѓрофиё мамлакати тарафи
рости соњилњои Сирдарёро ба Аврупо як медонистанд.
Дар ќадим њамном будани Дон ва Сирдарёро, он гуна шарњ бояд
дод, ки он халќњое, ки пеш дар соњили Сирдарё мезистанд, баъди
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муњољират ба Россияи Љанубї ба он дарёе, ки дар наздаш зиндагиро
оѓоз намуда буданд, номи дарёи авваларо дода буданд, ин мисли он аст,
ки муњољирони аврупої номњои дўстдоштаи худро ба Америка ва дигар
љойњо бурдаанд, аз ин рў, дар Америка чун дар Аврупо шањру
мавзеъњои њамноми Брауншвейг, Афина, Орман, Кембриљ, Толедо ва
ѓайрањо њастанд. Дар ќисмати шарќии Пруссия, дар уезди Гумбинвен
дарёе њаст, ки номи шохаи Сир-Дарёро дар шимоли Тошканд дорад,
яъне Арис номида мешавад. Ариси Пруссия –љараёни кўли Арис ба
кўли Сирандиг аст, ки дар назди он шањри њамноми Арис воќеъ гардидааст. Шояд монандии номи дарёи Пруссия ва тасдиќи он ки славянњо ва пруссакњо ба онњо тааллуќ доранд, як замоне аз атрофи Тошканди имрўза кўч бастанд?
Сабаби дигаре, ки юнонињоро маљбур сохт скифњои соњили рости
Сирдарёро ба Аврупо мансуб донанд, он чиз буд, ки юнонињо тарњи
чењра, забон ва тарзи зиндагии ин љоро ба тарзи зисту зиндагї, забон ва
чењраи он мардумоне, ки дар ќисмати љанубии Русия мезистанд, бисёр
хуб мушоњида карда, монанд ёфта буданд. Аз ин рў, он чизро дуруст
бояд донист, ки дар замони Искандар шохаи ѓарбии славянњо, аљдоди
славянњои ѓарбии њозира њанўз дар њамон давра ба љануби Русия расида буданд, ки дар ин бора нишондоди Куртсий (VIII-35) низ шањодат
медињад: воизе, ки сафири скиф фиристода буд, гуфт, ки: «халќи ў аз
Бохтар то Фракия пањн шудааст: «сalezim rosef Asiae ef Europae custodes
nisi dividat Tanais, contingimus; ultra Tanain usque ad Phracam colrimus:
Phracae Macedoniam consummatam esse fama Fert».
Дар боби якуми китоби IV Аррион ва дар боби 26 китоби VII
Куртсий хотиррасон карда мешавад, ки ба назди Искандар дар он
даврае, ки ў дар соњили Сирдарё буд, аз тарафи абињо сафир фиристода
шуд, шояд он замон скифњо дар биёбони Ќизил-Ќум дар љониби ѓарбии
Сирдарё мезистанд. Дар ин мамлакат акнун ќашшоќтарин ањолї –
ќирѓиз-кайсакњо мезиянд, ки дар натиљаи бењосилии ќабати хок (набудани алаф) онњо шумораи ночизи чорворо нигоњубин карда метавонанд, он њам танњо шутур ва гўсфандро ва наметавонанд ба заминдорї
машѓул шаванд, чунки бо сабаби ќашшоќу нодор буданашон ва аз замин ѓайриимкон будани рўёнидани чизе, ба ин ќабила касе ањамият намедод ва онњо низ дар навбати худ имконе надоштанд, ки ба њамсояњо
тохт биёваранд: ин масъаларо низ Аррион ва Куртсий, вобаста ба
абийњо, хотиррасон мекунанд.
Дар бораи он ки њанўз дар замонњои ќадим сакоињо тамаддуни
баланд доштанд, ёдгорињои басо ќадима ба хати санскритї, достони
ќањрамонии Мањабњарата, хусусан ривоят дар бораи туњфа фиристодани сакоињо ва дигар халќњо ба назди шоњ Юдиштор ба муносибати
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овардани ќурбонии бузург ба Худоён (асва-меда) шањодат медињад. Он
њикоят дар бораи овардани туњфањо чунин аст: «Ман дидам, ки дар
назди дарвоза сакоињо, тухарњо, канкињо интизор буданд, – мегўяд
Дудводана, – яке аз ќањрамонони Мањабњарата, – одамони сермўй, ки
пешониашон бо зебу зиннат ва наќшњо оро дода шуда буд. Дастони
онњо пур аз туњфа буд: порањои либосе, ки аз мўйина, аз абрешим, аз
нахи дарахти патто омода шуда буд, њазорон пора либосњое, ки гул
партофта шуда буданд, пўшокњое, ки аз матои пахтаву коѓазї ва аз
нахњои нафиси пашми гўсфанд омода шуда буданд, пўстњои пурќимати
љилодор, шамшерњои дарози дамашон тезкардашуда, кордњо, сихњои
оњанин, табарњои љангї, табарзинњои бурро (тез), нўшокињо, хушбўйињои гуногун ва њазорон сангњои пурќимат…».
Баъди њуљуми сакоињо, чунон ки дар боло гуфтем, ба Осиёи Пеш,
модњо нахустин шуда аз оќибатњои ин љангу хунрезињо ба худ омаданд
ва дарњол дар бораи несту нобуд кардани ассириягињо орзу мекардагї
шуданд. Ба зудї дар вайронањои империяи Ниневия империяи модњо
барќарор шуд. Ниневия аслан нест карда шуда буд ва дигар дар таърих
ёд карда намешавад. Дар давраи њукмронии шоњ Фраорст (Фравартис)
давлати Модњо солњои 655-633 якљоя бо Парфия ва Форс Бохтарро низ
ба тобеияти худ даровард. Пас аз сад сол дар замони њукмронии Куруш, ки шоњигарии бузургро дар сарзамини Форс ташкил дода буд, бохтарињо бо тобеонашон Суѓд ва Марѓиён, ихтиёран њукмронии Курушро пазируфтанд, ки дар њайати он мамлакат ањолии ќабилаи скифњо сатрапии 12-уми шоњигарии Форсро ташкил медоданд. Њанўз дар њамон
даврањо Бохтар бо маданияту маорифи хеш машњур буд ва шањри асосии он – Бактра нуќтаи муњими савдои Осиёи Марказї мањсуб мешуд.
Сатрапии Бохтар бо њама шоњигарии Форс бояд ба Искандари
Маќдунї итоат мекард. Искандар дар он 12 шањр бунёд кард ва дар ин
мавзеъ 14000 юнонињоро муќимї намуд, ки онњо тамаддуни юнониро
љорї мекарданд. Ба Искандар лозим омад, ки бо шоњи Форс – Доро
чанд маротиба ба љанг дарояд. Нињоят, дар соли 330 Искандар ба
Экботан њуљум оварда, аз он љо ба тарафи шарќ њаракат кард.
Хабари он ки чанде аз сарварони њукумати мањаллї бо сардории
Бесс (њукмрони Бохтар) Дороро асир гирифта, њукумати ўро вожгун
кардаанд, вайро маљбур кард, ки зуд амал кунад, аммо Искандар фурсат наёфт, онњо бо сарварии Бесс Дороро ба ќатл расонда буданд. Дар
ин бора Искандар чун фањмид, кўшиш кард, ки Бессро ба худ таслим
кунад, зеро ў худро шоњи њудуди боќимондаи Форс эълон карда буд ва
дар ин баробар Гиркания, Ориё, Дрангион, Арахоз ва оќибат, солњои
329-328, Бохтару Суѓдро, њарчанд, ки онњо дар Суѓд Бессро ба Искандар таслим намуда буданд, ба итоати худ даровард. Ба Искандар лозим
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меомад, ки муќобилияти халќњоро дар ин љойњо пахш намояд, истиќоматгоњњои мустањками њокимњои мањаллиро бо љанг ишѓол намояд. Ба
њамин тариќ, Искандар ба канорањои охирини шоњигарии Форс расида,
њатто аз дарёи Яксарт (Сир) гузашта, ба мамлакати скифњо зада даромад ва ќалъањои то ин ваќт дастнораси онњоро фатњ намуда, тамоми
мамлакати Суѓдро ба итоати худ даровард. Вай ба духтари њокими Бохтар – Оксарт, ки Рухшона ном дошт, хонадор шуда, бо њамин Бохтарро бо номи худ мустаќар намуд.
Баъди вафоти Искандари Љањонгир дар соли 321 то мавлуди Исои
Масењ Бохтар ва Суѓд ба Станазор расиданд. Аммо дар давраи њуљуми
Селевеки I ба Њиндустон дар соли 307-и то милод њардуи ин давлат ба
шоњигарии Сурия (Шом) њамроњ карда шуда буданд. Бохтар наздикии
соли 255 ба зери њукмронии Антиохи II даромад ва валиањди ў, ки Диодоти I буд, дар Осиёи Марказї асосгузори давлатдории юнонињо,
давлати Юнону Бохтар гардид. Ин њукуматдорї яксаду панљоњ сол
идома ёфта, дар ин муддат чандин таѓйиротро пушти сар намуд. Эвтемедас, ки вориси Диодоти II буд (солњои 220-190), аз тарафи Антиохи
Кабир њангоми юриши ў ба Њиндустон маѓлуб шуд, аммо боз аз тарафи
ѓолиб ба шоњї барќарор ва барои нигањдории сарњадњо аз кўчманчињои
шимол, ки ба Суѓд тањдид мекарданд, масъул карда шуд.
Гурўњњои бешумори кўчињои дузду ѓоратгар, ки аз ќадим Осиёи
Марказиро мавриди њамла ва ѓоратгарї ќарор дода буданд, ягон лањза
оромї надоштанд: онњо чун мављњои бањр аз ин давра ба он давра ба
даштњои беканор њуљум меоварданд, якдигарро танг кардаву пеш карда, ѓоратгарї мекарданд ва љойњои ба худ мувофиќи зиндагї ва чарогоњњоро забт карда, њама љоро чун муру малах ба харобозор табдил медоданд. Маълум аст, ки онњо ба Туркистон аз роњи ќадимаи абрешими
аѓбаи Терек-давон ё тавассути Љунгара дохил мешуданд.
Кўшиши онњо барои дохил шудан ба даруни хоки Чин дар охири
асри III-и то милод (соли 212) тавассути бунёди Девори Бузурги Чин
боздошта шуд, ки ин девор барои Хитой ањамияти калони љањонї
дошт, зеро ин садд тўдаи вањшиёни хунхорро ба сўйи Ѓарб, ба њавзаи
Туркистон равона сохт.
Мардуми серњаракати ќабилаи Ию-Чи (Июти, Чети; аз рўи транскрипсия – о. Иакинф, ки Григорев онро дуруст мешуморад – Юе-Чжи) дар
асри II то милод Хутанро бо њамсояњои худ – кўчманчиён, усун (у-сун)-њои
сафедмў ва чашмкабуд пур карданд. Дар он ваќт дар ќисмати шимолии
Тян-Шон, дар њозира Љунгара халќе бо номи сее ё сэ мезист. Соли 177-и то
милод Ию-Чи ё Юе-Чжи, ки онњоро Гионгну ё хуннњои аждодњояшон
муѓул танг карда буданд, маљбур шуданд, ки дар Љунгара љойгир шаванд ё
ба соњилњои Сирдарё биёянд ва ќабилаи Сэ (сакњо)-ро ба љануб биронанд.

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

31

Баъдњо усунњо, ки онњоро низ хуннњо водор сохта буданд, ки
ќабилаи Юе-Чжиро танг карда, онњоро ба љануб, ба Суѓд, Трансоксания ва Бохтар ронанд, онњо дар навбати худ Сэњоро ба Фарѓона
ронданд ва усунњо дар ин љо – мардуми чашмкалон ва дорои бинињои
барљастаро дучор омаданд.
Баъди вафоти Менандр, тахминан дар давраи њукуматдории Гермес, наздики солњои 90-уми то милод давлати юнону бохтарї аз тарафи
ќабилаи Юе-Чжи маѓлуб карда шуд ва шоњигарии нави гетњо ё њиндускифњо ташкил ёфт, ки то резишгоњи дарёи Њинд тўл кашида буд.
Усунњои чашмкабуд, ки майдони байни дарёи Сир ва Аму-Дарёро
мавзеи зист ќарор дода буданд, ба зудї бо дигар халќњо омезиш ёфта,
минбаъд дар таърих ягон роли муњим набозиданд. Ањолии ќадима, ки
Юе-Чжињо онњоро машѓули заминдорї дарёфта буданд, шумораашон
ќариб як миллион нафар, дар шањрњо мезистанд ва асосан ба тиљорат
машѓул буданд.
Маълумот ва ахбороти аљибе аз таърихи Чин дастрас аст, ки онро
Чен Син аз њаволии Шимолињо гирифта навиштааст. Тибќи он мардуми давлати Юе-Чжи метавонистанд аз сангњо шишањои ранга истењсол кунанд ва дар асри V то милод ин њунарро аз онњо чинињо ёд гирифтанд. «Чашмони фурўрафта ва риши ѓуллї» аз љињати этнографї
симои ин мардумро пурра ифода мекунад.
Дар њамин даврон хитоињо дар њавзаи Тарим њукумат ёфтанд ва
бо ањолии мамолики ѓарб, махсусан бо Форс, савдо ва доду гирифтро
пурзўр намуданд. Чинињо, чун имрўз, аз роњи аѓбаи Терекдавон, ки худи онњо Таунглинг меномиданд, истифода мекарданд. Дар ин тараф
онњо ба заминњои тозињо (тољикон), ки шањри асосиашон Чзи (Чзгайид)
буда, дар ѓарбии Фарѓона љойгир буд, роњи тиљорату савдо ёфтанд.
Чанг-Киенг – мансабдори Чин, ки бо амри император (фаѓфури
Чин) дар миёнаи садсолаи II пеш аз милод ба Фарѓона омадааст,
навишта буд: «Дар он љо ѓалла ва шолї мекоранд, аз ангур май омода
месозанд (ин усулро он солњо дар Чин намедонистанд) ва аспњои хеле
бидаву пурќувват тарбия мекунанд. Мардуми Тазиа (аз рўи миллат
онњоро чинињо Пас-се, яъне форсњо ном мебурданд) халќи муќимї, созандаи хонањо буда, дар шањрњо зиндагї мекунанд. Урфу одати онњо ба
урфу одати сокинони Таван монанд аст (ё Уструшон, вилоят дар байни
Самарќанду Хуљистон аст, ки шањри асосиаш Бунљакат буда, вайронањои он имрўз дар 25-километрии ѓарбии Ўротеппа љойгир аст), аммо
сарбозонашон камќувват ва камљуръатанд; аз ин рў, Юе-Чжињо тавонистанд аз онњо як ќисми заминњояшро кашида гиранд. Тазињо савдогарон (тољирон)-и боњунару олидараљат њастанд ва дар шањрњои асосии
онњо бозорњои калону бой мављуданд».
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Муносибатњои чинињо ва форсњо тавассути Фарѓона, Таван ба
Самарќанд сурат мегирифт. Мамлакати Таван бо аспњои хушзоти худ
машњур буд, аз ин рў, њукмрони «империяи осмонї» орзуи зиёд дошт,
ки ба аспњои тавинї соњиб бошад, аз ин рў, ба амалњои душманона даст
мезад. Аммо тиљорати рў ба инкишоф овардаро дигар ин амалњои
душманона боздошта наметавонист.
Вале ба њар њол дар айни ављи савдову додугирифт бо Чин дарОсиёи Миёна љунбишу норозигињо ба амал омаданд ва дар охир Чин
њавзаи Таримро дар нимаи дуюми асри I то милод забт кард ва дар пеши чашми њамсояњои ѓарбии худ он ќадар пурќудрат љилвагар шуд, ки
њатто Тавании ба Чин кам итоат мекардагї низ ба Чин закоти аспњои
хушзотро фиристод. Ин закот баъдњо боз се бор фиристода шуд ва он
хеле муњим њам буд, зеро Чин на танњо Юе-Чжиро дар Бохтар ишѓол
кард, балки њукмронии худро то бањри Каспий васеъ намуд, аз ин љо
буд, ки дар миёнаи асри II то милод њатто Рим ба Чин сафири худро
фиристод. Дертар њукмронии Чин дар ѓарб сол ба сол суст шудан гирифт; агар сад сол баъд (соли 265-и то милод) ба Чин аз миёнањои резишгоњи Сирдарё ва Суѓд туњфањо фиристода мешуданд, агар ба њокимони Суѓд унвонњои чинї дода мешуд (наздики соли 280-и то милод) –
ин љуз садои пасти шуњрати гузашта чизе беш набуд. Дар он даврае, ки
форсњо бо омадани хонадони Сосонињо ба сари ќудрату тавоної расиданд ва њудуди мамлакати худро васеъ карданд, диќќати асосии
муѓулњо дар чанд садсола ба Аврупо нигаронда шуда буд, то он ваќте
ки 70 сол баъд аз Аттилла ќабилаи номадњо аз сари нав ба мамлакате,
ки дар њудуди дарёи душоха љо гирифта буд, њуљум оварданд ва бо номи Иета як давлати пурќудрат барпо карданд, ки бо гузашти 30 сол он
низ ба тобеияти тукиу (туркњо) даромад.
Тукињо боз њам њукмронии худро вусъат дода, дар охирњои асри
VI њатто ба Византия сафири худро ба дарбори Юстиниани II бо
маќсади барќарор кардани муносибатњои савдо ва додугирифт фиристод.
Дар аввали асри VII милодї чинињо аз нав њавзаи Таримро забт
карданд, њамаи ќабилањои шарќии туркро ѓулом намуда, тукиу
(туркњо)-ро шикаст доданд ва на танњо Суѓдро дуюмбора ба итоати худ
дароварданд, балки мамлакати дар љануби поён љой гирифтаи Байнаннањрайнро низ тобеъ карданд. Дар солњои 656- 660-и милодї њокими
Аланњо дар Хуљанд чун њокими тобеи Чин мањсуб мешуд.
Аммо дар ѓарб ба Чин лозим меомад, ки на танњо бо туркњо сару
кор дошта бошанд, балки онњо бо форсњо низ рў ба рў омаданд. Ќудрату тавоноии Форсњо дар давраи њукмронии Хусрави I (531-579) ба ављи
аълояш расида буд. Хусрав якљоя бо туркњо давлати эфталитњоро несту
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нобуд кард. Љилои Форс, албатта, ба тољикон ва дигар сокиноне, ки
дар Суѓд ва берун аз он умр ба сар мебурданд, бетаъсир намонд. Дар ин
давра дини зартуштї дар Форс чун дини давлатї пазируфта шуд
(пештар чун дини бегона ва нолозим сахт таъќиб мешуд) ва моњияти
иљтимоии рўњониён афзуд. Њар як халќе, ки тобеи ин давлат буд, забону
дину оини худ, ахлоќу урфу одат ва ќонунњои худро нигоњ медошт, њатто роњбарони миллии худро њифз мекард, аммо ба њамаи ин маъмурияти умумї љорї карда шуда буд.
Дар дохили давлати Хусрав интизом ќатъї буд, ки дар ин кор ба
ќувваи ашрофону дарбориён ва рўњониён такя карда мешуд. Вале дар
њамин давра аллакай дар дохили давлати форсњо вайронї, фасод ва бесарусомонї роњ ёфта буд. Дар ваќти њукмронии Хусрави I сосонї дар
Макка нафаре ба дунё омад, ки рисолаташ барои миллионњо одамон дин
ва ќонуну ќоидањои нав (шариат)-ро љорї кардан ва баъди њазор сол бо
дини масењї барои њукмронї дар олам мубориза кардан буд. Ин мард –
Муњаммад (с) буд, ки моњи апрели соли 571 чашм ба олам кушод.
Ба Бохтар даромадани ќабилањои аз мамлакатњои шимол шикаст
хўрдаю рондашудаи кўчї як муддати муайян онро дар муњосира монда,
аз марказњои тамаддун дур сохт. Даштњои васеи дар шимол ва шимолу
ѓарб воќеъбуда, ки њудудњои Яксарту Оксусро мањдуд мекарданд,
хавфи њуљуми бодиянишинњоро зиёд менамуд. Ин марказњои тамаддун
дорои заминњои њосилхез, шањру навоњии серањолї буда, дар айни замон иштињои ќавмњои кўчиро бедор менамуд. Урдуи ќабилањои роњзан
њанўз дар даврањои аввал ба сафи пеши ќатори халќњои соњибтамаддун
њуљум оварда, фурсати муносиб мељустанд, то ки ба тамоми кишвар
даст ёфта, соњиби боигарињои њарбї ва табиї гарданд. Чї андозае, ки
њуљуму юриши кўчињо бо ин сарзамин меафзуд, ањолии ин мавзеъ омехта
мегардид, зеро бадиянишинњои ѓолибомада дар бисёр њолатњо љои мардуми мањаллиро забт карда гирифта, дар хонањои онњо муќимї мешуданд.
Бисёр халќиятњои марказњои тамаддуни шимол дар зери тазйиќу љабри
кўчињо хонањои худро дар шањру рустоњо тарк намуда, ба дарунтари
мамлакат – ба кўњу доманакўњњо ва водињои баландкўњ рў меоварданд ва
сокини ин мавзеъњои кўњї мешуданд ё ботамом мањв мегардиданд.
Дар ин њангом дар сањнаи љањондорї ќувваи дањшатборе пайдо
гардид, ки он фарњангу дину оини эрониро барњам зад.
Аллакай дар соли 638 милодї ба Фарѓона ва мамлакатњои
њамљавори вай лозим омад, ки ба Чин дар бораи бастани шартномаи
њифзи худ мурољиат кунанд, зеро арабњо дар ин ваќт ба Форс њуљум
овардаву дар атрофу акноф тарсу њарос ва дањшат пањн мекарданд. Дар
соли 653 ин хоњиш ё илтимоснома такроран фиристода шуд. Хитоињо,
ки ба низоъњои дохилї банд буданд, ягон ёрии дуруст нарасонданд ва
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аз њамин давра сар карда, доираи таъсири онњо ба Ѓарб кам, вале
баръакс, мартаба ва таъсиргузории арабњо зиёд шудан мегирад. Дар
аввал арабњои истилогар барои њарчи бештар рўёндану аз худ кардани
бойигарињо ва баланд бардоштани шуњрати худ саъю талош доштанд,
барои онњо дину оин ањамияти казої надошт њамчуноне, ки барои
муњофизони мулкњои бумї. Њатто њодисањои бо пањлавонони мањаллї
дўсту ошно гардидани пањлавонони араб рух медод. Ѓояњои љавонмардї ба истилогарон бетаъсир намонд; бо маќсади баланд бардоштани рўњияи љанговарони худ Ќутайба мардуми мањаллиро «дењќонони
араб» номгузорї кард. Истилои њаќиќии ин мулк аз љониби арабњо
танњо баъди он ки Ќутайба ибни Муслим (с. 705) њокими Хуросон
таъйин гардид, оѓоз шуд. Аммо дар замони њукмронии ў арабњо тавонистанд, ки танњо дар ќисмати љанубии мамлакат мустањкам љойгир
шаванд. Дар мамлакатњои истилошуда намояндагони арабњо њукмрон
ва андозчинон буданд ва дар пањлуи онњо сулолаи њокимони мањаллї
низ буданд, ки ба онњо вазифаи роњбарии љомеа супурда шуда буд. Аммо мардуми мањаллї дар чунин шароит њам ба њукмронии арабњо бетафовут нигоњ намекарданд ва ба ёрии Чин умедвор буданд. Самарќанд
њанўз солњои 731 ва 741-и солшумории милодї ва Фарѓона бошад, то
соли 754 андози худро ба Чин мефиристоданд.
Дар Мовароуннањр арабњо ба чї гуна сиёсати иљтимої дучор шуданд?!
Наќши асосии ин гуна зиндагии љомеавиро њукмронии ашрофони
заминдор (он ваќт онњо дењќон номида мешуданд) ташкил медод, на
чун дар Форс, ки иттифоќи тахту мењроб, яъне њукмронии давлати мутлаќ бо рўњониёни бонуфуз амал мекард1. Њукмронњои мањаллї танњо
дарбориёни аввалин буданд; њатто аз њама нерумандтарини онњо, ба
мисли тобеони онњо дењќон номида мешуданд. Дар сарчашмањои арабї
ќайд гардидааст, ки њокимони мањаллї сарбозони шахсии худро доштанд, ки онњо шокир ё чокар номгузорї шуда буданд; аммо аз њикояти Наршахї дар бораи дарбори шоњдухтари бухоройї маълум мешавад, ки ин сарбозон танњо маќоми муњофизони шахсиро дошта, аз
намояндагони љавонон ва фарзандони аъёну ашраф ва амалдорон
иборат будаанд, ки ин вазифаро бонавбат дар дарбори шоњону ашрафон ба љо меовардаанд. Дар чунин як шароити сиёсї дар бораи дини
давлатї, њамчунон, ба маънии томаш, сухан рондан њољат надорад; ба
он нигоњ накарда, ки дар ин љо низ чун дар Форс дини њукмрон – дини
зартуштї буд, дар байни мардум динњои бутпарастї, дуалистї (духудої
Бартольд В.В. Несколько слов об арийской культуре в Средней Азии. //Маљаллаи
«Туркестанские ведомости». 1896. с. 182.
1
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– Ањурумаздо ва Ањриман) ва дини масењї низ парастида мешуданд. То
њол бисёр одамони мањаллї ќўрѓонњо (ќабристонњо)-еро, ки дар онњо
мурдањо гўронда шудаанд, ба «муѓњо», яъне ба соњирони оташпараст
(габрњо) нисбат медињанд.
Дар ќўрѓонњои кофташуда, чунон ки маълум аст, тобутњои на чандон калон ёфт гардиданд, ки дар онњо устухони мурдањо нигоњдорї
шудаанд. Њаљми на чандон калони ин тобутњо маълум менамояд, ки
дар онњо танњо устухонњои љасад гузошта мешуданд. Устухонњо сўзонда нашудаанд. Одати аз гўшт тоза кардани устухонњо берун аз пиндор
ва ѓайриоддї менамояд, вале аз чунин усули нигоњдории устухони мурдањо ба мо Табарї маълумот медињад; соли 739 њокими онваќтаи Бухоро (Бухор-худот) аз тарафи ду дењќони ба ў душман кушта мешавад;
муаррих дар ин бора њикоя карда, илова менамояд: «аз љасади ў
гўштњоро људо намуда, устухонњояшро ба Бухоро бурданд»1.
Дар бораи муборизаи байни динњои зартуштию буддої танњо
наќли Сюан-тсан дар бораи Самарќанд гувоњї медињад; суханони ин
сайёњи оворагард дар бораи комёбиаш шањодат медињад, ки ин зиддияту мубориза чандон тезу тунд набудааст. Дар мубориза ба муќобили
арабњои истилогар, чунон ки маълум аст, рўњониён наќше набозидаанд
ва маќоме надоштаанд.
Барои аниќ кардани масъалаи он ки дар байни худи ашрофон дараљаю унвонњои фарќкунанда ва синфњо, чунон ки дар Форс буд,
мављуд буданд ё не, маълумот надорем. Дар мавридњои алоњида Табарї
барои њокимони осиёимиёнагї њам ифодањоеро ба кор мебарад, ки чун
баёнгари унвонњои дараљаи олии синфњои болоии ашрофони форс хизмат мекунанд, вале дар як ваќт, чунон ки маълум аст, калимаи дењќон
маънии заминдори оддї ва ашрофони њокимро як хел ифода мекард; ин
калима њоло њам ба њамин маънї ба кор бурда мешавад.
Ба андешаи мо, ашрофони пулдор (сарватманд), яъне савдогарон,
ки тавассути роњњои тиљоратї ба Хитой ва дигар мамлакатњо сарватманд шуда буданд, мавќеи махсус доштанд. Дар наќли Табарї дар бораи ронда шудани суѓдињо ин гуна савдогарон дар ќатори «шоњон»
номбар мешаванд, навиштањои Наршахї дар бораи тољирони бухорої
нишон медињанд, ки онњо молу мулки беандозаи шахсї доштаанд, дар
коху ќалъањо мезистаанд ва аз рўи мавќеи ишѓолкардаашон аз дењќон
(ашроф)-њо кам фарќ доштаанд. Мо дар ин љо бо бойњои алоњида сару
кор дорем, ки манфиати онњо бо манфиати ашрофон як буд, на ба
оммаи савдогарони сершумори молњои гуногуни саноатї, ки дар
давраи мусулмонї буд. Дар бораи зиддияти оштинопазир (антого1 Бартольд В.В. Несколько слов об арийской культуре в Средней Азии. // Маљаллаи
«Туркестанские ведомости». 1896, №43.С. 69
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нистї)-и байни дењќонон ва тољирон ягон маълумоте нест. Вобаста ба
маънавиёти кишвар њикояти Табарї дар бораи одати суѓдиён љолиб
аст: њар сол дар Самарќанд барои пањлавони далертарини Суѓд як мизе
буд, ки дар болояш анвои хўрокворї ва кўзаи май (шароб) гузошта
мешуд: агар касе ба ин хўрданињо даст мерасонду аз онњо мехўрд, ў гўё
пањлавонро ба љанг даъват мекард; њар кї дар ин љанг њарифи худро
мекушт, то он ваќте ки пањлавони наве пайдо шуда, ўро маѓлуб мекард,
ўро пањлавони далертарини мамлакат мешумурданд.
Ба арабњо дар ваќти њуљум ба Мовароуннањр лозим омад, ки бо
мулкњои хурди бисёре сару кор гиранд, ки онњо байни њам љангњои доимї мебурданд, инчунин, онњоро мебоист бо љанговарони диловару
шуљоъ – табаќаи љавонмардону бањодурони номуташаккил рў ба рў
шаванд. Дар чунин њолат натиљаи љанг, бешубња, маълум буд. Дар
муќоиса бо низоъњои байнихудии мањаллї ихтилофи байни худи
арабњо, њатто душмании байни ќабилањои шимолї ва љанубии арабњо,
њељ ањамияти љиддї надоштанд. Ѓалабаи арабњо, инчунин, ќисман бо
ёрии одамони мањаллї ба даст омад. Фармони маълуми Умар, ки
мувофиќи он танњо мусулмонони њаќиќї њуќуќи бо худ яроќ доштанро
пайдо карда буданд, дар Осиёи Миёна љорї карда нашуда буд.
Ќутайба ва дигар истилогарон дар њуљуму ѓоратгарињои худ аз
хизмати мардуми як мањал ба муќобили мањалли дигар истифода мебурданд. Дуру дароз давом кардани давраи истилоро чунин маънидод
кардан мумкин аст, ки арабњо солњо ба ѓаниматњои њарбї ва ушру андоз ва закотњо ќонеъ мегардиданд ва чандон майли забти пурраи кишварро надоштанд, аз тарафи дигар, монеањои табиї садди роњи онњо
буданд. Новобаста аз он ки арабњо сифатњои барљастаи њарбї доштанд,
ба онњо шароити табиии зисту зиндагї дар ватанашон бетаъсир набуд;
агарчи ба онњо юришњо дар дашту биёбонњо душворие пеш намеовард,
вале ба љангњо дар кўњсор хеле бо мушкилї одат мекарданд, њатто дар
гузаштан аз аѓбањое, ки барои лашкари замонавї душворие надошт,
хеле ноуњдабароёна амал мекарданд.
Аз рўи наќли Табарї ашрофон (њокимон-)и мањаллї њамасола дар
яке аз шањрњои наздики Хоразм љамъ омада, бо якдигар барои бо роњи
осоишта, на ба роњи амалиётњои њарбї њал кардани тамоми масъалаи
бањсї ба ифоќа меомаданд, инчунин барои ба муќобили арабњо якљоя
мубориза бурдан, чораљўї мекарданд.
Ин шартномањо то чї андоза иљро мешуданд, аз њамин њам ќиёс
кардан мумкин аст, ки онњоро њар сол гузарондан лозим мешуд ва инро
аз таърихи истилои Ќутайба низ дарк кардан мумкин аст 1.
1 Бартольд В.В. Несколько слов об арийской культуре в Средней Азии. // Маљаллаи
«Туркестанские ведомости». 1896, с. 186.
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Ќутайба дар ваќти лашкаркашињо аз ягон восита рў намегардонд;
дар он љое, ки далерию шуљоат кофї набуд, њиллаю найранг ва фиребро ба кор мебурд, ў нахустин нафаре буд, ки њокимияти арабњоро
дар Мовароуннањр устувор намуд.
Ў аз низоъњои байнихудии њокимони мањаллї ба дараљаи лозимї
истифода бурд; соли 712 дар ваќти њуљуми ў ба Самарќанд бухороињо
ва хоразмињо бо Ќутайба хеле далерона љангиданд ва њатто ихшиди
суѓдї – Ѓурак ба сарлашкари араб таъна зад, ки ў ѓалабањои худро дар
натиљаи саъю талоши «бародарон ва хешу табор»-и душманони худ ба
даст меоварад.
Ќутайба солњои 705-715 ба фатњи устувори мамлакат асос гузашт;
вай дар њама нуќтањои муњимтарини ањолинишин гарнизонњои њарбии
худро монд, аммо истилои пурраи Мовароуннањр танњо дар давраи
њукмронии Аббосињо, ки дар нимаи асри VIII Уммавињоро иваз намуда
буданд, ба амал омад. Ќутайба дар Бухоро, Самарќанд ва дигар
шањрњо масљидњо сохта, мардумро маљбур кард, ки нимаи хонањои
шањристонњоро барои арабњо холї намоянд; самарќандињо бошанд, аз
рўи баъзе маълумот бояд тамоми шањрро барои арабњо, ки онро забт
карда буданд, холї мекарданд, њатто дар ин љо Ќутайба аз ояњои
Ќуръон дар бораи њалокати ањолии Од ва Самуд ривоят овард.
Солњои 713-715, њангоме ки Ќутайба бо лашкари худ ба Хуљанд,
њатто ба Косон ва Фарѓона, ки дар соњили рости Сирдарё, дар љониби
шимолу ѓарби Намангон мавќеъ доранд расид, дар њама вилоятњо, њатто дар Фарѓона њам, њокимонро аз арабњо таъйин кард.
Хуљанд дар нуќтаи ба њам омадани роњњо воќеъ гардида, дар
ваќти забткории арабњо дар Осиёи Марказї ширкати њамаљониба
дошт. Хуљанд яке аз шањрњои калонтарин Мовароуннањр буд, ки дар он
кушкњо, шањристонњо ва работњо буданд; дар назди кушкњо зиндон, дар
назди шањристон – масљиди љомеъ, дар работ дар миёнаи майдон ќаср
воќеъ гардида буд. Шањр бо ангурзору боѓњои худ шуњрат дошт; ањолї
он ќадар зиёд буд, ки ѓаллаи аз заминњои гирду атроф рўйёндашуда талаботи мардуми шањрро ќонеъ гардонда наметавонист, бинобар ин, ба
ин љо аз Фарѓона ва Устурушон ѓалла ва дигар хўрокворї оварда
мешуд.
Роњи асосї аз Хуљанд ба аѓбаи Терекдавон тавассути нуќтаи охирин – Фарѓона – Узгенд аз ќисмати љанубии Фарѓона, аз шањрњои Канд,
Конибодом, Сух, Риштон, Зиндерамш ва Куба мегузашт, њар яке то дигараш якрўза роњ дошт.
Ба он нигоњ накарда, ки Фарѓона танњо дар асри IX пурра аз тарафи мусулмонон тасхир карда шуд, дар гирду атрофи Андиљон хеле
пештар љойњои муќаддаси мусулмонї мављуд буданд.
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Аз љониби шимол Хуљанд аз њуљуми туркњо бо ду садд њифз
мешуд; Сирдарё, ки як садди ба Хуљанд наздик мањсуб мешуд; водии
Чирљиќ дар љониби шимолии мамлакат бо деворе, ки аз кўњњои Сайлик
то соњилњои Сирдарё мерасид, ињота карда шуда буд. Боќимондањои ин
девор то имрўз дар намуди баландињо, ки халќи мањаллї чун баландињои Бухоро ба он номи аљиби «Кампир девор» додаанд, мањфуз аст.
Дар бораи роње, ки аз Бинкент (Тошканд) ба Хуљанд мебарад,
њаминро бояд гуфт, ки дар ин љо то ваќтњои наздик роњњои кўњїнисбат
ба роњи биёбон бештар мавриди истифода ќарор дошт. Дуроњро ёдоварї мекунанд: як роњ аз Бинкент то кони нуќра, ки дар рў ба рўи дењаи
њозираи Облиќ мавќеъ дорад, тавассути аѓбаи Кендердавон, ба
Хуљистон – нуќтаи собиќи муњофизавии назди
силсилакўњ, аз Хуљистон тавассути Самѓор ба Хуљанд мебурд. Ин
роњ аз он љињат муњим буд, ки дар назди Хуљистон конњои калони намак воќеъ буданд; аз онњо талаботи мардуми Шош (Тошканд), Хуљанд
ва дигар вилоятњо таъмин карда мешуд (чуноне маълум аст, намаки
сангї њоло њам дар кўњњои назди Сомѓор истењсол карда мешавад).
Роњи дуйум – ќад-ќади Сир-Дарё, то он љое, ки дарёи Ангрен ба он мерезад, поён омада, ба тарафи рости соњили дарё мегузашт ва рў ба шимол мерафт.
Роњи байни Хуљанд ва Самарќанд ба вилояти Уструшан мутааллиќ буд. Дар бораи ин вилоят дар боло ёдовар шуда будем. Акнун
танњо њаминро илова мекунем, ки њаёти шањрї дар Устурушан кам инкишоф ёфта буд; вилоят нисбат ба дигар љойњо камтар зери таъсири
фарњанги арабњо монда буд, аз ин рў, хусусиятњои њаёти ашрофонаи
ќадимаи ориёиро то дерњо нигоњ медошт. Дар ин вилоят барои сохтани
аслињаи оњанї мавод истењсол карда мешуд, ки он дар Фарѓона коркард мешуд ва дар њамаи вилоятњо – то Баѓдод ба фурўш бароварда
мешуд. Аз кўњњо тилло, нуќра, зок ва навшодир истихрољ мешуд.
Аллакай дар асри VIII ба Хуљанд лозим омад, ки дар шўришњо ба
муќобили истилогарони араб иштирок кунад ва аз зиддияту љангњои
туркон бо арабњо дар ин љойњо мањрумиятњо бинад.
Њамин тавр, дар солњои 721-722 суѓдиёни шўришгар, хусусан,
дењќонон ва тољирони бой, ќарор доданд, ки ватани худро тарк мекунанд; шоњи Фарѓона ба онњо ваъда дода буд, ки дар мавзеи Исфара ба
онњо барои зист љой медињад, аммо беањдї карда, онњоро ба дасти
арабњо супурд. Гурезањои дар Хуљанд баињотамонда маљбур буданд, ки
таслим шаванд ва дар ин њол уњдадор шуданд, ки њама хирољи
боќимондаи доданашударо пурра супоранд. Баъди таслими шањр
арабњо бањонае ёфта, шартномаро вайрон карданд ва ба њамин тариќ,
суѓдињо ањдишиканона шикаст дода шуданд; дар натиљаи њамин
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ањдшиканї арабњо тамоми нуќтањои муњофизатиро дар водии Зарафшон ва Ќашќа-Дарё ишѓол намуда, њокимияти худро пурра
барќарор карданд.
Соли 724 арабњо аз сари нав ба Мовароуннањр њамла оварданд, то
Фарѓона расиданд, вале дар бозгашт онњоро туркњо шикаст доданд ва
бо ањволи бад ва зарари зиёд пас гаштанд.
Ќисмати пурраи ѓарбии Осиёи Марказиро ба даст оварда, Сулу –
сардори ќабилаи туркњо–турѓашњо як давлати пурќувватеро бунёд
кард, ки аз рўи сарчашмањои арабї то соли 737, аз рўи нишондодњои
чинињо то соли 738 мављуд буд (турѓашњо ќабилае буданд, ки ба хонњои
ѓарбии турк итоат карда, ба њайати панљ аймоќи дулу дохил мешуданд;
баъди аз байни рафтани хонњои ѓарбии турк љои онњоро асосгузорони
ќабилаи турѓаш ишѓол намуда буданд. Баромади иљтимоии олтої доштани онњоро, њоло њам дар байни тоторњо мављуд будани авлодњои
турѓаш ва ќарѓаш тасдиќ мекунанд). Тамоми ќисмати ѓарбии Осиёи
Марказиро ишѓол намуда, Сулу наметавонист Мовароуннањрро бе љангу
мубориза ба арабњо дињад; агар арабњо ба Суѓд чун ба «боѓи халифаи
мўъминон» нигоњ мекарданд, барои туркњо низ ба даст овардани ин вилояти бою њосилхез ањамияти хеле калон дошт. Дар давраи њукмронии худ
Сулу аз тарафи дењќонони шўришгар љонибдорї медид, аз ин рў, ў ба
арабњо он ќадар зарба мезад, ки онњо ба вай «Абу–Музањњим» («Њазиматоваранда», яъне фил ё барзагов) ном дода буданд.
Аз худсарии арабњо ва ришвахории њокимони дастнишондаи
онњо, пеш аз њама, ањолии мутеъгардида азобу машаќќат мекашиданд.
Баъзан манфиати хазина ва њокимон ба манфиати дин, ки бо номи он
ин истилову футуњоту кишваркушої ба амал оварда мешуд, мувофиќ
намеомад. Чун дар тамоми давлати араб, дар ин љо низ њалли масъалаи
аз мардуми мањаллї, ки дини исломро ќабул кардаанд, хирољ гирифта
шавад ё не, мушкилот ба бор меовард.
Волии Хуросон Атрас соли 728 маќсад гузошт, ки мардуми Мовароуннањрро мусулмон гардонад; ба Самарќанд ду таблиѓотчиро, ки яке
форс ва дигаре араб буд, фиристоданї шуд, њамзамон Атрас ба онњо
ваъда дод, ки аз шахсони нав мусулмоншуда андоз гирифта намешавад.
Муваффаќияти ин ташвиќ аз њадди интизорињо беш буд, вале то њамон
андоза дар байни кормандони хазина ва дењќонон (ашрофон) норизогиро ба амал овард; дењќонону ашрофон барои нигоњдории сохти ашрофонаи худ манфиатдор буданд, аз ин рў, ба пањн шудани дини нав, ки
њанўз дар он ваќт љињатњои озодихоњї ва демократии худро мустањкам
накарда буд, бетарафу бепарво нигоњ карда наметавонистанд. Худи
Атрас дарк намуд, ки «ќудрату тавоноии мусулмонон дар хирољ аст» ва
супориш дод, ки танњо навмусулмононеро аз андоз озод кунанд, ки
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хатна шудаанд ва ањкому аркони исломро иљро мекунанд ва аз Ќуръон
сураю ояњо аз ёд хонда метавонанд. Ба ў љавоб доданд, ки мардуми
мањаллї дар њаќиќат исломро ќабул кардаанд ва ба сохтмони масљидњо
сар кардаанд, аз ин рў, «њамаи одамон араб шудаанд» ва аз њељ касе хирољ гирифта намешавад. Он ваќт чунин ќарор шуд: «Аз њамаи онњое, ки
пештар андоз гирифта мешуд, хирољ гиред». Шўриши умумихалќї сар
зад: тамоми Суѓд бар зидди арабњо бархоста, туркњоро ба ёрї хонданд.
Мардуми мањаллї, ба гумони мо, чун форсњо љонибдори ќабул кардани
шохаи шиаи дини ислом буданд, зеро шиањо бо љонибдорї кардани
Алї ва барќарор кардани њуќуќњои ањли байти ў ба њукумати араб, ки
форсњо ба онњо бадбинї доштанд, мухолиф буданд. Мусолињаи бадастомада байни ислом ва динњои мањаллї, хусусан, таълимоти љойвазкунии рўњро Абумуслим (таќрибан соли 747) истифода бурда, дењќонон ва
ањолии дењотро ба тарафи худ кашид.
Баъди ба даст овардани ѓалаба бар ворисони уммавињо ба Абумуслим лозим омад, ки тамоми ќувваи худро барои ором нигоњ доштани
оммаи баѓазабомада сарф карда, онњоро на танњо ба муќобили худи
арабњо (уммавињо), балки бар зидди њаракати оммавии форсњо низ равона
намояд. Дар Нишопур аз байни оташпарастон Бењофарид (дар асари
Авфї – Мењофарид) ном ислоњотчї пайдо шуд, ки мехост таълимоти Зартуштро дар шакли нахустинаш барќарор кунад ва аз ин рў, ба рўњониёни
расмии Форс тезутунд њуљум овард. Рўњониён ба Абумуслим шикоят бурданд, ки одаме пайдо шудааст, ки мехоњад обрўву эътибор ва дини онњоро
аз байн барад ва Абумуслим онњоро дар пахш кардани шўриши Бењофарид дастгирї кард; ба Абумуслим чун яке аз фаъолтарин тарѓиботчиёни
Аббосињо лозим омад, ки дар пахш кардани шўриши Алипарастњо иштирок кунад ва Аббосињоро тадриљан ба сари њокимият барорад.
Чуноне маълум аст, њаракати шиањо дар аввал танњо бо маќсади
љорї ё барќарор кардани амри паёмбар ба нафъи ањли авлоди ў буд,
дар он талабњо номи ягон даъвогар аз ањли хонадон зикр намешуд. Ворисони асосии паёмбар Алавињо (љонибдорони Алї ва фарзандони ў)
њисобида мешуданд.
Дар Бухоро соли 750-751 арабњо ба муќобили Аббосињо шўриш
бардоштаанд. Сардори шўриш – Шарик бинни Шайх-ал- Мењрї эълон
кард: «Мо на барои он аз ќафои хонадони паёмбар рафтем, ки хун бирезем ва корњои ноадолатонаро ба љо орем». Шарик барои нафъу тарафдории Алавињо шўриш бардошта буд: намояндагони њукумати
арабњо дар Бухоро ва Хоразм ба тарафи шўришгарон гузаштанд; ањолии шањри Бухоро низ њамроњи шўришчиён буд. Шўриш бо берањмии
гўшношунид пахш гардид; шањр оташ зада шуд ва се шабу рўз сўхт;
баъд дар Самарќанд низ шўришгарон маѓлуб карда шуданд.
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Дар баробари бенизомињои дохилї Мовароуннањр аз љониби
душманони беруна ба хатари љиддї мувољењ гардид. Дар соли 748 чинињо дар Фарѓона ва Шош пайдо шуданд. Зиёд бинни Солењ – сарлашкари Абумуслим, ки навакак шўриши Шарикро пахш карда буд, дар
моњи июли соли 751 лашкари чинињоро бо сарварии Гао- Сян-Чжи торумор намуд. Ин муњориба дар таърихи Туркистон моњияти хеле бузург
дорад, зеро он таќдир ва њалли масъаларо дар бораи ќабули кадом
фарњанг – чинї ё мусулмонї дар мамлакат њал намуд.
Њамин тариќ, Абумуслим ба душманони дохилї ва берунї зафар
кард; аммо шуњрати бузурги ў дар байни ањолии мањаллии Хуросон, ки
барои онњо вай натанњо намояндаи њукумати давлатї, балки тарѓибгари дину оин њам буд, дар байни Аббосињо хавфу рашкро ба вуљуд
овард; Абўмуслим, ки бо фиреб ба дарбори халифа даъват карда шуда
буд, соли 755 хоинона ба њалокат расонда шуд. Баъди ин тарафдорони
Абўмуслим душмани хонадони Аббосињо гардиданд. Роњбарони як ќатор њаракати шиањо дар Форс ва Мовароуннањр хоњу нохоњ кору муборизаи худро бо номи Абумуслим алоќаманд намуданд. Ранги фарќкунандаи њизб (албатта, дар давраи шўришу њаракатњои ошкоро) либосњои
рангашон сафед ва парчами сафед интихоб шуда буд; ба њамин тариќ,
њизбе, ки як ваќтњо парчами сиёњ боиси шаъну шуњраташ гардида буд,
номи «Сафедљомагон» (бо арабї ал-мубейда)-ро гирифт. Табарї оѓози
њаракати шиањоро дар Хуросон ба даврони њукмронии Умари II (717720) мансуб медонад, вале танњо соли 734 Њорис бинни Сурайљ бо шиори: «Китоби Аллоњ ва суннати паёмбар» парчами сиёњ бардошт; ў ваъда
дод, ки «шартномањоро бо касони ба дигар динњо эътиќоддошта риоя
карда, аз мусулмонњо андоз намегирад ва њељ касро озор намедињад».
Намояндагони аввалини сулолаи Аббосињо ба мисли Уммавињо
њукмронони рўшанфикр буданд; онњо илму фарњанги юнонињоро ошкоро
тарафдорї мекарданд ва љонибдори равияи ратсионалистї (аќлгароёна)и муътазила буданд. Аз Уммавињо онњоро саъю талош ва кўшиши
давлатї фарќ мекунонд: дар он њолате, ки Уммавињо танњо сарвари халќи
араб буданд, Аббосињо хостанд давлате бисозанд, ки вилоятњои Форс ва
вилоятњои ањолиаш араб њуќуќњои баробар дошта бошанд. Дар ин бобат
сохти бонизоми давлатдории Сосонињо чун намуна хизмат мекард, ки онро арабњо дараљаи олии хиради давлатдорї медонистанд (Љоњиз дар соли
869 мегўяд, ки форсњои сосонї дар идоракунии давлат аз тамоми њалќњои
дигар пеш гузашта буданд, чунон ки чинињо дар њунармандї, юнонињо
дар илм, туркњо дар кори њарбї).
Дар даврони Аббосињо сохти давлатдории мусулмонњо он шаклеро гирифт, ки дар амал онро то имрўз нигоњ доштааст. Сиёсатмадорони
аббосї дар назди худ маќсад гузошта буданд, ки унсурњои мўътадили
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њарду миллатро ба тарафи худ кашида, бо ёрии онњо на танњо шўришњои
халќњои мутеъкардашударо, ки арабњо баробарњуќуќии онњоро эътироф
кардан намехостанд, пахш кунанд, балки њаракатњои зидди мусулмонии
мардуми ориёиро барои барќарор кардани эътиќодоти пешин несту нобуд
намоянд. Чунон сохти љамъиятиро ба вуљуд овардан лозим буд, ки тамоми табаќањои асосии љомеа онро барои худ манфиатнок њисобида, тартиботи навро тарафдорї намоянд. Ба таври умумї шакли роњбарию
давлатдории форсњоро ќабул ва дар амал татбиќ намуда, Аббосињо исломро ба зери њимояи худ гирифтанд, албатта, ба шарте, ки рўњониён ба
њукумати шањрвандї итоат кунанд. Аз он љињат, ки њукумати Аббосињо
асоси миллї надошт, барои њифзи он сарбозони аљнабї, асосан аз њисоби
ѓуломони турк, хизмат мекарданд. Фуќаро мањз он иддае дониста мешуданд, ки ба давлат бояд воситањои пулию молї, яъне андоз супоранд.
Мањз аз ин љињат, вазифаи асосии волии вилоятњо, аз љумла, волии
Хуросон, ки Мовароуннањр њам ба њайати он дохил буд, аз андозѓундорї иборат буд.
Ду маротиба, чунон ки дар замони Сосонињо буд, дар ин вилоят
писари сардори давлат волї таъйин гардид, ки ин аз муњим будани волигии Хуросон гувоњї медињад; дар ин љо мубориза алайњи душманони
дохилию хориљї мушкилоти зиёд дошт. Вазифаи волињо дар мустањкам
кардани сохти давлат- дорї дар рўњияи анъанаи сосонињо, дар муттањид кардани њамаи тарафдорони тартиботи нав, оромї, сулњу салоњ
кардан бо тоифањои низоъхоњ, љангњо барои пахши шўришњо бо
халќњои мутеъ кардаашон, ки аз итоат баромада ва бо иттифоќчиёни
биёбонии худ – туркњо забон як кардаанд ва ѓайра иборат буд.
Тобеияти пурраи мамлакат ба њокимияти исломї ва бехатарии
пурраи дохилї ва берунии он танњо он ваќте таъмин гардид, ки дар сари њокимият ба љои волињои зуд-зуд ивазшавандаи араб њокимонро аз
ашрофону авлодњои њокимони мањаллї гузоштанд (ба мисли Тоњирињо,
Саффорињо); онњо ба шароити мањаллї хуб ошно буданд ва ба боварии
мардум даромада буданд.
Худ аз худ маълум аст, ки ин њокимон нисбат ба халифањо бештар
ба манфиати шахсии худ амал мекарданд ва маълум мегардид, ки тобеияти онњо ба хилофат дер ё зуд танњо бо ном боќї хоњад монд.
Ба волиёни Аббосї, ки то сулолаи Тоњириён Хуросонро идора мекарданд, лозим меомад, ки чандин хуруљу шўришњоро чї аз љониби
арабњо ва чї аз тарафи форсњо, пахш намоянд. Баъди ба мусолиња
овардани шўришгарони Шарик, лозим омад як ќатор хуруљњои шиањои
арабро дар Бухоро пахш кунанд.
Дар бораи сафедљомагон, яъне њизби Абумуслим њаминро бояд
гуфт, ки њаракати онњо ягон лањза ќатъ нагардид (ин љараён аз асри XII
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инљониб идома дошт), њарчанд ки мутаносибан ошкоро хеле кам хуруљ
кардаанд. Дар бораи мављудияти эътиќоди динии сафедљомагон дар
Мовароуннањр, ки урфу одатњои он ба эътиќодоти зиндиќ (дуалист)-њо
монанд буд, Маќдисї низ сухан меронад; сафедљомагон дар байни ањолии дењоти Илоќ сершумор буданд.
Дар бораи шўриши соли 806-и Рофеъ бинни Лайс ёдовар мешавем.
Маълум нест, ки Рофеъ бо кадом воситањое тавонист боварии ањолии
мањаллиро ба даст оварад ва волии Самарќандро кушта, шањрро ба тасарруфи худ дарорад. Ањолии Насаф худашон аз Рофеъ ёрї пурсида,
бар зидди њукумат бархостанд; Рофеъ ба ёрии онњо «њукмрони Шошро
бо туркњояш» фиристод. Ѓайр аз ин, Ёќубї ањолии Фарѓона, Хуљанд,
Уструшан, Чаѓониён, Бухоро, Хоразм ва Хуталро љонибдори Рофеъ
гўён номбар мекунад. Њатто туѓуз-оѓузњо, ќарлуќњо ва тибетињо ба ёрии
Рофеъ гурўњњои мададрасони худро фиристода буданд. Шўриш танњо
соли 810 пахш карда шуд; фаќат он ваќте ки соли 809 туркњо онњоро
тарк карда рафтанд, Рофеъ ба Маъмун таслим шуд.
Ќайд кардан зарур аст, ки боз як чорабинии волиёни аббосї, ки
бешубња ањамияти калони иќтисодї дошт, ин ба муомилот баровардани
тангањои майдаи арзишашон паст буд. Аз рўи навиштањои Наршахї
дар Бухоро аввалин шуда тангањои нуќрагин (дирњам)-ро бухор-худоти
Кон оѓоз намуд; тангањоро ў дар замони њукмронии халифа Абубакр
(632-634) ба муомилот баровард; дирњамњо аз нуќраи холис бароварда
мешуданд, ки дар онњо тасвири расми сари бухор-худоти тољдор акс
ёфта буд. Дар охири асри VIII ин тангањо, аллакай аз байн рафта, аз
муомилот баромаданд ва љои онњоро тангањои хоразмї гирифтанд.
Аз ин њол норизо гардида, бухороињо ба волї Ѓитриф бинни Ато
мурољиат карда, талаб намуданд, ки барои онњо њамон гуна тангањое
барорад, ки ба тангањои бухор-худоти Кон монанд бошанд, вале ин
тангањо аз доираи вилоят ба берун бароварда нашаванд. Чун он ваќтњо
арзиши нуќра бисёр баланд буд, Ѓитриф баровардани тангањоеро ба
роњ монд, ки аз омехтаи шаш намуди маъдан таркиб ёфта буд: тилло,
нуќра, сурб ќалъагї, оњан ва мис. Тангањо бо њамон тасвири пештара,
вале бо номи Ѓитриф сикка зада мешуданд; аз ин рў, ин тангањо номи
«Ѓитриф»-ро гирифтанд.
Дирњамњои «ѓитрифї» – дирњами ягона ва аввалини он даврањо
набуданд. Ѓайр аз дирњамњои Хоразм таърихчиён ва љуѓрофидонњо боз
се намуди дирњамњои арзишашон пастро фарќ мекунанд, ки бо онњо дар
Мовароуннањр андоз пардохта мешуд, инњо дирњамњои муњаммадї, мусайябї ва ѓитрифї буданд, ки аз љумла, андозњои дар Шош, Илоќ ва
Хофисит бо дирамњои мусайябї пардохта мешуд. Дар њамаи ин тангањо
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тасвирњое буданд, ки аз тангањои њамтои мусулмонии худ ба куллї
фарќ доштанд, дар онњо низ навиштаљоти номафњум ба назар мерасад.
Илми сиккашиносї њоло муайян кардааст, ки дар Суѓд дар асрњои
V ва VI бо пайравї аз сосонињо дирњамњо сикка мезаданд; агар нишондодњои муназзам (хронологї)-и Наршахї дар бораи сикка задании тангањо дар Бухоро дуруст бошанд, он ваќт бухорхудотњо сикказании ин
намуди тангањоро бевосита на аз Сосонињо, балки аз њамсояњои худ –
суѓдињо ёд гирифтаанд (зеро онњо баъди он ки арабњо дирњам сохтаанд,
намунаи дирњамњои Хусрави II-ро бояд ќабул мекарданд).
Бисёр аљиб аст, ки њанўз дар охири асри VIII, он ваќте ки дар Мовароуннањр кайњо дирњаму фулусњои намуди куфї сикка зада мешуданд,
лозим омад, ки талаботи ањолї бо пули майда тавассути дирњамњои сохти кўњна, бо тасвирњои ѓайримусулмонї ќонеъ гардонда шавад.
Охирин амалиёти њарбии бузурге, ки арабњо дар Осиёи Марказї,
гузаронданд ва тафсилоти он то ба мо омада расидааст, ин юриши
солњои 822-823 ба Уструшон – вилояте, ки аз Љиззах то ќарибии Хуљанд
тўл кашидааст, буд. Дар шимолу шарќ арабњо то Талас расиданд, ки
дар ин љо соли 751 лашкари хитоињоро шикаст доданд, баъд арабњо аз
водии ин дарё ва аз вилояти Исфинљоб (Чимкент ва атрофи он) даст
кашиданд, дар даштњои Талас, ки Исфинљобро аз Шош (Тошканд) људо
мекунад, девор кашиданд, то аз њуљуми кўчманчиёни шимол худро њифз
кунанд. Ин девор аз Сирдарё то кўњи Сайлик тўл мекашид.
Боќимондањои ин девор дар ин дашт њоло њам аён аст.
Умуман, дар вилоятњои шимолии Мовароуннањр, ки ба арабњо
дар асри IX тобеъ шуданд, унсурњои арабї (дину оин, урфу одат) тамоман такягоњ пайдо накарданд, баръакс, нишонањои асосии фарњанги
ориёї дар ин љо минбаъд низ нигоњ дошта шуданд. Ба чунин вилоят
Уструшан низ дохил мешавад. Дар он даврае, ки дар дигар вилоятњо
арабњо маскан гирифта буданд, пойи онњо њанўз ба Уструшан нарасида
буд, зеро онњо арабњоро барои истиќомат ба хонањои худ роњ надода
буданд. Ба њамин тариќ, Уструшан барои омўзиши боќимондањои маданияти ќадим моњияти махсус пайдо мекунад. Мавќеи љойгиршавии
маркази Уструшан, ки онро арабњо Банљикент (Панљакент) меномиданд, аз рўи суханони зерини ҷуѓрофидонњои араб муайян мекунанд:
«аз Сабат (Сават) ду фарсах мераванд аз њамворињо ва баъд 5 фарсах
ќад-ќади дарё, ки аз назди шањр љорї мешавад; аз њарду љониби роњ
кўњњо воќеъ гардидаанд, ки дар он љо дењањо љой гирифтаанд». Аз рўи
ин навиштаљот, мумкин аст ба хулосае омад, ки боќимондањои пойтахти Уструшанро дар хоктўда (вайрона)-њои дар назди дењаи Шањристон воќеъгардида, ягон 25 фарсах љанубу ѓарби Уротеппа бояд эътироф ва љустуљў кард.
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Яке аз дигаргунињои муњиме, ки дар ин даврањо ба амал омад, ин
таъйин шудани Сомонињо њамчун њокими Мовароуннањр дар тобеияти
волигии Хуросон буд.
Аз њамин давра сар карда тобеияти пурраи Мовароуннањр ба њукмронии мусулмонї дар зери хилофати Баѓдод ба амал омад. Соли 875
набераи Сомон-худоти форс (тољик), ки мусулмониро ќабул намуда
буд, аз халифа Муътамад барои њукмронї ба тамоми Мовароуннањр
васиќа гирифт. Дар худи њамин замонњо афзудани таъсири туркњо ба
корњои дохилии Мовароуннањр ба мушоњида мерасад. Аллакай дар замони њукмронии Мўътасим сарбозони хосаи турк (гвардияи турк), ки
дар њайати онњо туркони баромади иљтимоиашон аз Суѓд, Фарѓона,
Уструшан ва Шош низ буданд, аз њомиёни асосии тахту тољ мањсуб
мешуданд*. Ин вазъият ба он оварда расонд, ки дар мамлакат дину оини мусулмонї пурра пањн ва љорї гардад. Ањолии мањаллї пурра чун
мусулмони воќеї пазируфта шуданд ва худи онњо дар «мубориза барои
дину имон ва эътиќод» ва мусулмонгардонии њамсояњои худ – туркњо
фаъол шуданд.
Аммо аз љињати баромади иљтимої – ашрофзодагї ва аз рўи
мавќеи расмии намояндаи њукумати арабњо будан – Сомонињо наметавонистанд ифодакунандаи ѓояњои миллї ва муборизањои озодихоњии
мардум, ба мисли Абумуслим ва дигар «доиёну» даъвогарон ва таблиѓгарони шиа бошанд.
Барои мустањкам кардани сохти давлатдорї дар Мовароуннањр
дар рўњияи маърифатнокии мутлаќ – шоњ Исмоил бинни Ањмад (солњои
892-907) корњои зиёдеро ба сомон расонд.
Соли 893 сулолаи мањаллии Уструшан барњам дода шуд ва ин вилоят бевосита ба њудуди ќаламрави Сомонињо њамроњ карда шуд.
Дар њамин давра сохти давлатдории Мовароуннањр пурра шакл
гирифта, дар бораи ин замони њаёти иљтимоии ањолї маълумотњои фаровон фароњам омадааст.
Дар сари давлат њукмрони мутлаќ – шоњ меистод, ки ў танњо дар
назди Худо масъул буду халос. Таърихнигорони форс гоњо Сомонињоро
«њокими муъминон» ном мебаранд, яъне ба онњо њамон унвонеро
медињанд, ки халифањо доштанд.
Тибќи љањонбинии форсњо њар як њоким (шоњ) бояд «хўљаин»-и
хуби давлати худ бошад ва дар бораи ободонии дохилии он мунтазам
ѓамхорї намояд, чунончи дар кандани љўю корезњо, дар сохтани пулњо
аз болои дарёњои калон, дар ободию маъмурии дењањо ва нигањдории
замин, мустањкамкунї ва бунёди шањрњои нав, зебу зиннату сохтмони
биноњои мўњташаму зебо дар шањрњо, бунёду ташкили работњо дар
роњњо ва ѓайра.
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Албатта, дар кори интихоби шахсоне, ки ба онњо соњањои
алоњидаи роњбарї супурда мешавад, њоким (шоњ) мавќеи асосї ва аввалиро соњиб буд. Дар тамоми сохтори ташкилотњои сиёсии давлатњои
мусулмонии Шарќ ба ду ќисмати асосї таќсим кардани корњои маќомоти идоракунї – ба дарбор ва ба девон бараъло мушоњида мешавад.
То давраи Сомонињо дар бораи дар мамлакатњои шарќї-мусулмонї, аз
љумла дар дарбори Аббосињо, мављудияти гвардияи шахсии амир, ки аз
ѓуломони зархарид, асосан аз туркњо иборат бошад, маълумоте надорем. Дар дарбори Исмоил ва ворисони минбаъдаи ў мо чунин муњофизони шахсиро мебинем, њарчанд, ки «одамони дарборї» дар ин давра
нисбат ба даврањои минбаъда он ќадар нуфузу эътибор надоштанд.
Мансабњои асосии њарбї на танњо ба сарварони гвардия, балки ба
намояндагони ашрофони мањаллї низ дода мешуд; ба њайати лашкар,
ѓайр аз туркњо, ашрофон низ дохил мешуданд; умуман, дар он давра
аксар сокинони Мовароуннањр бо худ аслиња мегардонданд.
Њамин тавр, ањамият ва њокимияти вилояту мањалњои алоњида, ки
ба њайати Мовароуннањр дохил буданд, суст шуда, дар тамоми минтаќаи байни ду дарё – Мовароуннањр њукумати мутлаќи дарбору девон
ба шакли расмї љорї гардид.
Мубориза бо заминдорони мањаллї хеле оќилона ба амал бароварда мешуд; дар бисёр њолатњо њудуду минтаќањое, ки ба заминдорон
тааллуќ доштанд, бо роњи хариду фурўш ба ихтиёри табаќањои тољирону косибон мегузаштанд.
Дар даврони Сомонињо зери таъсири сулолањои мањаллї, ки ба
њукумати марказї танњо шартан итоат мекарданд, ќисмати шарќии хонигарии Бухорои њозира (вилояти Хутал ва Чаѓониён), Хоразм ва њудуди мулкњои Исфиљоб, ки дар тасарруфи туркњо буд, монда буданду халос. Дар шањри Тункет – маркази ин вилоят, тибќи маълумоти љуѓрофидони араб «дењќони неруманд»-е зиндагї мекард, ки худ њуќуќи сикка задани тангањоро дошт.
Он чї ба оммаи халќ дахл дорад, њамин аст, ки вазъи онњо дар замони Сомонињо аз љињати равобити хориљї ва инкишофи њарљонибаи
саноати њунармандї ва савдо хеле хубу мувофиќ буд. Аз Самарќанд матоъњои наху торњояшон нуќрагин (симгун)-и самарќандї, дегњои калони мисин, љомњои дурахшони нафис, хаймањо, лаљому узангу, тасмањо;
аз Љиззах – намудњои хуби пашм ва либосњои пашмин; аз Банокет – матоъњои туркистонї; аз Шош – зинњои баланди аз пўсти асп омодашуда,
тиркашњо, хаймањо, пўст (аз туркњо оварда, намак зада, ош дода
мешуд), рўпўшњо, љойнамозњо, китфандозњо, гандум барои ордкунї,
камонњои зебову баќувват, сўзанњои аълосифат, коѓази аз пахта тайёр
кардашуда, ки ба туркњо фиристода мешуд, ќайчї; аз Самарќанд – пар-
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ча, ки барои туркњо бароварда мешуд, матоъњои сурх, ки бо номи мамарљил маълум буданд, матои оњар додашудаи патдор барои ороиши
либосњои занон, абрешими бисёр ва мањсулоти абрешимї, чормаѓз; аз
Фарѓона ва Исфиљоб –ѓуломони турк, матоъњои сафед, сару либос ва
олоту аслињањои њарбї, ханљар, шамшер, мис, оњан оварда мешуданд.
Њамин тариќ, мо мебинем, ки 1000 сол пеш дар ин кишвар он чизе истењсол мешуд, ки имрўз њаст.
Саноат, бешубња, дар зери таъсири Чин инкишоф меёфт. Истилогарони араб дар Мовароуннањр бисёр осори чиниро пайдо карданд, ки
фурўши онњо бояд баъд аз тараќќии саноати мањаллї кам мешуд;
таъсиргузории њунари чинињо аз он маълум аст, ки арабњо њама гуна
зарфи зебову пурнаќшро «чинї» миномидагї шуданд. Аз мањсулоти
дар Мовароуннањр истењсолшуда дар олами мусулмонї бештар матоъњои абрешимї ва пахтагини водии Зарафшон, маснуоти оњанини
Фарѓона, хусусан яроќњои фарѓонї, ки њатто дар Баѓдод харидорї
мешуданд, маълум буданд. Ба рушди саноати мањаллї дар Фарѓона,
бешубња, тараќќии истихрољи маъдан, бештар ангишт дар музофоти
Исфара мусоидат намуд (кулўласангњои сиёњ, ки чун ангишт хуб
месўзанд; хокистари он барои сафед кардани либос ба кор меравад).
Қоѓази Самарќанд дар таърихи тамаддун ањамияти калон дошт,
ки аз даврањои ќадим чун коѓази латтагин машњур буд. Аз рўи маълумоти муаррихони мусулмон самарќандињо тарзи тайёр кардани чунин
навъи коѓазро аз њунармандони чинї, ки ба дасти Зиёд бинни Солињ,
соли 750 асир афтода буданд, ёд гирифтаанд; аммо аз рўи тадќиќотњои
профессор Ќарабечек, самарќандињо аз хитоињо танњо усули тайёр кардани коѓазро ёд гирифта, баъд худашон воситаи аз матоъ омода кардани коѓазро ёфтаанд, зеро дар Чин коѓази латтагї танњо соли 940 пайдо
шудааст. Дар охири асри X коѓази самарќандї дар тамоми мамолики
мусулмонї тавонист, ки љои папирус ва пергаментро бигирад.
Савдо бо кўчманчиёни турк, ки аз онњо њайвоноти барои гўшт
забњ шуда, њайвоноти боркаш, пўст, мўйина ва ѓулом харид карда
мешуд, бисёр ривољ дошт. Бо ањолии муќимї савдо ва додугирифт кардан барои халќњои кўчманчї низ ба њамон андоза зарур буд, зеро ки
онњо ба ин роњ ашёњои барои рўзгор лозим – либос ва нон мегирифтанд. Кўчињо омадани корвони савдогаронро дар даштњо интизор
нашуда, худашон ба сарњади дењаю шањрњои њамсоя чорвояшонро ронда меоварданд.
Бояд гуфт, ки ба инкишофи саноат ва тиљорат кам шудани бори
вазнини андозу хирољ мусоидат намуд.
Ќайд кардан зарур аст, ки Сомонињо бо додани моњона ба њарбиён
ќаноат карда, ба онњо њиссаи замин намедоданд.
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Бинобар ташкили бонизоми давлатдорї сулолаи Сомонињо тавонистанд, ки дар Мовароуннањр ќариб 100 сол пойдор монанд.
Дар замони Сомонињо њаракати шиањо дар Мовароуннањр, махсусан, дар соли охирини њукмронии Насри II бинни Ањмад (соли 934) пурзўр шуд. Таблиѓоти шиа дар Хуросон, ки яке аз марказњои асосии
муќаддаси он дар ин љо воќеъ гардидааст, њељ гоњ ќатъ нагардидааст ва
ањли байту авлоди Алї аз даврањои пеш дар ин љо дар байни ањолї
таъсиру нуфузи калон доштанд. Ташвиќоти шиањо ба таври намоён
баъди ташкили хилофати фотимињо (дар аввали асри X) афзуд; таблиѓотчиён (доњиён)-и фотимї ба Хуросон омада, Њусайн бинни Алии
Марвазиро, ки вориси ў Муњаммад бинни Ањмади Нахшабї буд, ба
ќабули шиа моил намуданд. Васияти устоди худро ба љо оварда, Нахшабї маркази фаъолияти худро ба Мовароуннањр кўчонд ва дар зодгоњи худ – Насаф (Ќаршї) ва баъд дар пойтахт – Бухоро камёбињо ба
даст овард. Ба вай муяссар шуд, ки якчанд аъёну ашрофро, ки дар байнашон њољиб Ойтош, дабири Хос Абўбакр бинни Абўашас, ариз
Абўмансури Чаѓонї, Раиси Бухоро, сардори идораи молия ва волии
Илок – Њусайн Молик буданд (дар замони Сомониён волии Илок, сарвари ашрофони мањаллї, ки дар Тункет, дар соњили Ангрен мезист,
њукмронии сиёсї надошт, аммо њанўз њам ба мардум таъсири зиёд
дошт, аз ин рў, Маќдисї ўро «дењќони неруманд» меномад). Бо ёрии
онњо Нахшабї ба дарбор роњ ёфт ва дере нагузашта, худи амир «ќарматї» шуд.
Ба бидъати шиа њамроњ шудану ба он эътиќод кардани амир ба
рўњониёни ислом (суннимазњабњо) њељ маъќул набуд, аз ин рў, онњо ба
иттифоќчиёни њамешагии худ – ба намояндањои горди туркї мурољиат
карданд.
Шавќу њавас ва саргармї ба љараёни шиа боис гардид, ки амир
маљбуран аз тољу тахт бо фоидаи писараш Нўњ даст кашид.
Нўњ эълон кард, ки то замони њамла ба мулки туркњои кофир аввал дар дохили мамлакат аз кофирон халос шудан лозим аст; њамаи молу мулк, аз хазинаи амири ба бидъат олудашуда сар карда, бояд ба
дасти муъминони ботаќво гузарад. Лату кўби бидъаткорон дар саросари Мовароуннањру Хуросон оѓоз гардида, Нахшабї ва пайравони ўро
дар навбати аввал дастгир карданд; њамаи чорањо дида шуд, ки дар ин
њолат (аз рўи адовати шахсї) дар ќатори бидъаткорон мусулмонони
њаќиќї кушта нашаванд. Аз он давра сар карда, љараёни шиа дар Мовароуннањр танњо пинњонї, чун љараёни махфї вуљуд дошт.
Пурзўр шудани иќтидори туркњо ба давраи њукмронии Сомонињо
рост меояд. Туркњо, ки онњоро муѓулњо танг карда буданд, тамоми заминњои гирду атрофи Мовароуннањрро чун њалќаи мустањкам печонда
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гирифта буданд. Омезишёбии туркњо ва мовароуннањрињо ривољ ёфт.
Тољирон ва таблиѓотчиён ба дашту биёбонњо, ба назди туркњо мерафтанд, дар баробари рушди тиљорат њамзамон дини ислом низ дар байни ќабоили биёбонгард љорї шудан гирифт. Баъзе сарлашкарон аз
њисоби ѓуломони турк дар дарбори Сомонињо дар ин давра обрў ва
нуфузи калон пайдо карданд. Як ќисм оѓуз (туркман)-њо, ки бо сабабњои номаълум сарзамини худро тарк намуда буданд, бо розигии
њукумат дар Мовароуннањр он заминњоеро, ки барои чорводорї мувофиќ буданд, ишѓол намуданд ва дар навбати худ нигоњдории
сарњадњоро аз њар гуна њуљумњои берунї ба ўњда гирифтанд. Ќисми дигари туркманњо бо сардории Салљуќ аз њамќабилањои худ дар поёноби
Сирдарё људо шуданд; Салљуќ дини исломро ќабул намуда, волиро, ки
бо ворисони ў дар њолати шадиди душманї ќарор дошт, аз мансаб озод
кард; Сомонињо салљуќиёнро хуб ќабул намуда, онњоро дар гирду атрофи Нур (њоло Нур-ато, дар шимолу шарќии Бухоро) љойгир намуданд.
Дар асри IX илокњои ќарлуќ Хутану Ќошѓарро ишѓол карда, ба
тамоми хоки Мовароуннањр тањдид намуданд ва саранљом, соли 999
илок Наср ќарор дод, ки боќимондаи њукумати Сомониёнро дар Мовароуннањр барњам занад.
Аз наќли шоњидони воќеањои он замон маълум мегардад, ки Сомониён ќарор доданд ба душман муќобилияти сахт нишон дињанд; бо
фармони њукумат хатибони масљидњои Бухоро халќро барои њимояи
сулолаи шоњони худ моил кунонданд. Дар он давра бухороиён чун тамоми мардуми Мовароуннањр њанўз њам бо худ яроќ доштанд; агар ба
Сомонињо муяссар мегардид, ки мардумро ба тарафдории худ ба по
хезонанд ва њаракати оммавии мардумро ташкил кунанд, он гоњ ин ба
ќарахонињо мушкилоти зиёд ворид мекард, њарчанд, ки барњам хўрдани
сулоларо пешгирї кардан багумон буд. Таблиѓоти хатибон, бояд гуфт,
ки ба мардум ягон таъсире нарасонд. Сомонињо, њатто худи Исмоил
њам ягон ваќт кўшише накарда буданд, ки боварии халќро ба даст
оранд ва онњоро такягоњи њокимияти худ ќарор дињанд; таъќиботи
њаракати шиањо, ки он бегумон, љанбањои миллї ва озодихоњї дошт,
гувоњи ин гуфтањост. Мо медонем, ки таълимоти шиамазњабон дар
солњои охири њукмронии Сомониён низ дар Мовароуннањр пайравон ва
муътаќидони махфии зиёде дошт, бояд гуфт, ки падар ва бародари
Абўалї ибни Сино низ дар он шумор буданд. Таваљљуњи рўњониёни
суннимазњаб, новобаста ба њама ѓамхорињои Сомониён нисбат ба дину
оин ва намояндагони он – ба тарафи ин сулола не, балки ба љониби
душманони онњо буд. Ањолї, ки онњоро таблиѓоти хатибон мутмаин
нагардонда буд, ба фаќењон, яъне ба намояндагони рўњониёни ѓайрирасмии нуфузашон дар байни ањолї нисбат ба хатибону имомњои расмї
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баландтар, рў оварданд. Чуноне дар ин гуна њолатњо рўй медињад,
кўчињои хурофотпараст, ки исломро нисбатан нав ќабул карда буданд,
ќонуну ќоидањои динро хеле љиддитар риоя мекарданд ва ба ходимони
дин – муллоњо нисбат ба њокимони соњибтамаддун зиёдтар боварї доштанд. Ањолї ба маслињати пирони худ амал карда, ќарор дод, ки:
«ваќте мубориза ба хотири њаёти моддї меравад», лозим нест, ки «мусулмонон худро ба куштан дињанд».
Илок эълом дошт, ки ба Бухоро меравад; ањолї ишѓолгаронро тамоман бемуќобилият пешвоз гирифт; сарони ќуввањои њарбии бухорої
– Бектузун ва Энал-тегин ихтиёран ба ќароргоњи ишѓолгарон гузашта,
дар он љо дастгир шуданд. Рўзи душанбеи 23 октябри соли 998 Илок бе
ягон муќобилият Бухороро ишѓол карда, хазинаи Сомонињоро соњиб
шуд. Абдулмалик ва дигар аъзои хонадони Сомонињо ба Љузгенд
(Фарѓона) фиристода шуданд; Илок низ дар Самарќанду Бухоро волиёни худро таъйин намуда, ба Фарѓона баргашт; њамин тариќ, дар
натиљаи бетарафии умум њукмронии сулолаи машњури Сомониён анљом
пазируфт. Ба гумон аст, ки дар он давра касе ба моњияти таърихии ин
воќеа – барњам хўрдани њукмронии охирин сулолаи ориёињои мањаллї
сарфањм рафта тавониста бошад.
Мовароуннањрро ишѓол кардани ќарахонињо аз ягон љињат манфиатовар набуд: сохти давлатдорї дигар шуд, заминдорї ва њунармандї рў ба завол овард.
Хонњо њаёти кўчии худро идома медоданд, Шамсулмулк танњо дар
атрофи Бухоро як зимистонро бо лашкари худ сипарї намуд; дар ин
муддат ў ба таври ќатъї назорат кард, ки сарбозон аз хаймањои худ берун нараванд ва сокинонро танг насозанд; баъди фурў рафтани офтоб
ягон сипоњї њуќуќ надошт, ки дар њудуди шањр монад. Ба тарзи њаёти
кўчии худ нигоњ накарда, ќарахонињо њамон вазифаи њокимону давлатдоронро, ки дар «зиннат додани шањрњо бо биноњои баланду зебо,
сохтмони работњо дар роњ ва дигар созандагињо» ифода меёфт, риоя
мекарданд.
Андешаи форсњо дар бобати њокими мутлаќ будани шоњ дар
давлатдорї барои кўчињо бегона буд, зеро аз нигоњи онњо шоњигарї
моликияти тамоми авлоди хонњо мањсуб мешуд. Моликияти хусусї ва
њамрадифи доимии он – љангњои байнихудї дар давлати ќарахонињо
хеле инкишоф ёфта буд. Ба њамин андоза ба ањолї зараровар будани
шакли иќтаъ, яъне таќсими замин ва ё људо кардани њиссаи замин ба
сардорон ва кормандони њарбї ба ивази моњона эњсос мешуд. Дар
ќисмати шарќии олами ислом ин шакли њавасмандгардонї танњо баъди
он ки ин љойњоро туркњо ишѓол карданд, васеъ љорї гардид. Бахшидани заминњо ё иќтаъ – як намуд амали оддї шуда буд, вале ин њодиса бо-
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иси эњёи сохти крепостної (нимѓуломдорї) нашуд; Низомулмулк ба
соњибони иќтаъ хотиррасон мекард, ки ба онњо аз сокинон танњо гирифтани як миќдор пули муайян иљозат аст, аммо ба њељ ваљњ њуќуќӣ
надоранд ба шахсият, молу мулк, зану фарзанди ањолї соњиб шаванд.
Аз бенизомие ки дар натиљаи љорї гардидани иќтаъ ва мулки хусусї ба амал омада буд, дар навбати аввал синфи заминдор – дењќонон
зарар медид. Ѓолибан мумкин аст, ки дар солњои аввали ба сари њокимият омадани сулолаи нав мавќеи дењќонон (заминдорони калон) баланд гардидааст, ки инро аз пайдо шудани далели сикка задани тангањо
аз љониби дењќонони илокї мушоњида мекунем. Аммо дар навиштањо
ва наќлњо дар бораи њуљуми муѓулњо дар хусуси наќшу моњияти ин
синф дар Мовароуннањр ягон маълумоте нест, вале дар Хуросон ба мисли пешин аз заминдороне, ки дар кўшкњои авлодї зиндагї мекарданд,
ёддоварї мешавад; аз рўи одати худ, агар муѓулњо ањолии дењотро барои корњои муњосира љамъ оварданї мешуданд, дар ин бора ба заминдорони калон фармон мефиристоданд. Суќут ё таназзули синфи заминдорони калон дар Мовароуннањр, эњтимол ба сабаби беќурб шудани
нархи заминњои хусусї ба амал омадааст, ки дар ин бора мутарљими
Наршахї низ хотиррасон мекунад; дар замони ў як љуфтворро (замине,
ки дар як рўз љуфт карда мешавад, - тарљумон), ки дар давраи Сомонињо 4000 дирњам фурўхта мешуд, њељ кас њатто муфт њам намегирифт;
агар харидор њам ёфт мешуд, замин «аз сабаби љабри њокимон ва берањмона муносибат кардан ба табаа» кишту кор намешуд.
Дар давраи њукмронии Маликхон тамоми Осиёи мусулмонї ба як
шоњ итоат мекард; аммо дар ин замон ба сарњадњои шарќии мусулмонон мардуме ворид шуданд, ки нахустин бор мусулмонони Мовароуннањрро водор сохтанд њукумати ѓайридинњо (кофирон)-ро ќабул кунад.
Ќабилаи Ќара-кидини турк, ки дар Муѓулистон умр ба сар мебурданд, њавзаи Таримро забт намуданд. Дар чоряки дуюми асри XII
њоким (княз)-и киданї Елюй-Дашт, ки аз Кидани Хитои шимолї (он
ваќтњо онро чурчженњо ишѓол карда буданд), гурехта аз касони мисли
худаш гурезањои киданї ва ќабилањои гуногуни турк лашкар тартиб
дода, ба он уйѓурњои шарќии Тёншонро њамроњ намуд. Ин уйѓурњо њаёти муќимї дошта, соли 1028 заминњои наздитёншонии худро аз даст
дода буданд. Бо лашкари дар натиљаи муваффаќиятњои пайдарњам ва
ѓаниматњои љангї пурќувватгаштаи худ Елюй соли 1137 лашкари
Мањмудхонро дар назди Хуљанд торумор намуда, дашти Тёншони
ѓарбї ва Мовароуннањрро ишѓол намуд.
Дар ин давра Мовароуннањр замони вазнини љангњои байнихудиро аз сар мегузаронд. Хоразмшоњ кўшиш мекард, ки дар њамаи ин
давлатњо њукмронии худро љорї кунад ва ў барои ин аз ёрии ќарахи-
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тоињо истифода мебурд, худи вай тобеи ќарахитоињо буд. Хоразмшоњ,
ки наметавонист ё намехост минбаъд зердастии ќарахитоињои кофирро
тањаммул кунад, барои нигоњдории нуфузи худ бояд сарварии њаракати
озодихоњии мусулмононро ба ўњда мегирифт (Барои ин ба вай шароити
мувофиќ фароњам омада буд, зеро дар ин ваќт – дар аввали асри XIII –
яке аз воќеањои бузурге дар таърихи њаракати мусулмонї ба амал омад,
ки он Туркистони Шарќї, Њафтрўд, кишварњои Ќулљин ва Мовароуннањрро фаро гирифт).
Давлати ќарахитоињо, ки марказаш дар водии дарёи Чу воќеъ
гардида, пойтахташ шањри Баласоѓун буд, то соли 1211, то он даме, ки
охирин хони Ќара-Кидан – Гурхон аз тарафи домоди худаш, хони найман – Кучлукхон асир гирифта шуд, пойдор буд. Кучлукхони аз љониби
муѓулњо аз заминњояш мањрумгардондашуда дар назди Киданњо чун
гуреза мезист. Кучлукхон ба Туркистон бо маќсади истилои он њуљум
наовард, балки се ё чор сол (яъне солњои 1211-1214) ба ин мамлакат дар
ваќти ѓалладарав зада даромада, онро ба харобазор табдил дод. Дар
худи њамин давра Хоразмшоњ Муњаммад њам ба ин вилоят гурўњи сарбозони худро фиристод. Тохтутози Кучлук ба маќсади аслии ў мувофиќ
омад; дар мамлакат гуруснагї сар зад, ки он ањолиро маљбур намуд ба
Кучлук сари итоат хам кунад. Гумон меравад, ки рафтори хоразмињо
дар дигар љойњои мамлакат ва якљоя шуда омадани лашкари Кучулук
бо Муњаммад ањолиро ба тобеият водор намуда буд. Хоразмшоњ он
таъќибу дањшатњоеро, ки Кучулук дар њаќќи мусулмонон баъди ѓалаба
дар Туркистони шарќї раво дид, ќариб пешгирї накард. Муњаммад на
танњо ба њамдинони ќошѓарї ва хутании худ ёрие нарасонд, балки аз
њуљуми Кучлук шимоли Мовароуннањрро низ муњофизат карда натавонист. Чунон ки Ибн ал-Асир маълумот медињад, султон (Хоразмшоњ)
тобистони соли 1218-ро аз тарси њуљуми Кучлук ба Мовароуннањр дар
Самарќанд гузаронд; дар охир ба ањолии Исфиљоб, Шош, Фарѓона ва
Косон амр дода шуд, ки ба ќисмати љануби ѓарбї кўч банданд, ин вилоятњо вайрону валангор ва харобазор карда шуданд, то ки ба дасти
Кучлук наафтанд. Маълумоти Ибн ал-Асир нисбат ба Исфиљоб ва
Шош аз тарафи Ёќут тасдиќ мегардад, ки ў низ сабаби ин иќдомро нишон додаст: Хоразмшоњ ин вилоятњоро барои он хароб кард, ки ќудрати онњоро њифз кардану ва соњибї кардан надошт.
Умуман, пеш аз тохтутози муѓулњо пояњои њукумат дар мулкњои
Хоразмшоњ хеле ноустувор шуда буд. Муњаммад Хоразмшоњ, ки ба
сарбозони хосаи худ ниёзу эътимоди калон дошт, тамоми саъйу кўшиши худро ба он равона мекард, ки бо ин сарбозон дар њоли созиш ва
сулњу салоњ муносибат дошта бошад. Лашкари зархарид ягона ќувваи
асосии њарбии Хоразмшоњиён мањсуб мешуд; ба оммаи халќ дар асри
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XII нисбат ба даврони пешин бештар чун ба ќувваи кории зарурї муносибат мекарданд, ки онро дар итоати пурра нигоњ доштан лозим буд.
Ал-котиб-ас-Самарќандї аз забони султон Санљар чунин лутферо баён
мекунад: пурзўронро аз озори нотавонон њифз кардан бештар зарурат
дорад, аз он ки камќувватонро аз ранљонидану зулму истибдоди зўроварон; тањќири камќувватон аз љониби пурзўрон – ин танњо беадолатист, аммо тањќири зўрон аз тарафи беќувватон њам беадолатї аст ва
њам шармандагї. Агар оммаи мардум аз итоат бароянд, он ваќт бенизомии пурра ба вуљуд меояд; «одамони нољинс кори бузургонро ба љо
меоранд, вале бузургон наметавонанд корњои хурдро ба сомон бирасонанд», яъне халќи оддї мехоњад ба мисли одамони доро зиндагї кунад,
он ваќт њељ касе ёфт намешавад корњоеро ба љо оварад, ки иљрои онњо
ба ўњдаи одамони оддї аст. Дар бораи синфи њунармандон ва заминдорон мо боз як мулоњизаи характернокеро аз њуљљатњои расмии даврони
Санљар пайдо мекунем: «Онњо забони шоњонро намедонанд, барои
онњо фањмиши мусолиња бо њукуматдорон (давлатмардон) ё ѓазаб ва
балво бар зидди шоњон бегона аст; њамаи амалу кори онњо танњо барои
як маќсад аст – ба даст овардани воситањои зиндагї ва таъмини зану
фарзандон; маълум аст, ки дар ин њол онњоро барои истифода аз оромию бепарвоии доимї таъна кардан њам зарурат надорад».
Њамин тариќ, лашкари зархарид ягона такягоњи тољу тахт мањсуб
мешуд ва шоњ мањз барои манфиати худ бояд ба ин лашкар нисбат ба
дигар табаќањои иљтимої бештар бартарї медод.
Шакли танхоњи њарбї, ки дар даврони њукмронии Салљуќиён васеъ пањн шуда буд, идома дошт.
Хулоса, сохти давлатдории шарќї, ки Аббосињо ташкил карда,
минбаъд аз тарафи Тоњирињо ва Сомонињо инкишоф дода шуда буд,
тамоман аз байн рафт. Халќе, ки онро Муњаммад (с) аз зулми кофирон
озод карда буд, ба муќобили озодкунандањои худ баромад ва дар хуни
худ ѓарќ карда шуд.
Натиљаи мубориза миёни чунин давлати парокандаю нотифоќ ва
ќувваи тозаи кўчињои биёбонгард, ки онњоро яке аз шахсиятњои
барљаста, ташкилотчии фавќулоддаи њамаи давру замонњо муттањиду
сарљамъ намуда буд, маълум аст.
Таркиби этникии ањолии Мовароуннањр пеш аз њуљуми муѓулон
хеле таѓйир ёфта буд. Дар шањрњо туркон њиссаи калони синфњоро
ташкил медоданд. Дар бораи гуногунии баромади этникии ањолї мо
танњо ба таври тахминї аз рўи њайати лашкар муњокима ронда метавонем. Ба мудофиаи Самарќанд – шањри асосии Мовароуннањр Хоразмшоњ ањамияти махсус медод; табиї аст, ки дар ин љо ќисмњои бузурги њарбї нисбат ба дигар љойњо бештар љамъ оварда шуда буд. Аз
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рўи маълумоти Љувайнї дар Самарќанд то 110,000 лашкар буд, ки аз
онњо 60,000-ашон туркњо ва 50,000-ашон тољикон буданд. Аз рўи
маълумоти Нисої лашкар танњо аз 40,000 сарбоз, аз рўи ахбороти Ибнал Асир – 50,000 нафар, аз рўи хабари Љузљонї – 60,000 нафар буданд,
ки дар байни онњо туркњо, тољикон, ѓурињо, халиљињо ва ќарлуќњо буданд. Идриси араб дар шумули кўчињо, ки дар гирду атрофи Фарѓона
буданд, њамчунин, ќипчоќњо ва булѓорњоро* номбар мекунад. Њамин
тариќ, ба хулосае омадан мумкин аст, ки ањолии муќимии Мовароуннањр пеш аз њуљуми муѓулњо хеле турк* шуда буд.
Њуљуми муѓулњо ба Мовароуннањр на танњо ба бад шудани иќтисодиёту дараљаи зисту зиндагонии ањолї, балки ба дигаргун шудани
њайати этникии мардуми муќимї оварда расонд. Муњосираи шањри
Самарќанд ба моњи сентябри соли 1219 рост омад.
Бешубња, муѓулњои Чингизхон њатто, нисбат ба њамќабилањои худ
ќароитњо ва найманњо дар дараљаи хеле пасттарини фарњанг мавќеъ
доштанд; аз ин рў, баъди муттањид шудани Муѓулистон, пеш аз тасхири
вилоятњои фарњангї лозим омад, ки аз халќњои мутеъшуда бисёр
омўзанд. Нахустин намояндагони фарњанг дар дарбори Чингизхон
тољирони мусулмон буданд. Коргузории хаттї дар давлати Чингизхон
баъди мутеъ кардани найманњо (соли 1206) ба вуљуд омад; уйѓур Тошатун – нигоњдори муњри хони найманњо, њамон мансаби муњрдориро дар
дарбори Чингизхон ба љо меовард; ѓайр аз ин, ба ў супурда шуд, ки ба
бачањои хон хату саводи уйѓуриро ёд дињад. Њамин тариќ, аввалин
омўзгорони муѓулњо ва нахустин мансабдорони империяи муѓулњо
уйѓурњо буданд; минбаъд мансабдорони уйѓур якљоя бо љањонгирони
муѓул ба мамлакатњои фарњангї омаданд ва чуноне дар Чин буд, дар
мамлакатњои мусулмонї бо халќњои мањаллї, ки аз онњо хеле соњибмаълумоттар буданд, бомуваффаќият ба раќобат тоб оварданд.
Нахустин шањре, ки ба њуљуми муѓулњо дучор шуд, шањри Нур
буд. Шањр ишѓол карда шуд; бо талаби Субудай (сарлашкари муѓул)
сокинон бо худ танњо барои зинда мондан захираи хеле ками хўрокворї, олоти дењќонї ва чорвои худро гирифта, шањрро тарк намуданд;
баъди ин хонањо аз тарафи муѓулњо ѓорат карда шуд. Дар моњи феврали
соли 1220 ў ба назди Бухоро расид; шањр истило карда шуд. Сокинон бояд
ба муѓулњо њамаи захираи хўроквориеро, ки барои лашкари султон (Хоразмшоњ) омода карда буданд, пешкаш мекарданд; баъди ишѓоли шањр
њамаи муњофизони он ба ќатл расонда шуд. Дар охир, сокинони зиндамонда танњо бо либосњои дар бар дошта, бояд шањрро тарк мекарданд;
муѓулњо њамаи боигарї ва дороии онњоро ба яѓмо бурданд. Баъди таллаву
торољ шањр оташ зада шуд; танњо масљиди љомеъ, баъзе ќалъањо, ки аз
хишти пухта сохта шуда буданд, боќї монданду халос.
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Дар роњи Бухоро ба сўйи Самарќанд муѓулњо њамроњи худ тўдаи
калони асиронро мебурданд. Аз рўи маълумоти то ба мо расидаи Ибнал-Асир таќдири ин асирон бисёр вазнин буд; онњо 90 бояд пиёда аз
ќафои лашкари савораи муѓул мерафтанд; касе, ки ќафо мемонд ё аз
рафтан саркашї мекард, фавран кушта мешуд. Ѓайр аз асирони шањрї
дар ин тўда, бегумон, сокинони дењот низ буданд; дар њамаи он мамолике, ки муѓулон амалиёти њарбї мебурданд, барои корњои заминкобї
ва муњосиравї аз дењањои гирду атроф барзгарон (кишоварзон)-ро пешандоз карда меоварданд.
Дар моњи март муѓулњо ба назди Самарќанд омаданд. Туркњое, ки
дар лашкари Султон (Хоразмшоњ) хизмат мекарданд, ба муѓулњо арзи
таслимшавї намуданд, муѓулњо дар аввал розї шуданд. Шањр таслим
шуд, вале арк бо њуљум гирифта шуда, муњофизони он ба ќатл расонда
шуданд. Љанговарони лашкари Султон, ки дар аввал хизмати
муѓулњоро пазируфта буданд, акнун дар як дашти њамвор аз тарафи
муѓулњо ињота карда шуда, бо њамроњии сарлашкарони худ ба њалокат
расонда шуданд. Он чї ки ба ањолии боќимонда дахл дорад, њамин буд,
ки аз байни онњо 30 000 њунармандон ба фарзандон ва хешу табори
Чингизхон ба асирї ва ѓуломї дода шуданд; тахминан њамин ќадар
одамон барои корњои муњосира ронда оварда шуданд; ба боќимонда ба
шарти супоридани 200 000 динор барои баргаштан ба шањр иљозат дода
шуд. Баъди ин боз чанд маротибаи дигар одамон аз шањр бароварда
шуданд, ки дар натиља шањр (Самарќанд) ќариб беодам монд. Навбат
ба Банокат (дар назди резишгоњи Ангрен) расид.
Муѓулњо муњофизон (гарнизон)-и шањрро шикаст дода, аз сокинон
њамаи њунармандон ва гурўњи љавононро барои корњои муњосира бо
худ бурданд. Аз Банокат дастаи муѓулњо ба Хуљанд рў оварданд.
Муњосираи Хуљанд яке аз сањифањои дурахшони воќеањои таърихии ин
давра ба њисоб меравад. Њокими Хуљанд – Темурмалик худи шањрро
муњофизат карда наметавонист, аз ин рў, вай бо 1000 љанговар дар яке
аз љазирањои Сирдарё мавќеъ гирифт; яќинан ин њамон љазираест, ки як
фарсах поёнтар аз Хуљанд љо гирифтааст. Дар нињояти кор Темурмалик
маљбур шуд љазираи худро тарк кунад; шояд, захираи хўрокворї ва
яроќ ба охир расид. Шабона Темурмалик дастаи худро ба киштињо шинонда, дар равшании машъалњо ба рафти љараёни дарё ба поён шино
намуд. Дар Љанд оќибат њамаи киштињо ва сарбозони худро аз даст дод
ва тани танњо ба Хоразм омад.
Доир ба кирдори муѓулњо аз наќли ишѓоли Хоразм маълумот гирифтан мумкин аст. Баъди шањрро ишѓол кардан сокинон ба майдон
ронда шуданд; эълон карда шуд, ки њунармандон људо истанд; баъзењо
ин супоришро иљро карданд, дигарњо бо гумони он ки муѓулњо чун дар
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дигар шањрњо њунармандонро бо худ мебаранд ва боќимондањоро барои мондан дар шањр иљозат медињанд, донишу њунари худро пинњон
доштанд. Аз рўи маълумоти Љувайнї њунармандон аз 100 000 зиёд буданд, ки онњоро муѓулњо ба «мамлакатњои шарќ» бурданд ва онњо дар
он љойњо минтаќањои калони ањолинишинро ташкил карданд. Бачањои
хурд ва занњои љавонро ба асорат бурданд; ањолии боќимондаро зада
куштанд, дар ин куштор ба њар муѓул 24 маќтул рост меомад. Дар боло
дар бораи беодам мондани дењањо ва беарзиш шудани ќимати замин
дар давраи љангњои байнихудї дар Мовароуннањр, њанўз пеш аз њуљуми
муѓулњо гуфта будем. Дар ваќти њуљуми муѓулњо бошад, ќариб њамаи
шањрњо вайрону валангор шуда, њунармандї барњам хўрд ва якљоя бо
шањрњо оммаи васеи ањолии муќимии Мовароуннањр нест карда шуд.
Заминњои њарду љониби Тяншон ва Мовароуннањр мулки хусусии
писари дуюми Чингизхон – Чаѓатой мањсуб мешуданд.
Бояд фаромўш накунем, ки муѓулњо мардуми сањронишин буданд.
Баъди ишѓоли Мовароуннањр онњо дар заминњои забткардаи худ, хусусан, дар доманакўњњо, ки марѓзору чарогоњњои сералаф дошта, дар он
љойњо љўю чашмасорони бисёр љорї мегардид, њаёти кўчманчигї ба сар
мебурданд. Чун имрўз ин бодиянишинон баъди худ дарахту буттањои
несту харобшуда, заминњои лучу урёнро боќї мегузоштанд, ки чунин
њол ба он оварда расонд, ки талу теппа ва доманакўњњои урён дигар ба
борону барфњои бањорї муќобилият карда наметавонистанд. Ин њолат
ба кам шудани майдони чарогоњњо, ифлосу хушк шудани чашмањо боис
гардид. Њамин тавр, оњиста-оњиста табиати мањал дигар шуд.
Њамсояњои наздиктарини Мовароуннањр дар ин давра вобаста ба
баромади этникиашон инњо буданд: аз дарёи Талас то Сирдарёро
канглњо (њоло авлоди Урдуи Бузург) ва ќарлуѓњо; ѓарби Тяншонро
ќирѓизњо ва ќара-ќирѓизњо њамчун ањолии мањаллї ишѓол карданд.
Дар охири январи соли 1223, аллакай дар ќисмати соњили рости
Сирдарё ќароргоњи хон љой гирифта буд; муѓулњо харобкорињои худро
ба анљом расонда, ба ин љо бармегаштанд. Њукмронии онњоро дар Мовароуннањр акнун њељ кас инкор карда наметавонист.
Њарчанд Чаѓатой аз лашкари падараш – Чингизхон шумораи ками њанўз ба муѓулњо омехтанашудаи туркњоро бо худ гирифта буд, боз
њам лашкари ў ќариб пурра аз ќабилањои турк иборат буд, ба њар њол,
њукмронии чаѓатоињо то он ваќте мустањкаму барќарор буд, ки дањшати истилогарони муѓул аз дили онњо берун шуд ва туркњо, ки мувофиќи
урфу одати авлодї њаёти кўчманчигии худро идома медоданд, ќудратмандии худро эњсос карданд, зеро одатан он чингизие дар мубориза барои сарварї ѓалаба ба даст меовард, ки ќабилањои пурќуввати туркро
ба тарафи худ кашида тавониста бошад.
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Дарки ќудратмандии худ дар дар роњи расидан ба мустаќилият
боиси он гардид, ки туркњо њаќиќати дигареро њам фањманд: яъне истиќлолиятхоњии онњо хоњ-нохоњ ба таќсим кардани улуси Чаѓатой
оварда мерасонад. Аллакай, дар нимаи дуюми асри XIV чаѓатоињо Мовароуннањрро аз даст доданд, зеро дар натиљаи ба њам овардану муттањид кардани туркњои мањаллї Мовароуннањр ба дасти Темур ва авлоди ў гузашт.
Чунон ки маълум аст, Темурланг бошишгоњи доимии худ Самарќандро интихоб намуд. Темур аз ќабилаи туркшудаи муѓулии барлос буд. Дар давраи хурдсолии ў њокимияти чаѓатоињо таназзул ёфт.
Дар Мовароуннањр аз соли 1346 њокимият ба амирони турк ва хонњои
интихобнамудаи онњо тааллуќ дошт. Њукмронии хонњо, албатта, танњо
бо ном буд. Мовароуннањр давраи аз њама ноороми худро аз сар мегузаронд; махсусан зиндагии ањолии муќимї вазнин буд. 10 апрели соли
1370 Темур аз њама сарлашкарони Мовароуннањр савганди вафодорї
ќабул намуд. Ў солњои аввали њукмронии худро ба барќарор кардани
тартибу низом дар мамлакат ва бехатарии сарњадњои он сипарї намуд.
Дар Самарќанд биноњои зебо ќомат афрохт. Темур бештар барои гулгулшукуфї ва ободии Мовароуннањр, зиннату ороиши пойтахти кишвар – шањри Самарќанд, ки ба ин љо аз мамолики гуногун намояндагони њама гуна намудњои санъату њунар ва илму маърифат љамъ оварда
шуда буд, ѓамхорї зоњир менамуд; танњо солњои охир барои ободу
маъмур гардидани дигар вилоятњои давлат, асосан минтаќањои марзї
чора медид. Дар бораи бењтар ба роњ мондани роњбарї ба мардум њам
диќќат дода мешуд, ки дар ин бора муљозоти њокимон ва ба љавобгарї
кашида шудани гунањгорон дар Самарќанд, Њирот, Шероз, Табрез гувоњї медињад. Темур ба рўњониёну сўфиён зоњиран њам бошад, эњтиром
мегузошт, рўњониён низ ба корњои амлокї дахолат намекарданд, ба
пањн шудани бидъат роњ намедод (ба фалсафа ва мантиќ машѓул шуданро манъ карда буд), дар бораи он ки тобеон ва тамоми ањолї талаботи ќонуну ќоидањои дину шариатро пурра риоя намоянд, назорати
ќатъї љорї карда буд, аммо худашро шахсан аз кайфу сафое, ки дин
њаром медонисту манъ карда буд, нигоњ намедошт ва танњо пеш аз марг
супориш дод, ки асбоби айшу нўши ўро, ки дар базмњо истифода мекард, шикананд. Тартиби роњбарии њарбї ва шањрвандї дар даврони
њукмронии Темур аз рўи низом ва ќонунњои Чингизхон ба роњ монда
шуда буд; дар натиља рўњониёну муъминони эътиќодманди бонуфуз аз
эътироф кардани Темур њамчун мусулмони комил (албатта, баъди маргаш) даст кашиданд, зеро ў ќонунњои Чингизхонро аз риояи ќонуну ќоидањои шариат боло мегузошт.

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

58

Аз марги Темур чанде нагузашта ќабилањои гуногун њудудњои
пештар аздастдодаи худро дубора соњиб шуданд. Давлати темурињо сусту заиф шуд, чунки мухолифони он хеле зиёд буданд; мамлакат ба чанд
њудуд таќсим шуд. Дар он даврае, ки се писари Мањмуд – яке аз охирин
њукмронони темурии Мовароуннањр, байни њам барои боќимондањои
империя мељангиданд, ќувваи наве ба майдон омад, ки бо њукуматњои
хурд дар Мовароуннањр хотима дода, баъди давраи бенизомию дарњамбарњамї аз нав давлати пуриќтидореро барќарор кард. Ин воќеа соли
1503 ба амал омад: темурињо аз тарафи ўзбекњо бо сарварии Шайбонихон аз сари њокимият ронда шуданд.
Номи ўзбек дар аввал ба ќабилањои ќисмати шарќии улусњои
ључињо барои фарќ кардан аз чаѓатоињо дода шуда буд. Пеш аз Ўзбекхон, ки солњои 1312-1342 њукмронї кардааст, ин ном вонамехўрад, аз ин
љо њадс задан мумкин аст, ки ўзбекњо оѓози худро аз номи њамин њоким
гирифтаанд. Ў сї сол давр ронда буду тобеонашро аз рўи одат «ўзбекињо» ном мебурданд; барои тафовут аз кўчињои дигари мусулмон ба
онњо њамин ном – ўзбек дода шуд. Дар нимаи дуюми асри XV,
боќимондаи ќабилањои турк, ки номи худсару озод, яъне ќазоќро* гирифта, ба Абулхайрхон ва авлоди ў содиќ монда буданд, ќисман номи
ўзбекро нигоњ доштанд. Пайравони шайбонињо, ки гирду атрофи улуси
Ључиро тоза намуда, њамроњи тарафдорони Шайбонихон ва ворисони ў
ба Мовароуннањр гузаштанд, низ ин номро нигоњ доштанд. Ўзбекњои
Мовароуннањр, чуноне ки маълум гардид, аз њамон ќабилањои турк
таркиб ёфтаанд, ки аксари онњо ба њайати ќирѓиз-ќазоќњо дохил шудаанд, аммо њайати асосии ўзбекњо аз њамон боќимондањои муѓулњо ва
ќабилањои шимолу шарќии туркњоанд, ки як ќисми лашкари Ључиро
ташкил медоданд, ки барои чингизињо чун табаќаи хизматгор мањсуб
мешуданд. Гузашта аз ин, ба њайати ўзбекњо, дар Мовароуннањр бетаъхир туркњои мањаллї, ки дар аввалњо хизмати темурињоро мекарданд ва баъдњо ба шайбонињои музаффар хизмат мекардагї шуданд,
дохил гардиданд. Ин омезишёбї тўли солњо идома ёфта, гурўњи этникии навро ба вуљуд овард.
Ўзбекњо дар Мовароуннањр, Фарѓона ва Тошканд ањолии сершумори туркњои муќимї ё ањолии туркшударо дарёфт карданд, ки дар
натиљаи муќимї шудани ўзбекњои кўчї ва омехташавии онњо бо сокинони мањаллї шумораашон афзуд (Дар байни дастањои шайбонї намояндагони авлоду ќабилањои маљар, уйшун, татар, уйѓур, ќунѓрот, салуркатак, дурман, ямалиќ, отаљї, киот, найман ва ѓайра вомехўранд)1.
Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племён и народностей и сведения об их численности. СПб., 1897. с. 147 ва 159.

1
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Онњо заминњои байни дарёњои дугоник (Аму ва Сир)-ро ишѓол
карда, монанди њама гузаштагони худ ба сўйи болооб њаракат карда,
нахуст Самарќанд ва дар охир Фарѓонаро забт намуданд. Дар зарфи
тамоми асри XVI дар Мовароуннањр шайбонињо њукмронї карданд;
онњо дар Хоразм (Хева) хонигарии махсуси шайбонињоро барќарор
намуда, Хуросонро ба сафавињо вогузор карданд. Баъд Љонињо ё сулолаи Аштархонињо, ки ба шайбонињо аз тарафи модарї хешї доштанд,
дар ин вилояти торафт тангшудаистода дар асрњои XVII – XVIII њукмронї карданд. Дар охир, хешовандони онњо аз риштаи модарїманѓитњо хонигарии Бухороро соњиб шуданд, ки акнун масоњати он аз
њисоби ташкилёбии хонигарии Хуќанд ва бо сабаби ба вуљуд омадани
соњибихтиёрї дар Тошканд, Уротеппа, Хуљанд ва дигар љойњо ва низ
дар натиљаи баланд гардидани мартабаи Дуронињо дар Афѓонистон хеле танг шуда буд. Соли 1758 баъди дар Љунгара ба таври дањшатангез
ба ќатл расонидани ќарлуќњо Чин аз сари нав Фарѓонаро то Тошканд
ба даст даровард. Хитоињо дар ин љойњо дуру дароз наистоданд ва
баъди рафтани онњо њукмронии авлоди шайбонињо аз нав барќарор
карда шуд, то он даме, ки Бухоро, Хева ва Хуќанд зери тасарруфи
русњо афтоданд.
Ўзбекњо ба Мовароуннањр омада, муддати дароз тарзи њаёти кўчї
ва чорводорї ба сар мебурданд; дар шањрњо танњо бекњо мезистанд, ки
онњо ба вилоятњои алоњида њукмронї мекарданд, инчунин, мансабдорони калони њарбї ва дигар шахсиятњои ба табаќањои ањолї сарвар дар
ихтиёри бекњо буданд. Боќимонда њама бо рамањои худ дар њар кунљу
канор рамабонї мекарданд, њар сари чанд ваќт љойњои молчаронии
худро вобаста ба љангњову задухўрдњо ва хусусан љангњои байнихудї,
иваз мекарданд.
Бо гузашти ваќт алафу рустанї ва буттањои наздикўњї аз истифодаи зиёди кўчманчињо ба нестї расида, ин ќабати муњофизатї вайрон
гардид ва чарогоњњо кам шудан гирифтанд. Ањолї дар натиљаи афзоиши табиї ва њам баъди ба ин љойњо омадани ўзбекњо, инчунин,
тољикон аз Ќаротегину Њисор хеле зиёд шуд.
Чарогоњњои харобу беалафмонда ахиран ўзбекњоро водор намуд
ба заминдорї рў оваранд, зеро ин кор нисбатан осонтар ба назар мерасид. Дар он давра тамоми заминњо, ба ѓайр аз заминњои танхоњ (иќтаъ),
ки ба дењањои тољикнишин медаромаданд, ба љамоањои авлодии
ўзбекњои истилогар тааллуќ доштанд. Ба фаъолияти заминдорї гузашта, як ќисми ўзбекњо оњиста-оњиста аз кўчманчигї ва нимкўчманчигї
ба зиндагии муќимї гузаштанд. Дар муњити барои онњо тамоман нави
заминдорию боѓдорї зиндагї карда, аз рўи завќи табиї ўзбекњо мебоист ягон чизи мављудаи тайёрро аз худ мекарданд: њамин тавр њам шуд.
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Онњо тамоми урфу одату анъана ва таљрибаи, агар њазорсолањо њам
набошад, ба њар њол асрњо аз сар гузарондаи тољики мањаллиро ќабул
карданд; онњо аз тољик на танњо восита ва асбобу анљоми коркарди замин, балки тарзи сохтани хона, ашёњои рўзгор ва маснуоти гуногунро
якљоя бо тарзи истифодаи васоити истењсолї омўхтанд.
Њамин тариќ, њамаи воситањои рўзгузарониро дар намуди тайёраш аз худ намуда, дар айни њол ўзбек дар пеши тољике, ки мутеъ карда
буд, чун шогирди гапдаро шуда буд. Дар њамин асос, ўзбеки ба замин
вобасташуда ќарор наистод; аз тољик ин ё он асбобро, ки дар забони ў
њатто унвони он мављуд набуд, чунки дар зиндагии кўчии вай ин асбоб
умуман вуљуд надошт, ўзбек ин асбобро чуноне, ки онро тољик номгузорї карда буд, яъне бо форсї-тољикї ном мебурдагї шуд. Бо њамин
роњ ба забони ўзбекї як силсила калимањои форсї-тољикї дохил шуданд. Дар баробари ин, дини нави мусулмонї бо адабиёти ѓании худ на
камтар, балки бештар истилоњот ва мафњумњои арабиро ба миён овард;
дар як ваќт бо дигар шудани њаёти иљтимої ба забони ўзбекї низ
таѓйироту дигаргунии зиёде ворид гардид1.
Чунин аст наќши фарњангии халќи муќимии ин сарзамин –
тољикон.
МАЪНИИ КАЛИМАИ «ТОЉИК» ВА «ЃАЛЧА»

Вожаи тољик аз исми форсии тољ, яъне афсар пайдо шуда, маънои
«тољдор» «нишондор»-ро дорад. Шарњи боз њам васеи ин калима ва
таърихи пайдоиши онро дар асари Н.В. Хаников2 пайдо карда метавонем.
Тољек ё тољик, – мегўяд љаноби Хаников, – яъне тољдор, одаме, ки
ба сараш тољ дорад. Вале худ аз худ маълум аст, ки – идома медињад
љаноби Хаников, – ин љо сухан на дар бораи тољу афсари шоњї, балки
дар бораи он тоље меравад, ки дар таълимоти зардуштия ањамияти зиёди ирфонї дорад, он тоље, ки бешубња, дар замонњои пеш пайравону
муътаќидони ин динро аз бединону мушрикон (њатто аз пайравони дигар динњо) фарќ мекунонд, мисли он ки масењиёнро то њол аз рўи салиб,
мусулмонњоро аз салла фарќ мекунанд. «Аз ин њама, ба назари ман, –
мегўяд Хаников, – ба хулосае омадан мумкин аст, ки калимаи тољик,
чун калимаи арабии салибї ё Бинни салиб, чун калимаи крестянини
русї, яъне шахсе, ки салиб дорад, оне, ки салиб овехтааст (крешённый)
дар аввалњо номи этникї набуд, яъне номи ягон ќабилаи алоњида набуНаливкин В.П. Краткая история Кокандского ханства. Ќазон, 1885. с. 16-17.
Ханыков Н.В. Приложение VI. Шарњњо ба тавзењоти боби 2-юм («Жители восточного рубежа Ирана – аборигены и переселенцы»)-и нусхаи аслии китоби Риттер К. Иран.
(Тарљумаи Н.В. Хаников), СПб. 1874. с. 509 ва давомаш.
1
2
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да, балки унвони њамаи пайравони таълимоти Зардушт буд. Дар давоми асрњо эронињо, ки њамаи дигар халќиятњои ба ин дин гаравидаро дар
дохили худ њазм карда буданд, бешубња ин динро комилан аз худ намуданд, мисли он ки ин азхудкунї ва њазмсозиро аз тарафи эронињои замони Њеродот ва навиштаљоти Доро дар нисбат ба халќњое, ки дар
Форс сокин буданд, мушоњида мекунем. Аќвоми нав гоњ пайдо мешаванд, гоњ нопайдо мегарданд, аммо ифодаи ќадимаи этникии Эрон
мунтазам нумуъ мекунад; дар даврони Сосонињо, он чун лаќаби
шоњоне, ки дар Эрон, на дар ѓайри Эрон (Анирон) њукмфармої кардаанд, ба таърих ворид мешавад.
Худи пањншавии љуѓрофии ин ном ба мо дурустии ин шарњро нишон медињад. Ин ном бештар дар гањвораи тамаддуну таълимоти Зартушт ба вуљуд омада, пањн шудааст, ё аниќтараш, дар он љое, ки он дини давлатии нахустин буд, яъне дар Бохтари ќадим ва Суѓд.
Дар њаќиќат, дар Бухоро, Балх ва Афѓонистон тољик он аст, ки забони форсиро забони модарии худ медонад. Дар Хуросон ва Сиистон ин
калима маънои фаврї ва муайянкунандаи худро гум мекунад. Дар Форси
Ѓарбї ва Паси Ќафќоз онро ба љуз аз шакли кўтоњкардашудаи тот дигар
хел истифода намебаранд. Барои исботи он, ки ин номи охирин њам он
маънои аввалро дорад, мо шањодати ашрофи итолиёвї Pitro della Yall
(Питро делла Йолл)-ро, ки дар аввали асри XVII дар хизмати шоњ Аббос
буд, дар даст дорем. Дар сањифаи 469, љилди 2 тарљумаи фаронсавии мактубњои ў, ки соли 1663 чоп шудаанд, мо мехонем: «Ќизилбош – ин номи
ќабилаи маълум аст, ки ба Форс њуљум овард ва соњибќудрат шуда, чуноне
ман пеш аз ин навишта будам, дар зери итоати Шоњ Исмоили Сафї аст;
дар њоле ки тот номи онњое аст, ки бевосита аз ќавми аслии ќадимаи
форсњо пайдо шудаанд.1 Њамин тариќ, номи тољик, њар ќадар, аз маркази
таълимоти Зардушт дур шавем, њамон андоза камтар вомехўрад».
«Ба шарњи таърихи худи калимаи тољик гузашта, мо эњсос мекунем, ки – мегўяд Хаников, – калимаи тољ (афсар – чизе, ки ба сар чун
рамзи шоњї монда мешавад), аз забони форсї пайдо шудааст». Дар за1Вамберї

мегўяд, ки калимаи тољик дар Осиёи Ѓарбї вомехўрад, аниќтараш арманињо, туркњо ва арабњо, умуман пайравони дини Муњаммадро тољик меноманд, аммо
танњо дар миёни худ ва махфиёна; ба ман чунин менамояд, ки ин ѓайр аз номи тамасхўромез, ки дар њаќќи золимони тазйиќовари худ гуфта мешавад, чизи дигаре нест,
чунки ин номро ман (Вамберї) ќатъан аз њама арманињои Осиёи Хурд шунидаам. Ба
ман чунин менамояд, ки ба ин ном на танњо муњаммадињо, балки умуман, њамаи
муътаќидони динњои дигарро ном
мебаранд ва ин калима, ба њар гумон, ќадимтар аст ва тавассути сокинони ќадимаи
Форс, ки дар даврони Сосонињо бо онњо арманињо робита доштанд, ба арабњо гузаштааст. Вамбери А. Очерки Средней Азии. Москва, 1868. с. 320 ва321.
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бони форсї њамчунин калимањои тољ, тољдор, тољвар, бегумон, бисёр
ќадимианд, чуноне аз рўи гуфтањои Дегиню медонем, дар таърихномањо (солномањо)-и чинї наздик ба соли 122-и то мавлуди Исои Масењ
дар њангоми зикри сарлашкар Тан-Киао, инчунин, дар бораи подшоњии
Тяољи гуфта мешавад; зикри зиёди минбаъдаи ин калима аз тарафи
таърихнигорони чинї њамаи шубњањоро дар ин бобат, ки ин љо сухан
дар бораи тољикон меравад, барњам мезанад. Ѓайр аз ин, тољ аз љониби
арманињо кайњо дар шакли тагх истифода мешавад, аз он калимаи таговур (тољвар) сохтаанд, ки њамоно маънои тољдорро дорад. Дар Њиндустон ба ќавли Fordtsy дар байни халќ чун Thath (Тоз) истифода мешавад. Калимаи юнонии Taios (Таиос), ки дар осори Эсхил дучор мешавад, одатан аз феъли Tassia бармеояд, аммо ман (Хаников) бовар
надорам, ки он ба тољи форсњо муносибат надошта бошад. Ба њар њол,
ин калима бисёр ќадимї буда, бо њама дигар калимањои аз он сохташуда њанўз чандин аср пеш аз солшумории милодї дар истифода буд.
Агар чунин бошад, мо њатман бояд дар навиштањои нависандагони
юнонї навиштаљотро дар хусуси тољикон пайдо кунем. Дар њаќиќат,
дар китоби III Таърихи Њеродот мо мехонем, ки саттагидњо, гандарињо,
дадикњо ва апахитњо, ки њама якљоя дар як сол 170 талант хирољ медоданд, онро ба Суз меоварданд ва сатрапї (волигї)-и 7-умро ташкил
медињанд. Сузе, ки дар ин љо сухан дар бораи вай меравад, ба њар њол,
Сузианаи ѓарбї набуда, яъне на Шуштари њозира, балки Сузаи Ориёї,
он љое аст, ки ба ќавли Арриана, Искандари Маќдунї њангоми амалиёти љангии худ аз Гелон ва Мозандарон ба Бохтар Сатирборзанро ба сатрапї (волигї)-и ориёињо таъйин намуд, аз ин рў, њадс задан мумкин
аст, ки дадикњои таърихнигори галикарнассї (юнонї) тољикони хуросонї њастанд, илова бар ин, дар китоби VII, 66 Њеродот онњоро аз рўи
яроќу аслиња ба бохтарињо муќоиса мекунад. Дигар ин ки Риттер (Землевладение Азии, Љ. VII, с. 714) ќайд кардааст, ки Дионисий Перигетский – њамзамони Нерон ва Троян (соњои 54-93-и солшумории милодї)
дар бораи тољикон ба номи «таспаи» ёдоварї мекунад.
Дар тамоми давраи њукмронии худ Сосонињо бо хитоињо дар муносибати наздик ќарор доштанд ва охирин намояндагони Сосонињо аз
таъќиби арабњо дар Чин паноњ ёфтаанд ва умеди худро барои баргашта
гирифтани тахту тољ бо ёрии дарбори Пекин то соли 771-и милодї, гум
накарда будаанд. Њамин тавр, дар бораи онњо охирин маротиба дар
солномањои чинї ёд кардаанд. Бо мурури ваќт, чун хитоињо бо вилоятњои боз њам ѓарбтари шоњигарии форс шинос шуданд, онњо калимаи
Посеро дар гуфтугў ва навишти худ барои ифодаи форсњо бештар истифода мекардагї шуданд, вале онњо номи пештараи ин мардум –
Тяољиро низ фаромўш накарда, ба кор мебурданд, аз ин рў, ягон зарра
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љои шубња нест, ки истифодаи ин калима дар замони Сосонињо айб дониста намешуд. Акнун шарњ бояд дод, ки ин мафњум баъди аз тарафи
арабњо истило шудани Форс ва ќабул гардидани дини ислом аз љониби
форсњо чї гуна ба тамомї аз байн меравад?
Ман (Хаников) ин калима – тољикро ќасдан аз осори љуѓрофидонњои араб, ки дар садсолаи аввали солшумории њиљрї, зиндагї кардаанд, љустуљў намудам, он њатто дар тарљумаи форсии таърихи Табарї, ки дар Бухоро анљом пазируфта буд, пайдо нашуд. Гузашта аз ин,
на танњо Ёќуб – охирин љуѓрофидони араб то даврони њуљуми муѓулњо,
њатто Ибни Батута – нахустин сайёњи араб баъди аз тарафи муѓулњо истило гардидани Форс низ аз тољикон ёде намекунанд.
Умуман, такрор мекунем, ки то замони Темур гўё ин калима аз забон гум мешавад. Њатто баъди Темур, масалан дар навиштањои Бобур,
он њамагї ду бор дучор меояд, ў айнан мегўяд: «Дар давлати Кобул
ќабоили бисёри гуногун аст. Дар водињо ва њамворињои он туркњо,
аймоќњо ва арабњо сокин њастанд. Дар шањрњо ва ќисмати зиёди дењањо
асосан тољикон зиндагї мекунанд. Бисёре аз дењањои дигар манотиќи
кишварро пошоињо, парачињо, тољикон, берекњо ва афѓонњо ишѓол
кардаанд. Дар ќисмати кўњии вилоят, рў ба љониби ѓарб, њазорањо ва
нуќдорњо њаёт ба сар мебаранд. Дар байни њазорањо ва нуќдорњо (аз
рўи навиштањои Марко Поло – нуќодор) боз ќабилањое њастанд, ки бо
муѓулї гуфтугў мекунанд».
Аз байн рафтани ин калима дар забони хаттї, дар њаќиќат, аљиб
аст. Бо шарофати дастхатњои бойи осорхонаи бритонї ва масъулияти
њифзкунандаи онњо Г. Рие љаноби Хаников бисёр луѓатњои ќадимаи форсиро аз назар гузаронд, аммо дар онњо ягон навиштаљотеро дар бораи
тољикон пайдо накард. Зикри тољикон танњо дар луѓатњои нимаи дуюми
асри XVII вомехўранд, аз ин рў ин давраро марњалаи дуюми эњёи ин калима, яъне мафњуми тољик, дар забони хаттї донистан мумкин аст.
Њамин тариќ, маълум мешавад, ки дар ин калима ким-чизе барои
арабњо манфур ва мухолиф мављуд буд, агар ин калима ифодакунандаи
халќе мебуд, ки «ба забони форсї гуфтугў мекунад», арабњо њељ гоњ онро аз байн намебурданд, вале азбаски ин калима нишонаи зоњирии мутааллиќ будану эътиќод доштан ба дини Зардуштиро дошт, на танњо
арабњои сахтэътиќоду истилогар, балки онњое, ки аз ин забткорињо
нафъ медиданд, аз манъи истифодаи он шод буданд. Баъдњо барои
омехта накардани тољикон бо он ќисмати ањолии Эрон, ки ба зулму
фишороварињо нигоњ накарда, ба таълимоти Зардушт содиќ буданд,
арабњо ин ќисмати ањолиро кофир эълон карданд ва аз ин љо дертар
ифодањои гавр ва габр пайдо шуданд.
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Бовуљуди њамаи ин, Вамберї мегўяд, ки номи тољик дар
ОсиёиМиёна дар даврањои нисбатан хеле ќадим пайдо шудааст – инро
аз њама зиёдтар дар дастнависи уйѓурии «Кутадѓу билиѓ» (Дониши
хушбахтиовар) исбот мекунад. Дар ин дастнавис (манускрипт), ки соли
таълифаш 465-и њиљрї ќайд шудааст, калимаи тољик хеле зиёд њамчун
муќобили мафњуми турк истифода бурда шудааст1. Њамин тариќ, бе
шубња метавон гуфт, ки калимаи тољик, аз ќадимулайём то аз тарафи
арабњо истило гардидани Форс маънои пайраву эътиќодманди таълимоти Зартуштро дошт, баъди забткории арабњо дар асоси мухолифати
динї аз истифода бароварда шуда, аз сари нав дар забони хаттї –
баъди он ки муѓулњо бо љорї намудани љўйњои хун таассуб (фанатизм)и семитии нисбат ба эронињо доштаи арабњоро шикастанд, дар даврае,
ки мусулмонї аллакай пурра мустањкам шуд ва хавфи таъсири баргаштан ба гузаштаи куњан аз байн рафт, калимаи тољик ба маъною мафњуми этнографии «форсизабонњо» аз нав рўи кор омад. Њоло тољике,
ки мусулмон набошад, нест, лекин бисёр хуб аст, ки дар байни онњо
нисбат ба дигар эронињо хеле зиёдтар урфу одату боварњое боќї
мондаанд, ки муњри њамон эњтирому эътиќоди ќадимию ибтидоиро ба
оташ нигоњ доштаанд, њамон эътиќодеро, ки одамони нахустин бо
эњсоси он ки ин ќувваи бузурги табииро барои эњтиёљоти инсонњо истифода бурдан мумкин аст, дарёфта буданд ва ба ин васила насли
одамї аз олами вуњуш имтиёзу бартарї ёфта буд.
Айни замон тољикони водињо, њамчун шањриёни тањљои ин кишвар худро бо унвони шањрњое, ки он љо таваллуд шудаанд ё зиндагї
мекунанд, ном мебаранд, масалан: тошкандї, хуљандї, самарќандї ва
монанди ин; баръакс, тољикони кўњистон дар водињо бештар бо унвони
умумии «ѓалча» маъруфанд, њол он ки дар минтаќаи худ, яъне дар
кўњистон, онњо бо номи дарёњое, ки дар наздикии он зиндагї, мекунанд,
масалан: матчої, ё ба таври умумї, чун дар мисоли ќаротегинї, ё ахирин ба номи дараву дењањо унвон мешаванд.
Ѓалча дар тарљума маънои ѓаллачї (ѓалла – нон ва ча – пасванде,
ки ба касбу кор ишоракунанда)-ро дорад. Ин ном андешаеро ба бор
меорад, ки тољикони кўњистон, бинобар сабаби норасоии мањсулоти
полезї танњо тавассути гандуме, ки аз шањрњои наздик меоранд,
зиндагї мекарданд. Бинобар ин, тољикони њамворї калимаи «ѓалча»-ро
ба маънои «камбаѓалњо» ва «бечорањо» истифода мебаранд.

1

Вамбери А. Очерки Средней Азии. Москва, 1868. с. 321.

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

65
7. ПАЙДОИШИ ТОЉИКОН

Сарчашмањои ќадимтарин дар бораи Туркистон – ривояту
навиштаљоти динї-ахлоќии њиндиву эронї мебошанд. Бамаврид аст ќайд
кунем, ки фарзияи гањвораи ќабилањои ориёї будани баландињои Помир,
ки Туркистонро аз тарафи љанубу шарќ ињота мекунанд ва аз ин љо ба
атрофи олам рафтани онњо низ ба њамин маълумот асос ёфтааст.
Як шохаи ориёињо, ки аз пайравони Зардушт буданд, Суѓдиён
(кишвари байни дарёњои Ому ва Сир), Марѓиён (Марв), Бохтар (Туркистони Афѓонистон), Ориёно (Эрон) ва тамоми њамворї (суфакўњ)-њои
Эрон, њамаи Эрон ва Хоразм (Хева)-ро ишѓол карданд.
Ориёињо, ки дар кишвари Туркистон то ин ваќт бо номи тољикон
боќї мондаанд, ањолии аслии муќимии њавзаи Аму ва Сирдарё, њамчунин Тарим дар Туркистони Шарќї, мањсуб мешаванд.
Ањолии кўчї, ки дар ќадим бо номи скифњо, массагетњо, сакоињо
ва дигарњо маълуманд, аз рўи навиштаљоти нависандањои юнонї ба
ќабилањои муќимї, яъне тољикон, риштањои хешу таборї доранд, аз ин
рў, онњо низ пайдоиши ориёї доранд.
Фарњанги ориёињо дар Туркистони Ѓарбї – яке аз ќадимтаринњо
мањсуб мешавад. Таърихнигорони ќадим њуљуми шоњи ассириягї Нинро ба Бохтар 1200 сол пеш аз милод медонанд, ки ин аз хеле ќадимаву
серањолї, шукуфону обод будани ин мамлакат гувоњї медињад. Њарчанд
дар таърихи њукмронии ассириягињо шахсияти Нин ва семирамидњо як
навъ афсонавї ва ривоятї ба назар мерасанд, аммо ин маълумот дар бораи Бохтар, ки њамчун давлати пуриќтидор дар замони ќадим ањамияти
худро нигоњ доштааст, барои мо ќимати калони таърихї дорад.
Хуросони ќадим, ки то Тотористони Чин доман пањн карда буд, аз
тарафи ориёињо обод карда шуд ва дар он љо чуноне ки аз маълумоти
заминшиносон бармеояд, муњољирони ориёї иќомат мекарданд.
Дар замонњои ќадим дар Хоразм фарњанги баланд вуљуд дошт ва
мутобиќи маълумоте, ки аз ќаъри асрњо ба мо омада расидаанд, дар ин
давлат дараљаи баланди инкишофи љомеа ба назар мерасад. Ин андеша,
ки сокинони хонигарии Хева ба оилаи ориёињо мутааллиќ буданд,
њамаи муаррихони муосир, ки ба омўзиши таърихи Хеваи ќадим
машѓуланд, созгору мувофиќанд. Солњои наздик хулосањои1 осори математик ва ситорашинос Ал-Берунї (дар охири асри X ва аввали асри
XI зиндагї кардааст) дастраси умум гардонда шуд. Аз китоби ў –
«Осор-ул-боќия» то ин ваќт танњо ном маълум буду халос. Дар ин асар
1Веселковский П. Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве от
древнейших времен до настоящего. СПб, 1877, с. 2 ва 3.
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Ал-Берунї ќайд намудааст, ки таќвими офтобии хоразмї аз њама
таќвимњои ба ў маълум – аз таќвимњои юнонї ва арабї аниќтар аст; ба
ў, њамчун олим ва донандаи хуби соњаи худ мо бовар накарда наметавонем. Дар ин китоб мо номњои 12 моњ, 30 рўзи њар моњ, аломоти
бурљњои осмонро пайдо карда метавонем.
Њамаи ин номњо бо он забонеанд, ки дар замони ин олим бо он
дар Хоразм сухан меронданд; ќисмати асосии ин номњо бо зандианд,
дар айни њол шакли тоза ва боз њам навтари ин мафњумњо он калимањоеанд, ки дар Форс њифз шудаанд. Дар асоси овардани якчанд калимањои забони ќадими хоразмї маълум мегардад, ки ин забон бо зандї,
форсии ќадим ва пањлавї наздикї дорад, яъне забони ќадимаи Хоразм
ба шӯъбаи форсї ва халќи он ба оилаи халќњои ориёї дохил мешудааст.
Оѓози инкишофи шањрвандї дар воњаи Хева дар ќаъри таърих нопадид мегардад. Ал-Берунї аз рўи маълумоти сарчашмањои дар ихтиёр
доштааш хабар медињад, ки давраи солшумории ин љо аз селевкињо 980
сол муќаддам аст; аз ин љо маълум мешавад, ки он аз соли 1292-и пеш аз
милод оѓоз мегардад. Давраи селевекињо бошад, аз 1-уми октябри соли
312-и пеш аз милод, аз рўзи ба сари њокимияти Бобул омадани Селевек
оѓоз мегардад.
Мо њарчанд аз рўи ин маълумот воќеияти ин андешаро аниќу дуруст муайян карда наметавонем, аммо ба хулосаи аниќе омада метавонем, ки фарњанги Хеваи ќадим бо фарњанги Бохтар њамзамон ва
њамреша будааст, ё ин ки аз фарњанги ќадимаи Бохтарї ибтидо гирифта, инкишоф ёфтааст.
Маълумоти таърихї нишон медињанд, ки њатто дар замонњои ќадимтарин одамони муќимии ин љойњо ба њуљуми халќњои њамсоя дучор
шудаанд, вале марзњои худро њифз намуда, шаклу намуди аљдодии худро низ нигоњдорї кардаанд. Ин њол мумкин дар натиљаи он ба амал
омадааст, ки ѓосибон аз кўчманчињое будаанд, ки аз љињати пайдоиши
иљтимої ба халќи муќимї њамзабону њамшаклу њамнажод будаанд.
Кўчманчињои ба давлатњои Осиёи Миёна наздик, ки аз тарафи кўчињои
дигар танг карда мешуданд, одатан ба хоки халќњои муќимї зада медаромаданд. Шиддати њуљуми онњо он ќадар зиёд буд, ки халќњои муќимї
маљбур буданд ба кўчманчињои ѓолиб итоат кунанд.
Аз дигар кўчињо пештар1 , аз рўи сарчашмањои чинї, ба вилоятњои
муќимї ќабилаи сэ ё сай њуљум овардааст, ки аз рўи эътирофи њамаи
муњаќќиќон ин халќ бо сакоињо, ки таърихнигорони юнонї дар бораашон
навиштаанд, як њастанд. Сакоињо шоњигарии юнонї–бохтариро барњам
зада, мамлакати халќњои Дахро, яъне Суѓд ва Бохтарро забт намуданд.
1Веселковский П. Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве от
древнейших времен до настоящего. СПб, 1877. с. 2 ва давомаш.
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Сабаби ин њуљуму забткорї дар он буд, ки сакоињои Љунгара худашон ба њуљуми халќњои кўчманчии дигар – Юэљњо ва Усунњо, ки дар
навбати худ аз љониби Хунњои аз Гобу Хуанхе то кишвари Илї ва вилоятњои атрофи кўлњои дохилиосиёї зиндагикунанда танг карда шуда
буданд ва ин њуљуми кўчињои дур боиси ба пеш њаракат кардани ин
ќабилањои наздик гардида буд. Аз думболи сакоињо ба Мовароуннањр
Юэљњо фурў рехтанд. Ин воќеаро Чжан-Сян (сафири «Кишварњои
Ѓарб» дар охири асри II то милод) чунин тасвир мекунад: «Хонадони
Юэљњо мамлакати байни Дун-Хуан ва ќаторкўњи Силян-Шан (Тангути
њизира)-ро ишѓол менамуд; ваќте ки хуннњо онњоро шикаст доданд, аз
он љо дур шуда, ба Дахњо зарба заданд ва заминњои онњоро забт намуданд, љои истиќомати доимии худ – ќисмати шимолии дарёи Гуй-Шуй
(яъне Амударё)-ро ќарор доданд». Дар бораи сарзаминњои Юэљњо сухан
ронда, Чжан Сян мегўяд, ки он ќариб 3000 мил аз Давон (Фарѓона) дар
ѓарб, дар шимоли дарёи Гуй-Шуй мавќеъ дорад. Аз ин љо, дар ќисмати
љануб – Дахя (Бохтар ва Суѓд), дар ѓарб – Анси (Парфия), дар шимол
Кангюй (даштњои њозираи ќирѓиз) мавќеъ доштанд. Чунин бармеояд,
ки Юэљњо дар тарафи рости соњили Амударё, дар Хоразм сукунат доштанд. Ин Юэљњо баъди аз њудуди Хитой ба ѓарб берун шуданашон аз
љониби нависандањои чинї да-юэљњо, ё аз рўи навиштањои дурусттар
да-юэҷњо, яъне чун юэљњои бузург, ё юэтњои бузург ёд карда мешаванд.
Ин юэтњо чї гуна халќ њастанд? - суол медињад П. Веселевский. На
дар осори нависандагону таърихнигорони юнонї, на дар навиштањои
римиён, давом медињад ў, ин гуна номро пайдо карда наметавонем, аммо ин халќ набояд ба онњо маълум набошад. Дар њаќиќат, нависандагони юнонї ва римї юэтњоро хуб медонистанд, аммо бо номи дигар. Ба
ин назария муайянкунандаи «да»-и чинї, ки маънои «бузург»-ро дорад,
чун калиди мушкилкушо хизмат мекунад, ин калима дар лањљаи форс
маънои сифати маз, мас-ро медињад. Аз ин калима дар навиштањои
нависандагони ќадим номи ќабилаи кўчманчиёни массагет, «гетњои бузург» оѓоз мегардад. Аз ин љо юнонињо ва римињо номи Юэљњо (юэтњо)ро намедонистанд, танњо тарљумаи онро медонистанду халос.
Илова бар ин, маълумоти чинї тахмин мекунанд, ки ањолии нимаи
ѓарбии Осёи Миёна ба оилаи ориёињо мутааллиќ њастанд. «Аз Давон ба
тарафи ѓарб то Анса, - хабар медињанд онњо, - ин халќњо, њарчанд бо
забонњои гуногун гуфтугў мекунанд, вале дар бисёр њолат ба якдигар
монанд њастанд, њатто дар гуфтугў якдигарро хуб мефањманд. Сокинон
умуман чашмони фурўрафта, риши ѓуллї доранд». Ин нишонаи охирин
бисёр муњим аст; ба чинињои чашмонашон барљаста баромада, албатта,
љињатњои зоњирии ањолии њавзаи Сиру Ому бояд бисёр аљиб менамуд ва
онњо инро њамчун њодисаи ѓайримаъмулї ба ќалам додаанд. Барои мо
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бошад, ин тавсифи нишонањои зоњирии ањолии «кишварњои ѓарб» чун
шањодати раднашавандаи он аќидаест, ки ин мардум ба оилаи ориёињо
тааллуќ дорад.
Юэтњо дар ќисмати шимолии Хоразм сокин шуда, чун замони пешин халќи кўчманчї боќї монданд: «сокинон бо чорвои худ аз як љо ба
љои дигар мераванд».
Дар асри V милодї дар навиштаљоти византї халќе гоњ бо номи
хуннњо-эфталитњо, гоњ хуннњо-кидаритњо, ё хуннњои сафед ёд мешавад.
Вивен Сен Мартен тадќиќотњои васеи худро ба ин халќ бахшида, исбот
намуд, ки эфталитњо дар асл наслњои бевоситаи юэтњо – фотењони
Трансоксания (Мовароунннањр) ва айнан њамон шохаи ќабилањоеанд,
ки дар осори нависандагони чинї номи «Еда»-ро гирифтаанд.
Тибќи сарчашмањои чинї дар бораи онњо чунин ахбор гирифта
метавонем: сараљдоди Еда бо Юэљњои Бузург аз як авлод мебошанд
(дигарњо мегўянд, ки Еда – шохаи ќабилаи Гаогюй мебошад). Шањр
надоранд, дар он љое, ки алафу об бисёр бошад, дар хонањои намадин
зиндагї мекунанд. Дар он мулк ароба нест, аз сароља (тахти равон) истифода мебаранд, аспу уштур бисёр аст. Халќи берањм, љасур ва љанговаранд.
Дар бораи ин Едањо (эфталитњо) тафсилоти нависандањои византї
аз маълумоти чинињо тафовут доранд. Фарќи асосї дар он аст, ки Еда
аз рўи сарчашмањои чинї, мулки кўчманчињо аст, бовуљуди он ки
њокими онњо дар шањр њаёт ба сар мебарад; аз маълумоти юнонї эфталитњо халќи муќимї њастанд. Чунин шуда- наш мумкин аст, ки Еда дар
аввалњо халќи кўчї буда, њангоми ба Хоразм – ба мамлакати аз ќадим
муќимї омадан њам, яку якбора муќимї нашуд, балки кўчманчигии
худро дар худи Хоразм њам идома додааст; аммо њангоме ки византиягињо дар бораи эфталитњо хабар ёфтанд, онњо аллакай кўчманчї набуданд, онњо дар ин бора ба иштибоњ роњ дода наметавонистанд. Чинињо
бошанд, аз рўи хотирањои кўњна, ки дар навиштањои ќадим мањфуз буданд, онњоро њануз њам халќи кўчманчї мешумориданд.
Акнун бубинем, Прокопий онњоро чї гуна ќаламдод мекунад:
«Агарчи эфталитњо – халќи ќабилаи хуннњо њастанд, вале онњо бо хуннњои ба мо маълум омезиш наёфтаанд, бо онњо якљоя зиндагї намекунанд, вилоятњои бо онњо њамсарњад надоранд; онњо бо форсњо дар шимол, дар он љое, ки халќе бо номи Горго љойгир аст, њамсарњаданд, дар
он љое, ки байни онњо ва форсњо барои сарњад зуд-зуд љангу задухурдњо
ба амал меояд. Онњо ба мисли ќабилањои хуннњо кўчманчї нестанд,
аммо аз даврањои ќадим дар мамлакати њосилхез зиндагї доранд ва њељ
гоњ ба сарзамини римињо њуљум наовардаанд, магар якљоя бо лашкари
модњо. Аз њамаи хуннњо танњо онњо сафедпўстанд ва чењраашон зишт

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

69

нест. Дар зери њукмфармоии як шоњанд, љомеаи ободу ќонуну ќоидањои
хуби шањрвандї доранд, нисбат ба худ ва дигарон адолатро на бадтар
аз римињо ё дигарњо риоя мекунанд». Ин эфталитњо ё «хуннњои сафед»
дар осори таърихнигорони мусулмони Форс (Мирхонд) бо номи
њайтолї, дар осори нависандањои арманї – тоталњо ва ѓайра ном бурда
мешаванд. Аз навиштањои таърихнигорони арман мо мефањмем, ки
аршакњои бохтарї, ки ќисматњои шимолу шарќии Форсро ноором мегардонданд, дар охири асри IV милодї аз тара- фи теталњо тобеъ гардонда шуда буданд; ин теталњо дар навбати худ ба Форс њуљум оварда,
онро ба харобазор табдил доданд, ки дар ин њол ќуввањои асосии њарбии Сосонињоро, ки бо римињо мељангиданд, ба худ љалб карданд. Аз
ин сарчашма дарёфтан мумкин аст, ки эфталитњо гоњо њокимияти Сосонињоро эътироф мекарданд ва талаботњои онро иљро менамуданд.
Эфталитњо дар таѓйироту табаддулоти Форс иштироки фаъолона
доштанд, њатто форсњоро маљбур мекарданд, ки хирољ дињанд. Масалан, Фирўз Палаш (солњои 488-491) ду сол ба эфталитњо хирољ месупурд. Бародари Палаш – Ќубод бо ёрии 30 њазор лашкари эфталитњо
тољу тахтро соњиб шуд. Писари Ќубод – Нўшервон бо юнонињо сулњ
баста, сипоњи худро ба љониби Туркистон, Кобулистон ва Саѓониён
ронд; ў сарзамини эфталитњоро ба худ тобеъ намуд. Аммо форсњо аз
болои эфталитњо дуру дароз њукмронї карда натавонистанд; Дар садаи
VI эфталитњо аз тарафи халќи нави осиёимиёнагї – туркњо, бо талаффузи чинї – ту-кюе мутеъ карда шуданд.
Боз ба ќафо бармегардем. Баъди баромада рафтани юэљњо, усунњо
дар Илї монданд ва дар он љо ќуввату иќтидор ва тавоної пайдо карданд.1 Њокими онњо Кюн-ми ё Кюн-мо ном дошт ва истиќоматгоњи ў,
аз рўи сарчашмањои чинї – Чи-гун-чи, яъне «шањри водии сурх» буд.
Он дар дурии як чаќрим аз Ян-Хай ё Же-Хай, яъне Иссиќкўл воќеъ
гардида буд. Солноманависони чинї чунин мешуморанд, ки шумораи
онваќтаи усунњо 120000 оила ва 630000 нафар буд ва лашкари онњо, ки
ба он ду сарлашкар сардорї мекард (бо номњои Талу ва Дару) аз 18 000
сарбоз иборат буд. Дар ин љо, дар Ил, Бал- хаш ва Иссиќкўл усунњо
мамлакатеро ишѓол карданд, ки пеш ба халќи сай ва сэ мутааллиќ буд.
Мамлакати онњо, ки ба тарафи ѓарб (то Хан Кэу) хеле дур пањн шуда
буд, чуноне чинињо мегўянд, аз як водии пањновар иборат буда, дорои
чарогоњњои хубу сералаф ва рамањо – боигарии асосии усунњо иборат
буд. Аммо ин љо хеле хунук ва боронї буда, кўњсорашро љангалњои дарахтони сузанбарг ва пањнбарг фаро гирифта буданд. Халќ њамчун
1Риттер К. Землевладелие Азии. Китайская империя, независимая Татария, Персия и
Сибирь. СПб. 1859, с.128 ва давомаш.
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хуннњо њаёти кўчї ба сар мебурд. Машѓулияти асосии онњо асппарварї
буд; бойњо то 4000-5000 асп доштанд. Чинињо усунњоро даѓал, љоњил,
ањдшикан ва хунхор мешумориданд.
Хуннњои нисбатан пуриќтидортар зуд-зуд ба сари онњо тохт
меоварданд, бояд гуфт, ки њатто як њокими усун дар ин љангњо њалок
гардид. Ривояте њаст, ки писари ин њокимро ба таври аљиб модагурге
сина маконда ва кадом паррандае ба ў хўрок меовард. Шанюни хуннї
аз ин муъљиза хабардор шуда, ин кўдакро доди Худо донисту тарбия
намуд ва ба ў тахти подшоњии падарашро бо унвони Кюн-ми баргардонд ва ўро њокими вилоятњои ѓарбии худ таъйин кард.
Ин њолат ќудрату тавоноии усунњоро боз њам бештар намуд, њарчанд хуннњо њанўз њам дар болои онњо њукмронї мекарданд. Чинињо бо
онњо воситањои наздикшавї ва иттифоќ шуданро мељўстанд. Барои мустањкам шудани ин иттифоќ як шоњдухтари чинї ба Кюн-мии усунї
њамчун Кюн-ди – малика-духтари чинї ба занї дода шуд. Ин воќеа соли 107-и то милод ба амал омад; он ваќт нахустин ќаср барои маликаи
бадбахт сохта шуда буд, барои ма- ликае, ки солноманависи чинї Мадуан-ли дар борааш сурудњои њузновареро сабт намудааст. Онњоро
њамчун намунаи сурудњое, ки хусусияти иљтимої-њаётї доранд, меорем:
«Наздиконам маро ба шавњар доданд ва маро во доштанд, ки дар кишвари дур иќомат ихтиёр кунам. Хонаи намадини сиёњи камбаѓалона
ќасри ман аст; гўшти хом хўрок ва дўѓи турш нўшокии ман аст».
Ќудрату тавоноии усунњо афзуд; онњо њамроњи чинињо якчанд бор ба
душманони ѓолиби худ њуљум оварданд ва боиси сусту заиф шудани
онњо дар ѓарб гардиданд. Вале дар замони подшоњии набераи маликае,
ки дар боло аз ў ёд кардем, яъне У-тси-ти (Узузюту) таќсимшавии
усунњо ба Кюн-мии калону хурд ба амал омад, ки дар натиља онњо заиф
гардиданд. Кюн-мии хурд ба тарафи кўњњо, ба шимол, ба он 107 тарафи
дарёи Илї, ќарибињои Љунгараи Алатов рафта, њамин тариќ пойтахти
худ – Чи-гу-чинро, ки дар ќисмати љанубии Иссиќкўл дар Ќизилсўи
њозира воќеъ буд, тарк намуданд. Баъди ин, як ќисми онњо аз тарафи
ќабилаи сиянбї – авлодони шимолии хуннњо бо њуљумњои беохир танг
карда шуданд; сянбї, ки халќ ин номро ба онњо дода буд, худ дар тобеияти тунгузњо ё корегияњо, чунон ки як гурўњи сянбинињо тахмин мекунанд, буданд. Сянбї як ќисми усунњоро аз чарогоњњо бароварданд ва
онњоро маљбур сохтанд, ки ба ѓарб аз пайи юэљњо раванд. Онњо њамроњи юэљњо тадриљан то асри I пеш аз милод тамоми заминњои шоњии
Бохтар ва њатто паси Њиндукушро ишѓол намуданд. Наздик ба соли
заминњои усунњо ва ањолии он аз тарафи Ту-кюе (туркњо) ѓасб карда
шуданд ва сафири Византия – Зимарх соли 568 на танњо ќисмати ѓарбии
Тян-шон, балки Трансоксонияро дар зери њукмронии туркњо дарёфт.
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Ин усунњо (дар ќадим хэу-сун ва дар забони чинии навтарин – усун
аз рўи шањодати Аб. Ремюза барои омўзиши этнографии Осиё аз он љињат
мароќангезанд, ки онњо ба якчанд авлоди соки- нони Осиёи Марказї људо
мешаванд ва хеле гуногунанду аз дигар ќабилањо аз рўи навиштаљоти
чинї, ба нажодњои чашмкабуд ва малламўй мутааллиќанд.
Юэљњо ва усунњо, инчунин туркњо, аз нахустин халќњои давраи
таърихї мебошанд, ки аз Шарќ ба ин сарзаминњо омадаанд ва шаклу
намуди сокинони ин мамлакатро таѓйир додаанд.
Дар асри VII милодї арабњо чун истилогарон ба ин кишвар дохил
шуданд.
Њукмфармоии арабњо дар Осиёи Миёна на мустањкам буд ва на
давомнок. Халифањо он ќадар ќуввату ќудрате надоштанд, ки ба
таќдири музофотњое, ки забт карда буданд, ба хости худ мудохила кунанд. Њокимону волињое, ки арабњо таъйин мекарданд, худро он ќадар
мустаќил нигоњ медоштанд, ки њатто њукуматро ба фарзандони худ ба
мерос мондаанд. Ба халифањо танњо як роњ – мусолиња боќї монда буд
ва онњо ягон хоњишу иродаи худро љорї карда наметавонистанд. Онњо
танњо имкон доштанд, ки њокимони ба худашон номаќбулро иваз кунанд. Њамин тариќ, дар Осиёи Миёна хеле зуд сулолањои мустаќиле ба
миён омаданд, ки халифањоро танњо чун сарвари дин эътироф мекарданд.
Мањз аз њамин давра људошавї ва истиќлолиятхоњии музофотњо оѓоз гардид. Пеш аз дигарон Тоњирињо дар Хуросон (аввали асри III њиљрї),
баъди онњо Саффорињо дар Суљистон (охири асри III њиљрї) истиќлолият
ба даст оварданд. Њамаи онњо забону адабиёти форсиро пос медоштанд ва
њифз мекарданд, зеро ин фарњанг ба эњёи онњо мусоидат намуда буд.
Аммо мустаќилияти сулолањо дер идома наёфт. Њанўз дар ањди
Сомонињо афзоиши таъсири туркњо дар идоракунии дохилии мамлакат
ба вуљуд меояд. Баъзе саркардањои њарбии туркнажод нуфузи хеле калон доштанд. Як урда (гурўњ)-и оѓузњо (туркманњо) бо розигии њукумат
(Сомонињо) ќисме аз заминњоро дар Мовароуннањр соњибї карданд.
Ахиран, дар замони њукмронии илоки беирода – Наср соли 999 ба
њукуматдории ориёињо ба таври абадї хотима гузошта шуд.
Забони тољикон. Тољикон бо забони форсї гуфтугў мекунанд.
Онњо ба шохаи эронињо – халќњои тасхиркунандае тааллуќ доранд, ки
як ваќтњо бо забони зандї*, бо забони Авасто ё китоби муќаддаси ќадимаи форсї, бо забони навиштаљоти силсилаи нахустини шоњони бузурги Форс ё бо онњо алоќаманд сухан мекунанд. Аз Занд ва омехташавии он бо унсурњои семитї забони пањлавї пайдо шуд ва аз охирин –
форсии нав1. Ба гурўњи забонњои зандї – забони курдушњои ќадим,
1

Пешел Оскар. Народоведение. Петербург. 1890, с. 532-533.
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курдњои њозира, ки аз љињати љуѓрофї дар гўшањои дури кўњњои Эрон,
дар љониби Месопотамия ва дар баландињои Арманистон љо гирифтаанд, эронињо ё осетинњои Ќафќоз, балуљњо – дар Балуљистон ва ахиран,
афѓонњо дар Афѓонистон, ки худро паштун ва забони худро паштунї
меноманд, дохил мешаванд. Њамаи тољикон бо лањљањои гуногуни
форсї гуфтугў мекунанд, аз тољики бухорої сар карда, ки бо асолату
тозагии лањљаи форсии худ ифтихор дорад ва ахиран, то сарикўлињо ва
вахонињо, ки бо ифодањои образноку номафњум гуфтугў карданро ёд
гирифтаанд, як халќ њастанд. Со- кинони Хуљанд – истиќоматкунандагони Ѓулакандоз ва Ќистакўз (наздикии Хуљанд) забоне доранд, ки аз
љињати талаффуз ва шаклњои грамматикї аз забони дигар тољикон поктар аст1. Ин њолат махсусан, дар Хуљанд бештар мушоњида мешавад.
Хуљандињо усулу ифодањоеро истифода мебаранд, ки онњоро замоне
шоири ќадимии форс – Рўдакї, мутаваллиди Бухоро ба кор мебурд.
Сокинони водињо бародарони њамхуни худ – тољикони кўњистонро
ѓалча меноманд, њарчанд, ки худи кўњистониён худр тољик мегўянд ё бо
номи он мањалле, ки истиќомат мекунанд, худро муаррифї мекунанд.
Ба ѓайр аз лањљаи мањаллї, ки бо он кўњистонињо танњо байни худ, барои он ки суханони онњоро бегонањо нафањманд, гуфтугў мекунанд,
онњо дар аксар њолатњо бо форсї њарф мезананд. Лафзи онњо мулоим,
ифоданок ва хушоњангу форам аст, махсусан забони сокинони дењањои
соњилњои дарёи Панљ (ќисматњои водии Шоњдара ва Ѓунд), ки дар он
љойњо калимоти ќирѓизї умуман шунида намешаванд. Дар гуфтугўйи
мардуми болооби дарёњои номбаршуда, ки бо Помир њамсояанд,
баръакс, калимоти ќирѓизї бисёр истифода мешавад. Тољикони
кўњистон каме мад кашида, нутќи худро бо имову ишора баён мекунанд, ки ин оњангнокї ба гўши аврупої аљиб мерасад2.
Ба ѓалчањо – сарикўлињо, вахонињо ва шуѓнонињо, мардуми
Мунљон, ќисми болоии водии Лудхо ва вутисањо (мардуми Санглох ва
Ишкошим)-ро дохил мекунанд. Мардуми Њисор, Дарвоз ва Ќаротегин,
дар ќисмати шимоли дарёи Оксус ва Бадахшон ба ин гурўњ ќаробати
наздик доранд, њарчанд ки онњо айни њол бо форсї ё туркї гап мезананд ва дар баъзе љойњо бо хуни ўзбекї 3 омезиш ёфтаанд. Њолати аз
байн рафтани забонњо, шояд, чунин ба амал меояд, ки ќабила аввал бо
ду забон гап мезанад, њамчунон ки њоло дар Сарикўл, Шуѓнон ва Вахон
ѓайр аз забони худ бо форсї сухан меронанд ва дар водињои Сват, Кунар ва Панљкора ќабилањои дард (Дардистон номи умумии водињоест,
1
2
3

Вамбери А. Путешествие по Средней Азии. СПб. 1865. с.189
Серебренников А.Г. Памир. //Ежегодник Ферганской области. Љилди. 1. Барориши. 190
Биддельф К. Народы населяющие Гинду-Куша. Ашќобод. 1886. с. 21 ва давомаш.
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ки дар байни Панљоби Ѓарбї ва Њиндукуш доман пањн кардаанд) ба
ѓайр аз лањљаи худ, боз ба забони пушту гуфтугў мекунанд. Бо гузашти
ваќт дар натиљаи муносибату муошират бо њамсояњо ин њолат водор
менамояд, ки аз ду забон њамон забонеро интихоб кунанд, ки бештар
пањн шудааст, дар ин њол забони бегона метавонад пурра забони
мањаллиро танг кунад. Набудани хат метавонад ин њолатро битезонад.
Забонњое, ки бо онњо ѓалчањо гуфтугў мекунанд, ба андешаи мо, аз
забони ќадимии форсї (зандї) пайдо шудаанд. Забони идгоњ, ки дар
водии Лидхо бо он гуфтугў мекунанд, фаќат шеваи мунљонї аст; аз рўи
сохт он ба забони ѓалчањо монанду наздик аст, ки грамматикаи онро
Шау дарљ намудааст. Ба ин монанд, идгоњ аз дигар забонњои дардї бо
истифодаи зиёди овози «в» тафовут дорад ва бо он ки дар ин забон барои ифодаи замонњои њозира ва оянда танњо як замон вуљуд дорад.
Дар љанубтари онњо ба Њинд, дар водињои Сват ва Панљкор ва водии Кунар ба забоне гуфтугў мекунанд, ки ба санскрит бешта наздик аст.
Забони ховарї (ё читролї) бо забонњои номбаркардаамон монандї дорад, эњтимол, он њалќаи мобайнии онњоро ташкил дињад.
Умуман, эътироф шудааст, ки Бадахшон ва ќисмати болоии водии
Оксус аз нахустин бошишгоњњои нажоди ориёї мањсуб мешаванд.
Муњољироти онњо ба љануб, эњтимол, давомнок буд ва аввалан дар
натиљаи афзоиши табиии ањолї ба амал омада буд, на аз њирси кишваркушоию забткорї. Ваќте ки онњо дар заминњои боз њам њосилхезу
иќлимаш мусоид сокин шуданд, шумораи онњо афзудан гирифт. Дар ин
њол, дахолатњои њарбї, ки ањамиятнок буданд, вусъат ёфтанд. Ѓалчањо,
ѓолибан авлоди њамонњое њастанд, ки дар мањалњои худ мондаанд ва
дар даврањои минбаъда ба водињои камбар ронда шудаанд ва онњо то
кунун дар ин љойњо зиндагї доранд. Дар баъзе њолатњо, масалан, ба водии Лудхо њаракат карда, онњо аз ќаторкўњи бузург гузаштаанд ва дар
тарафи љануби он дар даврањои нисбатан нав муќимї шудаанд.
Сокинони дењоте, ки ќад-ќади Яѓнобдара воќеанд, ба ѓайр аз забони тољикї, боз ба лањљаи махсуси мањаллї гап мезананд, ки барои
мардумони соњилњои Сирдарё ва Амударё, инчунин, барои њамаи
кўњистониён, ки дар болооби дарёи Зарафшон1 зиндагї мекунанд, тамоман нофањмост.
Худи яѓнобињо бовар мекунонанд, ки забони онњо хат надорад;
китоб, афсона, зарбулмасал ва суруд бо ин забон мављуд нест; онњо намедонанд, ки кай ва бо кадом сабаб ба ин љо муњољират кардаанд,
Искандер-тюря. Сведения об ягнобском народе. //Маљаллаи «Туркестанские ведомости». 1881, №4; Реклю Э. Земля и люди. СПб. 1909. Љилди 6. с. 346; Акимбетов Ш.
Очерки Когистана. //Маљаллаи «Туркестанские ведомости». 1881, №3.

1
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танњо ривояти норавшане њифз шудааст, ки ватани аслии онњо Кашмир
аст. Саволе ба вуљуд меояд, ки оё онњо сияњпўшон, яъне кофирон нестанд? (Ш. Акимбетов). Ягон кас аз ќабилањои дигаре, ки дар кўњњои
Зарафшон зиндагї мекунанд, ба ин забон гап намезананд. Аз омўзиш
ва тањќиќотњои охирин маълум мешавад, ки забони яѓнобї мемирад,
вай рўз аз рўз бештар аз љињати физиологї мустаќилияти худро гум мекунад. Забони яѓнобї аз њар тараф дар ињотаи забони тољикї монда,
гуфтугўи тољикони сокини кўњистон мавќеи онро танг месозад. Ба ин
хулоса моро далелњои зерин оварда расондааст: дар гуфтугўи яѓнобињо
калимањои тољикї бисёр истифода мешаванд, њол он ки барои ифодаи
њамон як мафњум онњо дар забони худ калима доранд; дар шеваи
яѓнобињо калимањои тољикие њастанд, ки бо анљомањои яѓнобї меоянд
ва баръакс калимањои яѓнобї бо анљомањои грамматикии тољикї ба
кор бурда мешаванд, њатто ифодањои зиёди тољикї бо шаклњои дастурии тољикї истифода мешаванд.
Гуфтугўйи яѓнобињо бо суръати талаффуз ва номафњумии калимањо фарќ мекунад. Аксари бандакњои охири калимањо дар нутќи онњо
бо калимањои дар оянда талаффузшаванда њамроњ карда мешаванд. Талаффузи худи калимањои тољикї низ дар нутќи яѓнобињо бо шакли вайрону ѓалат аст.
Намунањои нутќи яѓнобї, ки онњоро Искандар-тура љамъоварї
кардааст, аз тарафи мутахассисон тањќиќ карда шуд ва маълум гардид,
ки он ба гурўњи шевањои эронї мутааллиќ аст; дар ин шева бисёр хусусиятњои забони ќадимаи эронї њифз ва нигоњдорї шудааст, ки дар дигар
шевањои њозиразамони кишвари Туркистон ин њодисаи камназир аст.
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В.В. Бартолд
ТОЉИКОН*
Ањолии тањљоии Туркистони њозира халќњои эронинажоданд
(ориёинажоданд). Зимнан масъалањои мураккабу бањсталаби ватани
ќавмњои эронї (ориёї), њудудњои пањншавии онњо дар замонњои ќадим
ва пайваста мањдуд шудани ин марзњоро дар асрњои миёна як сў
гузошта, бо таъйини њамин далел иктифо менамоем, ки дар тули беш аз
1500 сол, аз садаи VI то мелод, дар њудуди Туркистони њозира аз ду
њалќи муттамаддини эрониасл суѓдиён ва хоразмињо ёд мешавад.
Дар лавњаи дахмаи Доро, ки дар њаволии харобањои Персепол
дарёфт шудааст, миёни ќавмњои дигари империяи ў (522-486) тасвири
марди суѓдиву хоразмї низ ба назар мерасад.
Маълумоти камубеш даќиќро доир ба забони њар ду халќ мо
танњо аз давраи фаношавии онњо дар даст дорем. Ин маълумот дар
асари донишманди хоразмї Берунї, ки соли 1000 мелодї бо забони
арабї таълиф шуда ва оид ба солшумории халќњои гуногун бањс
мекунад, зикр шудааст.1 Доир ба таќвимњои суѓдию хоразмї сухан
ронда, Берунї номи хосаи моњњову рўзњо, маросимњои динї ва амсоли
инњоро наќл менамояд. Аз рўи ин номњо хусусиятњои шевагии њарду
забонро ба забони форсї ќиёс кардан имконпазир аст.
Аз миёни ду халќи зироаткору муттамадини эрониасли
(ориёиасл) Осиёи Миёна солиёни дароз танњо хоразмињо истиќлоли
сиёсї доштанд. Истиќлоли онњо то таъсиси империяи Ҳахоманишиёни
форс давом кард. Хоразмињо муддате ба форсњо тобеъ шуда, сипас аз
тобеият рањоӣ ёфтанд, њангоми истилои Искандари Маќдунї (330-527)
Хоразм шоњи худро дошт, њол он ки кишвари суѓдиён, ки маркази он
њавзаи Зарафшон буд, музофоти форсњо мањсуб мешуд.
Чунон ки маълум аст, Хоразм ба истилои Искандару шоњони
Юнону Бохтар ва халќњои бодиянишини Осиёи Миёнаи то ислом дучор
нагардидааст. Истилои мусулмонон ба истилои сиёсї ва њатто сонитар
ба махсусияти нажодии Хоразм хотима дод; вале њокимони мусулмон
то охирин хонњои узбеки Хева унвони шоњони тоисломии Хоразм* В.В. Бартолд. Тоҷикон // Садои Шарқ, 1990.- № 1. – С. 92-103. Тарљумаи Мирзо
Муллоањмадов.
1 Матлаби «Осор-ул-боќия»-и Абурайњони Берунї аст. Њоло ёдгорињои љолиби
забони суѓдї ба даст омадаанд ва муњимтарини онњо њуљљатњое мебошанд, ки соли
1932 дар ќалъаи Муѓи дењаи Хайрободи ноњияи Айнї ёфт шудаанд. Аз ёдгорињои
забони хоразмї бошад њуљљатњои асрњои III –IV–ро, ки дар њафриёти Тупроќќалъа
солњои 1949-1953 кашф шудаанд, мисол овардан мумкин аст.
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хоразмшоњиёнро ќабул мекарданд. Аз тамоми рутбањои њокимони тоисломии вилояти људогонаи Туркистон танњо ин унвон то рўзгори навин расидааст. Вилояти Суѓд ба салтанати Искандар ва сипас ба давлати Юнону Бохтар дохил шуд, ба њар њол аз асри II то мелод ва њатто аз
ин њам пештар, вай борњо ба њуљуми халќњои бодиянишин дучор гардид, аз ин рў дар ин љо мисли Хоразм барои эљод ва тањкими истиќлоли
сиёсї заминаи мусоиде муњаё набуд. Танњо каме ќабл аз истилои мусулмонон њокими Самарќанд то андозае њокими куллии мардуми суѓд
гардида, унвони «ихшиди суѓди»-ро (њамин унвони «ихшид»-ро њокими
Фарѓона њам дошт) гирифт, вале њукумати ихшидњо хело ноустувор буда, дар давраи исломї зуд аз байн рафт ва дар њаёти минбаъдаи
Туркистон асаре боќї нагузошт. Вале суѓдиён ба љараёни таърихи
фарњанг назар ба хоразмињо бештар таъсир расонидаанд ва интишордињандагони фаъоли тамаддуни Осиёи Наздик дар ноњияњои шарќи
Туркистон буданд. Таърихи ин љабњаи фаъолияти суѓдиён танњо ба туфайли бозёфтњои бостоншиносї дар Туркистони Чин ва ноњияњои марзии худи Чин равшан хоњад шуд. Дар асоси муќоиса бо маълумоти Берунї оид ба забони суѓдї забони њуљљатњои асри I мелодї, ки дар яке аз
бурљњои садди Чин дар наздикии ноњияи марзии Дунхуан1 ёфт шудаанд,
суѓдї дониста шуд. Алифбои ин њуљљатњо бо яке аз навъњои алифбои
сомии шарќї ё худ оромї, ки ба Осиёи Миёна аз тариќи Форс ворид
шуда буд, мансуб аст, њамин гуна санадњои дар ноњияи Лоб Нор низ ёфт
шудааст. Дар ќисмати ѓарбии ноњияи Турфон низ ёдгорињои адабиёти
динї – буддої, монавї2 ва насронї ба забони суѓдї ёфт шуда буданд, ин
ёдгорињоро ба асри VII ва ба ќарнњои баъд нисбат медињанд, умуман мо
дар онњо низ њамон алифборо бо шакли хеле таѓйирёфта мебинем.
Муњаќќиќи асосии забони суѓдї марњум Гото3 миёни њуљљатњои
ќаблии суѓдї ва ёдгорињои буддої тафовути забонї намебинад, њарчанд дар байнї онњо фосилаи зиёди замонист. Ёдгорињои монавї ва
насронӣ ба шевањои баъдина навишта шудаанд, зимнан байни шевањои
ёдгорињои монавї ва насронї низ тафовути чашмрас мављуд аст. Илова
1 Тибќи тањќиќоти В. Њеннинг, њуљљатњои суѓдии аз Дунхуан ёфта, на ба асри I, балки
ба ибтидои асри IV мелодї рост меояд. (Шарњи мураттиб).
2 Таълимоти монавї дар асри III мелодї пайдо шудааст ва ба ќаробати ѓояњои дини
форсии ќадим (зардуштї) бо буддої ва насронї асос ёфтааст. (Шарњи муаллиф).
3 Гото (Gauthiot) Робер (с.1876-1916) – забоншиноси машњури фаронсавӣ, ки ба тањќиќи
масъалањои муќоисавии забонњои њиндуаврупої машѓул гардида, забонњои олмонї,
балтї, финнию угориро омўхтааст. Муаллифи як ќатор китобњо оид ба эроншиносии
умумї аст. Аз љумла, ба забони суѓдї марбут будани њуљљатњои аз Дунхуан пайдо
намударо муайян намуд ва муаллифи аввалин граматикаи забони суѓдї мебошад.
Солњои 1913-1914 њангоми сафараш дар Осиёи Миёна доир ба забонњои мављудаи эронии
минтаќа маводи зиёде љамъ овард. (Шарњи мураттиб).

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

77

бар ин монавињо ва насронињо алифбои миллии суѓдї њамчунин
алифбоњоеро, ки пайравони ин ду дин ба Осиёи Миёна оварда буданд,
истифода мекарданд.
Дар бобати таъсири фарњангии эрониёни Осиёи Миёна ба бодиянишинон дар ањди Њахоманишиён, Искандар, ворисони ў ва шоњони юнону
бохтар маълумоти даќиќе нест. Осори фаъолияти тиљоратию фарњангии
суѓдиён танњо аз замони ба истилоњ давлати њинду скифњо, ки дар асри II
то мелод тавассути тахорињо, ё кушониёни аз шарќ омада (ба эњтимоли
ќавї ин халќ низ эрониасл (ориёиасл) буд), салтанати юнонию бохтариро
хароб кардааст, таъсис ёфта буд, шуруъ мешавад. Дар асри II ба Туркистон чинињо ворид шудаанд, ки ин боиси ривољи тиљорат гардид. Аќидае
њаст, ки ќадимтарин алифбои ба мо маълуми туркї – энисеиву урхонї
(дар соњили њарду дарё катибањо ёфт шудаанд, дар байни онњо катибањои
таърихии урхонии асри VIII ањамияти хосса доранд), аз суѓдї реша мегирад. Асоси суѓдии алифбои дувуми туркї, яъне уйѓурї мансуб ба халќест,
ки таќрибан сад сол (744-840) дар Муѓулистон њукмронї карда, сипас
муддатњои тўлонї дар он ќисмати Туркистони Чин, ки њоло шањрњои Хоми (Камул), Турфон, Гучэн ва ѓайра воќеанд, њукумат рондааст.
Сарфи назар аз алоќамандии хат бо таблиѓоти дин дар Осиёи Миёна
њам мисли дигар љойњо таъсири алифбои суѓдї нисбат ба алифбоњое, ки
мубалиѓони дини буддої (алифбои њиндї), насронї (суриёнї) ва монавї
(њуруфи оромї) овардаанд, ќавитар будааст. Њар чи бештар аќидае боло
мегирад, ки алифбои уйѓурї, ки аз он сонитар алифбои муѓулї (аз муѓулїманљурї) ба вуљуд омадааст, на аз алифбои суриёнї-насронї, ки пештар
дар ин фикр буданд, балки аз суѓдии миллї, ки бештар тавасути буддоињо
мањфуз монда буд, вале насрониёну монавињо низ онро баробари алифбои
динии худ истифода мебурданд, пайдо шудааст. Шабоњати њарфњои
суѓдию уйѓурї ба њам аз рўи мушоњидаи Гото чунон зиёд аст, ки њатто
наметавон байни ин ду алифбо њадде гузошт. Катибаи бо забони суѓдї
дар Муѓулистон ёфтшуда якљоя бо катибаи чинии хони уйѓур дар дар
асри IX, ки аз дини монавиро ќабул кардани уйѓурњо дар соли 762 њикоят
мекунад, аз љињати шакли њуруф комилан бо уйѓурї монанд аст. Њамин
тавр алифбои сомї ба шарофати суѓдињо то Уќёнуси Бузург пањн гардид.
Замони инкишофи тиљорати суѓдињо асри VIII буд, ки он ваќт ватани онњо гоњо ба њукумати олии хонњои турк (бартарии сиёсии туркњо
дар Туркистон дар асри VI муайян шудааст), гоњи дигар ба њоќони Чин
тобеъ буд. Тиљорати беруна ба инкишофи нерўи сиёсиашон мусоидат
мекард, суѓдињо аз ин на танњо барои сафарњои тиљоратї, балки љињати
бунёди марказњои савдо дар мамолики дурдаст низ истифода мекарданд. Дар ин хусус илова бар бозёфтњои бостоншиносї ахбори китобии чї муаррихони њамзамони чинї ва чї муаллифони баъдинаи ис-
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ломї мављуданд. Дар сарчашмаҳои чинї аз мустамликаи суѓдињо дар
Лоб Нор1, ки дар асри VII таъсис ёфта, пас аз сад сол андаке мухторият
пайдо кардааст, ёд мешавад. Сайёњи чинї Сюан Тсзан, ки соли 630 аз
Туркистон гузар карда буд, тањти номи Сули (тахмин мекунад, ки Сулик – шакли буддої ва монавии калимаи Суѓдист, ки њарфи «д» ба «л»
табдил ёфтааст) њамаи кишварро аз соњили дарёи Чу то Шањрисабз мутањид мекунад, дар њама љо забон ва хат якто буд, бо ин хат аз боло ба
поён (чунон ки баъдтар уйѓурњо њам) менавиштанд. Аз гуфтањои Сюан
Тсзан пайдост, ки он замон дар сарзамини суѓдиён ойини буддої расм
набудааст, мисли он ки дар ањди ислом миёни суѓдиён ѓайр аз пайравони дини зардуштї монавињову насронињо низ буданд, вале буддоињо
набуданд. Аз ин рў ёдгорињои адабиёти буддої бо забони суѓдї, агар
онњо дар њаќиќат ба асри VII мансуб бошанд, на дар ватани суѓдиён,
балки дар мустамликањои дурдасти онњо нигошта шудаанд. Дар бораи
сарзамини сарторсари суѓдњо то соњили Чу ба љуз њикояти Сюан Тсзан
дигар маълумоте нест, вале аз фаъолияти мустамликадории суѓдиён то
води дарёи Чу муаллифи исломии асри XI Мањмуди Ќошѓарї сухан меронад; ӯ дар бораи халќи сугдак менависад, ки онњо «мардуми дар Баласаѓун2 маскун шуда; онон аз он Суѓданд, ки байни Бухорову Самарќанд аст, фаќат эшон либоси туркиро ќабул кардаанд».
Дар љои дигари асари мазкур гуфта шудааст, ки «Ањли Баласоѓун ба
суѓдию туркї њарф мезаданд, бад-он сон сокинони Тароз3 ва Шањри
Сафед низ».4 Ба назарам ањолии Баласоѓун ва љойњои дигар дар асри XI
марњилаи охирин аз даст додани забони худро тањти таъсири туркон аз
сар мегузаронид; њанӯз одамоне буданд, ки ба суѓдї њарф мезаданд, вале
аллакай одамони танњо ба суѓдї такаллумкунанда набуданд. Дар хусуси
мустамликањои суѓдї дар самти шарќ Мањмуди Ќошѓарї чизеро зикр
намекунад, вале љуѓрофони номаълуми форси охири ќарни X дар бораи
панљ дењаи суѓдї дар мулки тугузњо, яъне дар њамон ќисмати Туркистони
Чин, ки ёдгорињои адабиёти динии суѓдї ёфт шуда буданд, маълумот
медињанд. Муаллифи мазкур илова мекунад, ки дар байни ин суѓдиён
насрониҳо, габрњо (зардуштињо) ва «сабињо» буданд; унвони охирин дар
он замон умуман нисбат ба будпарастон аз љумла буддоињо истифода
мешуд, дар Самарќанд монавињоро низ њамин тавр меномиданд. Аз ин
маълум мешавад, ки мустамликањои суѓдї њанўз дар давраи то исломї
Кўл ва минтаќаи њамном дар ќисмати ѓарбии Хитой. (Шарњи мураттиб).
Мањали воќеии ин шањр њанўз маълум нест, ба њар њол он дар водии дарёи Чу
воќеъ будааст.
3 Ё ин ки Талас њоло Авлиё-Ота (имрўз номи Љамбулро гирифтааст).
4 Эњтимол ин шањр дар тарафи ѓарбии Авлиё-Ота љойгир буд.
1
2
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таъсис шудаанд. Њатто дар хусуси баромади суѓдии алифбои туркї муаллифи ибтидои асри XIII Фахриддин Муборакшоњ ёдовар мешавад.
Марзи љанубии Суѓд ва мулки њокимони тоисломии Самарќандро
маъхазњои исломї љое медонанд, ки Сюан Тсзан нишон дода буд, яъне
наздики: «Тоќњои оњанин ё гузаргоњи Бузѓола. Аз паси ин гузаргоњ
сарзамини тохарњо –Тахористон, ки вилояти шимоливу љанубии болооби
Амударёро дар бар мегирифт, шуруъ мешуд. Дар замони Сюан Тсзан дар
Тахористон њанўз буддизм, ки аз сарзамини суѓдињо танг карда бароварда
шуда буд, њукмронї дошт, алифбои махсусе мављуд буд, аз чап ба рост
менавиштанд, аз ин њувайдост, ки алифбои њиндиасл дар назар дошта
шудааст. Аз суханони Сюан Тсзан мављуд будани робита байни ин
алифбо ва алифбоњои дигари њиндї, ки дар Туркистони шарќї – дар Куча
ва Хутан истифода мешуданд, маълум намегардад. Аз муаллифони давраи
исломї дар хусуси алифбои тоисломии Тахористон танњо Самъонї (асри
XII) сухан меронад: зимни тасвири шањри Вашгирд (њоло Файзободи Бухоро) ў аз «њуруфе, ки дар ибтидои ислом дар он љо роиљ буд, маъруф буд
ва дар кутуб мазкур буд», ёд мекунад. Њамин тавр, Самъонї на доир ба
далели нави кашфкардааш, балки оид ба далели ба муосиронаш хеле
маълум сухан мегуяд: вале то имрўз танњо њамин як маълумот расидааст,
«кутуби» Самъонї ёд карда, зоњиран, бепай гум шудаанд.
2
Њуљуми арабњо дар асрњои VII-VIII таркиби этнографии ањолии
эронии Туркистонро таѓйир дод ва барои он истилоњи нав эљод намуд.
Дар Форси тоисломї дар ањди сулолаи Сосониён (асрњои III-VII) аз
лињози љуѓрофї наздиктарин ќабилаи бадавї ба Форс ќабилаи тай буд,
онњо шањри Њираро дар ѓарбии Фурот сохтанд (дар давраи исломї чунон
ки маълум аст, дар наздикии Њира Куфа ба вуљуд омад), ки баъдњо марказї њукумати араб шуд ва дар тобеияти Форс ќарор дошт. Њанўз дар
ќарни III мелодї яке аз муаллифони суриёї, ки дар Эддеса эљод мекард,
калимаи «тай»-ро дар баробари «саракинњо» барои ифодаи њамаи бадавиён ба кор бурда буд. Аз номи ин ќабила дар форсии миёна ё пањлавї (забони адабии форсии ањди портї ва сосонї пањлавї номида мешавад) ва
арманї «тачик» ба маънии араб ба вуљуд омад, дар давраи исломї мо
шаклҳои баъдии он – «тозик» ва «тозї»-ро мебинем, аз калимаи аввал дар
туркї «тељик»1 пайдо шудааст. Табдили њарфи «з» ба «љ»-ро овози «ж»
Доир ба пайдоиши калимаи «тољик» аз калимаи арабии «тозї» ва доир алоќамандии
калимаи «тозї» ба маънои «араб» ва «тољик» нисбати халќњои шарќиэронї бањси
доманадор љой дорад. Баъзе пањлӯњои мулоњизањои В.В. Бартолд аз тарафи олимони соња,
аз љумла Б. Ѓафуров, Боровков ва дигарон рад карда шуданд. (Шарњи мураттиб).
1
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нишон медињад ва дарвоќеъ дар асари Мањмуди Ќошѓарї шакли
«тежик»-ро пайдо кардан мумкин аст1. Мањмуди Ќошѓарї ба монанди
муаллифи дигари турки асри XI Юсуфи Баласоѓунї ин калимаро аллакай ба маънои форс истифода мебарад, вале ќаблан туркњо арабњоро
тољик меномиданд, ки ба ин даши (араб)-и чинї ишора мекунад.
Аз рўи тасавуроти онрўза касе ки исломро ќабул карда бошад,
араб мешуд: њангоме ки ашрофони Бухоро соли 728 ба волии араб Ашрас дар бораи тавфиќи ташвиќоти ислом дар Туркистон хабар додаанд,
онњо ифодаи «кулли мардум араб шуданд»-ро ба кор бурданд. Комилан
табиист, ки барои туркон тељикон (ба талаффузи туркї) на он ќадар ки
мардуми арабиасл, балки бештар намояндагони ислом ва тамаддуни
муслумонї буданд, ки ба назди онњо ба биёбон меомаданд ва миёни
онњо миќдоран эронињои ѓарбї бешубња бештар буданд, зеро теъдоди
арабњои ба Осиёи Миёна омада он ќадар зиёд набуд. Аз ин рў барои
туркон форсї забони «тељикї» шуд, ваќте ки туркњо вилоятњои исломиро забт карданд ва бо ду халќи асосии муслумон арабњо ва форсњо аз
наздик шинос гаштанд, калимаи «тељик»-ро танњо нисбат ба форсњо
нигоњ дошта, тољиконро аз арабњо фарќ мекардагї шуданд, њарчанд
дар аввал форсњо ва дар пайравии онњо мањз арабњоро тољик меномиданд. Эњтимол барои суѓдиён њам тољикон на танњо арабњо, балки
форсњои муслумон низ буданд, вале аз ин тарзи истифодаи калимаи
«тољик» аз тарафи эрониёни мањаллї далеле надорем.
Њамроњ кардани вилоятњои мутамаддини Туркистон ба хилофат
тарзи њайёти мањалро комилан таѓйир дод. Бо њама мувафаќиятњои
тиљоратии суѓдиён дар асрњои VI-VII сохти љомеа дар ин давра њам
монанди замони Искандари Маќдунї буд2. Давраи беш аз њазорсола,
ки аз ањди Искандар то истилои арабњоро фаро мегирад, дар ин бобат
дар Туркистон беасар будааст; њам маќдуниён дар асри IV то мелод ва
њам арабњо дар ќарни VIII мелодї дар Туркистон њукмронии ашрофони заминдорро, ки дар ќалъањои мустањкам мезистанд, диданд, шањрњо
зиёд набуданд ва калон њам набуданд. Њамаи инњо аллакай дар асрњои
аввали ислом таѓйир пазируфтанд: шањрњо зуд вусъат меёфтанд, таВожаи «тежик», баробари вожаи «тољик», бештар аз тарафи Сайфиддини Њиротї,
муаллифи охири асри XIII ибтидои асри XIV, ки оид ба таърихи Њирот асаре таълиф
намудааст ва он баъди вафоти В.В. Бартолд нашр шуд, бештар истифода шудааст.
Ниг. Сайфи Њиравї. Таърихномаи Њирот. Калкутта, 1944.
2 Бо ин навиштањои В.В. Бартолд, ки аќидаи он ваќт дар байни муњаќќиќони Ѓарб
пањншудаи «феодализми абадї» дар Шарќро дастгирї менамояд, умуман розї шудан
мумкин нест. Аммо В.В. Бартолд дар бисёр мавридњо ба ин иштибоњ роњ медињад ва
сабаби асосии он то дараљаи зарурї тањќиќ наёфтани масъалаи мазкур дар замони ў
мебошад. Илми муосири таърих ин аќидаро ба куллї рад мекунад. (Шарњи мураттиб).
1
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баќаи тољирон њар чи бештар бартарї пайдо мекард. Онњо бештар ба
назарам муњољирони Форс буданд, ки ислом дар он љо салтанати сосонињоро сарнагун намуда, барои пешрафти иќтисодию фарњангии халќи
форс роњи васеъ кушод. Дар айни замон форсњо аз рўи ватандўстї суннатњои давлатдории худро, ки намояндааш сосониён будаанд, дастгирї
менамуданд ва ин суннатњо њамроњ бо забони форсї аз тарафи эрониёни Осиёи Миёна пазируфта шуд. Ваќте ки дар њаёти сиёсии мусулмонони Туркистон намояндагони аъёну ашрофи мањаллї аввал њамчун ноиби халифа, сипас ба сифати њокимони ворис ширкат варзидаанд, онњо
худро бо Сосониён њамнасаб шинохтанд: намояндагони сулолаи аз
њама пуриќтидори Сомониён, ки дар асри X ба Туркистону Хуросон
њукмронї мекарданд, чунин амал намуданд, дар асри XII њокимони
мањаллии вилояти Хутал – Кўлоби имрўза њам њаминтавр карданд. Ањолї
њатто дар Бухорои асри X он замон ба суѓдї њарф мезад, вале забони девондории давлати Сомониён дар баробари забони арабї танњо форсї буд,
ки «дарї» (дарборӣ) низ мегуфтанд. Яке аз шоироне, ки аз Самарқанд аст,
Рўдакї њатто ба зумраи шоирони классикии адабиёти форсии исломї
мансуб мешавад. Тадриљан забони суѓдї мавќеашро аз даст дод ва аз забон афтид: ягона боќимондаи он дар замони њозира ду лањљаи водии
Яѓнобрўд яке аз шохобњои Фондарё мебошад. Лањљањои яѓнобї ворисони
мустаќими забонњои адабии ба мо маълуми суѓдї намебошанд, вале
бештар ба забони ёдгорињои насронї наздиканд1.
Эњтимол меравад, ки њанўз дар даврони тоисломї байни ањолии
дашт ва кўњистон фарќ гузошта мешуд. Дар давраи исломї мо бо истилоње дучор меоем, ки аз рўи таркиби овозњояшон баромади хеле ќадимї
доранд: ѓар (кўњ), ѓарча ё ба талафузи кунунї ѓалча (куњистонї), Ѓарч ё
Ѓарчистон – вилояти Кўњистон. Ноњияи болооби Марѓобро (дар Марв)
ба таври махсус Ѓарчистон меномиданд, ки то асри XI мулки људогона
ба шумор мерафт: ѓайр аз ин Самъонї дар асри XII дар бораи
«Ѓарчистони Самарќанд» сухан ронда ба эњтимоли ќавї ноњияи
кӯҳсори болооби Зарафшонро дар назар дорад. Аз истифодаи ин истилоњ нисбат ба ањолии ноњияњои кўњсори болооби Амударё дар адабиёти
асрњои миёна, то љое ки медонем, далеле нест. Тасаввуроти нависандагони исломї дар бобати ѓарчањо ё ѓалчањо аз афташ бо тасаввурот дар
хусуси забони махсуси ба дигарон номафњум як набуд; дар бораи
лањљаи Ѓарчистон фаќат гуфта мешавад, ки он њамон тавре ки аз рўи
Ба аќидаи В.А. Лившитс чунин мулоњиза пояи воќеї надорад, зеро матнњои насронї
аз љињати забон нињоят ба забони гуфтугўии суѓдии асрњои VIII-X наздик бошанд
њам, аммо забони яѓнобї яке аз диалектњои забони суѓдї мебошад, њарчанд бо ин
шева осори хаттї пайдо нашудааст.
1
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мавќеи љуѓрофиаш чашмдор шудан мумкин аст, лањљаи мобайнии миёни лањљањои Њирот ва Марв мебошад. Дар замони навтарин њам калимаи ѓалча дар Осиёи Миёна ба маънии куњистонї ва на барои ифодаи
гурўњи махсуси забонї истифода мешавад. Сафири рус Мейендорф1 соли
1820 дар Бухоро шунидааст, ки мардуми камбаѓал ва мастаќилеро, ки дар
ќисмати шарќии Бухоро ва шимолии Њисор, яъне болооби Зарафшон
зиндагї мекунанд ва бо форсї њарф зада забони дигарро намедонанд, вале
аз рўи ќиёфаашон аз тољикон фарќи зиёд доранд, ѓалча меноманд2. Истифодаи васеи истилоњи ѓалчаро мо дар асари муњаќќиќи англис Шоу (с.
1876) мебинем, ки ба ќавли ў бо ин ном «дар байни њамсоягони туркашон»
ањолии Кўлоб, Мастчоњ, Ќаротегин, Дарвоз, Рўшон, Шуѓнон, Вахон, Бадахшон, Зебак ё Санглич, Минљон ва њакозо машњуранд. Дар маќолаи В.
Гейгер, ки маљмуи маълумоти ба забони немисї доир ба филологияи
эронї мебошад, калимаи ѓалча њамчун номи умумии ањолии эронии водињои Помир, ки ба лањљањои хос њарф мезананд, аз назар гузаронида мешавад, аз ин ноњия Дарвоз, Кўлоб, Ќаротегин ва Бадахшон, ки чун сокинони водињо бо забони тољикї њарф мезаданд, сарфи назар шудаанд. Ба
њар њол дар калимаи ѓалча, аз рўи баромади этимологияш ягон маънии
тањќиромезе нест, вале аз сабаби паст будани савияи мадании кўњистониён
онро ањолии водињо ба оњанги тањќир ба кор мебурданд. Дар фарњангњои
форсї ба калимаи ѓарчагї (исме, ки аз ѓарча сохта шудааст) маънии гўлу
нодон, ба калимаи ѓарча маънии оворагард дода мешавад. Комилан табиист, ки кўњистониёни болооби Зарафшон (дар љойњои дигар калимаи
ѓалча ба худи кўњистиниён, ба назарам, маълум набуд) намехоњанд, ки
онњоро ин тавр номанд, ба яке аз муњаќќиќони рус С.Д. Масловский дар
Зарафшон, дар он тарафи Панљекат, аз афташ дар Фалѓар гуфтаанд: «мо
ѓалча нестем, ѓалча ин дар Яѓноб, ин дар Мастчоњ, он љо тољикони ганда, мо бошем ѓалча нестем»3. Ба назарам, барои баъзе кўњистониён калимаи тољик бо мафњуми ќабул кардани ислом ва маданияти исломї
алоќаманд аст: худи њамон С.Д. Масловский «дар шарќии Дарвоз,
Мейендорф А.М. (1798-1865), барон, саёњатчии машњури рус, геолог, соли 1820 дар
њайати Сафорати рус ба Бухоро омада буд. (Шарњи мураттиб).
2 То Мейендорф доир ба «ѓалча» Назаров, ки солњои 1813-1814 ба Ќўќанд омада буд,
маълумот дода менависад, ки «форсњои кўњї»-ро чунин меномиданд. Ў дар бораи
«форсњои кўњї» маълумоти фаровон дода, тарзи зиндагї, машѓулият ва њудуди зисти
онњоро тасвир намудааст. (Ниг. Назаров Ф. Записки о некоторых народах и землях
средней части Азии Филиппа Назарова, Отдельного Сибирского корпуса переводчика,
посыланного в Когант в 1813 и 1814 годах, СПб., 1821). Тањлили илмии ин маълумот
бори нахуст дар маќолаи Иванов П.П. Казахи и Кокандское ханство (к истории их взаимоотношений в начале XIX в.), (ЗИВАН, Т.VII, 1939) дода шудааст.
3
Масловский С.Д. Галча (Первобытное население Туркестана). Русский
антропологический журнал, М., 1901, №2, с.3.
1
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Шуѓнон, Рўшон» ибораи «мо ба наздикї тољик шудем1»-ро шунидааст
(мутаассифона муњаќќиќ аз афташ аз њамсуњбатонаш савол накардааст,
ки онњо ќаблан кї буданд).
Охири асри X дар Туркистон туркњо бартарии комил ва ќатъии
сиёсї ба даст оварданд. Барои ифодаи ањолии тасхиршудаи эронї ба љуз
калимаи тољик инчунин, калимаи тот, ки пайдоишаш чандон равшан нест,
истифода мешуд. Дар ин маврид бештар на мардуми зоташон ѓайритурк,
балки ањолии муќимї дар назар дошта мешуд; на танњо эрониён, балки
уйѓурњо њам тот буданд. Њоло туркманњо њам онро ба њамин маънї ба кор
мебаранд, барои онњо узбеки хевагї њам тот аст: калимаи тот дар Қафқоз
маънии нажодї касб мекунад. Дар Туркистон эрониёни мањаллї худро њељ
гоњ тот наменомиданд, вале бо таъсири хољагони туркашон худро тољик
меномидагї шуданд. Аз ин тарзи истифодаи калимаи тољик дар ањди
Сомониён мо далелеро дучор намеоем, вале дар асри XI эрониён бо
ҳокимони турк мусоњиб шуда ифодаи «мо, тољикон»2-ро ба кор бурдаанд.
Муаррих Байњаќї ин ифодаро ба яке аз ашрофони эронї, нисбат медињад,
ки соли 1039 дар сўњбат бо Султон Масъуди Ғазнавї гуфтааст (маълум аст,
ки мероси Сомониён дар ноњияњои ќисмати љанубии Амударё ба сулолаи
Ѓазнавиён, ки аз лашкариёни турки Сомониён баромада буд, гузашт).
Аз асри XI сар карда вилоятњои эронї њар чи бештар зери њукумати туркон гузаштанд, дар айни замон, албатта, ноњияњои кўњистон ва
дар њимояи кўњсорон буда мустаќилии худро муддати дароз нигоњ доштанд. Аз сулолањои эронинажод танњо сулолаи Ѓуриёни вилояти
кўњистони Ѓур, ки дар ќисмати ѓарбии Афѓонистон воќеъ буда, мулки
васеъро, аз љумла, баъзе вилоятњои ќисмати шимоли Амударё, масалан
водии Сурхонро ба тасарруфи худ дароварда буданд, кўшиши ташкили
давлати бузург намуданд.
Дар мубориза барои пешдастї дар ќисмати шарќии олами исломї
султонњои ѓурї дар ибтидої асри XIII аз њокимони турки Хоразм –
Хоразмшоҳон шикаст хўрданд. Хоразм дар ин овон аллакай кишвари
туркї шуда буд, на фаќат аз лињози њукмронии сиёсии туркњо, балки аз
рўи забони аксари ањолї низ, њол он ки њанўз дар асри XI онњо на танњо
ба хоразмї њарф мезаданд, балки менавиштанд. Мутаассифона, на ёдгорињои адабї, на њуљљатњо ба забони хоразмї то ба мо нарасидаанд.3

1Масловский

С.Д. Галча (Первобытное население Туркестана). Русский
антропологический журнал, М., 1901, №2, с.3.
2 Абулфазли Байњаќї. Таърихи Байњаќї, чопи В.Њ. Морлей, Калкутта, 1862, с.746.
3 Њоло баъзе далелу аснод ба даст омадааст. Аз љумла, дар њафриёти Тупроќќалъа, ки
солњои 1949-1953 тањти роњбарии С.П. Толстой сурат гирифтааст, як ќатор њуљљатњои
хоразмии асрњои III-IV мелодї пайдо шудаанд.
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Ѓайр аз муборизаи сулолањо миёни халќњо низ низоъ зоњир мегардад.
Дар њикояте оид ба муборизаи Хоразмшоњ Љалолиддин бо муѓулњо дар
бобати задухўрдњои байни туркону лашкаркашони ѓурии хоразмшоњ сухан
меравад; ањдномае, ки лашкаркаши тур пешнињод карда буд, аз тарафи
ѓуриён бо чунин суханон рад мешавад: «Мо ѓуриёнем, шумо бошед туркњо:
мо бо њам зиста наметавонем».1 Ваќте ки яке аз хоразмшоњиён бо њокими
Мозандарон муъоњида баст, њамзамон бо устувории ин дўстї бовар накарданду гуфтанд: «Миёни турку тољик роњњо ториканд, рањої аз њалокат душвор аст, дўстию хешовандї њамеша бо адоват ба поён мерасид». (Мозандарон дар воќеъ, баъдан аз тарафи хоразмшоњиён забт гардид). Њангоме ки
яке аз шоњзодагони хоразмї дар мубориза барои тахт шикаст хўрда Хоразмро тарк гуфт, ўро огоњ карданд, ки ба Мозандарон наравад: «Тољик
њељ гоњ ба турк бовар нахоњад кард».2 Бо вуљуди ин туркњо бе тољикон
илоље надоштанд, аллакай Мањмуди Кошѓарї ин маќолро оварда буд: «Бе
тот турк буда наметавонаду бе сар кулоњ». Вазъияти тољикони зери њукумати бодиянишинон, албатта хеле вазнин буд. Ба ќавли муаррих Рашидаддин
њокими муѓули Форс Ѓазонхон (1295-1304), ки бо додгустарї шўњрат дошт,
ба муѓулонаш гуфтааст, ки торољи тољикон кори осон аст, вале баъд барои
онњо дарёфти ѓизо хеле душвор хоњад буд; онњо зану бачањои тољиконро
саркўб мекунанд ва ба ёд намеоранд, ки барои худашон њам зану фарзандашон азизанд ва њол он ки тољикон «њам инсонанд».
Тољикон барои туркон њамчун намояндагони саноату тиљорат ва
умуман маданият лозим буданд. Забони форсї дар давраи њокимони
турк њамчун забони коргузории давлатї ва адабї боќї монд, тољирони
эронї њар чи бештар ноњияи фаъолияти тиљоратию истеъмории худро
васеъ менамуданд. Муаллифони асри XI турк Муњаммади Кошѓарї ва
Юсуфи Баласоѓунї ба маънии тољир калимаи сартро, ки њоло аз алфози
њиндї будани он исбот шудааст, ба кор мебурданд; ба эњтимоли ќавї
аввалин тољироне, ки туркњо ба онњо сару кор доштанд, њиндуњо буданд ва ба даст овардањои тиљорати њиндї пешрафтњои ташвиќоти
дини буддої алоќаманд буданд. Шояд аз аз байн рафтани буддизм њам
ба интиќоли наќши тољирї аз њиндуњо ба эрониён вобаста бошад.
Тољикон дар ин масъала чунон бобарор кори ниёгони худ суѓдиёнро
идома медоданд, ки истилоњи сарт аз тарафи муѓулњо ва шояд боз њам
пештар аз љониби туркони шарќї ба њамаи мардумони эронии Осиёи
Миёна, ки тољирон аз онњо баромадаанд, ба давлатдорию маданияти
Атомалики Љувайнї. Таърихи Љањонкушой, чопи Муњаммад Ќазвинї, љ.2.2,
Лейден-Лондон, 1916, с.193.
2 Зањриддини Маръашї. Таърихи Табаристон, Руён ва Мозандарон, чопи Б. Дорн, СтПетербург, 1850, с.284.
1
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онњо интиќол дода шуд. Шаклњои муѓулии калимаи сарт саратул ва
сартактай буданд; дар эпоси муѓулњо симои бањодур Сартактай офарида
шуд, ки бинокори дарѓоту сарбанди аљиб буд ва аз ин њам њувайдост, ки
эронињо дар биёбон на танњо тољир, балки пањнкунандагони маданияти
моддї, ба хусус лавозимоту дастгоњњои обёрї буданд. Аз тарафи дигар
тољикон – мусулмон мисли суѓдиёни пешин мубаллиѓони дини худ набуданд*; миёни ќабилањои муѓул насрониён буданд, вале мусулмонон набуданд, њарчанд муслумонон намояндагони асосии тиљорат буданд. Нишонаи
мансубият ба фарњанги пешрафта дар назари бодиянишин аз мансубияти
миллию забонї муњимтар буд. Чингизхон аввалин њокими мусулмони ба ў
тобеъшуда Арслонхони ќарлуќро (дар ќисмати шимолии Њафтрўд) ба
ќавли муаррих Рашидаддин сартакай, яъне тољик хондааст, њол он ки ќарлуќњо халќи турк буданд ва албатта ба туркї гап мезаданд. Дар
навиштањои замони Чингизхон дар хусуси баргаштани ў аз сафари кишвари сартаулњо, яъне давлати Хоразмшоњ Муњаммад ва писари ў Љалолуддин
сухан рафтааст. Плано Карпини, ки соли 1246 дар Муѓулистон буд, ваќте
доир ба истилои «сартњо» аз тарафи муѓулњо сухан меронад, њамин сафарро
дар назар дорад. Дар асари забоншиноси асри XIV гумноми араб дар бораи забони муѓулї1 калимаи сартаул мусулмон тарљума шудааст, вале
бештар калимаи сарт ва сартаул дар давлатњое, ки муѓулњо дар Осиёи Миёна ва Форс ташкил карда буданд ва дар охири асри XIV тањти њукумати
Темур мутањид гаштанд, њамчун муродифи калимаи тољик истифода
мешуд. Дар ањди ворисони Темур аллакай дар хусуси забону адабиёти
«сартњо» бар хилофи забону адабиёти туркон сухан меравад, яъне сартњо
гуфта умуман форсњоро мефањмиданд. Шањодати Бобур (ибтидои асри
XVI) дар хусуси фарќ доштани сартњо аз тољикон, ки ба наздикї А.Н.
Самойлович зикр карда буд, яккаву ягона мебошад. Зимни тасвири вилояти
Кобул Бобур менависад, ки он љо «дар марѓзору шўразамин туркњо,
аймоќњо (бодянишинони аслашон омехта) ва арабњо, дар шањр ва баъзе
дењот сартњо, дар баъзе дењоти дигар тољикон, афѓонњо зиндагї мекунанд»
ва боз намояндагони се халќи дигар њаёт ба сар мебаранд. Бобур фарќи
тољикону сартњоро дар чї медид, маълум нест, дар гумон аст, ки ў тафовути забониро дар назар дошта бошад, на забони сартї ва на забони
тољикї ёд намешавад ва танњо форсї – шояд забони муштараки тољикони
сартњо хотирнишон мегардад. Дар љойњои дигари асари Бобур тољикон
ёдоварї намешаванд; масалан, зимни тасвири Фарѓона ба туркону забони
онњо танњо сартњову забонашон муќобил гузашта мешаванд.
Ишора ба асари Љалолуддин ибни Муњанно (ваф.1425). «Китоби тарљумони форсї
ва туркї ва муѓулї».
*Ин аќидаи В.В. Бартол ќобили ќабул нест. (Б.С.).
1
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Пас аз забти Туркистон аз тарафи ўзбекњо (дар њамон асри XVI)
номи сарт ба мардуми муќимии истилошудаи хоњ нигоњдорондаи забони
форсї ва хоњ ба туркї њарфзананда дода шуд. «Сартњо» ба «ўзбекњо»,
махсусан возењу пайгирона дар Хоразм, чї дар асари муаллифи асри XVII
Абулѓозї ва чї дар замони навтарин муќобил гузошта мешавад. Ќобили
ќайд аст, ки Абулѓозї калимаи сартро танњо мањз дар мавридњое ба кор мебарад, ки сухан аз Хоразм равад; њар љо ки сухан умуман аз эрониён ва забонашон бошад, калимаи тољик истифода мешавад; Абулѓозї ањолии Бухораи замонаашро њам тољикон меномад. Дар асри XIX калимаи сартро
бештар муаррихони Ќўќанд ба кор мебурданд, зимнан борњо якљоя ба тарзи «ўзбекњо, тољикон ва сартњо» ёд мешавад; бинобар ин сартњо аз тољикон
фарќ мекарданд, вале оё бо калимаи сарт мањз ќисмати туркшудаи ањолии
муќимии мањаллиро мефањмиданд (намояндагони илми аврупоиву рус сайъ
мекарданд, ки ба калимаи сарт њамин маъниро дињанд) аз сухани муаррихон маълум намешавад. Аксаран дар Фарѓона низ ба маънии «њамаи
ањолї» ифодаи «ўзбекњо ва сартњо» ба кор мерафт, яъне сартњо нисбат ба
тољикон аз ўзбекњо ба таври мушаххастар фарќ меркарданд. Донандаи
бењтарини њаёти Фарѓона шодравон В.П. Наливкин гуфта буд, ки ањолии
муќимии Фарѓона, ки номи умумии сартњоро доранд, аз ўзбекњову тољикон
иборат аст, вале азбаски «дар њудуди Фарѓона сартњо – ўзбекњо аз тољикон
бештаранд», Наливкин тањти унвони забони «сартї» ѓолибан «туркиро»
мефањмид. Умуман њамзамон бо гузариши ўзбекњо ба њаёти муќимї ба
сартњо на ўзбекњоро мисли пешина, балки ќазоќњоро муќобил мемондагї
шуданд. Дар замони навтарин калимаи сарт барои мардуми тањљої
тањќиромез дониста шуда аз истифода берун гаштааст, њарчанд аввал ягон
љињати тањќиромез надошт; тасаввури тањќиромез аз он сабаб ба вуљуд
омад, ки бодиянишин ба он оњанги тањќир ба зироаткору шањрнишинро
ворид кард. Бо њамин гуна тањќир турк баъзан дар бораи тољик сухан меронд, вале ин дар забон хеле кам инъикос ёфтааст, зеро калимаи тољик то
њол ба маънии аввалаи забонияш зич алоќаманд аст.
3
Аз вилоятњои ањолинишини эронї танњо Бадахшон ба њуљуми
муѓулњо дучор нагардид. Дар замонњои пешин Бадахшон аз њаракатњои
истилогарона дар канор набуд, туркон ба он љо њанўз дар давраи тоисломї сар дароварда буданд, њокими ќарлуќ он ваќт ба маънии васеъаш
малики олии Тахористон буд, ки Бадахшонро низ дар бар мегирифт.
Каме баъдтар шахсе ба унвони туркї чун њокими Бадахшон ва
Шуѓнон ёд мешавад. То ба майдон омадани муѓулњо Бадахшонро
ѓурињо идора мекарданд, бо вуљуди ин дар давраи муѓул тасаввуре буд,
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ки гўё Бадахшон на танњо дар замони муѓулњо, балки ќаблан њам ба
њељ истилогар тобеъ набуд ва дар тўли 3000 сол (шояд дар бораи хронология тасаввури равшан набуд) аз тарафи ворисони Искандари
Маќдунї идора мешуд.
Олимони аврупої майл доштанд, ки дар ин ривоят акси садои далелњои таърихї – амали Искандарро дар вилоятњои кўњсори Бохтар ва
издивољи ў бо маликаи мањаллї Рухшона бубинанд, вале мо дидем, ки
дар замони пеш аз муѓул њокимони мањаллии эронии Осиёи Миёна мехостанд, ки ворисони Сосониён бошанд, ривояти ба «шоњ Искандар ва
духтари шоњ Доро» расидани аслу насаби њокимони Бадахшон бори аввал дар асри XII дар асари Марко Поло дучор меояд. Минбаъд њокимони як ќатор вилоятњои чї болооби Амударё аз Вахон то Дарвозу
Ќаротегин ва чї мавзеъњои соњили Њинд (Читрол) худро вориси Искандар меномиданд, танњо ёдгорињои адабии исломии асри XV-XVI насаби
њокимони бадахшониро ба Искандар мепайванданд. Наќл аст, ки мушовирони Искандар барои ворисони ў дар Бадахшон дастуре омода
кардаанд ва аз рўи он истиќлолияти Бадахшон, ки ба махсусияти маданияташ нисбат ба њамсоягон алоќаманд аст, таъмин будааст. Њангоме
ки њокими Бадахшон Султон Муњаммад (дар асри XV) ба адабиёти
форсї таваљљуњ зоњир намуда, нахустин бор ба забони форсї шеър
гуфт, дар ин амал вайроншавии васияти Искандарро диданд, аз њамон
ваќт Бадахшон ба зери султаи ворисони Темур гузашт. Њуљуми ўзбекњо
(дар ибтидои асри XVI) дар Бадахшон љунбиши миллиеро ба вуљуд
овард ва ёдгоре аз Ќалъаи Зафар, ки онро дар соњили чапи Кокчи (ба
номи дигар дар ин љо пештар њам ќалъа буд) яке аз роњбарони шўриш
Муборакшоњ Музаффари мансуб ба зумраи аъёну ашрофи собиќи бадахшонї сохта буд, то имрўз боќист. Муборакшоњ муваффаќ шуд, ки
ўзбекњоро танг карда барорад; вале ў дар мубориза бо њарифаш Зубайри Роѓї њалок гардид. Кашмакаши роњбарони љунбиши миллї ба манфиати Темуриён буд; ба яке аз онњо – Мирзохон муяссар гардид, ки Зубайрро аз байн барад ва сипас ба љунбиши исмоилињо њам, ки сарвараш
Шоњ Розиаддин буд, дастболо шавад.
Њукумати темурињо дар Бадахшон то соли 1584 ваќте ки хони Бухоро Абдулло Бадахшонро забт кард, идома ёфт ва аз он замон то забти њамаи ќаламрави ўзбекњо дар ќисмати љанубии Амударё аз тарафи
афѓонњо тањти султаи ўзбекњо боќї монд.
Пас аз пароканда шудани хонигарии ўзбекњо дар охири асри XVII
дар Бадахшон сулолаи хоссаи амирњо, ки асосгузораш Ёрбек –
бунёдгузори пойтахти кунунии Бадахшон – Файзобод буд, њукумат меронд, ин њокимони ўзбек њам худро вориси Искандари Маќдунї мешумориданд. Тањти хукумати олияи бадахшониён Ишкошим ва Вахон ќарор
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доштанд, аз ин сабаб ин давра дар он љо «замони ўзбекњо» номида мешавад. Ба назарам вилоятњои душворгузари Дарвозу Ќаротегин ба ўзбекњо
тобеъ набуданд. Муаррих Мањмуд ибни Валї менависад, ки танњо дар соли 1047/1637 -38 бори аввал ќалъае дар вилояти Хутталон, Ќалъаи Хум
(Ќалъаи Хумб, шањри асосии Дарвоз) ба ўзбекњо тобеъ шуд; ба ўзбекњо
аз ќабилаи айрат Боќиатолиќ сарварї мекард; њоким Шоњѓариб кушта
шуд ва сари ў ба Бухоро фиристода шуд; ба љои ў эњтимол њамчун зердасти ўзбекњо бародараш Шоњќирѓиз, ки аз хурдсолї дар дарбори ўзбекњо
(дар Балх) зиндагї мекард, таъйин гардид. Акси садои ин њодиса шояд
њикояте бошад, ки дар охири асри XIX С.Д. Масловский шунида буд: ба ў
гуфтанд, ки шањри Ќалъаи Хумб номи худро «дар асри XIX дар ањди
њукумронии Ќирѓизхон волии амир Абдуллохон дар Дарвоз гирифтааст»1. Носањењии замонї албатта комилан табиист ба хусус дар Туркистон ривоятњо њамаи њодисањои маъруфро ба ањди Темур ё Абдуллохон
мансуб медонанд. Дар бораи Ќаротегин дар њамон маъхаз омадааст, ки
дар моњи раљаби 1045 (11 декабри соли 1635 - 9 январи соли 1636, яъне
дар зимистон, ки ба Ќаротегин рафтан номумкин аст) 12000 оилаи
ќирѓизњо (ќароќирѓизњо), ки кофир шуморида мешуданд, бо сардории
12 роњбалад, ки дар ибтидои моњи оянда аз тарафи хонњои ўзбак дар
Балх пазируфта шуданд, аз Ќаротегин гузашта ба Њисор омаданд. Дар
замони навтарин њам баъзан ривоятњое оварда мешаванд, ки мувофиќи
онњо Ќаротегин ќаблан ба ќароќирѓизњо мансуб буда танњо ба наздикї
тољикон гирифтаанд: агар ин тавр мешуд, ин њодисаи нодири гузаштани њукумати туркон ѓасб карда аз нав ба эрониён мегардид. Сарфи
назар аз он ки Ќаротегин бо номи «Рашт» дар аcри X вилояти мусулмонї
буд, соли 1820 дар Бухоро ба Мейендорф дар хусуси он њамчун вилояти
кофирони на он ќадар шум сухан рондаанд; маркази кофирони бадхашм
ба ќавли Мейендорф, Ќалъаи Хумб буд. Дар њаќиќат, дини ањолии њам
Дарвоз ва њам вилоятњои љанубу шарќии он дер боз ислом буд.
Дар бобати таърихи њукуматњои тољик дар асри XIX мо аз
асарњои сайёњони Аврупои Ѓарбї ва рус маълумоти зиёде пайдо мекунем; њамон тавре ки интизор шудан мумкин аст, дар он маълумот ихтилофи зиёд махсусан аз назари замонї мављуд аст. Љамъоварии ин аснод
ва танќидан тањќиќ кардани онњо хеле зарур аст, њарчанд ин кори мураккаб буда, то њол иљро нашудааст. Дар сурате ки дар вилояти болооби Амударё навиштаљоте ба назар намерасад ва њамчунин одамоне,
ки аз гузаштаи кишвари худ воќиф њастанд, хеле каманд, муќоисаи
навиштањои сайёњон бо гуфтањои мардуми мањаллї боз њам душвортар
аст. Ин љо очерки таърихи Шуѓнон, ки дар охири соли 1912 ба забони
1

Масловский С.Д. Асари зикршуда. – С.12.
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форсї Саид Њайдаршои шуѓнонї мураттаб намудааст ва онро А.А. Семёнов ба русї баргардонидааст, мустасност; дар тавзењоти мутарљим
њамчунин маълумот аз њикоёти сайёњон ва ба хусус аз њуљљатњои расмии
русї оварда шудаанд. Ѓайр аз ин ба забони форсї роњнамои Ќатаѓану1
Бадахшони Кушкакї, ки солњои охир дар Афѓонистон дар ањди амир
Амонулло ба муносибати сафари вазири љанг Муњаммад Нодирхон
тартиб дода шудааст; ба таркиби ин китоб ѓайр аз тавсифи љуѓрофї
очеркњои таърихї, махсусан, таърихи мухтасари умумї (сањ12-180),
таърихи Бадахшон (сањ.162-173), таърихи Шуѓнон (336-348), таърихи
Дарвоз (356-365) дохил мешаванд. Очеркњо хеле сатњї ва аксаран печ
дар печ мураттаб шудаанд. Ба шарофати И.И. Зарубин ман бо ин китоб
шиносої пайдо кардам.
Аз шарњи љузъиёт худдорї намуда ва ба таҳќиќи баёноти пурхилоф дар хусуси номњову санањо сайъ накарда, бо муќоисаи далелњои
асосї иктифо месозем. Тобеияти умумї ба ўзбекњои Бадахшон њокимони тољикро аз љанги байнињамдигарї, аз љанг бо Дарвоз, ки ба Бадахшон ва њокими Ќундуз Муродбек, ки дар солњои сиюми асри XIX чанд
муддат Бадахшон ва вилоёти шарќии он, инчунин Читролро дар љануб
ва Кӯлобро дар шимол дар итоат дошт, рањої набахшид. Амалиёти
Муродбек дар вилоёти кўњсор бебарор омад; дар Шуѓнон боре ќариб
сад нафарро дар натиљаи фаромадани тарма аз даст дод, њарчанд сафар
дар тобистон сурат гирифта буд. Шоњи Дарвоз, ба ќавли сайёњ Вуд
(1837-1838) лашкари зиёдеро ба њар њол нисбат ба лашкари њамсоягони
сусташ нигоњ медошт. Дар бобати Ќаротегин Вуд изњор мекунад, ки (аз
рўи овозањо аз аврупоињо ба ин љо бори аввал русњо, он њам дар соли
1878 ворид шуданд) ў дар масъалаи тобеият ба Ќўќанд ва Ќундуз дудила аст. Маълум аст, ки Ќаротегин аз тарафи хони Ќўќанд Мадалї
(1822-1842) забт шуда буд; маълумот њаст, ки дар њамон ваќт саркардаи
ќўќандї Муњаммад Шариф атолиќ Дарвозро истило намудааст, «њокими» Дарвоз Султон Муњммадхон ба Фарѓона фиристода шуда дар роњ
вафот кард ва дар Шоњимардон дафнаш намуданд. Њангоми сар задани
ошўбњо дар хонии Ќўќанд пас аз соли 1842, эњтимол Дарвоз ва Ќаротегин истиќлоли худро аз нав ба даст оварданд, њарчанд хонњои Ќўќанд
аз даъвои Ќаротегин даст намекашиданд, вале дар солњои 70-ум Дарвоз
ва Ќаротегинро бухороињо забт намуданд, ба ќавли Семёнов охирин
њокими Дарвоз аз ворисони Искандар Сирољхон дар Бухоро ба асирї
афтод; бародари ў Муњаммадхон вазири бузурги амир Абдуллохони
афѓон (1880-1901) буд; ба Семёнов дар Дарвоз «тањљоиён ва баъзе мансабдорони бухорої» њамин тавр њикоят кардаанд. Ба ќавли Бурњонид1

Ќатаѓан – номи ќабилаи узбек аст, ки аз ибтидои асри XVII Ќундуз ба он тобеъ буд.
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дин «Шоњмањмуд» њокими Дарвоз буда бо Абдурањмон њанўз ваќте, ки
ў дар Самарќанд (1869-1879) буд, ќабл ва баъди Дарвозро забт кардани
бухороињо робита дошт. Бинобар ин Абдурањмон баъди ба тахт соњиб
шудан Шоњмањмуд ва бародараш Шоњафзалро аз Марѓелон, ки онњо
пас аз ронда шуданашон аз Дарвоз мезистанд, ба Кобул даъват намуд ва
онњо пас аз чанд сол он љо вафот карданд. Семёнов дар Ќалъаи Хумб
«тахти сангини ба чанд ќисм пора шудаи» њокимони собиќи Дарвозро аз
ворисони Искандар дидааст. Масловский аз «хумдони» (деги) аз хоро тарошидае, ки то замони њозира боќї мондааст ва ба ќавле амали њамсафони Искандари Маќдунї будааст, ёд мекунад; аз ин рӯ ин мањал ба гуфтаи
тањљоиён Ќалъаи Хумб ном гирифтааст»1.
Ќисмати Ќаротегин бештар бањснок ба назар мерасад; муддате он
ба ќўќандињо мансуб буд, аз ин рў њукумати рус, ки ба мулкњои собиќи
хонњои Ќўќанд дар Помир ва Ќошѓар даъво дошт, метавонист Ќаротегинро њам мулки худ эълон кунад, вале ин њодиса рўй надод. Моњи августи соли 1876 пас аз њамроњкунии Фарѓона ба Россия Скобелев бо беки Ќаротегин, ки дар тобеяти Бухоро монда буд, дар бобати хати марз
ањднома баст.
Вилоятњои тољикону ўзбекони љанубтари Амударё тадриљан ба
афѓонњо тобеъ шуданд. Ин љараён, ки њанўз солњои 1850 дар ањди амири афѓон Дўстмуњаммад шуруъ шуда буд, таќрибан пас аз мурури чил
сол дар охири солњои њаштод ба поён расид. Чандин бор њокимони
мањаллї ба афѓонњо тобеъ шуда дар ваќти мусоид аз нав зидди онњо
бармехестанд. Афѓонњо баъзан барои мустањкам намудани њукумати
худ бо таъсири русњо тадбирњо меандешиданд. Баъди ба Шуѓнон омадани духтур ва набототшинос Регел дар тобистони соли 1882 амир Абдурањмон ба Шуѓнон Гулзорхонро фиристод ва ба ў муяссар шуд, ки
њокими мањаллї Юсуф Алихонро (ў њанўз дар соли 1871 ёд мешавад;
бародари Шоњамирбек, ки барои ба исмоилињо майл доштанаш аз тарафи падараш аз мерос дар Шуѓнон мањрум шуда буд, њанўз дар солњои
шаст њокими Вахон буд) розї намояд, ки ба Бадахшон ояд, ба он љое ки
ў ва писараш Ќубод - њокими Рўшонро (худи Юсуф Алї дар ањди падараш Рўшонро идора мекард) боздошт намуданд ва ба Кобул фиристоданд. Дар чунин шароит фикр намекунам, андешаи соли 1886 баёнкардаи англис Йет, ки Рўшон дар он ањд дар њукумати ворисии худ буд,
дуруст бошад. Шўриши охирин соли 1888 ваќте, ки лашкари афѓонњо
Шуѓнонро ба сабаби исёни хеши наздикаш Исњоќ – волии Туркистони
Афѓон (баъдан ба Россия гурехт) ба муќобили амир Абдурањим тоза
намуданд, ба вуќуъ омада буд; он ваќт ба Шуѓнон аз Њисор Муњаммад
1

Масловский С.Д. Асари зикршуда. – С. 12.
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Акбархон – насли њокимони собиќи Шуѓнон омад. Баъди шикасти
Исњоќ афѓонњо ба Шуѓнон ва вилоятњои дигар баргаштанд; ба ќавли
М.С.Андреев байни солњои 1889 ва 1891 Зебак, Вахон ва Ишкошим ба
афѓонњо тобеъ шуданд. Марзкашии Помир дар соли 1895 љараёни
мањвшавии истиќлоли сиёсии тољикон ва таќсими вилоятњои онњоро
байни Россия, Афѓонистон ва Бухоро ба анљом расонид. Ин марзкашї
аз назари иќтисодї барои ањолї аз он љињат њам беманфият буд, ки Бадахшон аз лињози сиёсї аз вилоятњое, ки робитаи доимии иќтисодї
дошт аз Кўлоб дар Ѓарб, аз Шуѓнон дар Шарќ људо карда шуд.
Аз се хони ўзбекњои Туркистон забони тољикї беш аз њама дар хонии Бухоро забони маъмурї ва фарњангї буд ва дар Хева нисбатан
камтар нуфуз дошт; Ќўќанд дар ин масъала њолати мобайниро ишѓол
мекард. Дар муќоиса ба Хева унсури тољикї дар Бухоро чунон пурзўр
буд, ки муаррихи хевагї лашкари Бухороро тољикї мешуморад, њарчанд дар Бухоро њам унсури њукмрон, махсусан дар байни табаќаи низомиён ўзбекњо буданд. Забони тољикї на танњо дар хонии Бухоро,
балки дар Љумњурии Бухоро, ки сентябри соли 1920 таъсис ёфт, чун забони давлатї шинохта шуд.
Њамбаста ба гузаштани ўзбекњо ба њаёти муќимї тољикон ва забони онњо њар чи бештар танг карда ба кўњсорон ронда мешуданд; њолате
ба вуљуд омад, ки Наливкинро ба иштибоњ андохт, ки «яке аз хусусиятњои хоси миллии тољикон майли онњо ба кўњњост». Њодисаи гузаштани ўзбекњо ба њаёти муќимї барои тамоми Туркистон чї маънї дорад,
масалан, дар ќисмати калимаи ќишлоќ (ба туркї зимистоннишин)
зоњир мегардад. Дар њуљљате, ки январи соли 1598, яъне дар арафаи
вафоти Абдуллохони Бухорої навишта шудааст, миёни дењнишин,
ќишлоќнишин ва сањронишин фарќ гузошта шудааст; бошандагони
ќишлоќ, ки барои онњо бошишгоњи зимистонї тадриљан ягона иќоматгоњ гардид, байни зироаткорони муќимї ва бодиянишинон њолати
мобайниро ишѓол намуданд. Њоло чунон ки маълум аст, ќишлоќ мањз
дењаи зироаткори пурра муќимї мебошад ва на танњо ўзбекњо, балки
тољикон ва њатто кўњистониён њам дењаи худро њамин тавр меноманд.
Истилои русњо дењоти тољиконро аз њуљуми ѓоратгаронаи бодиянишини турк наљот дод. Дењаи Пискон (Пскем) дар болооби Чирчиќ
бори охирин аз тарафи ќароќирѓизњо њангоми Тошкандро гирифтани
русњо, яъне наздики соли 1865 торољ гардида буд. Дар ваќти њукумронии русњо чунин торољгарињо номумкин шуданд. Аз тарафи дигар бо
таъсири барќарории тартибу низом ва бењтар шудани роњњои мубошират забони аксарият – ўзбекї беш аз пеш забони њаммаи ањолї мешуд.
Дар давраи истило чунон ки ба ман гуфтанд, дар дењоти кўњї ва болооби Чирчиќ касе туркиро намефањмид; шахсан ман њангоми мусофира-
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там дар Туркистон танњо як маротиба дар Бухоро калимањои «туркї
намедонем»-ро шунидам. Академик Радлов соли 1868 дар кўчаи Самарќанд ќариб, ки пурра танњо нутќи форсиро шунидааст, дар њузури
ман (соли 1904) он љо бештар аз форсї дида ба туркї њарф мезаданд. Бо
ин забон аз форсї дида ба њукуматдорони рус сўњбат кардан осонтар
буд, зеро русњо њамроњи худ мутарљимони тотору ќирѓиз (ќазоќ)-ро
меоварданд; аз њамин сабаб ќозикалони собиќ самарќандї Камолиддин, ки гирифтори љазо шуда буд, соли 1871 аризаи бегуноњияшро на ба
забони модарияш форсї, балки туркї навишт, то ки мазмуни он ба
русњо фањмо бошад. Ваќте ки наздикии њамон давра зарурати нашри
иловањо ба «Туркистанские ведмости»-и расмї ба забонњои мањаллї
эътироф гардид, даставал ба он забонњо тољикї њам дар радифи
«љиѓатої» ва ќирѓизї (ќазоќї) дохил карда шуд. Баъд ба љои ин дар бораи «иловањо ба гуфтори туркї (сартї) ва ќирѓизї» сухан ронда шуд;
ва бо њамин ду забон аз соли 1871 чор маротиба њар моњ – ду маротиба
ба забони сартї ва ду бор ба ќирѓизї (ќазоќї) иловањо чоп мешуданд, аз
соли 1883 ба љои ин рўзномаи на он ќадар калон ба забони «сартї» нашр
гардид. Ваќте ки соли 1920 ќонуни асосии Љумњурии Туркистон тасдиќ
шуд. «миллатњои тањљои»-и ин љо танњо ќирѓизњо, ўзбекњо ва туркманњо
эътироф шуданд; сокинони ќадимтарини ин кишвар тољикон аз ёд
рафтанд. Ба кадом андоза таќсимоти њудудии миллии соли 1924 ба эњёи
миллати тољик мусоидат мекунад, оянда нишон хоњад дод.
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М.С. Андреев1
МАЪЛУМОТЕ ЧАНД АНДАР ШИНОХТИ ТОҶИКОН
Тољикон халќиятеанд мансуб ба гурўњи калони шохаи ориёии
оилаи ќавмњои њиндуаврупої. Баъзе мардумшиносон онњоро њамчун
ќисми шарќии бузургшуморатарин халќи эронинажод – форсњо муайян
намудаанд, ки ба се гурўњи асосї таќсим шудаанд. Тибќи таърифи
Деникёр, «агар таќрибан њудудњои Форси њозираро фаро гирифта, аз
Астаробод ба љониби Язд хатте гузаронем, дар ќисмати шарќи он
тољикон, дар ѓарб њаљамиён2 (байни Тењрону Исфањон) ва порсњо ё
форсњоро (байни Исфањону халиљи Форс) дарёфт мекунем» 3.
Њамин тариќ, ќадимтарин сокинони ба мо маълуми Осиёи Миёна
– тољикон њатто пас аз тохтутози урдуњои ѓосиби ѓайр, ки дар бисёр
љойњои фарохои Осиёи Миёна унсурњои эрониро несту нобуд намудаанд ё дар таркиби худ омехтаанд ва ё ба кўњњо танг кардаанд, то њол
дар ин минтақа масоҳати васеъро соҳибӣ доранд. Каноратарин
мањалњои тољикнишин, ки бештар ба шимол интиќол ёфтаанд, дар
њавзаи рўди Чатќал (саргањи дарёи Чирчиќ, уезди Тошканд) љойгир
шуда, аз онњо дењаи Бисканд, ки дар дараљаи 42-и арзи шимолї воќеъ
аст, ин замон дурдасттарин нуќтаи њудудии њаракати тољикон сўи шимол мебошад. Таќрибан ним дараља љанубтар аз он, дар доманаи њамон
њавзаи кўњї, шимолтарин мањалњои тољикнишин дар Фарѓона, њамчунин гурўњњои алоњидаи тољикони уезди Тошканд, дар ињотаи халќиятњои туркзабони атроф маскан доранд. Дар самти шимол каноратарин
пешдастањои тољикон, ки низ нисбат ба маркази асосї пештар њаракат
кардаанд, мањалњои ањён-ањёнро таркиб медиҳанд. Зоњиран, инҳо вахониён ё сарикӯлиёнанд, ки дар доманаи шимолу шарќии Њимолой, дар
ќисмати ќарибии пайвастшавии ин силсилакўњи пуразамат бо ќисмати
*Ориёнома (ҷуѓрофия, таърих ва фарњанги мардумони ориёї дар интишорот) ҷ .2.
≪Душанбе: "Эр-Граф", 2006. – С. 38-51. Тарљумаи Салими Зарафшонї.
1 Академик, этнограф ва муњаќќиќи барљастаи соњаи забоншиносї, хатмкунандаи
Донишгоњи давлатии Осиёи Миёна. Тавассути ташкил намудани экспедитсияњои зиёди
этнографї дар Осиёи Миёна маълумоти фаровонеро доир ба сокинони минтаќа, аз љумла
тољикон љамъоварї намудааст. Махсусан, диќати ўро бештар манотиќи кўњї ва
сокинони он ба худ љалб намудаанд. Экспедитсияњои тањќиќотии этнографии ў ба
Помир, Вахон,Шуѓнон,Ишкошим, Ќошѓар, Помири Шарќї, Фарѓона, Масчоњ, Яѓноб,
Њисор, Афѓонистон ва манотиќи дигар њамеша бо маводи зиёди илмї анљом ёфтаанд.
Махсусан, тањќиќоти ў доир ба тољикони водии Хуф ва Яѓноб аз мондагортарин рисолањои илмї мебошанд. М.С. Андреев донандаи забони тољикї, яѓнобї ва язѓуломї буд.
2 Яќинан, аз калимаи “аљамї” ҳосил шудааст.
3 Деникёр, “Ирќњои инсонї”, аз фаронсавї тарљумаи Е. Рантсов, СПб, 1892, с. 502.
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шарќии интиҳои Њиндукуш вомехўранд. Аммо њудудњои густариши
тоҷикон ба љанубро муайян кардан душвортар аст. Масоњате, ки ќариб
саросар тољикнишин мебошад, ба љануби силсилакўњи Туркистон ва
ќисмати пайвастшудаи Олой доман кашида, то саргањи Амударё (яъне дарёи Панљ) рафта мерасад ва масофае чанд дар хоки Афѓонистон њам (асосан тавассути Бадахшони Шарќї) идома ёфта, доманакўњњои ќисмати
шарќии Њиндукуш ва водињои онро ишѓол менамояд. Танњо дар як худи
Афѓонистон, мувофиќи њисоби номукаммали роњнамои љуѓрофии инглисӣ, тољикон, ки аз рўи шумора дар байни халќњои ин кишвар баъди
афѓонњо љои дувумро ишѓол мекунанд, анқариби 900,000 нафаранд1.
Зимнан тољикон инчунин дар њайати музофоти Њироти Афѓонистон бисёранд. Дар љануб, аниќтараш дар тарафи љанубу шарќии Њиндукуш тољикон, ки густаришро байни дигар ақвом андак-андак аз нав
оѓоз намудаанд, ба ќадри наздикшавї сўи сарњади Њинд, беш аз пеш
камтар вомехўранд, агарчи унсури тољикї аллакай дар атрофи Кобул
хеле зиёд дучор меояд. Ба сарњади Њинд расидан замон, чунон ки њадс
задан имкон дорад, тољикон ќариб тамоман нопайдо мегарданд. Њарчанд нишонањои мављудияти онњоро дар наздикии сарњад, ба њар њол,
масалан, дар нишондодњои харитаи англисии Нангарҳори Шарќї (дар
34°5' арзи шимолї ва 70° 35' тўли шарќї)2 дидан мумкин аст. Дар
марзњои пасисарњадии Њинд тољикон аллакай вонамехўранд, вале дар
байни юсуфзайњои вилояти Пешовар, бо патанњои гирду пеш махлут
шуда, љо-љо ба чашм мерасанд. Онон дар иҳотаи қавми патан, ки маРоњнамои љуѓрофии расмии англисї оид ба Њиндустон (Imperial Gаzеttегs оf India,
Calcutta, 1908) ба дигар осори дар бораи ин кишвар навишташуда такя намуда, њамаи
ањолии Афѓонистонро байни 4,5 ва 5 миллион њисобидааст. Аммо Тет (С. Р. Таtе), ки
Афѓонистонро аз наздик медонист, дар китобаш “The Kingdom of Afganistan” (Бомбей,
1911) мушоњидањои комиссияи Сиистонии соли 1904-ро асос қарор дода, ањолии
Афѓонистонро 12,000,000 ба шумор меорад. Ин як дараља аз он љињат низ тасдиќ мешавад,
ки Абдурањмонхон, донандаи хуби кишвари хеш ва умуман марди корогоҳ, артиши
якмиллионнафара орзу мекард, то њангоми њуљуми душмани пурќуввати бурунмарзї онро
истифода барад. Амалї гардидани ин наќша танњо он ваќт имконпазир мешуд, ки шумораи
ањолии Афѓонистон хеле бештар аз 4-5 миллион бошад. Аммо агар ин ба воќеият мувофиќ
ояд, тољиконро бояд камаш ду баробар зиёд њисоб намуд, яъне дар ин њол шумораи
тољикони Афѓонистонро на 900,000 балки наздики 2 миллион бояд донист.
2 Тибќи иттилооти роњнамои љуѓрофии Њинд (Оксфорд, 1908. ҷ. XVI, с. 150), тољикон
њатто дар округи Лаш-Љувайн, ки бо Њомуни соњили дарёи Њилманд њамљавор аст, яъне
дар ин ќисми Афѓонистон, ки то 300 арзи шимолї ба сўи љануб меравад, зиндагї
мекунанд. Тољикон дар ин љо бо авлоди shakzai-и ќабилаи дурронии афѓонњо, ки
аксариятро ташкил медињанд, сукунат доранд.
Ба гуфтаи Bellew, “тољикон дар саросари пањнои њамвории Афѓонистон – аз
Њирот то Хайбар ва аз Ќандањор то Оксус пањн шудаанд” (Тhе Rаsеs оf Аfgапistаn,
Саlcuttа, 1880, с 110).
1
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нофеи авлодиашро ҷиддан ҳифз менамояд, номи қабилавии хешро ҳам
нигоҳ доштаанд.
Чунон ки дар боло гўшрас кардем, тољикон ќадимтарин бошандагони ба мо маълуми Осиёи Миёнаанд, ки дар он љо замоне унсурњои
эронї мавќеи асосї доштанд. Дар пањнои азиме, ки њоло Афѓонистони
Шимолї, вилояти Пасихазар (мувофиќи номгузории охирин –
Туркманистон), Хоразм, мулкњои Бухоро, Туркистони Ѓарбї ва њатто
Шарќї, яъне Туркистони Хитойро фаро гирифта, тавассути он сўи
шарќ доман пањн густардаанд, дар фазое, ки бевосита ба Форси њозира
пайваставу як шудааст, ќавмњои гуногуни эронї (ориёї) мезистанд.
Боќимондаи онон, ки њанўз ба шевањои эронї њарф мезананд, имрўз дар
Осиёи Миёна бо номи умумии тољикон маъруфанд. Наќши дар маданияти љањонї бозидаи он ниёгони тољикҳои имрўза хеле бузург мебошад ва
Лауфер онро чунин сифат намудааст: “Мо медонем, ки халќњои эронї як
давра масоњати пањновареро, ки саросари Туркистони Хитойро дар бар
мегирифт, ишѓол мекарданд. Онњо ба Хитой гузаштанд, бо ањолии он
иртибот барќарор намуданд ва ба халќњои бегонанажод, алалхусус туркону хитоиён, таъсири амиќ гузоштанд. Эрониҳо миёнаравони бузург
буданд васати Ѓарбу Шарќ, ки ѓояњои меросмондаи эллиниро ба Осиёи
Марказиву Шарќї бозмерасонданд ва растанињои гаронќимату мањсулоти Хитойро ба арсаи Бањри Миёназамин мебароварданд. Фаъолияти
онон ањамияти таърихии умумибашарї дорад, ки бе навиштаљоти хитоиён мо сурати ҳолро комилан фаҳмидан наметавонистем”1.
Сели њуљумњои паёпайи ѓосибони аљнабї ба Осиёи Миёна, ки њамеша
бархӯрдгоњи роњњои калон буд ва тавассути он кўчокўчи халќњо мегузашт,
ба эрониёни тањљої басо таъсири марговар ниҳода, тухми ононро аз рӯйи
замин рӯфт ё бо истилогарон махлуташон намуд, ќисмњои боќимондаи гурезаро ба кўњњои бањри душман дастнорас танг карда баровард, ки он маконҳои аз љињати сарвату амволи гирдоварда хеле камбаѓал, бар хилофи
манотиќи пурсарвати водињо, ѓосибонро сўи худ намекашиданд.
Аз ин ваљњ барои таъйину таснифи манфиатњои забткоронаи душманон он чиз њам нишондињандаи хос аст, ки тољикон имрўз низ фақат
дар мавзеоти чарогоњњои хубу васеъ надошта зиндагї мекунанд, яъне
барои дар он љойњо зистан вомонда шудаанд. Чарогоњњои хубро, албатта кўчиёни ѓосиб мекўшиданд, ки худашон соҳиб шаванд.
Вале манбаи боварбахштарину возењтарин, ки носозгориҳо ва дигаргуниҳои таърихии сарнавишти тољиконро пеши назари муҳаќќиқ
љилва медињад, харитаи љойгиршавии имрўзаи ин халќ аст. Агар аќал1

Berthold Laufer. “Sino-iranika”, Chicago,1919.
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лан ба наќшаи хомакии ќисмњои собиќ вилоёти Сирдарё, Самарќанд ва
Фарѓона нигарем, бо як назар мебинем, ки чї гуна тољикон дар шакли
љазирачањову воњањои алоњида ба танаи кўњњо часпида, дар атрофи водињое боќї мондаанд, ки дар он мавозеъ онон аллакай њангоми њуљуми
муѓулон зиндагї мекарданд. Масалан, дар водии дарёи Чирчиќ, ки дар
ќадимзамон аз сабаби тезљараёниаш номи тољикии «Парак» (Парвозкунанда) дошт. Ё дар водии дарёи Ангрен (вайроншудаи «Оњангарон»-и
тољикї), ки дар он љо муѓулон танњо аз шањри харобкардаи Банокат (дар
резишгоњи Ангрен ба Сирдарё ҷой гирифта буд), мувофиқи шањодати
таърихнигор Љувайнї,1 панљоњ њазор тољикро барои корњои муњосираи
зидди Хуљанд ва дигар манотиќ, аз љумла Тошканди њозираву атрофи он
(ки номњои куњнаи љўйбору шаҳљўйњои хатти обёрї, номњои нуќоту
мавзеъњои гуногун оид ба маданияти даври пешини тољикон гувоњи айнулаёнанд) бурдаанд. Нахустин нуќтањои тољикнишини самти шимолу шарќ
аз мањалли калони Хавос (наздики истгоњи марказие, ки он љо роњњои
оњани Тошканд, Самарќанд ва Фарѓона ба њам пайваст мешаванд, њоло
Хавос ном дорад, собиқан ин мањалро ба русӣ Урсатьевская меномиданд) ва кўњњои Хуљанду пиромуни он иборатанд. Њоло њастанд дербошоне, ки боќимондаи тољикони дар Бисканд (мањалле дар роњи рости
аробагарди байни Тошканд ва Хуљанд) маскангирифтаро дар ёд доранд,
вале имрўз дар он љо тољикон нестанд. Дар паси ин ќароргоњњои ба пеш
њаракаткарда, асосан дар тарафи љануб ва шарќи онњо, њарљо-њарљо
тољикони ноњияи Уротеппаву Фарѓона, дар ињотаи мардуми мутакаллим
бо лањљањои туркї ягон-ягон ва дар доманакўњњо бештар гурўњ-гурўњ вомехўранд. Ин порањои парокандаи то рўзњои мо расидаи тасма-тасма аз
шарќ ба ѓарб ќад-ќади фазои васеи тољикнишин тўлкашидаву ба самти љануб (тарафи љануби ќаторкўњи Туркистон) идомаёфта боќимондањои ањолии фузуни эронианд, ки як замон мањз дар њамворињо сернуфус буданд.
Инҳо монанди он ањолие, ки њоло дар оѓўши кўњњое, ки фаќат мардуми
камшуморро хўрондан метавонанд, сукунат доранд, ба шакли силсилаќитъањои пайдарпай эмин мондаанд.
Ба ин пањно нигариста гуфтан мумкин аст, ки дар ин љойњо
муњорибаи садсолањо идомадошта ва имрӯз њам хомўшнашуда мерафту
меравад (махлуткунии тољикон бо ањолии туркзабон њанўз давом дорад) ва инак натоиљи он:
Пањнои эронї, ба маънои мањфузияти забон, бо суръати њайратовар
рўфта шудааст. Дар водињо фақат марказњои нисбатан пурќуввати њаёти
тољикон, амсоли шањрњои бузурги Самарќанду Бухоро, барљо истодаанд.
Њамчунин онсўтар дар қисмати љанубу шарќ, шояд ба фишори забтгарон
1

Ин маълумотро ба ман В.В. Бартолд пешкаш кард.
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камтар дучор гардида, минтақаҳои њамворї ва доманакўњи ФарѓонаУротеппа, ки аз љињати љуѓрофї ба фазои яклухти њозираи тољик мепайванданд, ба намуди воњањо боќї мондаанд. Охирин марињлаи мављудбудаи алоќаи бевоситаи байни фазои эронии Туркистону Бухоро аз як тараф
ва Хуросону Форс аз дигар тараф - ќадимтарин муттакои Эрон, яъне
Марв, ќиёсан дар замони на он ќадар дур (охири асри XVIII ва аввали
асри XIX) аз љониби амири Бухоро Маъсум хароб ва ањолии боќимондаи
он ба Бухорову Самарќанд кўчонда, биноан ин соњат барои ишѓоли туркманњо (сариќњо дар соли 1790-91 ва текелњо соли 1834)1 тоза карда шуд.
Њамин тариќ, иртиботи байни эрониёни Туркистону Бухоро аз як сў ва
Форс аз сўи дигар, ки пештар бо сабаби тафриќаи динї басо коста буд, аз
љињати љуѓрофї њам хеле суст гашт.
Ба оммаи тољик, ки њоло њам васеъ доман густардааст, нигаҳ давонда, сари саволи зерин муфассалтар таваќќуф варзидан табиист: Калимаи
«тољик» аз љињати этникї чиро муайян мекунад? Ба тавсифоти гуногун ва
умуман, аз рўи гап, на ба дараљаи кофї итминонбахши маънои худи калима2 наистода, як ќадар номуайяниро дар тавсифи он ки дар манозили
Осиёи Миёна маҳз кї тољик мебошаду кї тољик не, зикр кардан мумкин
аст. Одатан, ањолии туркистони Бухорову Туркистон феълан ҳамон ањолии тањљоии Осиёи Миёнаро тољик меноманд, ки ба забонњо-(ё шевањо)-и
эронї гап мезананд, он шеваи забони форсї аст, ё фарз кардем, яке аз
лањљањои ѓайрифорсии эронии саргањи Панљ, фарќ надорад. Ањли Хуросон ва пашту-афѓон, масалан, як сон аз ин гурўњ хориљ карда мешаванд,
якуминҳо чун «эрониён» ё «порсиён», дуюминҳо чун «афѓон», агарчи
тољики афѓон дар назари онњо аздусар тољик мемонад. Дар миёни худи
тољикон бошад, чунин умумигардоние дар тавсиф мушоњида намешавад.
Аз он оѓоз мекунем, ки дар болооби Панљ сокинони он љо ки бо
лањљањои ѓайрифорсї њарф мезананд, танњо худашонро тољик меангоранд (масалан, дар Шуѓнон, Рўшон) ва, мисол гирем, њамсояҳояшон –
дарвозиёнро дар ќатори дигар мардуми ба шевањои форсї гапзананда
форсигўй меноманд3. Дар дигар њолат ва мањз дар Яѓноб, дар ин мамлакати хурди кўњї, ки қад-ќади яке аз шохањои дарёи Зарафшон мавќеъ доАсноди марбути ин давра дар тадќиќоти олиљаноби марњум В.А. Жуковский
«Харобањои Марви бостонӣ» (МАР № 16, СПб, 1893), инчунин маќолаи «Рољеъ ба
таърихи Марв» (ЗВО, ҷ. XIX, 115-138, 0218-0219) ва асари «Тавсифи таърихї-ҷуѓрофии
Эрон»-и В.В. Бартолд, ки дар илми эроншиносї сањми бузурги ўст, оварда шудаанд.
2 Оид ба мафњуми «тољик» нигаред ба «Тавзењот»-и калони Хаников, ки барои асари
Риттер «Эрон» (СПб,1903) њангоми тарљумаи он ба забони русї илова кардааст ва
инчунин ба очерки таърихии В.В. Бартолд, ки дар њамин китоб љой гирифта, ин
нуктаро аз диди имрўз баррасї кардааст.
3 Тибќи навиштори муњаќќиќони англис, тољикон худро форсивон меноманд.
1
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рад, ањолии он, ки бо забони махсуси боќимондаи забони ќадимаи суѓдї
такаллум мекунанд, баракс аст. Њамсояњои яѓнобиён, ки бо лањљањои забони форсї њарф мезананд (фалѓарињо, масчоњиён) фақат худро тољик
меноманд, яѓнобиёнро бошад, ѓалча1 мехонанд ва одатан дар ѓоибашон
чунин ном мебаранд, зеро ин ном таҳқиромез шумурда мешавад. Ањли
Яѓноб њам, зоњиран, худро аз тољикон људо карда, њамсояњояшонро тољик,
худашонро яѓнобї мењисобанд.
Ањолии ноњияи Хуљанд низ, ки дар њамвории даромадгоњи Фарѓона
љойгир аст ва нутќаш ба лањљаи забони форсист, худро тољик меномад, вале
нависандаи ин сатрњоро ба пайи номи куњна афтодан муяссар шуда буд маълум гашт, ин ном дар хотироти азбайнраванда бад-он маъно маҳфуз
монда, ки онон сартњо њастанду забонашон тољикист. Тољикони асил гуфта,
онњо кўњистониён-(масалан, ањли Дарвоз, Масчоњ)-ро дар назар медоранд.
Барои мисоли боло далели аљибе ёфтем, ки бисёр гуфтањоро оид
ба ин масъала тасдиќ менамояд: калимаи “сарт”пештар дар талаффузи
куњна ањолии тољикзабон ва зоњиран бештар тољикони водинишини
шањриро ифода мекард2.
Аз ин рў фањмо мешавад, ки сартњо (аслан эрониён-тољикон) њангоме
асосан аз љињати забон бо ѓосибон махлут шуданд, забони туркии онњоро
ќабул намуда (дар он њамљўрии садонокњои туркиро сарфи назар карда ва
ба дараљае фонетикаи эрониро3 мањфуз мононда), номи ќабилавии худро
нигоњ доштанд. Чун шумораи сартњои водинишине, ки забонашонро бо
Вожаи «ѓалча», ки шарќшиносон ва мардумшиносон, тибқи одат, барои мафњуми умумии
тољикони кўњистон васеъ истифода мебаранд, аз тарафи худи тољикон хеле кам ва дар
марзњои хеле мањдуд истеъмол карда мешавад ва ба гумон аст, ки аз ин љињат бакорбарии
аврупоиён њаќ бошад. Дар бисёр љойњо, њам дар кўњсорон (мисол, дар кишварњои соњили
Панљ), њам дар водињо ањолии тољик ин калимаро истифода намекунад ва намедонад. Дар
Туркистону Бухоро зоњиран бештар аз љониби самарќандиён нисбати кўњистониҳои болооби Зарафшон корбаст мешавад.
2 Мисол, Бобур дар бораи њамон ноњияи Хуљанд-Уротеппа, мањз мањаллаи Дењкат, ки дар
доманаи шимолии силсилакӯҳи Туркистон, наздики аѓбаи Оббурдон љойгир аст, сухан
ронда мегўяд: “Ањолии он агарчи сартанд, дар дењот зиста, мисли туркњо чўпону соњиби
рамањоянд» (бо сабаби дар даст надоштани матни асл аз тарљумаи англисии А. Beveridge,
в. 1, с, 149 баргардон намудам). Бобур хуб медонист, ки ањли Дењкат тољикон буданд ва бо
шеваи забони форсї њарф мезаданд, он гуна ки то њол мондаанд.
Маълумоти муфассал доир ба калимаи «сарт» ва мафњуми он дар замонњон гуногун дар маќолаи њамзамон љойшудаи В.В. Бартолд омадааст.
Њамчун инъикоси басо тааҷубовари мафњуми куњнаи калимаи «сарт» шояд он низ
бошад, ки ањолии саргањи дарёи Панљ, яъне шуѓнонињо, рўшонињо, вахонињо, то њоло
байни њамдигар, чунон ки А.М. Дяков ба ман иттилоъ дод, дар бораи ањолии њамворињои
Туркистон гап зада, бе фарќияте њам тоҷикони водї ва њам «сартњо», яъне тољикони
туркшударо бо калимаи “сарт” ифода менамоянд. Аммо ӯзбекњоеро, ки бо онњо
њамљавор мезиянд, болоипанљињо људо карда, «юзбак» меноманд.
3 Е.Д. Поливанов чунин муқаррар намудааст.
1
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забони аҷнабиҳо бадал кардаанд (аслан тољикон), њам дар Хева, њам дар
вилояти Сирдарё ва Фарѓона афзун буд, охирин шеваи онњо чун туркї ва
худашон чун халќи ба ин шеваи туркї мутакаллим шинохта шудаанд. Аз
дигар тараф, тољикони водинишин, ки забонашонро мањфуз дошта буданд, худашон низ пештар худро сарт меномиданд. Тавре мо дар мисоли
ноњияи Хуљанд дидем, онҳо оњиста-оњиста аз чунин номбарї даст кашида, нисбати худ истилоњи «тољик»-ро пазируфтанд.
Тољиконро аз рўи ноњияњои зист ва ќисман аз рўи тип ба ду гурўњ
таќсим кардан мумкин аст: водинишин ва кўњистонї. Табиист, ки хуни
аввалинњо ба хуни истилогарони охирзамон бештар омезиш ёфта, аз
кўњистониён тафовути назарраси типӣ доранд, њамчунин дар байни
ноњияњои гуногуни водї типњои хос мављуданд, аммо инро баъди
тадќиќоти вижа муайян кардан мумкин хоњад буд. Дар бораи тољикони
кўњистонї бояд гуфт, ки бо сабаби бењтар боќї мондани хуни ориёї
онон умуман нисбати водинишинон бештар ба типњои аќвоми аврупої
мушобењанд. Аз ин љињат хусусан кўњистониҳои болооби дарёи Панљ
њайратоваранд. Дар байни онон кам нестанд афроде, ки агар таѓйири
либос кунанд, комилан онњоро ањли Аврупо, бештар олмонињо ва ё дигар аврупоиёни шимолї пиндоштан мумкин аст. Типњое њам вомехўранд,
ки ба халќњои Ќафќоз (осетинњо ва дигарон) монанд ҳастанд. Онњо ќомати баланду мавзун, риши зардранг ё бўр, чашмони мешї дошта (зимнан тазаккур бояд дод, ки мўйи сиёњ ё бўри тирагун ва чашмони мешии
тира ё сиёњ бештар вомехўранд), ранги пўсташон равшан буда, бо хусусиятњои ирќии љисмонї махсусан аз ќирѓизњои кўчманчии атроф људо
шуда меистанд. Маҷмуан бояд гуфт, ки њудудњои байни ќабоили гуногуни тољикон дар Осиёи Миёна ба маънои фарќиятњои типї аз ҷониби
пажӯҳишгарон њаллу фасл ва мушаххас нагардидаанд1, аммо дар баъзе
макону маҳалњо вуљуд доштани ин тафовутњо нишон медињад, ки худи
тољикон аз љињати типї ба кадом гурўњи ќабилавї мутааллиќ будани
њамќавми вохўрдаашонро муқаррар намудан метавонанд.
Тољикони њамворинишини дар шимол ва шимолу ѓарби Тољикистон
љойгирифтаро барои осонии тасниф асосан ба «бухороиён», яъне ањолии
Бухорову атрофи он, ба њамин сурат «самарќандињо», «уротеппагињо» ва
нисбатан норавшан – «фарѓонињо», яъне ањолии нуќоти гуногуни
Фарѓона гурӯҳбандӣ кардан метавон. Бо сабаби набудани асноди муайян
мо ночорем, ки аз баёни аќоид дар бораи ба тафовути типии миёни ин
ноњияњо даст кашем, агарчи баъзе фарќиятњо ба чашм мерасанд. Вале дар
бораи забон ќиёсан бо итминон њарф задан имконпазир аст.
Дар ин бобат навиштаи С.Д. Масловский «Ѓалча, ањолии ибтидоии Туркистон» (Русский
антропологический журнал, 1901, № 2) вуљуд дорад. Мутаассифона, роќими ин сатрњоро аз
сабаби нобарории љустуљў дар Тошканд шиносої бо ин асар муяссар нагардид.
1
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Дар шароити умумии мављуда, ки њама тољикон ба оилаи забонии
(филологии) эронї мансубанд, тољикони Осиёи Миёнаро ба ду ќисмат
људо намудан мумкин аст:
1. Онњое ки бо шевањои форсї гуфтугузор мекунанд.
2. Онњое ки бо забонњои эронї, вале на форсї, сухан меронанд.
Ќисмати ахир аз љињати шумора назар ба ќисмати аввал манозили
хеле камро ишѓол менамояд ва аз љињати љуѓрофї низ ба ду ноњияи
нобаробаршумора таќсим мешавад:
Гурўњи якум: гурўњи забонњо ё шевањои ќисми болоии њавзаи
Амударё (Панљ), ки ҳоли ҳозир нуќтањои људогонаи ин гурўњ бо шумораи кам ва њарљо-њарљо ба самти шарќ, њатто то доманањои шарќии интиҳои шимолї-ѓарбии Њимолой расида1, тул кашидаанд.
Гурўњи дувум: боќимондаи забони суѓдист, ки тасодуфан то
рўзњои мо ба њайси реликт омада расидааст ва дар шахси яѓнобиёни ба
дараљаи њайратангез каммиќдор (њамагї 1000-1500 нафар) таљассум ёфтааст. Онњо дар масоњати хурд, дар хилвати кўњњои душворфатњ, ќадќади шохоби дарёи Зарафшон – Яѓноб љойгузин шуда, аз њар тараф дар
инњисори тољикони ба шевањои форсї њарфзананда мондаанд2.
Бо сабаби набудани маводи дақиқ ва тадќиќоти муназзам ин замон
доир ба маљмуи гўишу лањљањои эронї дар Туркистон ва Бухоро њукм
кардан мушкил бувад, вале ќайд намудан зарур аст, ки таќсимбандии
муќаррарии шевањои кўњистонии форсї ба «ќаротегинї», «дарвозї»,
«масчоњї», яъне таќсим кардан аз рўи водињо ва сохти маъмурї на њама
ваќт ба воќеият мувофиќ меафтад. Дар нисбати ноњияњои њамворинишин
низ чунин бояд гуфт. Танњо тадќиќу тањлили муфассал, як навъ барўйхатгирии омории гӯишњои гуногун бо назардошти сифоти хоси онон метавонад манзараи лањљаву гўишњои эронї-(тољикї)-и Осиёи Миёнаро
равшантару дақиќтар ба назар љилвагар созад. Одатан, ба кишварњои
кўњие чун Масчоњ, Ќаротегин, Њисор ва њатто Яѓноби кўчак дахл карда,
зинњор аз рӯи дар њар яки онњо вуљуд доштани «лањљае» њарф задан мум1 Таърифи ин ќисмат аз лињози антропологї дар асари T.A. Joyse “Notes in the
Physikal Anthropology of Chinese Turkestan and Pamirs” (Jurnal of the Royal Anthropologyl institute, v. XLII, 1912) омадааст.
2 Ваќтњои охир мављудияти боз як гурўњи хурди яѓнобиён, ки дар гузаштаи наздик (50-60
сол пештар) аз Яѓноб муњољир карда шудааст, дар доманањои љанубии силсилакўњи
Њисор, ки Яѓнобро аз Њисор чудо месозад, ошкор гашт. Чунон ки А.М. Дяков ба ман иттилоъ дод, онњо њамагї чор дењаро фаро гирифтаанд: Зумон (30-35 хона), Сайроб (10
хона), Роѓ (20 хона) ва Кўктепа (15-20 хона). Ба љуз ин боз дењоте њастанд, ки нисфи ањолиашонро яѓнобиён ташкил медињанд: Лойоб ва Харангон. Ин ду дења 10 вёрст дуртар аз
Душанбе љой гирифтаанд. Дигар дењоти фавќуззикр таќрибан 50-55 вёрст дур аз Душанбе
воқеанд. Кулли он бадарғашудагон байни худ ба яѓнобї гап мезананд. Баъзе аз онњо дар
Яѓноб заминњояшонро нигоњ доштаанд. Ин гурўњро ба назар гирифта зоњиран шумораи
њамаи яѓнобиёнро тақрибан 1500-2000 ќабул кардан љоиз мебошад.
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кин нест. Дар љойњои гуногуни чунин кишварҳо аксар замон ба назари
аввал зайле метобад, ки лањљаву гўишњои гуногун ба гурўњи бошишгоњњо
ва баъзан ба бошишгоҳҳои алоњида таќсим шудаанд. То дараљае гуногун,
ки агар Масчоњро (болооби Зарафшон) мисол гирем, дар Масчоњи Боло
ва Поён онњо њатто аз доираи умумии гўишњои масчоњї њамчун номи
гурўњ, ки маљмуан бештар таърифи љуѓрофист, берун мебароянд. Дар
њаќиќат, аз љињати забонї гўишњои масчоњи болої, ки ба дарозои Масчоњ
хеле тул кашидаанд, ба ќаротегинии њамсоя ќарибанд, лекин гўишњои
масчоњи поёнї дар ин нисбат аз масчоҳи болоињо бештар мутафовит буда, дар навбати худ, масалан, ба гўишњои њамљавори фалѓарї монандтар
мешаванд (Фалѓар дар поёнтари ќад-ќади Зарафшон воқеъ гашта, аз
љињати табиию љуѓрофї давоми њамон дараи Масчоњ аст). Чунин манзара
дар Ќаротегини ба Масчоњ њамсоя, ки аз он тавассути ќаторкўњи азим
људо шудаву ќариб мутавозї ба он имтидод ёфтааст, низ ба чашм мерасад.
Масалан, гўишњои ќаротегини поёнї бо зиёд истифодабарии њиссачаи
хурдкунандаи «ак» («будакак», «наздикак»), албатта, ба гурўњи гўишњои
њисории њамсоя дохил мешаванд, назар ба он ки мансуби гўишњои ќаротегини миёнагї ва гузашта аз ин, ќаротегини болої бошанд.
Аммо он чи ки дар кишварњои кўњї бо вуљуди мушкилоти муносибату алоќаи байни њамдигар ва дурии қиёсии гурўњњои алоњидаи дењот ё
дењоти људогона муќаррарї менамояд, дар њамворињо касро бештар ба
тааљљуб меорад. Барои мисол мегирем волости Далёни уезди Уротеппаро, ки дар он љо бисёр ќишлоќњои тољикон парешонанд. Ањолии
тањљої бовар мекунонанд, ки дар ин љо фарќи байни баъзе дењоти
алоњида ё гурўњи дењот аз лињози забон чунон бузург аст, ки онњо вобаста ба тарзи гапзанї аксар ваќт аз кадом нуќтаи ањолинишини атроф
будани њамсуњбати ношиносро, баъзан њатто аз суханони аввалинаш,
муайян намудан метавонанд. Чунон ки тањљоиён мегўянд, дар фазои
мазкур гоњо њатто дар байни ду дењаи њамсоя фарќи тамоман эҳсоспазир дида мешавад. Ба сабаби мављудияти чунин тафовути гўишњо миёни дењоти ҳамсоя, ки ба замми он дар водї мавќеъ гирифтаанд, мо бояд биандешем, ки љараёни таърихии кўчиш ва дар ин иртибот ба табаќањо људошавии ањолии Осиёи Миёна њанўз дар замони нисбатан хеле наздик ќатъ нагашта буд. Фарќи возењи забониро дар байни њамсоямањалњои водї фақат аз ҳамин нигоҳ фањмондан мумкин аст1.
1 Аллакай баъди сатрњои мазкурро навиштани ман А.М. Дяков, ки
аз сафари ноњияи Уротеппа ва Яѓноб баргашт, хабар дод, ки дар волости Далёни ноњияи Уротеппа (яъне
худи њамон љое, ки ман роњи гузар ба фарқи калони гўишњои байни баъзе мањалњо
мутаваљљењ шуда будам) чор дења њаст, ки дар он љо ањли дараи Яѓноб зиндагї мекунанд.
Онҳо яѓнобиёни асл набуда, балки дар Яѓноб низ миёни њамдигар бо шеваи забони форсї
њарф мезадаанд. Онњо ба Уротеппа дар замони нисбатан на он ќадар дури мозї кўчидаанд.
Ин далел тахмини маро тасдиќ мекунад ва тафовути мушоњидашударо мефањмонад.
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Бад-ин тариќ, њамзамон тазаккур бояд дод, Осиёи Миёна, ки
ќисмати асосии фалоти Эрониро ташкил медод, аз љињати дар паҳнои
он то њозир боќї мондани забон ва лањљањои эронї, зоњиран, њамон гуна манзараи рангорангро таљассум менамояд, ки давоми табии он дар
Эрон. Дар омади гап, барои равшанї андохтан ба ин масъала асарњои
аз ҷониби Академияи илмҳои Русия интишоршудаи марњум В.А. Жуковский хеле мусоидат кардаанд1.
Доир ба манзараи умумии филологии забонњо ва шевањои эронии
Осиёи Миёна чунин таќсимбандии онњоро ба гурўњњои асосї, ки ба ман
А. Фрейман вогузор кардааст, меорам:
а) Забони яѓнобї бо якљоягии забонњои зиндаи хеттиву помирї
ва забонњои мурдаи суѓдї, сакої ва шояд авестої ба шохаи шимолї-(скифї)-и забонњои эронї мансуб аст. Муќоисаи забони яѓнобї
бо забони азбайнрафтаи суѓдї ќаробати фавќулодаи онњоро нишон
медињад, аз ин рў бояд ангошт, ки забони яѓнобї вориси бевоситаи забони суѓдї ва ё забонест, ки аз љињати лањљавї миёни он ва забони
суѓдї тафовути кам ҷой дорад. Дар забони яѓнобї мављудияти ду
гўиш: шарќї ва ѓарбиро њис кардан мумкин аст.
б) Оид ба шевањои помирї (шевањои помириро ба маънои танги
ин калима (гурўњи шуѓнонї) фарќ бояд намуд) тадќиќот нокифояанд,
ки ин таснифи даќиќтари шевањои мазкурро душвор мегардонад. Аз
рўи баъзе нишонањо, шевањои мунљониро ба афѓонї наздик шумурдан
мумкин аст. Як зумра олимон (Рейҳелт, Моргенстерн) љадди шевањои
помириро забони сакої мењисобанд, ки ёдгорињои он дар оѓози асри
равон дар Хутан ёфт шудаанд.
в) Њама забонњои шарќи эронї, сарфи назар аз дурии њозираи
љуѓрофии соњибзабонон (аз кўњњои Иристон то Помир), гурўњи ба њам
зич алоќаманди забонњоро ташкил медињанд. Ин наздикї њам аз љињати
морфологї ва њам аз љињати лексикї сомон ёфтааст.
г) Забони тољикї идомаи забони форсї (забонњои љануби эронї)
мебошад, ки ба шимоли Эрон зери таъсири маданию сиёсии Форс дар
асоси шевањои мањаллї бо фарогирии бархе хусусиятњои забонњои
аќвоми баъдњо дар манозили мазкур нишеманкарда (маслан, забони
туркї) ворид шудааст.
***
Фарњанги ниёгон ва гузаштаи бузурги таърихї ба феълу хўйи
тољик ва шуѓли ў, њатто пас аз сипарӣ шудани шуњрати сиёсиаш, наметавонист беасар монад. Тољик ин кишоварзи типитарин ва серѓайрати
Жуковский В.А. «Маводњо барои омўзиши шевањои форсї», ҷ. 1, СПб, 1888, ҷ. II,
III Петроград, 1922.
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азалї, соњиби маданияти баланди заминкорї, њоло њам дар ќиёс бо дигар
аќвоми Осиёи Миёна бо нозуктабъии хеш дар чунин шароити мањаллї
фарќ карда меистад. Низоми обёрии тарњдодаи ў бошад, аз он љумла иншооти аљиби корезро1 ёдовар нашудан мумкин нест, мушоњидонро як сон
њам дар Афѓонистон, ҳам дар Эрон ва њам дар Туркистони Шарќї ба
њайрат овардааст. Агар имкониятњои дар техникаи барои тољик дастрас
ва ќадимияти иморатњои оѓозинро назардошт бинамоем, ў бо дурандешї,
нубуѓ ва мењнатдӯстии пайгиронааш касро дар аљаб мемононад.
Бо њамон асосњои фарњанги ќадимӣ муњаббати тољик ба тозагию
озодагии хона, ба осоишу њузуру њаловат, ба тарзи махсусан хушоянд
ва амалии љой додани дарахтњо дар атрофи манзили худ, шавќу раѓбат
ба гулзоркунии њавлї дар хонаводањои сарватманд шарњ дода мешавад.
Њамин майлу раѓбат ба хушгузаронии умр вайро барои сохтани суффањои зебову шоиронаи гилин зери сояи дарахтон дар лаби обанбори
сунъї («њавз») - љои кайфу фароѓат, пазиришгоҳи мењмонон ва нишастангоњи муќаррарии тобистонаи соњибхонагон ҳангоми истироњат,
ѓайр аз рўзњои гармтарин, ки салќинї дар утоќњои торики хона бештар
мањфуз мемонад, тањрик мебахшад. «Лаби њавзу боѓу шамол!» – ин
аст шароити идеалї барои тобистонгузаронии тољик.
Низ аз ин лињоз шавќи тољик ба шеъру шоирї, муњаббат ба савту
суруд, таваљљуњ ба њаёти љомеа шарҳ дода мешавад. Тољик суханронӣ,
чақ-чақ, маљлису маҳфилҳои љамъиятиро хеле хуш дорад. Ин чун хатти
сурхе аз васати тамоми сохти њаёти тољик гузашта, бештар дар зимистонрўя, ки фориѓ аз корњои боѓу сањро ва ташвишњои рўзгор зиёдтар
ваќти холї дар ихтиёр дорад, њис карда мешавад.
Дар шањрњо ё дењоти калони водињо мардон њангоми зимистон
гурўњњои махсусе бо номи «љўра» ташкил дода, дар вақтҳои муайян барои
њарифонахурї ё бо ин бањона њамту барои бо њам нишастан, ваќтгузаронї
кардан, љамъ меоянд. Дар ин мањфилњо њамеша суханони шўхиомез садо
медињанд, кањ-ќањи ањлона ба фазо мепечад, касе танбўр ё ягон асбоби дигари мусиќї менавозад, баъзан раќќосон, маъмулан, дар њавои суруд зеКорезњо дар манозили беоб ё камоб сохта мешаванд. Њар корез аз ќатори тўлкашидаи
чоњњо, ки одатан аз баландињои бари њамворињо гузашта, ќабатњои обдоштаи даруни хокро
дар бар мегиранд, иборат аст. Силсилаи чоњњо ба як шоњљўи умумии зеризаминї пайванд
карда мешавад, ки тавассути он оби гаронбањо ба рўи њамворї мебарояд. Дар атрофи чунин низомњои корезї воњањои калоне љойгир мешаванд, ки ё чун нахустин дастовардњои
эрониёни ќадим -- Њинду, Ќарохољакорез, Суншӣ ва ѓайра дар Туркистони Шарќї танњо
ба туфайли оби корез мављуданд, ё чун Лукчун ва Турфон бар замми оби муќаррарии нокифоя дорои низоми корезї њастанд. Чоњњои асосї, ба қавли Грум-Гржимайло, баъзан, чун
дар корезњои Њинду, то 40 сажен жарфанд (Сафарномаи Хитойи Ѓарбї, ҷ. 1, СПб, 1896). Ба
њисоби миёна ба як вёрсти корез аз 100 то 120 чоњ рост меояд.
1
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ри оњанги даф њунарнамої мекунанд. Њам аз ин љињат шўњрати чойхонањо, ки дар шањрњо ва дењањои калон вазифаи як навъ мањфилгоњро иљро
менамоянд, тавзењ дода мешавад. Њатто тољикони кўњистоние, ки барои
пулкоркунї ба водї рафтаву дар шањрњои бузург ва атрофи онњо мезиянд,
њар њафта як маротиба, чун қоида, рўзњои љумъа, бо њамдиёронашоя як љо
љамъ омада, зиёфату њарифонањо сомон медињанд. Аммо бисёртар маљолиси љамъиятї ба шакли комилтари кўњнаашон дар байни њамин тољикони кўњистонї, дар дењањо барљо мондаанд. Масалан, дар Дарвоз, Ќаротегин, Њисор, яъне дар ќисмати беши Тољикистони њозира, дар назди
масҷиди њар дењу мањал бо номи «аловхона» љои махсуси љамъиятї вуљуд
дорад, ки мардон њар рўз дар ваќтњои муайян ба он гирд меоянд1. Одатан
онњо ё субњгоњ ё бегоҳ мувофиќи ваќти намоз сарҷамъ мешаванд. Дар бисёр љойњо њар намозхон бо худ таоме меорад, ки њамакаса онро тановул
мекунанд. Мисол, дар Дарвоз (Ванљ), чун намоз асосан сањарҳангом гузаронида мешавад, њар кас бо худ ноне меоварад ва баъди намози бомдод
чойхўрии умумӣ ташкил карда, пасон аз дунболи кори хеш мешаванд.
Гоњи зимистон ҳар шахс дар таъмини њезуму сўзишвории барои
афрўхтани оташи љамъиятї зарур банавбат саҳм мегирад. Баъзан рўзона
ин гуна љойњо ба ҳайси мактаб хидмат мекунанд ва имоми масҷиди шафат бачагони дењаро сабаќ меомўзонад. Њамчунин дар ин љо зиёфату
њарифонањо ташкил мешаванд, ё аксар вақт њозирон «худої» мехўранд, ки
зиёфатест ба xотири ањдофи худописандида, бештар чун ќурбонї бањри
дур ё рафъ намудани кулфату беморињо.
Дар дењоти кўњї то њанўз расми ќадимаи мењмонпазирии њамагонї мањфуз аст. Мусофири дар ин љо шабмонда, маъмулан, бо анвои
хўрданї аз љониби бошандагон таъмин карда мешавад. Аҳли деҳа гоҳи
зимистон аз хонаашон ба аловхона ё гоњи тобистон ба майдони назди
масҷид, барои бо мусофир якҷоя хўрдан ва то серӣ хӯрондани ӯ, ѓизои
зиёд меоранд. Дар мањале, ки биноњои љамъиятї надоранд, мусофир
метавонад ҳар кадом хонаеро хоњад, қароргоҳ ихтиёр кунад, зеро аз рўи
расму русум мењмон напазируфтан, агар баҳри ин сабаби узрноке
мавҷуд набошад, айб шуморида мешавад. Мисол бигирем, дар Масчоњ
нисбати муќимони як-ду дења овозаи баде пањн шуда, ки онон хўрданињоро ба мусофирон мефурўхтаанд, аз ин сабаб барояшон лаќаби истењзоомези «кулчафурўш» додаанд.
Тољикон дар бисёр њолатњо нармхулќї зоњир менамоянд. Ин махсусан дар муносибати онҳо ба кўдакон равшан ифода меёбад, ки кўдак1 Масалан, дар Дарвоз танњо масҷидњои аловхонадорро «масҷид» меноманд, беаловхонаро «хонақоњ» гўянд.
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ро, хосатан кўдаки навзабонро, навозиш кардани тоҷикҳои калонсол
бегонагонро ба њайрат меоварад. Вале бачагони болиѓро низ тољикон,
қиёсан бо дигар аќвом, банудрат љазо медињанд. Њамчунин тољикон бо
занон нарммуомилаанд, агарчи дар аъмоқи мањалњои кўњї бо сабаби
баландњиссиётии ориён-тољикон хеле кам, вале ба њар њол, њодисоти
худкушї ва мањз дар байни занон, ғолибан бар асари таъќиботи мард,
рўй медињанд. Тарзи муќаррарї дар ин вазъ чењраро бо як ќисми пироњан пўшонида, аз баландие худро ба дарёи љўшон партофтан мебошад. Муносибатњои сахти як замон дар њаќќи мўйсафедон ҷоиз, ки њангоми костани захираи хўрокворї дар солњои ќањтиву гуруснагї на як
бор дар кўњистон воќеъ мешуданд, зоњиран имрўз чун дар дигар халќњо
ба олами афсонаву ривоятњо кӯчидаанд.
Муњаббат ба гулњо, шеър, суруд, мусиќї, як каме шўњратхоњї,
майл ба хушсарулибосї бањри одами амал будану дар роњи њалли масоили рўзгор ба рӯи замин устуворона гом нињодани тољик халал намерасонад. Чун қоида, ў хеле хушфаросату ҳушманд буда, шароитро зуд
ва нағз сарфањм меравад, ба туфайли зиндадилию омилии хеш бо вазъу
њолати барояш нав фавран одат мекунад. Ў он ќадар, ки дар шањр
њунарвари хуб аст, ҳамон ќадар дар сањро кишоварз мебошад. Њам дар
Афѓонистон ва њам дар Туркистону Бухоро, чунон ки њаёт нишон дод, ў
зинањои маъмуриро бомуваффаќият тай намуда, баъзан дар ин арса ќариб одами бебадал шуда мемонад. Тиљорат низ дар баъзе манозили
Афѓонистон ва Туркистон барои тоҷик муњити мувофиќ буда, махсусан
соњањои майдасавдогарї дар дасти ў гул-гул мешукуфанд. Дар корњои
калонтари тиљоратї намояндагони баъзе халќњои дигар, дар Туркистон
бештар яњудиёни тањљої, бо ў раќобат меварзанд.
Тољикон дар маҳалу манзили хеш нисбат ба ирќњои љавонтари
атрофашон – ўзбекњо, ќирѓизњо, афѓонњо, њазорањо1 дараљаи хеле баБар тавсифи тољикони афѓон чунин сатрҳои аљибро аз китоби С.Р. Таtе “Тhе Kingdom
of Afganistan”, Bombai, 1911, с. 15 иќтибос меоварам: “Тољикон њоло њам аз худ њамон
сифоти ањолии кишоварзи водии Оксусро, ки миёни хитоиён чун tahia маъруф буданд,
зоњир менамоянд. Онњо дар хонањо зиста, љамоатњои баинтизоми ќишлоќиро таркиб додаанд. Онњо неъматњои маорифу хушињои зиндагии мутамаддинро ќадр мекунанд ва дар
манзилашон нисбат ба афѓону њазорањо сатҳи бартари њузуру њаловатро маҳфуз медоранд. Онњо дар њама љо заминкор ва аз авлоди ирќи ќадимии соњибзамин њисобида мешаванд. Ба идоракунии љоњилонаи садсола ва уќубатњои юѓи бандагии барбарони
дадкирдор нигоњ накарда, онон баисрор машѓули киштукори заминанд ва њамчунин хуб
тиљорат меварзанд. Њар куљое, ки замини шоистаи мењнат вуљуд дорад, дар он љо ин насли ирќи ќадимӣ њаст. Дар мањалњои гуногун бо номњои гуногун чун «дењвар» ё «дењќон»
(ањли дења), тољикон ё порсивон (яъне «форсигўйҳо», чун ки форсӣ забони модариашон
аст) онњо њама як халќро ифода мекунанд. Сареҳан, онон ирќи эронї ё ориёї њастанд, ки
дар байнашон Зардушт таълимоти хешро ташвиќу тарѓиб менамуд».
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ланди фарњангиро нигоњ дошта, табиист, ки камтар љангљўянд ва ба
аќидаи муњаќќиќон, ањолии басе сулҳпарвар буда, қиёсан бо њамсоягони номбаршудаашон ба разм камтар моиланд. Вале зоњиран ин на дар
њама љо якгуна аст ва дар маконҳои гуногун истисноњоест. Мисол,
тољикони афѓон дар Исталиф (30 вёрст дуртар аз Кобул воќеъ аст), ба
гуфтаи англисњо, чун яке аз унсури љангаратарин ном баровардаанд.
Онњо инчунин ба њайси бењин пиёдааскарони Афѓонистон шўњрат ёфта, халќи зебо, солим ва дўстдори варзишу пайкоранд1.
Зан дар миёни тољикон њаќиќатан, дар муқоиса бо он, ки чашмдор
будан мумкин аст, камтар вазъи залилона дорад2. Зан дар њамворињо, албатта, рўяшро аз мардони бегона пўшонда мегардад, аммо дар кўњистон,
махсусан дар водињои дурдасти кўњї, ки дини ислом дар он љойњо нуфузи
зиёде надорад ва зиндагї содатар аст, ў аксаран бо рўи боз умр месипарад.
Дар љомеаи тољикони кўњистонї зан ёвари љиддии шавњар аст.
Њама корњои рўзгор ба дўши ўст ва ѓайр аз ин дар корњои сањро ширкат
меварзад: дар баъзе мањалњои кўњї занон ҳамрадаи мардон ѓалла медараванд, хирман мекўбанд (ба тарзи муќаррарии осиёимиёнагї: њайвонотро ба рўи дарзањои хирман ронда) ва баъзе корњои дигарро низ ба
субут мерасонанд.
Ќобилияти корбарии мустақилонаи занони тоҷик то дараљае дар он
зоњир мегардад, ки онҳо бо фарзандон ва чорво дар оѓози фасли тобистон
ба чарогоњњои тобистона мекўчанд. Онњо дар он ҷо аксар ваќт тамоман
бидуни њузури мардон ба шакли ќасабаи алоњидаи занона ҳаёт ба сар мебаранд. Мардон, ки дар дења машѓулиятҳои худро доранд, танњо замонзамон ба хабаргирии оилањояшон мераванд. Дар баъзе мањалњо (масалан,
дар Рўшон, Ургут) боќимондаи анъанаи қадимае ривоҷ дошт, ки мувофиќи
он баъд аз бакўњбароии занон њеҷ мард чанд муддат ҳуќуќи зиёраташонро
надошт. Дар дараи Хуф (Рўшон), ки ин расм бо номи “яљвин” њоло њам
иљро мешавад, муњлати манъ як њафта муќаррар гаштааст. Бањри назора
аз болои он, ки ягон мард ин расмро вайрон накунад, дар љойњои муайян
посбон мемонанд. Агар ба огоњињо нигоњ накарда, марде ба назди зани худ
раваду аз ин ањли дењ хабар ёбад, он гоњ арбоб мефармояд, ки гове ё љавонаеро бикушанд, то арвоњи ғазабнокшударо ба лутфу марњамат моил
намоянд. Љондорро аз моли гунањгор мегиранд. Агар ў надошта бошад,
ањли дења барои харидани њайвони ќурбонї маблаѓ ҷамъ меорад ва гунањгор вазифадор мешавад, ки ин ќарзро баъдан пардозад. Ѓайр аз ин ба ў
љазо њам медињанд. Рўзи њафтум танњо мардоне, ки бонувонашон он љо
1
2

Afganistan and Nepal (Provincial Gazetters of India, Calkutta, 1908, с. 68).
Аз Е.М. Пешеров, ки дар бораи тољикон маълумот додааст, миннатдорам.
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њастанд, ба девлох (мавзеест дорои чарогоњњои тобистона, маънои таҳтуллафзии вожа: макони девњо) роњї мешаванд. Рўзи њаштум њама мераванд.
Дар он ҷо тантанаи серўза барпо менамоянд ва тӯли ин муддат мардони
соњибасп ба гўйбозї иштиѓол меварзанд. Рўзи сеюми љашн ба мазори дар
наздикињо љойгирифта роҳӣ мешаванд ва ба он љо њадяњо мебаранд. Мардон ва занон ба ду гурўњ људо гардида, гўшти пухтаи њайвонотро мехўранд.
Танњо баъд аз ин њамагон аз пайи кору бори худ мешаванд.
Дар њаёти оилавї тољикзан басо мустаќилиятро дорост. Харҷи маблаѓи коркардаи ањли оила дар ихтиёри ӯст1. Воситаи муќаррарии
андӯхти пул барои ў њунармандї ва корњои дастиянд: масалан, дар
кўњсор кулолгарї, дар њамворињо риштаресї баҳри масрафи худ ва
фурўш, њамчунин тоќидўзї ва дигар навъҳои чеварӣ бар уҳдаи зан мебошанд. Маблаѓи ворида моликияти шахсии худаш аст ва аксар вақт зан
онро ихтиёран барои таќвияти рӯзгордорӣ ба шавњараш медињад.
Баъзан хеле аҳёнан, вале иттифоқ меафтад, ки тољикзанони
серѓайрат ва њунармандтар аз њисоби пули коркардаашон барои худ либос тањия менамоянд, аз шавњарашон бошад, фаќат гоњ-гоњ матоъ ё дигар чиз туњфа мегиранд. Гоњо воќеъ мешавад, ки чунин занҳо дар навбати худ ба њамсарашон њадяњо таќдим мекунанд.
Дар кўњистон, аз сабаби кам будани саршумори чорво, занҳои
тољик ба ширкати аљиби ширї мутањид мегарданд ва
ин анъана,
2
зоҳиран, таърихи хеле ќадима дорад . Азбаски миќдори андаки шир
барои равѓанкашї нокифоя аст, якчанд зан ба чунин ширкат љамъ меоянд. Адади аъзои ширкат дар њар љо њар хел буда, вобаста ба миќдори
мављудаи шир ва баъзе шароити дигар аз 3 то 5 нафар мерасад. Тамоми аъзо шири дўшидаи худро њамарўза бонавбат ва мувофиқи тартиби муайян ба ин ё он узви ширкат мебаранд, ў якбора миќдори зиёди
ширро гирифта, барои тайёр ва захира намудани анвои ширї имконият
пайдо мекунад. Њисобу китоби охиринро тирамоњ анљом медињанд,
ќарзњои боќимондаро ба бањори оянда вомегузоранд ва онҳо фаќат бо
шир пардохта мешаванд. (Чунон ки ман огаҳӣ ёфтам, ин анъана дар
1 Аз ин љињат тоҷикзан баъзан дар оила њатто аз шавњар мавќеи мусоидтар дорад. Билфарз,
агар оилаи патриархалии тољик аз якчанд бародари људонашуда ва њамзисту њамхољагї,
чунон ки дар кўњистон бисёр иттифоқ меафтад, иборат бошад, љамъи даромади њар яки
онон ба бародари калонї дода ва ба манфиати њама сарф карда мешавад. Дар айни њол
музди завҷаҳо, ки бидуни иљрои вазоифи хољагї ба даст омадааст, инчунин фоидаашон аз
молу маноли худ бечунучаро моликияти шахсии онон маҳсуб меёбад ва дар сурати
фавтидан ба фарзандону хешовандони наздики онҳо мерос мемонад.
2 Зоњиран, ин расмро бо «ханулоба»-и гурљизанон шабењ донистан мумкин аст.
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байни занони баъзе маҳалҳои ноҳияи Айнӣ ҳанӯз ҳам роиҷ аст. Анъанаи мазкурро дар он ҷо “ширдорак” меноманд - С. З.)
Ќариб њама тољикони бошандаи фарохои собиќ Хонигарии Бухоро,
Туркистони Рус ва Афѓонистон мусалмони суннианд. Аз ин миён фақат
ањолии сароби рўди Панљ, сар карда аз Бартангу Рўшон то Вахону Сарикўл дар самти шарќ мустасноанд, ки онҳо саросар гаравидаи исмоилия
мебошанд1. Ин таълимоти динї дар заминаи ислом, асосан ташайюъ, арзи
вуљуд намуда, ба як тариќати вижа табдил ёфтааст, ки ќавонину ањкоми он
вобаста ба љањонбинии эътиқодмандонаш кӯтоҳ тафсир мешавад: «Каломи
диниро мувофиќи шурўњоти устод бифањм» - мегўяд яке аз ќонунњои исмоилия. Исмоилиҳо таълимоти навафлотуниёнро оид ба судури кайњонї
азхуд карда, ба замон-замон зоњиршавии аќли љањонї, ки сафи паёпайи он
аз Одам оѓозида, бо Нўњ, Исо, Муњаммад (с) идома ёфта ва бо имоми
њафтуми шиї Исмоил (номи тариќат аз ин љост) хатм мешавад, имон доранд, вале ин аз љониби дигар мусалмонон барљид эътироф намегардад.
Дар замони феълӣ сарвари авлодии тариќат, ки ойинварон таљассуми
илоњї медонандаш, Оғохон мебошад. Ӯ вориси пешвоёни исмоилиест, ки
садсолае пеш аз кишвари Форс ба Њиндустон љало кардаанд. Љузъи дувуми
ин калима дар ибтидо номи шахсии бобои Оѓохони муосир буда, ба номи ў
(Оѓохон) чун унвони сарвари тариќат илњоќ гардидааст. Оѓохонњо баромади худро аз шохаи сулолаи Фотимиён медонанд ва дар шумори ниёгони худ
ба шахсияти дар замони юришњои салибї маъруф -- «Пири кўњистон»,
роњбари ҳашишиён, ки низ исмоилимазҳаб буд (Алоуддин Муҳаммад меномидандаш - С. З.), ишора мекунанд. Оѓохони имрўза ба њисоби онњо
имоми чилуњаштуми исмоилия аст. Мавсуф ашрофзода мебошад ва
маълумоти аврупої гирифтааст. Ӯ то шуруи љанги љањонї дар байни мусалмонони Њинд обрў дошт (раиси Лигаи мусалмонони саросари Њинд буд)
ва салтанати англисњоро дар Њиндустон љонибдорї мекард. Оғохон
зоњиран њамчунин ба рафъ намудани носозгорињои дар миёни исмоилиён
тафриќаангез майл дошт. Ў аз тарафи англисњо бо унвони «аълоњазрат»
сарфароз гардидааст. Тољикон-исмоилиён дар масоили динї ба нишондодњои ќароргоњи мазњабии Оѓохон – Бомбай гўш менињанд ва њар сари
чанд ваќт ба ў закот мефиристанд, ки он хирољест аз њисоби даромад ва

1 Тахмин меравад, ки дар ќарибии Кўлоб низ шумораи на он ќадар фузуни исмоилиён
вуљуд дорад.

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

109

молу мулки аъзои љамоатњо. Он гуна ки дигар исмоилиёни дар мамолики
гуногун паҳну пареш чунин мекунанд1.
Тољик ба њайси мусулмон монанди дигар ањолии Осиёи Миёна таассубзада нест, хосатан дар муқоиса бо мусулмонони кишварҳои Њинд
1 Оѓохон зимни мурофиа дар Бомбай соли 1908 ба суоли додгустар, ки оё
љуз
“хољагон” (маъмулан, аксари исмоилиёнро дар Њиндустон бад-ин тарз меноманд)
муридоне дорад ва онњо дар куљо мезиянд, посух дод:
“Дар Њиндустон ва Африқо шумораи зиёди гуптињо њастанд. Њамчунин исмоилињои
бисёреанд дар Форс, Афѓонистон, Осиёи Миёнаи русњо, Туркистон, Чин, Сурия, Миср ва
Африқои Шимолї -- айнан дар ќарибии бањри Миёназамин. Дигарњо метавонанд гуптињоро њинду маҳсуб донанд, аммо ман онњоро исмоилиёни шиӣ мењисобам. Хољањо дар
Њиндустон ва Африқои Шарќї вомехўранд. Дар Форс онњо чун «атоуллоњиён» («халќи худодод») машњуранд. Дар Осиёи Миёна ва Туркистони Чин ононро «мавлавињо», дар Миср
«исмоилиён», дар Сурия «друзњо» меноманд. «Мавлавињо» ваќте аз Афѓонистон ба Њиндустон меоянд, дар гуфтугў «бадахшонињо» ном мегиранд. Њамаи онњо ба ман савғову
инъомњо роҳӣ мекунанд. Одатан онњо намояндагонашонро ба Њиндустон мефиристанд,
агар ман дар он љо бошам. Онњо ба ман аз мамлакатњои хеш пулу мол меоваранд. Онњо ба
ман таъзим менамоянд ва пеши поям пул мерезанд. Намояндагони Сурия низ меоянд ва
њамин тавр туњфањо меоранд. Аќвоми Форсу Афѓонистон њамчунин. Эътиќодмандонам дар
Африқои Шимолї каманд, вале чун ман сафари Аврупо бикунам, онњо ба Марсел бањри
зиёратам меоянд. Чанд ваќт ќабл аз ин ба Њиндустон меомаданд. Пайравонам аз Африқои
Шарќї бошанд, чун ба он љо равам, пул медињанд, ё бо фармони ман маблаѓро ба хазинадоронам мефиристанд».
Гумон бурдан мумкин аст, ки дар манотиќи гуногун доир ба масъалаи китоби асосии
динї ақидаҳои исмоилиён мутафовитанд ва ќонуни «Каломи диниро мувофиќи шурўњоти
устод бифањм» хеле васеъ тафсир карда мешавад. Дар бекигарии собиќи Кўлоб, масалан,
мухлисони Оѓохон назар ба мулку маконҳои дигар ба китобњои динии суннї майл доранд.
Кўњиёни назди Њиндукуш ба «Уммулкитоб» («Модари китобњо»), ки иншои онро ба ќалами имоми панљуми исмоилиён -- Боќир нисбат медињанд, эњтироми хоса мепарваранд.
Ин китоб чунон муќаддас ва дорои чунон асрори динї шинохта шуда, ки ќироаташ фақат
ба ашхоси аз њаёти заминї вораста тавсия мегардад. Иззати камтареро дар байни
тољикон-исмоилиён китобњои қиёсан дастрас аз қабили «Њафтбоб», «Иршодуссоликин» ва
ѓайра соњиб мебошанд. Китоби асосии исмоилиёни Њиндустон «Дасавтар» аст, ки дар иду
љашнњои бузург ва гоњи марги исмоилимазњабон хонда мешавад. «Дасавтар» андар боби
дањ автар ё таљассумњои илоњї бањс мекунад. Нўњтои аввал таљассуми Вишну (яке аз нафарони сегонаи њиндувон), дањум таљассуми худо дар шахси Алист. Аллакай аз ин љо маълум,
ки исмоилия ашколи эътиќоди пайравонашро таъқиб намекунад, аз љумла гуптињое, ки
Оѓохон дар нутќи хеш ёдрас карда буд, љасади мурдањояшонро месўзонанд, ин аз нуќтаи
назари соф мусалмонї, албатта, номатлуб аст. Аз ин љињат муносибати вижаест исмоилиёнро бо Ќуръон, ки онро, тавре дар ин мурофиа маълум гашт, инкор мекунанд ва вањйи
худовандї намењисобанд. Сарфи назар аз муътақидони нисбатан камшумор доштан ва
мушкилфаҳм буданаш, исмоилия кайҳо боз таваҷҷуҳи пажӯҳишгаронро ҷалб карда, дар
бораи ин мазҳаб адабиёти начандон зиёд фароҳам омадааст. Ба забони русӣ мақолаи А.А.
Бобринский “Силки Исмоил дар ҳудуди Рус ва Бухоро” (Этнограф. обзор, 1002, № 2) ва як
қатор мақолоти А.А. Семёновро, ки охиринаш бо номи “Ихтилофҳои марбути таълимоти
равонкӯчӣ дар исмоилиёни Помир ва Носири Хусрав” ба наздикӣ арзи вуҷуд кард (Бюлетень С. А. Г. У., № 9, 1925), зикр намудан мумкин аст. Аз ҳама охирин навгонии дар хориҷа
маълум асари В. Иванов мебошад, ки бо забони англисӣ дар Ҳиндустон ба табъ расид.
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ва Эрон. Ањолии шањрњои калон, ки гуфтан мумкин аст, зери таъсири
њамешагии табаќаи олимону рўњониён (муллоњо, эшонњо) ќарор доранд, мутаассибтару мубталотаранд. Дар байни тоифаи олимон, ки
таҳдоби онро муллоњои муттақии Бухорои Шариф ташкил медињанд,
ислом ба шакли муътаќидонатари суннї боќї мондааст. Муллоњои аз
њама кунљу канори Осиёи Миёна барои таҳсили мадорис ба Бухоро
гирдомада аз ин љо низоми љањонбинии диниро ба дурињо густариш додаанд. Вале њар ќадар аз ин фазо, оммаи васеи дењнишинро фаро гирифта, ба сўи халќи одї дуртару дарунтар равем, он ќадар шакли ойини китобии ислом сусттару сатњитар шуда, њамоно омехтагињои адёни мозии мамлакат вомехӯранд, ки ба расму ойини мусулмонї часпида
мондаанд ё фақат зоҳиран шакли исломї доранд ва баъзан њатто ба
номаш мусалмонианду халос. Ба моњият ва шаклҳои ислом, чун тазоњури барои њамагон ошно1 дахл накарда, марбути он чи ки дар байни
тољикон аз динњои ќадимаи ањди тоисломии бутпарастї мањфуз буда,
барои тавсифи љањонбинињои динии пешинаи онон мусоидат мекунад,
мухтасар сухане чанд гуфтан мумкин аст.
Бо сабаби кам тањќиќ шудани эљодиёти шифоњии тољик, аз рўи
порчањои парокандаву барбодрафтаи манобеъ манзараи томи ойинњои
пешинзамонро барќарор кардан њоло имконпазир нест, алалхусус ки
зери мафњуми «ањди тоисломии бутпарастї» аслан боќимондањои ойинњои бисёр даврањову тамаддунњо нињонанд, ки то рўзњои мо ба василаи тасаввуроти хеле мавњуму махлути халќ омада расидаанд. Умуман,
тибқи нишонањои нисбатан аёнтар њифзшуда хусусиятњои зеринро
ќайд намудан мумкин аст.
Дар пантеони куҳанзамонаҳои дур худои раъду барќ, Тори ќадимии аврупоии Шимол, ки тољикон вайро Тундур, англисњо мувофиќан
«Thunder» меноманд, мавќеи хос дорад. Њамчун дар тасаввуроти ибтидоии бисёр аќвоми дигар ин худо ду намуд аст:
Дар нигоњи баъзе халќиятњои тољик худои раъду барќ Тундур монанди Тор, Юпитер ва Зевс бо суроби пирамарди барќафкан љилва мекунад. Ин тасаввур айнан ҳамин гуна дар байни пухтунњо-(патанњо)-и
Афѓонистон ва сокинони ќисмати шимолу ѓарбии њудуди Њиндустон
(дар он љо худои мазкурро Гаргарубобо, яъне Бобои барќандоз меноманд), зинда буда, дар миёни тољикони Ќаротегин, баъзе масчоҳиён ва
дигар халќњои эронии Осиёи Миёна афзунтар дучор меояд. Валекин
аксар маврид худои раъду барќ ба сурати пиразан тасаввур мешуда, ки
Барои њавасмандоне, ки оид ба дини ислом маълумоти умумї гирифтан мехоњанд,
китоби олиљаноби И. Голдсиер «Лексияњо дар бораи ислом»-ро тавсия менамоем. Бо
забони русї тарљумаи А.Н. Чернова (нашри Брокгауз-Эфрон,1912) вуљуд дорад.
1
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номњои «Момо» (Бибї), «Гулдурмомо» (Бибии барќандоз) ё «Момоќулдуроќ» (ќабоили њамсояи турк ба таври худ чунин гўянд), «Момоњаво»
(Осмонбибї, Бибии осмонї) шоњиди онанд. Дар шакли охирин ( «Момоњаво»), ки дар назарияҳои осиёимиёнагї хеле густариш ёфтааст, тасаввуроти форсњои ќадимаро равшан дидан мумкин, ки ба гуфти Њеродот,
онон саросари гунбади афлокро мепарастиданд ва онро «Зевс»1 меномиданд. Раъду барќ дар тасаввуроти осиёимиёнагї тавассути ягон ќисми либосашро ва ё пӯстинашро афшондани худо ба амал меояд, чунон ки дар
Ёрканд Ялмоѓузкампир (Баба-Яга) пўстини беабраашро меафшонад, аз
ин рў ѓалоѓулаи баланд (овози раъд) ба гўш мерасад. Љинњо, ки ин амал ба
дилашон мезанад, ҷониби ў ангиштпорањои сўзон (барќ) њавола мекунанд
ва пўстин дармегирад. Барои хомўш намудани оташ Ялмоѓузкампир об
(борон) мерезонад. Дар баъзе манозили Масчоњ (масалан, дењаи Сурхкат)
њангоми раъду барќ мегўянд: «Бобои Одам пустина афшунданд». Дар
Яѓноб ва баъзе љойњои дигар ин тасаввур дар шакли аслии ќадимитар вомехўрад -- ин љо сухан рољеъ ба худи Худо меравад: «Ќудрати таъоло
пустинша акунш». Дар назари туркманон-номудњо раъду барќ аз он сабаб
рўй медињад, ки кампир пўстинашро медаронад.
«Бибї» дар бисёр кишварњои эронї раъду барќро бо афшондани
шалвораш ба амал меорад (дар саргањи Панљ, саргањи Зарафшон ва дигар
мавзеъњо). Дар баъзе мањалњо, асосан дар ќабилањои њамсояи туркнажод
– туркманњо, ќирѓизњо ва ҳоказо раъду барќ бо саночашро афшондани
«Бибї» ба вуќуъ мепайвандад. Дар Масчоњу Яѓноб боќимондањои аќоиди
оини ќадима мањфузанд, ки аз шалворашро таконидани «Бибї» шабушњо
ба замин парида меафтанд ва занбуруѓњо баъди раъду барќи бањорї аз
онњо пайдо мешаванд. Аз ин љост фарёди бачагон дар Масчоњ вақти гулдуроси барќ: «Пурї, пурї, хорч» (яъне: «Пурї, пурї2 ва занбўруѓ»)! Дар
Яѓноб ин њангом бачагон мегўянд: «Ката харљак ман, пула харљак тау»
(яъне: «Занбўруѓи калон аз ман, занбўруѓи хурд аз ту»)! Туркманонтекинњоро низ тасаввури њаммонанди ин њаст оид ба пайдоиши занбуруѓњо аз афшондани машки куњна. Дар Фалѓар баъзан гоњи раъду барќ
нидо медиҳанд: «Кампир соѓу ѓелон кард». Вале инчунин дар њамон љо
тасаввурест, ки раъд аз дойразании «Момоњаво» пайдо мешавад. Ин ба
тасаввуроти ќирѓизњо-(ќазоќњо)-и уезди Тошканд, ки роќими ин сатрњо
вохўрдааст, шабоњат дорад. Мувофиќи он, «Бибї» наѓораи шикорї ё
љангї - давлро, ки ба зин меовезанд, навохта-навохта, ѓавѓокунон ба
Маънои асосии калимаҳои «Зевс» ва «Юпитер» њам айнан «Осмони рахшони
рўзона» аст (О. Шредер, «Њиндуаврупоиён», СПб, 1913, с. 177)
2 Дар Масчоњ «пурї» ном растание ҳаст танаѓафс, ки фаќат сањаргоҳ
рўйида, баъд
мехушкад. Пуриро дар намуди нопухта, пўсташро тоза карда, бо решаву танааш мехўранд.
1
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шикор ё љанг меравад. Дар баъзе љойњо (масалан, дар байни ањолии
ноњияи Тошканд) нишонањои тасаввуроте њаст, ки аз боиси ду санги калонро дар осмон ѓалтондани “Бибӣ” раъду барќ зоҳир мегардад. Ба ин мушобењ тасаввури дигаре низ вуҷуд дорад, ки раъду барќро девњо, дар осмон набарди бањорї барпо карда ё сангњои калони осиёи осмониро ѓелонда, падид меоваранд.
Ривояти куҳани ориёї дар бораи абрговњо, ки ба замини нампазмон шир, яъне борон, ато мекунанд, ба воситаи боќимондањои тасаввуроти ќадима дар саросари Эрони бостонї васеъ пањн шудааст. Албатта ин тасаввур дар њар љо њар хел шаклро гирифтааст. Мисол, дар Тошканд мусаннифро шунидани чунин тамсили халќї даст дод.
Абрњо як навъ ќобњои азими бо пашм пўшидашуда мебошанд.1
Онњоро њафт фаришта, ки зердастони малаки муќарраб Дардаиланд,
идора менамоянд. Ин њафт фаришта бо фармони Дардаил абрњоро гоњ
ба обхўрд, яъне дарё, кўл, бањр меронанд, ки дар ин љо онҳо обро ба
худ мељабанд, гоњ онњоро бо роњи нишондодаи малаки муќарраб бозгардонда, ба осмон сур мекунанд. Љоеро, ки бар болояш борон резондан лозим аст, низ Дардаил таъйин месозад. Борон аз он сабаб ба амал
меояд, ки фариштањо бо тозиёнаи барќ абрњоро мекўбанд, абрњо аз
тарс меларзанд, худро такон медињанд, он гоњ аз буни њар мўяшон
ќатрае мезаҳад ва борон меборад. Дар байни фариштањои њафтгона
нафарест Караил ном, ки хеле овози баланд дорад. Раъд доду фарёди
ўст, ки ба сари абрњо фурў мерезад.
Ин нукта, ки борон шири абрговњои тасаввуроти ќадимист, дар
матни сурудњое, ки тољикон њангоми хушксолї барои ниёиши њамагонии боронталабї дар љои муайян љамъ омадаву ќурбонињо пешкаш
карда месароянд, равшан дида мешавад. Дар Фарѓона, Хуљанд, Самарќанд, Бухоро гоњи ниёиш аксар ваќт бо навња мехонанд:
Ё раб, сабаби њаёти њайвон бифирист,
Аз синаи абр шири борон бифирист.
Намунаи дигари сабткардаи ман, ки атфол дар мактабњо, њамчунин вақти хушкизадагї баъд аз намоз месароянд, ин гуна садо медиҳад:
Ё раб, сабаби њаёти њайвон бифирист,
Аз хони карам неъмати алвон бифирист.
Дар ин љои ривоят таъсири исломро пай бурдан душвор нест, ки номи худои говро
аз тасаввуроти ќадимаи халќї берун андохтааст. Аммо мањз «пашм» дар ин љо аз гов
боќї монда ва ин аломати тамоман фањмост.
1
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Аз бањри лаби ташнаи тифлони набот
Аз синаи абр шири борон бифирист.
Тирукамон, камони Брањмаи њиндувон, камони Яњфои яњудони
ќадимӣ дар љањонбинии мусалмонишудаи халќ чун камони Њасану
Њусейн – писарони Алї маънидод мегардад. Ањли баъзе манотиќ (масалан, ноњияи Конибодом) онро «Камони Алї» меноманд, фаќат дар
љойњое, ки тасаввуроти куҳанзамонањо бењтар мањфуз мондаанд (монанди саргањи Панљ), тарзи ќадимаи эронии «Камони Рустам», ки
ќањрамони ҳамосавии давраи тоисломї буда, Фирдавсї ӯро сутудааст,
ба назар мерасад. Дар бархе нуќот, кам бошад њам, тасаввури ќадимие
ҳамтои тасаввури ќадимии њерманї бад-ин маъно вомехўрад: тиру камон матоест, ки «Бибї дар гунбади гардун баъд аз борон барои хушк
кардан мегустарад».1
Вобаста ба боќимондањои тасаввурот дар бораи «Момоњаво»
тимсоли то рўзњои мо норавшан расидаи кампири Ољуз ё Ољизро, ки ба
зимистону шамоли хунук2 айният медиҳандаш, хотиррасон намудан
мумкин аст. Ќариб њама љо дар байни тољикон муддати кўтоњеро
иборат аз њафт рўз (дар баъзе љойњо аз ин њам камтар) пеш аз омадани
Соли нави Эрони ќадима – Наврўз, ки ба инќилоби бањоронаи офтоб
рост меояд, «рўзњои кампири Ољиз» меноманд. Ин айём хеле пуршамол
ва сард њисобида мешавад. Ба ќавли тољикони њамворинишин, кампири
Ољиз ба давраи навадрўзаи хунукињои зимистонї – Тўќсан3 мурољиат
карда мегўяд: «Ту Тўќсан, (аз љињати хунукї) аќаллан ба як рўзи ман
баробар шуда наметавонї». Зарбулмасали дигар ба сардии ин давра
ишора менамояд: «Пеш аз Наврўз њафт рўз кунда сўз». Доир ба наќши
оѓози бањор дар феврал (њут), ки кампири зимистонро меронад, маќоли
дар байни тољикон басо пањншуда шањодат медињад: «Њут агар њутї
кунад, кампира дар ќуттї кунад». Дар боќимондањои аќоиди халќї, масалан дар Ишкошим, сардињои ин давра чунин шарњ дода мешаванд, ки
«Бибї»-(«Модар»)-и
осмонмуқим аз оташдонаш
кундаи калони
нимсўхтаро ба замин мепартояд ва боди хунуки вазандаву нонњои нимБояд тавзењ дод, ки ман тасаввури охиринро алњол танњо дар сартњо (дењаи Карнаки
уезди Туркистон) дучор гардидам, аммо ба фикрам, баромади ориёии ин тасаввур,
гумон аст, ки шубњае падид оварад.
2 Ман ба тахмине моилам, ки номи мазкур (Ољиз, Ољуз) пайдоиши дертаре (аз
калимаи арабї) дорад ва шакли нисбатан ќадимтари он «Кампири Холљун» аст, ки
бо ин ном то имрӯз дар Яѓноб машњур мебошад.
3 Ин ибора танњо дар байни тољикони водиинишин вуљуд дорад, ки онњо ба забони
туркї талаффузаш мекунанд, калимаи «Тўќсан» низ аз ин љост ва яқинан бо таъсири
мутаќобилаи унсурњои туркї-тољикї таркиб ёфтааст.
1
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пухтаи худи «Бибї» натиљаи онанд. Аммо дар Яѓноб сабаби хунукињоро
дар он мебинанд, ки љисми кампири Холљуни фавтида гўрнокарда мемонад. Њамин ки ӯро зери хок ниҳоданд, гармї оѓоз меёбад. Он гуна, ки дар
тасаввуроти њерманї барф аз парбистарафшонии Берта пайдо мешавад,
њамон гуна дар байни тољикон таъбире вомехўрад, ки ба резиши барф аз
пўстинафшонии «Бибї» ишора менамояд. Басо боварбахш аст, ки дар
аќоиди ќадима борон њам ба «Бибї» иртибот дошт. Масалан, дар
Шуѓнон, агар барф ё борон муддати тўлонї беист боридан гирад, тифлакон аз латтакуњнањо лухтак месозанд («љинљич» гўяндаш) ва таронаяки
махсусеро замзамакунон онро тавассути дудмўрї ба бом бароварда мемонанд. Ин барои «Бибї» огоњие њисоб мешавад, ки аз чунин миќдори боришот бачагони дар кўли Шива будаи ў вафот намудаанд.
«Бибї»-и фармонфармои шамоли сард, аз рўи гап, бўрони ба зироат
зараррасонро низ фиристодан метавонад. Бо нияти ба амалиёти барои њосилот њалокатовари ў хотима бахшидан ањолии муќими Туркистон њатто
маросимњои махсуси азоимхонии занњоро тартиб медињанд, ки бетардид,
пайдоишашон аз даврањои хеле ќадим реша мегирад.
Ѓайр аз худои, зоњиран, асосии аз њама ќадимтарин, ки дар боло хусусиятњои умумияш тасвир шуданд, боз як сафи бисёри аъзои пантеони
куњан вуљуд дорад, ки дар нигоњи тољики одии рустої њанӯз онҳо зиндаанд ва ўро ињота кардаанд. Ин тимсолњои ќадима, ки худ бе ин њам зодаи
даврањои гуногунанду пайдоиши гуногун доранду аз љониби ислом ва ё
эњтимол динњои тоисломї хеле таѓйир пазируфтаанд, умуман як соњаи
комили камтадќиќшуда, сардаргум ва тамоман корнохўрдаанд.
Аз ќатори љинњои махсус ва махлуќоти фавќуттабии тољик, гоњи
муоинаи кўтоњу сатњї, дар навбати аввал девњоро ба ёд овардан мумкин аст. Дар тимсоли деви тасаввуроти тољикон норавшанї ва
ноаниќии фаровонеро зикр кардан зарур мебошад. Агар мо мафњуми
ќадимаи ориёии ин калимаро, ки «Худо» аст ва бо њамин мазмуну шакл
дар байни ориёиёни ба Њиндустон нуфузкарда то њол боқӣ мондааст, ба
назар гирем, комилан фањмо мешавад, ки чаро норавшанињо вуљуд доранд. Дар фазои Эрон аз сабаби бо худоёни дини пешин муносибати
душманона парвардани динњои баъдан зуњурёфта (эњтимоли ќавї меравад, ки бештар маздоия) худоёни мазкур ба љои он ки дар тасаввурот
ба сифати худоёни хубу хуҷаста, талќингарони покию некўкорї ҷилва
намоянд, чунон ки дар асоси муборизањои динї бисёр воќеъ мегардад,
ба азозилу иблисњо табдил дода мешаванд. Ин нақши қадимаи худоњои
тољикї билкул фањмост. Вале азбаски дар зинањои ибтидої девњо, яќинан,
гуногунгурўњ буданд, вазифањои њархела, маъруфият ва хасоили онњо
наметавонистанд дар симои умумии деви њозираи дар миёни қавми жандусикњо маълум бо ихтилофот инъикос наёбанд, ба шарте, ки тибқи
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ақидаи ховаршиносони Аврупо ва бисёр ваќт худи тоҷикҳо, деви мазкурро чун љине аз як гурўњи муайян фањмидан мумкин бошад.
Чунон ки мо аз номбар кардани бањорбандњо донистем, манзили
будубоши куњани девњо – «девлох» барои тољик, аз диди чорводорию
хољагидории ў, љои хубтарину зеботарини бо гулу гиёњњои сабз пўшонидашуда дар кўњњои гирду атроф аст. Аммо дев (шояд дар ибтидо
девњои дигар гурўњу дараља) метавонад њамчунин дар паси њар санги
гирду атрофи хонаи тољик гардад, ба њар чи ки хоњад – буз, гурба, гўсола ва ѓайра мубаддал шавад (аз ин рў, чї ќадар хавфнок аст, билфарз,
шомгоњ бо худ гирифтани бузѓолаи танњои дар дуртари манзил вохўрдае, ки зоњиран рањгумкарда менамояд, зеро аз эҳтимол дур нест, ки
бузғолаи мазкур аслан дев бошад). Дев метавонад ба санг, харпушта ё
чизи дигар табдил ёбад, дар тўдаи хокистари партофташуда ба чашм
нонамоён шинад (дар он умуман бисёр ваќт љину парињо менишинанд)
ва одамеро, ки шабона аз хона баромада, нохост ин девро пахш кардааст, гирифтори бемории сахт гардонад ва њоказо. Вале бояд тазаккур
дод, ки тимсолњои тасаввуроти китобии форсњо марбут ба девон ҳамчун азаматњои вањшии даѓали бо дарахтони аз реша баркандаашон мусаллањ ба сифатҳои тасаввуроти халќии тољик кам ќаробат доранд.
Дев метавонад бо њар роњу восита ба одам зарар расонад. Дар бисёр
њолат шахси зарардида аз ҳуш маҳрум гашта, аз аќл бегона ва «девона»,
яъне девзада мешавад. Усулњои муборизаи зидди девњо бисёранд - азоимхонї, ему дам, тўморњо ва ѓайра. Оид ба онњо махсус ёдрас бояд кард.
Дар гўшањои аз њама дастнорасу фаромўшшудаи Тољикистон, ки
дар он љойњо расму русум ва аќоиди куњан холистар мањфуз буда метавонанд, ба девњо муносибати аљибе вуљуд дорад. Масалан, дар баъзе љойњои
Яѓноб, чун инъикоси ойинњои ќадимориёии томаздої, девњо ќувваи нопок маҳсуб намеёбанд. Ба њар њол, Деви Сафед, ки аллакай дар «Шоњнома» аз он ба ҳайси махлуќи иблисгун ёд оварда мешавад, дар Яѓноб хеле
маъруф аст ва дар тасаввуроти яѓнобиён чун љонзоди неку покиза љилва
мекунад. Доир ба одаме, ки барор ёраш мегардад, онҳо мегўянд: «Деви
Сафед-таст, арк-даррау буд аву» (яъне: «Ту Деви Сафед дорї, аз ин сабаб
корат зуд анљом ёфт»). Дар эътиќоди асосии ориёї «Деви Сафед», ба монанди «Худои Сафед», бад будан њам наметавонист.
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Садриддин Айнӣ*
МАЪНОИ КАЛИМАИ ТОҶИК*
МАЪНИИ КАЛИМАИ «ТОҶИК» ДАР ЛУҒАТҲО ВА ҶОИ
КОРФАРМУДАШУДАИ ОН ДАР ТАЪЛИФОТИ МУАЛЛИФОНИ
ШАРҚ ВА БАРОМАДГОҲИ ИН КАЛИМА
1.ШАКЛҲОИ КАЛИМАИ «ТОҶИК»

Калимаи тоҷик дар таълифоти аҳли Шарқ ва китобҳои луғат ба
тарзҳои гуногун омадааст: тоҷик, тоҷак (бе мадди зерин), тозик, тозак
(бе мадди зерин), тоҷик.
Мо бояд аввал дар бораи шакли аслӣ будани кадом ин шаклҳо ва
дар хусуси сабаби пайдо шудани шаклҳои гуногуни дар боло
нишондодашуда гап занем:
Аз таълифоти муаллифони гузаштаи тоҷик-форс маълум мешавад,
ки шакли асосӣ, аввалин ва аслии ин калима «тоҷик», бо мадди зерин
аст, шакли бе мадди зерини ин калима бошад бо кайфи котибон ё ин ки
барои дар вазн ғунҷондан бо хоҳиши шоирон пайдо шудааст. Чунон ки
дар поинтар, дар қатори мисолҳо дида мешавад, дар қадимтарин
дастнависҳои тоҷикӣ ин калима ба тарзи «тоҷик» бо мадди зерин
навишта шудааст.
Муғулҳо ва туркҳои қадимӣ ҳарфи «ҷ»-ро гуфта наметавонистанд
ва дар гап задан ҳарфи «ҷ»-и калимаро ба «з» табдил мекарданд.
Бинобар ин, вақте ки онҳо бо тоҷикон алоқа карда ин номро ёд
гирифтанд ба ҷойи «тоҷик» «тозик», ё ин ки бе мадди зерин «тозак»
гуфтан гирифтанд (ҳатто тоторҳои замони мо ҳам, ки ба Осиёи Миёна
наёмада ва бо халқҳои ин ҷо наёмехта бошанд, «Тоҷиев»-ро «Тозиев»
мегўянд). Муаллифоне ҳам, ки баъд аз истило карда шудани Осиёи
Миёна ва Эрон аз тарафи муғулон, аҳволи таърихии он замонҳоро
навиштаанд, хусусан дар вақти гап задан аз забони муғулҳо ин
калимаро ба шакли «тозик» ё ки «тозак» (бе мадди зерин) навиштаанд.
Ҳатто як шахс дар як ҷои асари худ, вақте ки аҳволи муғулон ва
туркони қадимро ва муносибати онҳоро ба халқҳои Осиёи Миёна
менависад ва ё ин ки аз забони онҳо гап мезанад, ин калимаро ба шакли
«тозик» менависад, аммо ҳамин муаллиф дар ҷои дигари ҳамин асари
*

Садридддини Айнї. Маънои калимаи тоҷик. // Садои Шарқ, 1986. -№ 8. – С. 66-86.
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худ, дар ҷое, ки танҳо аз халқҳои Осиёи Миёна гап заданӣ шавад, ё ин
ки аҳволи таърихии замонҳоеро, ки забони туркҳо ва муғулҳо ба дуруст
гуфтани калимаи тоҷикӣ ром шудааст, навиштан хоҳад, ки калимаро
ба шакли «тоҷик» қайд мекунад. Масалан, муаллифи «Равзат-ус-сафо»
Мирхонд (чунон ки аз мисолҳои оянда равшан ба назар мерасад) дар
вақти баён кардани аҳволи хоразмшоҳиён ин калимаро «тоҷик»
навиштааст, аммо дар вақти баёни истилои муғулон ва бештарин аз
забони онҳо, ин калимаро «тозик» навиштааст ва дар вақти баёни
аҳволи темуриён бошад боз шакли «тоҷик»-ро давом кунондааст.
Шакли «тоҷик» бошад аз «тозик» рўидааст: вақте ки баъзе
котибони тоҷик дар асарҳои гузаштагон ин калимаро ба шакли «тозик»
дидаанд ва инро ҳам дидаанд, ки ин калима ба ин шакл дар номи халқи
худашон рост намеояд, дар вақти нусханависӣ ба ҳарфи «зе» ду нуқтаи
дигар зиёда карда «тоҷик» навиштаанд ва бинобарин ин шакл кам
вомехўрад ва ба ғайр аз луғатҳо дар дигар асарҳо дида намешавад.
Аммо муаллифони луғатҳо ҳар шакли ин калимаро, ки дар ҳар ҷо
дидаанд ва аз ҳар кас шунидаанд, айнан дар асари худ дароварда эзоҳ
додаанд.
2. ЛУҒАТҲОИ ШАРҚ ДАР БОРАИ КАЛИМАИ «ТОҶИК»
ВА ШАКЛҲОИ ДИГАРИ ОН.

Дар «Ғиёс-ул-луғот», ки дар Ҳиндустон аз тарафи Муҳаммад
Ғиёсиддини Мустафоободӣ (Ҳиндустонӣ) дар соли 1242 (1827)
таълифаш тамом карда шудааст, дар бораи калимаи «тоҷик» ин
маълумотро мебинем: «тоҷик» (бе мадди зерин) – ба касри ҷим арабӣ ва
кофи арабӣ авлоди араб, ки дар Аҷам бузург шуда бошад ва аксари
эшон савдогар бошанд, лиҳозо аз тоҷик гоҳо савдогар мурод аст»
(«Ғиёс-ул луғот», чопи матбааи Низомӣ (дар Ҳиндустон) дар соли 1292
ҳиҷрӣ саҳифаи 159, сутуни якум).
«Тоҷик» (бо мадди зерин) – арабзодае, ки дар Аҷам калон шавад
ва номи вилояте ва тоифае, ки ғайри арабӣ бошад ва дар луғоти туркӣ
ба маънои аҳли фурс (форсҳо) навишта» (Китоби мазкур, саҳифаи
мазкур сутуни 1-2).
Дар «Бурҳони қотеъ», ки аз тарафи Муҳаммад Ҳусайн тахаллус –
Бурҳон ибн Халиф Табрезӣ дар Ҳиндустон дар соли 1062 ҳиҷрӣ (1652)
таълифаш тамом карда шудааст, дар бораи калимаи «тоҷик» ва
шаклҳои дигари вай ин маълумот ҳаст: «тоҷик» (бе мадди зерин) – ба
касри ҷим, бар вазни солик, мухаффафи (сабук карда шудан) тоҷик (бо
мадди зерин) аст ва тоҷик – ғайри араб ва турк (яъне ғайри араб ва
ғайри турк)-ро гўянд ва дар асл авлоди араб аст, ки дар Аҷам бузург
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шуда ва баромада бошад» («Бурҳони қотеъ» чопи матбааи муншӣ
Нувалкишвар дар Лакҳнав (дар Ҳиндустон) дар соли 1887, ҷилди якум,
саҳифаи 255, сутуни якум).
«Тоҷик» (бе мадди зерин) – ба касри солис (бо зер хондани ҳарфи
севум – ҳарфи «З») бар вазни солик, мухаффафи тозик (бо мадди зерин) аст
ва тозик (бо мадди зерин) авлоди арабро гўянд, ки дар Аҷам зоида ва бузург шуда бошад», (китоби мазкур, ҷилди мазкур, саҳифаи 256, сутуни
дувум).
Дар «Бурҳони қотеъ» (саҳифаи 257, сутуни якум) дар моддаи «тозик»
(бо мадди зерин) гуфта шудааст, ки «тозик» ва «тоҷик» ба вазн ва маънои
тоҷик аст, ки ғайри араб ва турк (яъне ғайри араб ва ғайри турк) бошад ва
фарзанди араби дар Аҷам зоидашуда ва баромадаро низ гўянд».
Мо пеш аз давом додани матлаби асосии худ бояд назари худро
дар бораи фикри ин ду муаллифи муътабари забони тоҷик дар хусуси
калимаи тоҷик гуфта гузарем:
Ба фаҳми ман, хоҳ маънидоди «Ғиёс-ул-луғот» бошад ва хоҳ аз
они «Бурҳони қотеъ», аз мантиқ хеле дур аст ва пойдарҳавои ночаспон
аст, дар ин маънидод на як шоҳид нишон дода шудааст ва на як манбаи
таърихӣ ва инчунин ягон таҳлили забоншиносӣ ҳам карда нашудааст.
«Тоҷик»-ро бе ҳеҷ шоҳид ва ҳуҷҷат «авлоди араб» гуфтан ё «аксари
онҳоро савдогар» гуфта ва «гоҳо мурод аз тоҷик савдогар бошад»
гуфтан тамоман «варсоқихонӣ» ва суханҳои ҳавоякианд!
Ба ин савол бо ин гуна эзоҳ ҷавоб додан мумкин аст: якум: чунон
ки дар байни ҳамаи қавмҳои маданӣ буд ва ҳаст, дар байни халқи тоҷик
ҳам, ки маданияти бисёр қадими дурахшон дорад, дар замонҳои бисёр
қадим ҳам савдогарон буданд ва чунон ки дар ҳеҷ қавм, дар ҳеҷ замон
савдогарон аксарияти аҳолиро ташкил накардаанд, албатта
савдогарони тоҷик ҳам ба андозаи ҳаҷми ҷамъияташон шумораи
муайянеро ташкил мекарданд ва аксарияти халқ деҳқон ва косиб
буданд, ки вазъияти ҷуғрофӣ ва иқлимии Мовароуннаҳр ва Хуросон
ҳам ҳаминро тақозо мекунад ва мекард.
Савдогарони тоҷик дар замонҳои қадим дар байни қавмҳои
бодиянишин ва кўчманчӣ – дар Муғулистон ва тарафҳои Сибир бештар
сафарҳои тиҷоратӣ мекарданд. Вақте ки кўчманчиён аз ин савдогарон
дар аввалбор диданашон онҳоро пурсиданд, ки «шумо чӣ касонед?
инҳо ҷавоб доданд, ки «мо тоҷикони савдогар мебошем!»
Кўчманчиён, ки ҳамагӣ бесавод буда аз савдогарӣ ва термини
савдогар бехабар буданд ва медиданд, ки он мусофирон ба хариду
фурўш машғуланд, гумон карданд, ки маънои «тоҷик» «машғулшавандагӣ
ба хариду фурўш будааст», яъне кўчманчиён ҷавоби тоҷикони савдогарро,
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ҷавоби аз миллият ва қавмияти онҳо нафаҳмида, балки ҷавоб аз
машғулият ва пешаи онҳо фаҳмидаанд.
Вақте ки ин фаҳмиши қавмҳои кўчманчӣ дар бораи маънои
калимаи «тоҷик» даҳан ба даҳан ё ба воситаи навиштаҳои ягон
муаллифи рўякикор ва луғатнависон расидааст, онҳо хостаанд, ки ин
маъниро ҳам дар моддаи «тоҷик» қайд кунанд. Лекин дидаанд, ки
калимаи «тоҷик»-ро, ки ба худашон як дараҷа маънои вай маълум аст,
«савдогар» гуфта маънидод кардан бемантиқӣ аст, бо ақли худ дар ин
ҷо як «мантиқ» сохта баровардаанд ва гуфтаанд. «Ба сабаби ин ки
аксари тоҷикон савдогаранд гоҳо аз «тоҷик» савдогар мурод бошад
(афсўс, ки ин маънидоди бемантиқонаи луғатнависони Шарқро мисли
як манбаи асосӣ ва аввалӣ баъзе шарқшиносони Ғарб ҳам бе ҳеҷ
муҳокима айнан ба асарҳои худ акс кунондаанд);
Дувум, арабҳо мисли як истисморгари бегона ба Хуросон ва
Мовароуннаҳр, ки вилоятҳои марказии тоҷикон буд, омаданд, чанд гоҳе
ҳукмронӣ карданд, чунон ки дар Африка ва Эрон карда буданд, барои
барҳам додани забон, адабиёт ва маданияти мардуми маҳаллӣ –тоҷикҳо
кўшишҳо ба кор бурданд. Аммо тоҷикҳо халқи мадании ин сарзамин ва
халқи шуҷои ватандўст буданд бо ихтилолҳои гуногун (калонтарини ин
ихтилолҳо шўриш ва исёни Абумуслими Хуросонӣ ва Муқаннаъ)
ҳокимият, маданият ва забони худро пеш бурда (мардуми Бухоро
ҳатто баъд аз мусулмон шуданашон ҳам дар намоз «Қуръон»-ро ба
забони арабӣ нахонданд) ҳукмронии арабҳоро барҳам доданд (дар
замони Сомониён). Табақаи ҳукмрони арабҳо – амирҳо ва сараскарҳо
маҷбур шуданд, ки аз ин сарзамин кўчида раванд ва он арабҳое, ки ба
сифати аскари оддӣ ба ин ҷо омада буданд ва дар замони ҳукмронии
арабҳо ба сари мардуми маҳаллӣ чормағз мешикастанд, раияти оддии
хироҷгузори ҳукумати маҳаллӣ – ҳукумати тоҷикон (Сомониён) шуда
монданд.
Аммо намояндагони шовинистии арабҳо, ки аз ҳокимияти Осиёи
Миёна ва Хуросон ва ҳатто аз ҳокимияти қисмҳои асосии Эрон ҳам
ҷудо шуда буданд, ин ҳодисаро ҳазм карда натавонистанд ва онҳо дида
наметавонистанд, ки тоҷиконе, ки дирўз маҳкуми худашон шуда
буданд, забон, адабиёт ва маданияташон аз соҳаи расмият маҳв шуда
буд – бо шуҷоату ҷасорати миллии худ сар бардоранд, дар ҷои забони
серлаҳҷаи худ як забони адабии умумии ҷаҳоншумул ба вуҷуд оранд,
маданияти худро аз аввала ҳам баланд бардоранд, ниҳоят ҳокимиятро
ҳам аз дасти арабҳо гиранд ва арабҳои мағрури муҳоҷирро ба дараҷаи
раияи оддӣ фуроранд.
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Ночор ҳамон шовинистон рўякӣ ҳам бошад, барои нигоҳ доштани
ғурури миллии худ як «назария» сохта бароварданд. Ин назария «аслан
авлоди араб будани тоҷикон» буд.
Дар таърих аз тарафи шовинистони миллатҳои дигар ҳам ин гуна
«назарияҳо» сохта ва бофта бароварда шуданд. Чунон чи яке аз
шовинистони туркони усмонӣ, ки худ бошандаи Миср буд, як вақт
исбот кардан хоста буд, ки Фирдавсии Тўсӣ, Саъдӣ ва Ҳофизи Шерозӣ
аслан турканд.
Шахсҳои машҳурро аз худ сохтан дар худи арабҳо ҳам дида
шудааст. Чунончи олими ҷаҳоншумул – Абўалӣ ибни Синоро, ки дар
тоҷик будани ў ҳеҷ шакку шубҳае нест ва муаллими сонӣ – Абўнасри
Форобиро, ки аслан турк аст, арабҳо «олимони араб»-гуфта дар
таърихи дунё ба қалам дода буданд (шарқшиносони Ғарб ҳам ба асоси
манбаъҳои арабӣ чандгоҳе инҳоро олимони араб мешумурданд).
Луғатнависҳои бемуҳокима бошанд, ана ҳамин талқини
намояндагони шовинистии арабро дар маънии калимаи «тоҷик» ба кор
бурда, «тоҷик»-авлоди арабе, ки дар Аҷам бузург шуда баромада
бошад» гуфтаанд.
Бемаънигиҳои маънидоди «Бурҳони қотеъ» дар баёни калимаи
«тоҷик» хандаовар аст, чуноне ки дар боло матни ин китоб нақл карда
шуд, дар вай гуфта шудааст, ки «…тоҷик ғайри араб ва турк (яъне
ғайри турк)-ро гўянд ва дар асл авлоди араб аст, ки дар Аҷам бузург
шуда ва баромада бошад».
Ба ин маънидод аввал ҳаминро гуфтан даркор аст, ки тоҷик
модом ки ғайри араб аст, пас чӣ гуна дар асл авлоди араб мешавад?!
Дувум ин ҳуҷҷати таърихиро ба назар гирифта, ин маънидодро
муҳокима кардан лозим аст: вақте ки Қутайба ибни Муслим дар Бухоро
Масҷиди Ҷомеъ бино кард, мардуми маҳаллиро, ки тоҷик буданд,
маҷбур кард, ки рўзҳои ҷумъа ба Ҷомеъ ҷамъ шаванд ва намоз
гузоранд. Аммо мардуми Бухоро, ки исломро нав қабул карда буданд,
ба арабӣ Қуръон хонданро қабул накарданд ё ин ки забонашон ба
забони арабӣ, ки бегона буд, нагашт. Бо вуҷуди дар шароити ислом
мамнуъ будан, Қутайба рухсат дод, ки мардуми Бухоро дар намоз
тарҷумаи форсии сураҳои «Қуръон»-ро хонанд (Таърихи Наршахӣ дар
фасли фатҳи Бухоро ва бинои Ҷомеъ).
Агар тоҷикон дар асл авлоди араб бошанд, чаро дар намоз
Қуръони арабӣ нахонданд ё ин ки хонда натавонистанд? Ва чӣ гуна
тарҷумаи форсии сураҳои «Қуръон»-ро ба осонӣ омўхтанд ва хонданд?
Ва ҳол он ки воқеаи мазкур дар соли аввали тамоман фатҳ шудани
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Бухоро (94 ҳиҷрӣ – 713) рўй дода буд, чӣ шуд, ки тоҷиконе, ки «аслан
авлоди араб буданд», дар як сол забони худро гум карда, забони
бегонаро аз худ карда аз арабҳо дур шуданд?
Бо вуҷуди ин ҳама фактҳои таърихӣ, муаллифони мазкур бе ҳеҷ
муҳокима ҳар чизеро, ки шуниданд, дар таъйини маънии «тоҷик» дар
асари худ даровардаанд. Ҷое, ки мувофиқи ҳақиқат аст, он фиқраест, ки
соҳиби «Ғиёс-ул-луғот» аз луғоти туркӣ тоҷик ба маънои аҳли фурс
(форсҳо) навишта шуда».
Дар «Қомус-ул-аълом»-и туркӣ, ки аз тарафи Шамсиддини Сомӣ
таълифаш дар охирҳои асри ХIХ тамом карда шудааст, дар моддаи
«тоҷик» ин эзоҳотро мебинем (тарҷумаи айнан):
«Тоҷик – дар асл номи як қавмест, аз туркҳо. Дар замони ҳозира
ин ном ба як тоифаи аҳолии эрониюласли Осиёи Миёна, ки бо забони
форсӣ гап мезананд, дода шудааст. Инҳо дар шаҳрҳо бо тиҷорат ва пешаварӣ (косибию ҳунармандӣ) ва дар деҳот бо зироат машғул буда,
фаъол, соҳибистеъдод ва нисбат ба соири тоифаҳои аҳолӣ маданӣ
бошанд ҳам, монанди турк, ўзбек, тотор, афғонӣ ва дигар қавмҳои кўчманчӣ ҷасуру ҷанговар нестанд, бинобар онҳо (тоҷикҳо) ба назари инҳо
(ба назари қавмҳои кўчманчӣ) хор мебошанд» (Қомус-ул-аълом, ҷилди
3, саҳифаи 1608, сутуни якум).
Муаллифи «Қомус-ул-аълом» бо вуҷуди ин ки эрониюласл ва форсизабон будани тоҷиконро тасдиқ кардааст, бе ҳеҷ асос ва ҳуҷҷат «дар
асл қавмест аз туркҳо» гуфтааст, ҳатто дар кадом замон будани ин
«асл»-ро ҳам таъйин накардааст ва дар хусуси ба чӣ сабаб «дар замони
ҳозира» ба як тоифаи аҳолии эрониюласл форсизабон дода шудани ин
ном ҳам гап назадааст ва инчунин аз «замони ҳозира» кадом замон будани мақсади муаллиф ҳам маълум нест!
Аз рўи ифодаи таъбири «замони ҳозира» бояд замони худи муаллиф
бисёр дур равад, ягон сад сол аз замони ў пеш бошад. Дар ҳар ҳол бояд
муаллиф шашсад, ҳафсад сол пеш аз замони худашро «замони ҳозира»
нагўяд. Ва ҳол он ки Саъдии Шерозӣ дар тарҷеъбанди худ «Шояд ки ба
подшаҳ бигўед, Турки ту бирехт хуни тоҷик» гуфтааст. Саъдӣ дар ин байт
калимаи «тоҷик»-ро ба калимаи «турк» муқобил гузоштааст ва аз болоҳои
ин банди тарҷеъбанд маълум мешавад, ки мақсади Саъдӣ аз ин «тоҷик»
худаш аст, ки эрониюласл ва форсизабон мебошад.
Бояд замони Саъдӣ, ки дар асри ХIII зиндагӣ кардааст, нисбат ба
муаллиф, ки то аввалҳои асри ХХ зинда буда, «замони ҳозира» набошад.
Ғайр аз ин мо дар боло дар воқеаи фатҳи Бухоро аз тарафи арабҳо
дидем, арабҳо барои мардуми Бухоро, ки тоҷик буданд, сураҳои
«Қуръон»-ро ба форсӣ тарҷума карда доданд. Пас маълум мешавад, ки

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

122

дар ҳамон вақт – дар соли 713-94 ҳам тоҷикҳо як қавми форсизабон будаанд. Аз ҳамаи ин ҳуҷҷатҳо ба хубӣ ва равшан собит мешавад, ки
«тоҷик - дар асл номи як қавмест аз туркҳо» гуфтани муаллифи «Қомусул-аълом» беасл ва як сухани ҳавоякӣ аст. Ин ривоят ҳам аз қабили он
ривоятҳоест, ки «Фирдавсӣ, Саъдӣ, Ҳофизро турк кардан» мехостанд.Муаллифи «Қомус-ул-аълом» бошад ин ривоятро бе ҳеҷ муҳокима дар хусуси баёни калимаи «тоҷик» ба асари худ даровардааст.
Ҳарчанд аз мавзуи мақолаи мо дур бошад ҳам, дар омади гап бар
болои як нуқтаи назари муаллифи «Қомус-ул-аълом», ки дар бораи
тоҷикон изҳор кардааст, наистода гузаштан мумкин нест:
Муаллиф ҳарчанд фаъол, соҳибталант ва нисбат ба соири тоифаи
аҳолии (аҳолии Осиёи Миёна) маданӣ будани тоҷиконро тасдиқ мекунад, онҳоро «ҷасуру ҷанговар нестанд» мегўяд (мазмунан). Агар
мақсади муаллифи «Қомус-ул-аълом» аз «ҷасорату ҷанговарӣ» хунрезии бераҳмона ва ваҳшиёни чингизӣ бошад, албатта тоҷикон ба ин гуна
«ҷасорат ва ҷанговарӣ» соҳиб набуданд. Аммо агар мақсад аз ҷанговарӣ ҷанговарии одилона ва мурод аз ҷасорат ҷасорати маданиёна ва
ҷонбозӣ карда тавонистан дар роҳи мудофиаи Ватан бошад, тоҷикон
аз ин хусус аз ҳеҷ як қавми ҷасур ва ҷанговар кам набуданд ва нестанд;
Искандари Мақдунӣ, ки то Самарқанд қариб беҷанг омада буд,
дар ин ҷо зарбаҳои ҷонфарсо хўрд ва баъд аз ғалаба ва фатҳи Самарқанд ҳам дар ин ҷо то буд дар даруни чор девори қалъа дар ҳолати
муҳосира зиндагонӣ мекард. Ўро ба ин ҳол партизанҳои ватандўсти
суғдиён бо сардории Спитамен маҷбур карда буданд, ки онҳо бобову
аҷдоди тоҷикони имрўзаанд;
Абумуслими Хуросонӣ, ки хилофати Умавиёнро зеру забар карда
дар Хуросон ва Мовароуннаҳр барои ба вуҷуд омадани ҳукумати миллии тоҷикон (Саффориён ва Сомониён) замина тайёр кард, тоҷик буд
ва ҷамъияте ҳам, ки ў дар ин исён ба онҳо роҳбарӣ мекард, асосан
тоҷикони Мовароуннаҳру Хуросон буданд;
Муқаннаъ, ки дар муқобили истилогарии арабҳо исёни оммавӣ
барпо карда, ба арабҳо шикастҳои ҷиддӣ дод ва чандин сол исёни худро давом кунонид ва дар охир аз таслим шудану ба дасти арабҳо мурданро беҳтар дониста худро худ ҳалок кард, як тоҷири шустагар буда,
дар «Коза» ном деҳае, ки дар миёнаи Балх ва Марв аст, зоида шуда буд;
Саркардагони Муқаннаъ – Гурдаки Ғиҷдувонӣ, Ҳакими Бухороӣ,
Ёғӣ ва Ҳашарии Кўшкии Афзалӣ, ки аввал дар деҳаи Лумуҷкат
(Кўмушкенти ҳозира), баъд аз он дар деҳаи Наршах (дар ғарбии маркази Вобканд) чандгоҳ ба арабҳо муқобилият карда дер вақт қалъаи худро нигоҳдорӣ намуданд, тоҷик буданд;
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Як зани наршахӣ, ки шавҳараш Сарв ном дошта аз сарҳангони
Абумуслим буд, бо писари амаки нобинои худ дар вақти ишғоли қалъаи
Наршах аз тарафи арабҳо ба онҳо асир афтод. Аммо ин зани ҷасур ва
нобинои ғаюр аз ҷиҳати фикр ба арабҳо таслим нашуданд ва таклифи
онҳоро қабул накарданд ва бинобар ин он зан бо шамшер аз миён ду нима
карда шуда, нобино гардан зада шуд – ана ҳаминҳо ҳам тоҷик буданд;
Оммаи исёнкороне ҳам, ки Муқаннаъ ба онҳо раҳбарӣ мекард
«сафедҷомагон» ном дошта, аз номашон ҳам маълум аст, ки тоҷик буданд;
Темурмалик, ки бовуҷуди беҷанг аз муқобили Чингиз гурехтани
Муҳаммадхоразмшоҳи турк бо як ҳазор ҷавонони хуҷандӣ Хуҷандро
дар муқобили муғулҳо мудофиа кард, то якка мондан ба чандин ҳазор
нафар муғули хунхор истодагӣ кард ва нафарони ў ҳам, ки то рехта шудани охирин қатраи хунашон аз сафи ҷанг набаромаданд, тоҷикони
Хуҷанд буданд!
Восеъ, ки ба муқобили амири Бухоро исён карда ин исёни худро то
кушта шудани худ давом кунонид, як тоҷики ҷувозрони кўҳистонӣ буд;
Усмон, ки дар арафаи инқилоби Бухоро дар муқобили ҳоким азми
шўриш карда ин шўришро то кушта шудани худ давом дод, як тоҷики
коргари ғармӣ буд;
Калтакдорони сурх, ки дар зери раҳбарии аскарони сурх босмачиёнро тамоман несту нобуд ва торумор карданд, тоҷик буданд ва дигарҳо…
Бо вуҷуди ин ҳама фактҳои таърихӣ тоҷиконро «ҷасуру ҷанговар
нестанд» гуфтан, агар сабук карда гўем, аз бехабарӣ аст. Соҳиби
«Қомус-ул-аълом» тоҷиконро «бинобар ҷасуру ҷанговар набуданашон
дар назари қавмҳои кўчманчӣ хор буданд» мегўяд (мазмунан).
Ин дуруст аст, ки тоҷикон дар назари кўчманчиёни истилогар ва
аз ин ҷумла, дар назари ҷангҷўён хор буданд. Лекин сабаби ин хорӣ
беҷасоратии онҳо набуда, балки аз ҳад зиёд хунрез, ваҳшӣ, душмани
маданият ва инсоният будани душманҳошон ва ғайр аз худашон дигар
касонро одам нашумурдани он душманҳо буд.
Мо мисоли ин ҳодисаро дар ҷанги ҳозираи ҷаҳонӣ ҳам дида истодаем:
Гитлер ва гитлерчиёни ваҳшӣ ҳамаи халқҳоро хору паст мешумурданд, албатта сабаби ин ҳақорат беҷасоратии олами инсоният набуда,
балки сабаби ҳақиқии ин сарбур, қотил, ваҳшӣ, одамхор, душмани инсоният ва маданият будани фашистони немис ва худписандии
аҳмақонаи онҳост.
Соҳиби «Қомус-ул-аълом» дуруст қайд кардааст, ки тоҷиконро
«фаъол, соҳибталант ва нисбат ба соири аҳолӣ (аҳолии Осиёи Миёна)
маданианд» гуфтааст. Лекин маданигии тоҷиконро чунон ки муаллифи
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«Қомус-ул-аълом» гуфтааст нисбат ба соири аҳолӣ (яъне нисбат ба соири аҳолии Осиёи Миёна) гуфтан дар ҳаққи инҳо баҳои кам додан аст.
Тоҷикон дар замони пеш (масалан, дар замони Сомониён) маданитарини халқҳои шарқи Ислом буданд.
Тоҷикон дар асри Х устод Рўдакӣ барин доҳии забон ва санъатро
расонданд, ки тамоми халқҳои форсизабон дар адабиёти оламшумули
худ аз ин устод миннатдор мебошанд. Аз миёнаи тоҷикон ва дар асри Х
расида баромадани устод Рўдакӣ як ҳодисаи тасодуфӣ набуда, балки
ифодакунандаи таланти миллии ин халқ аст. Дар ҳамон асру замон
расида баромадани Хусравонӣ, Шаҳиди Балхӣ, Муроди Бухороӣ,
Дақиқӣ ва дигар шоирони бузург ва баъд аз замони Рўдакӣ ва бевосита
ба замони ў расидани Фирдавсӣ, Фаррухӣ, Унсурӣ барин шоирон ин
қавли моро исбот мекунанд.
Олимони оламшумул Абуалӣ ибни Сино (980-1037), файласуф, мутаффаккири бузург ва шоир Носири Хусрав (1003-1088), шоир, олим ва
файласуф Умари Хайём (1040-1123), Адиб Собири Тирмизӣ (вафот
1152), олим, шоир ва иҷтимоиётчӣ Низомии Арўзии Самарқандӣ (асри
ХII), Камоли Хуҷандӣ (вафот 1390), олими бузург ва шоири забардаст
Абдураҳмони Ҷомӣ (1414-1493) сабаби зинат ва ифтихори таърихи
тоҷиконанд.
Мо дар ин ҷо Саъдӣ ва Ҳофизи Шерозӣ барин касонеро, ки шоирони ҷаҳоншумули умуми форсизабон буда, ба ҳамаи касу ба ҳамаи рўи
дунё ва аз ин ҷумла ба оммаи тоҷикон маълум ва машҳуранд, ёд накунем ва танҳо номи як қатор шоирон ва олимони тоҷикро, ки онҳо ба
аҳли илм ва адабиёт маълум бошанд ҳам ва дар таърихи адабиёти умумифорсизабонон ролҳои бисёр калон бозӣ карда бошанд ҳам, ба
оммаи тоҷикон он қадар маълум нестанд, қайд карда мегузарем:
Амъақи Бухороӣ (асри ХII), Рашидии Самарқандӣ (асри ХII),
Асириддини Ахсикатӣ (вафот 1212), Сайфи Исфарангӣ (ХII), Фархорӣ
(асри ХIII), Носири Бухороӣ (асри ХIV), Хоҷаабдулмалик Ассории Самарқандӣ (асри ХIV), Хоҷаисмати Бухороӣ (вафот 1426), Бисотии Бурёбофи Самарқандӣ (асри ХV), Сайфии Бухороӣ (асри ХV) ва дигарҳо.
Тоҷикон хидмати худро дар илму адабиёт дар асрҳои поинтар ҳам
– дар асрҳое ҳам, ки ба сабаби шабу рўз бо ҳам ҷангидани амирону хонон ва ба сабаби зулму бедодии аз ҳад зиёди онҳо мамлакат хеле хароб
шуда буд, низ давом додаанд. Аз ин ҷумла мо номҳои зеринро ёд карда
мегузарем:
Мулло Мушфиқӣ (вафот 1588), Боқии Зардўзи Бухороӣ (асри ХVI),
Низоми Оҳангари Ҳиротӣ – соҳиби маснавии Юсуфу Зулайхои машҳур
(асри ХVII), Мирҳоҷии Самарқандӣ – сарояндаи таърихи мадрасаи Шер-
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дори Самарқанд (асри ХVII), Хоҷаҳасани Нисории Бухороӣ (асри ХVI),
Мутрибии Бухороӣ – шоир ва мусиқашинос (асри ХVII), Мавлавӣ Шарифи
Бухороӣ – олим ва муаллифи чандин китоби илмӣ ва ҳам шоир (вафот
1698), Муҳаммад Исҳоқи Шавкати Бухороӣ (вафот дар соли 1700), Мирсаид Шарифи Роқим – муаллифи таърихи Саид Роқим ва ҳам шоир (тамомияти таърихиаш соли (1702), Мирзоабдулқодири Бедил (1644-1721), Фитрати
Зардўзи Самарқандӣ (таваллуд 1667), Мирзофазил Муншии Волии Бухороӣ (1667), Саидои Насафӣ (асри ХVII), Муллообиди Мумтози Самарқандӣ (асри ХVII), Мавлоно Зоҳиди Афгори Самарқандӣ (дар соли
1672 кушта шудааст), Хоҷаюсуфи Музҳири Бухороӣ (асри ХVIII),
Мулҳами Бухороӣ (асри ХVIII), Ягонаи Насафӣ (асри ХVIII), Муҳаммад
Боқии Яктои Самарқандӣ (асри ХVIII), Ҷунайдулло Махдуми Ҳозиқ –
мутахассиси илми тиб ва шоир (дар соли 1831 аз тарафи амир Насрулло
кушта шудааст), Абдулқодир Ҳоҷии Савдои Бухороӣ (1823-1873), Қозиабдулвоҳиди Ҳарир (1809-1886), Аҳмад Махдуми Муҳандиси Дониш –
адиб, шоир, файласуф, ҳайатшинос, мусиқишинос, рассом ва иқтисодчӣ
(1827-1897), Шамсиддин Махдуми Шоҳин (1857-1893), Домулло Абдулфазли Сират (вафот 1899), Қозиқурбонхони Фитрати Вардонзеҳӣ (вафот
1888), Мирзо Азими Сомии Муншии Бўстонӣ – олим, муаррих ва адиб
ҳам шоир (вафот 1907), Муҳаммад Сиддиқи Ҳайрати Бухороӣ (18761902), Тошхоҷаи Асирии Хуҷандӣ (вафот 1915).
Мо дар ин рўйхат танҳо номи зубдатарин шоирону нависандагони
асрҳои ХVI-ХVIII ва аввалҳои асри ХХ-ро нишон додем, ки аммо агар
мо ҳамаи он касонеро, ки фарзанди тоҷик буда, шоириро ба худ касб
кардаанд, нишон медодем, мақола аз ҳад зиёд дароз мешуд.
Тоҷикон на танҳо дар илму адабиёт хидмат кардаанд, балки онҳо
ба сифати арбоби давлату сиёсат ҳам дар олами шарқ, хусусан дар
Осиёи Миёна ва Эрон ролҳои калон бозӣ кардаанд.
Мо дар хусуси Сомониён аз ҷиҳати шўҳраташон чизе намегўем,
фақат ҳаминро хотиррасон мекунем, ки тамоми халқи тоҷик-форс дар
хусуси ин ки баъд аз истилои араб мисли як миллат бо забон, адабиёт ва
маданияти худ дар ҷаҳон боқӣ мондаанд, аз Сомониён миннатдоранд (ба
китобе, ки тадқиқотчии бузурги муосири мо – Саид Нафисӣ ба Рўдакӣ
навиштааст, муроҷиат карда шавад). Аз тоҷикон вазирон ва арбоби сиёсат бисёр баромадаанд ва бештарини онҳо барои мустаҳкам намудани
давлат ва обод кардани мамлакат хидматҳои намоён кардаанд. Мо дар
ин ҷо вазироне, ки дар замони бисёр сахт будани аҳволи мамлакат ва
халқ давлатро идора кардаанд, Бармакиён, Хоҷа Низомулмулк ва Хоҷа
Шамсиддин Муҳаммади Девонро ёд карда мегузарем:
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Якум, Бармакиён дар замони хилофати Аббосиён бар рўи кор
омаданд. Ин даврае буд, ки аҳволи сиёсӣ ва иқтисодии мамлакат хеле
танг буд: Аббосиён баъд аз хоинона куштани Абумуслим, ки вай сабаби бар тахти хилофат нишастани аббосиён шуда буд, мехостанд дар
идораи мамлакат боз усули зулму бедоди Умавиёнро давом диҳанд, дар
ҳамин вақт Бармакиён ба сифати вазири идораи мамлакатро дар дасти
худ гирифта, ба обод кардани Осиёи Миёна ва Эрон ва осудаҳол кардани халқҳои ин сарзаминҳо кўшишҳои амалӣ карданд. Бармакиён аз
як тараф ба аҳолии Мовароуннаҳр ва Хуросон ва Эрон, ки ҳаммиллатҳои худашон буданд, чӣ қадар некўӣ карда бошанд, аз тарафи дигар,
Арабистон ва арабҳоро ҳам аз ёд набароварданд. Инҳо исрофоти халифаҳоро маҳдуд карда қисми калони даромади давлатро ба ободии
мамлакат ва боло бардоштани маданият сарф карданд.
Падари ин оила Бармак ном дошта як тоҷики оташпараст буд, ки
дар оташкадаи Балх хидмат мекард, писари ў – Холид дар шўриши
Абумуслим фаъол иштирок кард ва баъд аз кушта шудани ў худро ба
дарбори Халифа Мансури Аббосӣ гирифт ва ба сохтмони шаҳри
Бағдод иштирок кард.
Авлоди Холид , Файз ибни Ясо ва Ҷаъфар ибни Ясо – ҳамагӣ вазир ва идоракунандаи мамлакат ва дар вилоятҳои муҳим ҳоким шуда
кор карданд. Дар замони халифагии Ҳорунаррашид Ясо ва писарони ў
аз Арабистон гирифта то Туркистон – тамоми мамлакатро идора мекарданд.
Оқибат Ҳорунаррашид бар нуфузи онҳо бар мамлакат рашк бурд,
таассуби миллиаш ҷўш зад ва тарсид, ки аҷаб нест инҳо кори Абумуслими Хуросониро давом дода, боз як бори дигар табдили хонадони
хилофат карда – халифагиро аз Аббосиён ва Алавиён гардонда, дар
натиҷа Эрон, Хуросон ва Мовароуннаҳрро аз арабҳо тамоман пок кунанд ва бо ҳамин мулоҳизот бо баҳонаи як масъалаи оилавӣ дар соли 187
ҳиҷрӣ (803) ҳамаи бармакиёнро кушта молу мулкашонро мусодира намуд.
Барои кушта шудани бармакиён тамоми мамлакат мотам гирифт, шоирон
марсияҳо гуфтанд. Барои паст кардани ин намоиши умумӣ Ҳорунаррашид як
шоирро кушт ва чанд нафар шоир ва наздикони Бармакиёнро ҷазоҳои сахт дод;
Дувум, дар давраи Салчуқиён Низомулмулки Тусӣ (Машҳадӣ) роли бисёр калон бозӣ кард. Низомулмулк дар замони Алп-Арслони
Салчуқӣ ва писари ў Маликшоҳ ба сари кори вазорат омада, аз Арабистон то Туркистон ҳамаи мамлакатҳоро идора кард. Дар он вақтҳо ба
ном халифаи Аббосӣ дар Бағдод нашинад ҳам, ҳатто ихтиёри пойтахти
халифа – шаҳри Бағдод ҳам дар дасти Маликшоҳи Салљуқӣ буд, ки идоракунандаи бевоситаи онҳо низ Низомулмулк буд.
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Дар нишон додани дараҷаи нуфузи Низомулмулк ин воқеа характернок аст. Боре Маликшоҳ аз писари Низомулмулк, ки шаҳнаи ўро
таҳқир карда буд, ранҷида ба Низомулмулк касони худро фиристода ба
воситаи онҳо гуфт, ки «агар дар мамлакат ту бо ман шарик бошӣ ин
гап дигар аст, агар тобеи ман бошӣ, чаро писари худро намеғундорӣ,
ки аз ҳадди худ берун пой мемонад. Агар хоҳам мефармоям, ки ҳамин
соат давотро аз пеши ту бардоранд, (яъне аз вазорат бекор кунам)».
Низомулмулк дар ҷавоб гуфт: «Давлати тоҷи ту ба давоти ман вобаста
аст, ҳаргоҳ вазорати маро баргирӣ, тоҷи туро бардоранд» (Равзат-уссафо, ҷилди 6, саҳифаи 107).
Аҳли таърих дар ин хусус иттифоқ доранд, ки дар сояи идораи
одилона ва оқилонаи Низомулмулк дар замони Маликшоҳ мамлакат
чунон обод шуд, ки пеш аз он мислаш дида нашуда буд.
Низомулмулк дар сар то сари мамлакат биноҳои илмию маъмурӣ
барпо кард.Машҳуртарин биноҳои ў Мадрасаи Низомияи Бағдод, Басра ва Исфаҳон буд. Мадрасаи Низомияи Бағдод дорулфунуни замони
худ ба шумор мерафт, ки дар он ҷо ҳамаи илмҳои он замон хонда
мешуд. Мегўянд, ки мадрасаи Низомияи Басра аз вай васеътар буд.
Низомулмулк шахсан олими бузург буд. Ў дар Нишопур бо Умари
Хайём ва Ҳасани Саббоҳ шарикдарс буда, фиқҳ, фалсафа, риёзиёт ва
дигар илмҳои маълуми он замонро ба хубӣ таҳсил кардааст. Ў ғайр аз
биноҳое, ки дар роҳи илму маърифат барпо кардааст, шахсҳои ҷудогонаеро ҳам, ки ба илму адабиёт машғулӣ мекарданд, ёриҳои куллӣ расонида барои пеш бурдани хидматҳои илмӣ ва адабии онҳо шароит тайёр кардааст. Чунон чи ба Умари Хайёми машҳур, ки на мансабҳои
илмӣ ва на мансабҳои давлатиро қабул накарда буд, солона 1200 туман
маош таъйин кард. Умари Хайём бо ҳамин маош дар Нишопур дар хонаи худ осуда нишаста хидматҳои илмию адабии худро давом дод.
Низомулмулк дар 96 солагиаш аз тарафи Ҳасани Саббоҳи Исмоилӣ, ки шарикдарси худи ў буд ба воситаи як фидоӣ захмдор карда шуд
ва бо ҳамон захм баъди як рўз вафот ёфт (1092).
Низомулмулк дар форсӣ ва арабӣ шоири хуб буд. Ин қитъа, ки баъд
аз захмдор шуданаш ба Маликшоҳ навиштааст, ҳам дараҷаи шоирии ўро,
ҳам дараҷаи адолати ўро ва ҳам дараҷаи қуввати қалби ўро нишон
медиҳад. Дар 96-солагӣ, баъд аз хўрдани захми ҳалокатовар шеър
навиштанро соҳибони қалби оддӣ наметавонанд. Он қитъа ин аст:
Якчанд ба иқболи ту, эй шоҳи ҷавонбахт,
Гар даст ман аз чеҳраи айём сутурдам, (?)
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Туғрои накўномию маншури адолат
Пеши Малик-ул-арш ба тавқеъи ту бурдам.
Омад зи қазо муддати умрам ба наваду шаш
Дар ҳадди ниҳованд ба як корд бимурдам.
Бигзоштам ин хидмати дерина ба фарзанд,
Ўро ба Худову ба Худованд супурдам.
Севум, дар давраи Ҳалоку ва авлоди ў Хоҷашамсиддин Муҳаммад
Ҷувайнии соҳибдевон ва бародари ў – Алоуддин Атомалик Ҷувайнӣ
ролҳои калон бозӣ кардаанд.
Маълум аст, ки Ҳалоку Хуросон, Эрон ва як қисми Арабистонро
тасарруф карда чунон хунрезие кард, ки мардум бар бобои ў – Чингиз
«раҳмат бар кафандузди аввал» гуфтанд. Ана дар ҳамин давра
Хоҷашамсиддин Муҳаммади соҳибдевон бар сари кори вазорат омада
ва бародари ў Алоуддин Атомалик дар Бағдод ҳоким гардида мамлакатро аз сари нав зиндаву обод карданд. Кордории ин ду бародар то
давраи салтанати Арғунхон – набераи Ҳалоку давом кард.
Инҳо илм ва адабиёт ва умуман маданияти миллиро ривоҷ дода ва
ходимони ин соҳаро чунон парвариш карданд, ки назар ба қавли
Саъдии Шерозӣ «Нуқтаи паргори аҳли илму дониш» гардиданд.
Дараҷаи адолат, некўкорию некўиродагии ин ду бародарро аз
ҳамин ҳам фаҳмидан мумкин аст, ки Саъдии Шерозӣ дар ҳаққи онҳо
мадҳия гуфтааст. Саъдӣ дар яке аз мадеҳаҳои худ ин байтҳоро овардааст, ки дар замони харобкории муғулон чи гуна ролҳои эҷодӣ бозӣ кардани ин бародаронро ифода мекунад:
…Худой хост, ки иқлим дар ҳидояти ў
Зи тири ҳодиса дар бораи амон монад.
Вагарна фитна чунон карда буд, дандон тез,
Ки з-ин диёр на мурғу на ошён монад…
Саъдӣ дар дигар ҷой дар ҳаққи онҳо гуфтааст:
…Ба дастгирии афтодагону мўҳтоҷон,
Чунон ки дўст ба дидори дўст мустаъҷил…
Ин ду бародар олими бузург ва забардаст ҳам буданд: Шамсиддин
Муҳаммад дар мантиқ «Шамсия» ном асар дорад, ки дар мадрасаҳои кўҳна
ягона китоби дарсии мантиқ буд. Алоуддин «Ҷаҳонкушой» ном китобе дар
таърих навиштааст, ки ба номи «Таърихи Ҷувайнӣ» машҳур аст.
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Хоҷашамсиддин ва Абоқохон (писари Ҳалоку) хитобаи шеъре дорад, ки дар роҳи бо адолат идора кардани мамлакат чӣ қадар кўшишҳо
ба кор бурдани ин одами ғаюрро ифода мекунад:
Ё туро ман вафо биёмўзам,
Ё зи ту ман ҷафо биёмўзам.
Ё ҷафо, ё вафо – зи ҳар ду яке
Ё биёмўз, ё биёмўзам.
Ҳарчанд ки ин марди бузург ба хонони ваҳшии муғул вафоомўзӣ
карда бошад ҳам, оқибат онҳо дар ҳаққи ў ба ҷафокорӣ даромаданд:
Обоқохон ўро сахт ранҷонд ва чанд гоҳе аз назар дур кард. Назар ба
қавли муаллифи «Равзат-ус-сафо» боре Абоқохон дар маҷлиси шароб
бо Хоҷашамсиддин бо нўки корд гўштеро, ки мусулмонон намехўранд
(шояд гўшти хук бошад) тақдим кард. Ў гирифт. Баъд аз тамомияти
маҷлис хон ба наздикони худ гуфт, ки «ин тозик (тоҷик) аҷаб марди
ҳушёр аст, ман қасд карда будам, ки агар он гўштро нагирад бо ҳамон
корд шикамашро чок мекунам».
Оқибат Арғунхон – писари Абоқохон дар соли 683 (1285) Шамсиддин Муҳаммадро бо бародараш ва писаронаш кушт. Тақдири ин
бародарон ҳам мисли тақдири Бармакиён шуд ва сабаби қатли инҳо
ҳам ҳамон сабабест, ки дар кушта шудани Бармакиён гуфта шуд.
Дар кушта шудани Шамсиддин Муҳаммад марсияҳо бисёр гуфтаанд ва ин рубоӣ аз он ҷумла аст:
Дар рафтани Шамс аз шафақ хун бичакид,
Маҳ рўй биканду Зўҳра гесў бидарид.
Шаб ҷома сияҳ кард аз он мотаму субҳ
Барзад нафаси сарду гиребон бидарид.
3. БА ЧӢ МАЪНО ВА ДАР КАДОМ МАВҚЕЪҲО КОР ФАРМУДА ШУДАНИ
КАЛИМАИ «ТОҶИК» ВА ШАКЛҲОИ ДИГАРИ ВАЙ ДАР ТАЪЛИФОТИ ТОҶИКӢФОРСӢ

Умуман дар адабиёт – хоҳ дар адабиёти нафиса бошад ва хоҳ дар
адабиёти илмӣ ва таърихӣ калимаи тоҷик ба сифати номи як халқи
форсизабон кор фармуда шуда, дар бисёр ҷоҳо ба калимаҳои турк, араб
ва муғул муқобил гузошта шудааст.
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Аз адабиёти нафиса мо ба мисоле, ки дар боло аз Саъдии Шерозӣ
овардем қаноат карда ба вай як байти Абдураҳмони Ҷомии Хуросониро
илова менамоем:
«Пеши ҳиндуи чашми хунрезат
Гашта туркон забунтар аз тоҷик»
(Куллиёти Ҷомӣ чопи матбааи Нувалкишур дар соли 1298 ҳиҷрӣ,
саҳифаи 302, сатри 14).
Аммо дар дигар асарҳо, ки дар асрҳои гуногун таълиф ёфтаанд зиёдатар мисол меорем:
Хоҷаабдулхолиқ Ғиҷдувонӣ, ки дар асри ХVII зиндагонӣ кардааст ва дар ҳаққи устод ва муршиди бевоситаи худ–Хоҷаюсуфи Ҳамадонӣ, ки дар Самарқанд дар соли 504 ҳиҷрӣ (1111) вафот намудааст,
менависад:
«…Ба саҳроҳову маҳаллаҳо ва қаряҳо бисёр мерафтанд ва бо
сокинону бошандагони мавзеъҳо аз тоҷику турку араб…» (Аз як асари
дастнавис, ки дар Ҳиндустон китобат карда шудааст–дар ин мисол , ҷои
диққат кардашаванда ҳамин ҷост, ки чун муаллиф асари худро пеш аз истилои муғулҳо таълиф кардааст, ин калимаро ба шакли «тоҷик» навиштааст).
Дар қисми номаи Отсизи Хоразмшоҳ навишта шудааст:
«… Ман, ки Отсиз ибн Қутбиддин Муҳаммад Хоразмшоҳам, бо
мухолиф ва бадхоҳи давлати ў аз турку тозик…» (аз маҷмуаи матнҳо,
ки Бартолд ҷамъ карда, дар соли 1898 дар Петербург чоп кардааст,
саҳифаи 40 – дар ин мисол ҷойи диққат ин аст, ки чун Отсиз аз туркони
қадим буд ва ин савганднома имлои худи ўст, ин калима ба шакли
«тозик» омадааст).
«…Ба сабаби ёғигарии ў бисёр муғулу тоҷик нест шуданд…»
(Ҷомеъ-ут-таворих», асари Хоҷа Рашиддидин Табиб, ки дар соли 718
(1318) кушта шудааст – Маҷмуаи матнҳои мазкур, саҳифаи 120).
«Малики Аркчӣ аз тозик буд…» (Ҷомеъ-ут-таворихи мазкур, аз
маҷмўаи текстҳои мазкур, с. 127).
«Донишманди ҳоҷиб марди тозик буд…» (Мухфир-ул-ансоб,
маҷмўаи текстҳои мазкур, с. 159–дар ин се текст, ки аҳволи давраи
муғулон тасвир меёбад, ин калима ба шакли «тозик» навишта шудааст).
«…Он гоҳ бо лашкари бузурги тозику турк равон шуд…» (Равзатус-сафо, ҷилди 4, саҳифаи 135 – Сухан дар бораи муҳосира кардани
Муҳаммад шаҳри Ҳиротро меравад).
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«Шаст ҳазор (60000) нафар тоҷик, ки фарде аз эшон дар баробари
Рустаму Исфандиёр рўинтан (оҳанинтан) буданд, ба муҷиби фармуда
рўй ба таъмири қалъаҳо ва ҳисорҳо ниҳоданд…» (Равзат-ус-сафо, ҷ.4, с.
142 – сухан дар бораи тайёрӣ ба муқобили хавфи ҳуҷуми Чингиз ба Самарқанд меравад – муаллиф дар ин ду текст, ки замони пеш аз истилои
муғулонро тасвир мекунад, ин калимаро ба шакли «тоҷик» навиштааст.
Аммо дар поёнтар, ки аҳволи истилои муғулон тасвир меёбад, ҳамин
муаллиф ҳамин калимаро ба шакли «тозик» менависад.
«…Подшоҳ аҳволи мамолики Форсро истифсор намуд, Ҳирқадоқ
зону зада гуфт: аввал ҳоли ин тозик (тоҷик)-ро баҳам расонам» (Равзатус-сафо, ҷ, с. 211-сухан дар бораи ҳокими Луристон Афросиёб меравад.
Ҳирқадоқи муғул ўро, ки аз мамлакати Форс ва ҳокими Луристон буд
«тозик» (тоҷик) гуфтааст – дар ин ҷо ду нуқта ҷои диққат аст: Якум ин,
ки муғулҳо калимаи «тоҷик»-ро «тозик» мегуфтаанд (дар аввали мақола
муроҷиат карда шавад); дувум ин ки дар замони истилои муғулҳо аҳолии Форс, ки марказаш шаҳри Шероз аст ва Луристон, ки як қисм аз
мамлакати Форс аст, тоҷик ҳисоб меёфтаанд).
«…Гуфтанд тозик (тоҷик)-ро чӣ ҳадди он бошад, ки амиреро
муқайяд (банд) карда бифиристад» (Равзат-ус-сафо, ҷ.4. с. 223 – сухан
дар ҳаққи Малик Шамсиддини Қурт меравад, ки ҳокими Ҳирот буд. Ў
Ҳандунуйини муғулро, ки ба Абоқохони муғул исён карда буд, банд
карда ба дарбори хони мазкур фиристода буд. Муғулони дарбори хони
мазкур ана ҳамин корро ба миллати муғул ор шумурда сухани мазкурро
дар ҳаққи Малик Шамсиддин гуфтанд).
«Амир Қараған фармуд, ки тозик (тоҷик)-ро чӣ ҳадди он бошад,
ки даъвои подшоҳӣ кунад…» «Амир Қараған фармуд, ки тозик (тоҷик)
шеваи ҷангу муҳорибаро намедонад…» (Равзат-ус-сафо, ҷ.4, с. 228 – ин
ду сухан дар бораи Малик Ҳусайн меравад, ки ҳокими мустақили Ҳирот
буд. Қараған яке аз сардорони муғул буд, ки дар замони авлоди Чингиз
бо вай ҷангида буд)*.
«…Чингизхон хавонин (хонон) ва умаро ва навиниёнро ҷамъ карда гуфт, ки аз сар ҳазми азми разми вилояти тозик (тоҷик) карда…»
(Равзат-ус-сафо, ҷ.5, с. 25 – сухан дар бораи тайёрӣ дидани Чингизхон
барои ҳуҷум кардан ба мамлакати Мовароуннаҳр, Хуросон ва Эрон
меравад – ҷои диққат дар инҷост, ки Чингизхон мамлакатҳои мазкурро
вилояти тозик (тоҷик) гуфтааст.
«…Ва панҷоҳ ҳазор тозики (тоҷики) диловар, ки дар рўзи маърака
(рўзи ҷанг) аз шери ҷаёну пили дамон рўйгардон намешаванд…»
(Равзат-ус-сафо, ҷ. 5, с. 29 – сухан дар бораи мудофиаи шаҳри Самарқанд ба муқобили Чингизхон меравад).
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«Таклифотеро, ки аз шаръ ва ақл банд (дур) буд, нисбати ба мардуми
тозик (тоҷик) ба тақдим мерасонид… ва аз ёсоқҳои ў халоиқ ба танг омаданд ба тахсиси мардуми тозик (тоҷик)…» (Равзат-ус-сафо, ҷ. 5, с. 44 – сухан
дар бораи қонунҳои писари Чингиз – Чиғатой меравад, ки ў баъд аз истилои Чингиз ба Мовароуннаҳр ва ба Туркистон ҳоким шуда буд).
«…Қоон аз духтар пурсид, ки тозикон (тоҷикон)-ро чун ёфтӣ?...»
(Равзат-ус-сафо, ҷилди 5, с. 52) – сухан дар бораи он меравад, ки Фила
ном паҳлавони ҳиротӣ дар Қароқурум (пойтахти Ўктой-қоон) дар пеши
Қоони мазкур ва бо фармоиши ў бо як паҳлавони машҳури муғул гўштӣ
гирифт ва Фила муғулро ғалтонд. Ўктой-қоон (писари Чингиз ва ҷонишини ў баъд аз марги ў) дар қатори дигар мукофотҳо «барои зот гирифтан» ба Фила як духтари муғулро ҳам бахшида буд. Ҷумлаи болоӣ –
саволи Ўктой-қоон аз ҳамон духтар аст).
«…Абоқохон ба иноқони худ гуфт, ки ин тоҷик аҷаб марди мутаҷаллиде аст…» (Равзат-ус-сафо, ҷилди 5, с. 109 – ҷумлаи болоиро
Абоқохон, ки писари Ҳалоку буда баъд аз сари ў ба Эрон ва Хуросон
подшоҳ шуда буд, дар ҳаққи вазири худ – Хоҷашамсиддин Муҳаммади
соҳибдевон, ки аз Ҷувайн ном мавзеи Хуросон буда, зикраш дар боло
гузашт, гуфтааст – дар ин ҷо диққат ин аст, ки Абоқохон дар Эрон зоида шуда ба забони маҳаллӣ ошно шуда буд, калимаи «тоҷик»-ро покиза
гуфта тавонистааст ва муаллиф ҳам дар ин маврид аз забони ў шакли
аслии ин калимаро навиштааст).
«…Илова бар ин қазоё (воқеаҳо) ҳукм шуда буд, ки ғайр аз зумраи
муғул ҳеҷ кас силоҳ нигоҳ надорад… Аслиҳаи тозикон (тоҷикон) дар
дасти муҳассилон (муғулони силоҳчин) боз монад…» (Равзат-ус-сафо, ҷ.
5, с. 136 – сухан дар бораи мамлакати Форс ва аҳли Шероз меравад, ки
ҳукмдорони муғул исён карда буданд).
«…Ин тозик (тоҷик) моро метарсонад…» (Равзат-ус-сафо, ҷилди 5, с.
164 – яке аз муғулон дар ҳаққи Малик Ғиёсиддин – ҳокими Сиистон, ки
худаш ҳам сиистонӣ буд, гуфтааст).
«Мардуми Бухоро ба тасаввури он ки туркон чунон мунҳазим шуданд, ки (гурехтанд, ки) дигар муовадати (баргаштани) эшон мумкин
нест, аз ақиби эшон шитофтанд. Чун миёни мардуми Бухоро ва деворбаст (қалъа) масофате буд, ки атрок (туркон) муроҷаат карда (баргашта) теғ дар тоҷикон ниҳоданд…» (Равзат-ус-сафо, ҷилди 6, с. 19 – сухан дар бораи ҳуҷуми Амир Ҳусайни муғул ба Бухоро меравад, ки
Амир Темур аз он ҷанг гурехта буд ва мардуми Бухоро ба танҳоӣ барои
мудофиаи шаҳри худ ба Амир Ҳусайн муқобалат карда буданд –
муаллиф дар ин ҷо мардуми Бухороро тоҷик номидааст).
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«Аз забони соҳибқирон (Амир Темур) манқул аст, ки фармуд: муддатулумр ба саъубати он ҷанге надидам ва маъракае баҳайбаттар аз он мушоҳида нанамудам… Дар он мавқифи (вазъияти) ҳавлнок Элчӣ Буғо…
дар миёни мухолифон давида чанд тоҷикро силӣ зада ба забони хуш
гуфт…» (Равзат-ус-сафо, ҷилди 6, с.26 – сухан дар бораи ҷанги Амир Темур дар аввалҳои хуруҷаш бо тоҷикони кўҳистон меравад, ки дар яке аз
дараҳои Бадахшони Кўҳӣ воқеъ шуда буд – ҷои диққат он аст, ки Амир
Темур, ки тамоми умри худро бо ҷангҳои хунин гузаронидааст, аз ҳамаи
ҷангҳои аз сар гузаронидаи худ ҳамин ҷангу маъракаи тоҷикони кўҳистонро сахттар, пурҳайбаттар ва ҳавлнок гуфта ёд кардааст).
«…Муҳаммад Озодро бо тоифае аз хонбачагон бо чаҳорсад нафар
пиёдаи тоҷику турк ба тафтиши ҳоли эшон равон сохт…» (Равзат-уссафо, ҷилди 6, с.101 – ин воқеа дар вақти ба Ҳиндустон сафари ҳарбӣ
кардани Амир Темур рўй додааст. Дар роҳи Ҳиндустон Амир Темур
Бурҳон Ўғлон ном туркро бо даҳ ҳазор нафар аскар ба кўҳистони
сиёҳпўшон, ки дар Афғонистон аст, барои танбеҳи онҳо ва тоза кардани роҳи худ аз эҳтимоли халали онҳо фиристодааст, баъд аз он, ки аз
аскар базудӣ хабар нашудааст, барои хабаргирӣ Муҳаммад Озоди Бадахшониро бо чорсад пиёдаи тоҷику турк фиристодааст. Муҳаммад
Озод, вақте ба дараи сиёҳпўшон медарояд, ки онҳо Бурҳон Ўғлонро
шикаст дода як қисми аскарашро асир гирифта як қисмашро кушта, як
қисми онҳоро гурезонда аспҳо ва аслиҳаҳошонро ба ғанимат гирифта
будаанд. Аммо Муҳаммад Озод бо чорсад нафар пиёда ба сиёҳпўшон
ҳуҷум карда онҳоро мағлуб намуда ғаниматҳо ва асирҳоро халос карда
пас гирифтааст. Ба ин муносибат Амир Темур ба Муҳаммад Озод ва
ҳамроҳонаш мукофотҳои калон дода Бурҳон-Ўғлонро ҷазо дода аз
хидмат рондааст).
«…Он ҳазрат (Амир Темур) фармуд, ки сардории лашкари тоҷик
ба ў тааллуқ дошта бошад ва ба муҳими молӣ мудохила накунад…»
(Равзат-ус-сафо, ҷилди 6, с.142 – сухан дар бораи ин меравад, ки Амир
Темур вақте ки дар Эрон буд, сардори лашкари тоҷикро ба Хоҷа Алии
Симнонӣ додааст – аз ин маълум мешавад, ки дар сафарҳои ҳарбии
Амир Темур аз тоҷикон лашкари алоҳида иштирок мекардааст).
«Туркон мушоҳида кардаанд, ки вазиру муширу қозӣ – ҳама мардуми
тоҷиканд ва ҳеҷ як аз эшон дар амри мол мадхал намедиҳанд (мудохила
намекунанд) ноираи (оташи) буғзу ҳасад дар хотири он ҷамоат иштиғол ёфт
(шўълавар шуд)…» (Равзат-ус-сафо, ҷилди 6, с.199 – ин воқеа баъд аз
вафоти Амир Темур дар қалъаи Алназиқ (дар Озарбойҷон) рўй додааст, ки
дар он ҷо Қозӣ Имомиддини Нахичивонӣ истиқлол ёфта буд).
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«…Ва аз мамолики маҳруса савои Мовароуннаҳр понздаҳ ҳазор
нафар пиёдаи тоҷик мулозим шуданд…» (Равзат-ус-сафо, ҷ. 6, с.225 –сухан
дар бораи лашкаркашии Шоҳрух ибни Темур аз Ҳирот ба Озарбойҷон
баъд аз вафоти Темур меравад – дар ин ҷо ҷои диққат ин аст, ки муаллиф
15 ҳазор аскари пиёдаи тоҷик, ки дар ин сафари ҳарбӣ иштирок кардаанд,
ғайр аз Мовароуннаҳр, аз дигар ҷоҳои мамлакати Шоҳрух ҷамъ карда
шудани онҳоро қайд мекунад. Пас маълум мешавад, ки ғайр аз Мовароуннаҳр дар дигар ҷоҳо ҳам тоҷикон будаанд).
«…Мардуми тоҷик чунон ки ба сайри хиёбон меравад ба аспон савор шуда рўй ба Карх ниҳоданд…» (Равзат-ус-сафо, ҷилди 6, с.258 –
сухан дар бораи ҷанг ба Карх рафтани аҳолии Ҳирот меравад ва муаллиф (Мирхонд), ки худаш дар шаҳри Ҳирот таваллуд ёфтааст, аҳолии
Ҳиротро «тоҷик» мешуморад).
«…Мардуми тоҷик, ки осори шуҷоат ба зуҳур расонида ва саворони
аъдоро (душманонро) гурезонида буданд, аз мавоиди подшоҳ ҳаззи
(баҳраи) тамом ёфтанд ва ҷомаҳои қиммате пўшиданд…» (Равзат-ус-сафо,
ҷилди 6, с. 285 – сухан дар бораи мудофиа кардани аҳли Ҳирот шаҳри худро
ба муқобили Амир Халил ном меравад, ки ў дар вақти дар Ҳирот набудани
подшоҳи вақт Султон Абусаид ба шаҳри Ҳирот ҳуҷум оварда буд).
«…Дар ҳилоли ин аҳвол баъзе умарову вузаро ва мардуми тоҷик,
ки мулозими салотин ва ҳуккоми Хуросон буданд, аз бими тааддии
ваҳиф… дар ҷилоби Ҳирот таҳаммун сохта аз ғояти ваҳшат лаҳзае фароғат нанамуданд…» (Равзат-ус-сафо, ҷилди 7, с.106 – сухан дар бораи
Ҳиротро истило карда гирифтани Шайбонихон меравад).
АЗ «РАВЗАТ-УС-САФО»-И НОСИРӢ

(Таълифи ин китоб аз тарафи Мирзо Ризоқулихони Ҳидояти Шерозӣ дар замони Насриддиншоҳи Қоҷор дар соли 1274 ҳиҷрӣ (1858) тамом карда шудааст. Дар ин китоб воқеаҳое, ки дар Эрон ва Хуросон аз
аввалҳои асри ХVI то солҳои 1858 рўй додааст, зикр меёбад. Муаллиф
воқеаҳои «Равзат-ус-сафо»-и Мирхондро давом кунонда номи китобашро ҳам «Равзат-ус-сафо» мондааст ва шумораи ҷилдҳои китобашро
ҳам ки се аст, ба болои шумораҳои ҷилдҳои «Равзат-ус-сафо»-и Мирхонд зам карда, ҷилдҳои 8-9 ва 10 гуфтааст. Мо дар порчаи поёнӣ мисолро аз ҳамин китоб мегирем):
«Салобати Шоҳ Исмоил дар қулуби турку тоҷик ва дуру наздик
асар карда буд…» (Равзат-ус-сафои Носирӣ, ҷилди 8, саҳифаи берақам,
чопи Теҳрон – дар зикри Шоҳ Исмоили Сафавӣ).
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«…Ва лекин муршид Қулихон ва соири турку тоҷик…» (Китоби
мазкур, ҷилди 8 – сухан дар бораи Қандаҳор меравад. Муаллиф баъд аз
таъйини ҳудуд ва масоҳати он ҷо аз кадом халқҳо будани бошандагони
он ҷойро баён мекунад ва як саҳифа поинтар аз ин муаллиф мегўяд:
«…Дар ин асно хабари шўриши форсизабонони Қандаҳор
расид…» Аз ин ҷо маълум мешавад, ки муаллиф дар тексти болоӣ форсизабонони Қандаҳорро «тоҷик» гуфта будааст ва дар назди ў «форсизабонон» ва «тоҷик»-ҳар ду як мафҳумро ифода мекардаанд).
«…Нои туркӣ бар сўги (мотами) тоҷикон мўя ҳамехонад…»
(Равзат-ус-сафои Носирӣ, ҷилди 9, с.11 – Сухан дар бораи ҷанги
Муҳаммад Ҳасанхони Қоҷор (турк) ва Каримхони Занд (форс) меравад
ва баъд аз як саҳифа – дар саҳ. 12 муаллиф мегўяд: «Каримхони фурс
аспи гурез ба ҷониби Форс (вилояти Шероз) ронд. (Аз ин ду матн
маълум мешавад, ки муаллиф Каримхони Занд ва аскарони ўро, ки
Шерозӣ, Заид ва Лур буданд, «тоҷик» номида ва дар айни замон
инҳоро «фурс) (форс-форсизабон) ҳам мегуфтааст.
«…Асокири турку тоҷик дар муаскари (лашкаргоҳи) воло ҷамъ…»
(Китоби мазкур, ҷилди 9, саҳифаи 22 – воқеа дар Мозандарон меравад).
«…Малҷои (илтиҷогоҳи) турку тоҷик буд…» (Китоби мазкур,
ҷилди 9, саҳифаи берақам – сухан дар таърифи яке аз вазирони шоҳони
Қоҷори Эрон меравад).
4.НАТИҶАИ МИСОЛҲОИ ДАР БОЛО
ҚАЙД КАРДА ШУДА

1) Чунон ки дар мисоли асари Хоҷа Абдулқодир Холиқи
Ғиҷдувонӣ гирифташуда дидем, калимаи «тоҷик» бо ҳамин шакл аз
асри ХII боз дар адабиёти навишта будааст. Албатта ин калима дар
адабиёти навишта аввалин бор аз тарафи ҳамин муаллиф кор фармуда
нашудааст ва дар ҳамин асри ХII будани ин калима ҳаминро нишон
медиҳад, ки дар асри мазкур ва пештар аз он ин калима дар байни халқ
забонзад ва дар байни муаллифону нависандагон яке аз истилоҳҳои
(терминҳои) ба кор раванда будааст. Аммо аз он ҷо ки асарҳои оид ба
асри Х ва ХII ба сабаби нобуд шуданашон дар куштор ва сўхторҳои
Чингиз ба мо нарасидаанд ва агар баъзеи онҳо саломат монда бошанд
ҳам, мо надидаем. Нусхаи асари Хоҷа Абдулхолиқ ҳам китобати Ҳиндустон аст, аҷаб нест, ки ин асар ба воситаи равандагони пеш аз истилои Чингиз, ё ба воситаи гурезагони ҳуҷуми Чингиз дар Ҳиндустон
афтода бошад ва бо як тасодуфи дигар нусхаи ин ба Мовароуннаҳр
баргашта омада бошад. Вагарна ин ҳам ба мо намерасид;
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2) Калимаи «тоҷик» ба сифати номи як халқи форсизабон сараввал ба мардуми форсизабони Осиёи Миёна ва Хуросон кор фармуда
шуда, баъд аз он ҳамаи форсизабонони рўи дунё ба кор бурда шудааст.
Бинобар ин Саъдӣ, ки аз ҷумла аҳолии аслии Шероз аст ва ин шаҳр
маркази вилояти Форс аст, мумкин ёфтааст, ки худро дар шеъри худ
«тоҷик» шуморад ва муаллифони дигари эронӣ аз қадимтарини онҳо
гирифта то нависандагони асри ХIХ, калимаи «тоҷик»-ро беибо ба
халқи форсизабони Эрон ҳам кор фармудаанд;
3) Халқи форсизабони Осиёи Миёна ва Хуросон, ки аз замонҳои
хеле қадим боз номи «тоҷик» ба инҳо дода шудааст, албатта баробари
ин ном пайдо нашудаанд, ё ин ки аз ягон ҷой наёмадаанд, балки инҳо
аҳолии ин сарзаминанд, ки баъд аз исломият ба инҳо номи «тоҷик» ва
ба забонашон «забони форсӣ» ё ин ки «забони тоҷикӣ» дода шудааст ва
чунон ки баъд аз исломият забони форсии ҷадид аввал дар Мовароуннаҳр ва Хуросон ташкил, баъд аз он ба ҳамаи форсизабон паҳн шуд,
калимаи «тоҷик» ҳам ба сифати як номи миллӣ аввалин бор ба халқҳои
форсизабони Осиёи Миёна ва Хуросон кор фармуда шуда, баъд аз он
ҳамаи халқҳои форсизабонро бо ин ном ном бурдан мумкин шуморида
шудааст (мисолҳои боло ин нуктаро равшан исбот карданд).
Он халқҳои Осиёи Миёна ва Хуросон, ки онҳоро баъд аз исломият
«тоҷик» ва забонашонро «форсӣ» ё ин ки «тоҷикӣ» номиданд, киҳо буданд?
Инҳо ҳамон халқҳои Осиёи Миёна ва Хуросон буданд, ки чандин
аср пеш аз исломият дар ин сарзаминҳо ба тариқи муқимӣ – дар шаҳрҳову
деҳаҳо ба хонаву ҷой зиндагонӣ карда ба зироат ва касбҳои дастӣ умргузаронӣ мекарданд – инҳо ҳамон суғдиён буданд, ки дар шаҳрҳои марказии
Мовароуннаҳр, дар канорҳо, водиҳо ва кўҳҳои Зарафшон ва Бохтариёну
Тахориён буданд, ки бо марказияти Балхи қадим дар Хуросон ва
Чағониён буданд, ки бо марказияти Тирмиз ва Ҳисори шодмони имрўза
дар канорҳои рости дарёи Омўя зиндагонӣ мекарданд.
5. МАЪНОИ АСЛИИ КАЛИМАИ «ТОҶИК»
ВА БАРОМАДГОҲИ ВАЙ ВА САБАБИ НОМИДА ШУДАНИ
ТОҶИКОН БО ИН НОМ

Мо дар аввали мақола шаклҳои гуногуни калимаи «тоҷик»-ро
нишон дода гуфта будем, ки шакли аслии ин калима «тоҷик» буда,
муғулҳо ва туркони қадимӣ ин калимаро гуфта натавониста бо табдил
додани ҳарфи «ҷ» ба «з» «тозик» гуфтанд ва ин қавли худро бо мисолҳои гуногун, ки аз таълифоти асрҳои гуногун гирифта шудаанд, исбот ва таъкид ҳам кардем ва инчунин маънии калимаи «тоҷик» ба си-
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фати як халқи форсизабон будан низ дар боло бо далелҳо ва мисолҳое
аз муаллифони гуногун гирифташуда исбот карда шуд.
Аммо чӣ будани маънии аслии калимаи «тоҷик» ва қатъи назар аз
номи як халқи форсизабон будан чӣ маънӣ доштани он ва баромадгоҳи он ва инчунин ба чӣ сабаб ба як халқи форсизабон ном шудани
ин калима ва агар бо таъбири қадимӣ гўем «ваҷҳи тасмияи як халқи
форсизабон бо ин ном» то ҳол равшан карда нашудааст.
Мо дар ин қисми мақолаамон ана дар ҳамин бора гап мезанем:
Калимаи тоҷик аз тарафи ягон муаллифи муътабар бо роҳи забоншиносӣ (лингвистӣ) то ҳол таҳлил карда маънои аслии он баён карда нашудааст ва агар ягон таҳлили маъқуле шуда бошад ҳам, то ҳол ба
воситаи адабиёти навишта ба мо нарасидааст…
…Ба асоси ин мутолиа мо гуфтан метавонем, ки калимаи «тоҷик» аз
се ҷузъ мураккаб аст: «тоҷ-ӣ-к». Ҷузъи якум «тоҷ» аст, ки зиннати сари
подшоҳон ва нишонаи подшоҳии онон буда, номи дигари вай дар форсӣ
«афсар» ва дар арабӣ «иклил» аст; дувум ҳарфи «ӣ»-и нисбат аст. Масалан
мо бухороӣ, самарқандӣ, ё сталинободӣ гўем, ҳамин «ӣ» ҳамроҳ мешавад
ва чизҳо, ё шахсҳои ба ин шаҳрҳо мансубро мефаҳмонад; ҷузъи севум «к»и исмӣ аст. Ҳар вақт калима сифатеро, ё калимаи исми онро номи чизи
махсус кардан хоҳанд, ин ҳарфро дар охири он калима ҳамроҳ мекунанд
ва ин ҳарф ин калимаро исми хос мегардонад.
Чунон чи калимаи «даста». Мо аз ин калима ҷои дастгирии ҳар асбобро мефаҳмем: дастаи табар, дастаи каланд, дастаи арра ва дигарҳо.
Вақте ки хостанд калимаи дастаро ба тарзи истилоҳ (термин) бо далел, санад, ҳуҷҷат, асоси хос кунанд, дар охираш «к»-и исмиро ҳамроҳ карда
«дастак» гуфтанд. Мо аз калимаи «дастак» танҳо далел, санад, ҳуҷҷат ва
асос барин чизҳоро мефаҳмем, ки ҷои дастгирии соҳибаш аст.
Тухми ҳар рустаниро, ки агар вайро дар замин коранд, мисли он
рустаниҳо рўёнад «дона» гуфтан мумкин аст.Вақте ки хостанд ин калимаро ба тухми зардолуву шафтолу барин меваҳои сардарахте хос кунанд, ба вай «к»-и исмро ҳамроҳ карда «донак» гуфтанд.
Ё ин ки «барг». Мо аз ин калимаи «барг» барги ҳар рустаниро мефаҳмем. Аммо як чизи зинати занон аст, ки вайро ба шакли барги дарахт аз тилло сохта бо сангҳои қиматбаҳо зеб медиҳанд. Вақте ки хостанд «барг»-ро ба ҳамин чиз исми хос кунанд, дар охираш «к»-и исмиро ҳамроҳ карда «баргак» гуфтанд. (ғулунги дукафони бедонакро «баргак» гуфтан аз ҳамин «баргак»-и занон маҷоз аст).
Парик номи асбобест, ки калобаро аз вай гузаронида аз вай ба найча
ё ба зағўта мепечонанд, равонак (номи деҳае аз Самарқанд, ки аз равон
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сохта шудааст), Тавсанак (номи деҳае дар Бухоро, ки аз «тавсан» сохта
шудааст), чароғак (кирми шабтоб ё барқи ҳаво), Равшанак (номи духтари
Доро) ва дигар ҳамин гуна номҳои хос ба ҳамин тарз сохта шудаанд.
Инчунин калимаи «тоҷӣ» ба ҳар чизе, ки ба тоҷ мансуб ва ба вай
дахлдор бошад, рост меояд ва ҳар кадоми он гуна чизҳоро мефаҳмонад
(масалан марвориди тоҷӣ, ёқути тоҷӣ, лаъли тоҷӣ). Аммо вақте ки хостанд, ки ин калимаро калимаи «тоҷ»-ро ба як халқи форсизабони баландмаданият исми хос кунанд, дар охираш «к»-и исмиро ҳамроҳ карда
«тоҷик» гуфтанд.
Тамом.
С. Айнї.
2 ХII-42 Самарќанд
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Тўраќул Зењнї
КАЛИМАИ ТОЉИК ДАР ОСОРИ ГУЗАШТАГОН
Калимаи «тољик» ё ки «тозик» дар давраи Сомонї (асрњои IХ-Х)
дар осори таърихї ва илмї ё ки дар ашъори Рўдакї ва муосирони ў
њанўз ба назари муаллиф вонахўрдааст.
Ба фикри мо, дар ин давр миёни подшоњу вазир, ё ки дар миёни
кормандони девони подшоњї ё ки дар миёни сипоњиён ва сипањсолорон
мухолифати фикрї ва амалї мушоњида намегардад. Вале дар таърихи
«Байњаќї» ё «Сиёсатнома» ва ѓайра дар ањди ѓазнавиён ва баъдтар дар
ањди салҷуќї дар миёни подшоњу вазир ё сипоњиёну сарлашкарон ва
кормандони девон ва дарбориён xанљол ва кашмакашњои фикрї ва
амалї рўй дода меистод, калимаи «тољик» гоње дар ашъори шоирон низ
зикр меёбад. Аз љумла, дар ашъори Унсурї, Саної, Анварї, баъдтар
Саъдї, дар ашъори Љалолиддини Румї, Хусрави Дењлавї, њатто
баъдтар дар як мухаммаси Њофиз зикр меёбад.
Дар бораи ѓазаби Мањмуд ба вазир. Масалан, аз љумла Султон
Мањмуд дар он давр, ки ба вазир Ањмад бинни Њасани Маймандї ѓазаб
карда буд, ба дабир Абунасри Миткон мегўяд: «Наздики Хоља рав ва
ўро бигў, ки њарчи ба душманї мумкин буда, ба љой овардї ва насињат
боз нагирифтї… Њарчанд маълум аст, ки як фављ лашкари ман хориљиёнро (хоразмиён)-ро басанда аст.Ба љону сари ман, ки њар чи андар
ин сафар фавт шуда, чун боз гардам, аз ту биситонам. Ва агар лашкари
маро нокомие пеш ояд, пўсташ боз кунам. Ва сахт дар ѓазаб шуд ва аз
бим ларза дар ман афтод. Ва овоз баровард, ки Абулњасани Укайлиро
бихонед, то муътарриф бошад, ки тољикон њама яке бошанд ва муњобо
кунанд дар пайѓоме, ки дињам эшонро…» (Саиди Нафисї. «Дар перомуни таърихи Байњаќї, љ.1, сањ. 115).
Камгирї ва заифшуморї: «Туѓрал гуфт: моро савоб он менамояд,
ки буна пеш кунем ва сўи Дењистон равем ва Гургон аз он навоњї бигирем, ки тољикон сабукмоя ва беолатанд» (Байњаќї, сањ.611).
Нотавонбинї: «Ва тољикон, ки сї сол аст, то мол медињанд ва
њамагон ба навоанд ва чї кор кардаанд, ки моле бад-ин бузургї паси
эшон яла бояд кард (бояд бахшид)» (Байњаќї, сањ.257).
Зўрї ва маљбурї: «…Агар љанг бошад, аспони тољикон биситонем,
ки бар уштур љанг натавон кард…» (Байњаќї, сањ.618).



Садои Шарқ, 1989. -№5. – С.111-118. Њамчунин Тољик - тољдор, тољвар. – Душанбе,
Адиб, 1990. – С. 63-74.
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Бо бањонаи ин тољикон дар майдони њарбу зарб корномањое низ
нишон додаанд ва сазовори тавсифу таъриф шудаанд.
Шуљоат ва ќањрамонї:
Тољики гарданкаши лашкаршикан,
Бештаре найзавару сафшикан.
Хусрав, Ќирон-ус-саъдайн.
«Ва ѓуломон ва тољикон нек биистоданд ва љанги сахт карданд…»
(Байњаќї, сањ.624).
«(Обокоњон) фармуд, то он ярлиѓро бишнавониданд. Њамагон ба
иттифоќ гуфтанд, ки њаргиз подшоњои муѓул тозикеро чунин ярлиѓ
надода» (Љомеъ-ут-таворих, сањ.160). Изњори нодонї ва ноошної дар
муќобили тољик: «Ва мо мардумони нав ва ѓарибем, расмњои тољиконро надонем» (Байњаќї, сањ.554).
Дар њусну малоњат ягона будани тољик: «…Ва султон Сикандар
(Хоразмшоњ) борњо бар лафз рондї, ки ман аз осори тољикон пурдилтар ва Алоулмулки Љомигї надидам ва Сарахс(ро) номзади ў фармуд»
(Лубоб-ул-албоб, љ.1, сањ.111).
«…Ва панљоњ њазор тољики диловар, ки дар рўзи маърака аз шери
жаён ва пили дамон рўйгарм намешуданд ва бист фили ќавињайкал доштанд ва ѓанабаи хавосу авом чандон ки дар ќаср наѓунљад…» (Равзатус-сафо, љ.V, сањ.39).
Шамси Ќайси Розї (аввалњои асри ХIII) дар муќобили њуљуми
муѓул менависад: «Бо вуљуди чунон лашкаре касиру вофир дилњои
хавосу авоми њашам шикаста шуд ва раъду хавф бар турку тољики лашкар ва дуру наздики раият муставлї гашт» (Ал-мўъљам…», сањ.6).
Дар ифодаи њусну љамоли духтарон ва љавонзанони тољик:
Рўи тољиконаат бикшой, то доѓи њабаш
Осмон бар чењраи туркони яѓмої кашад.
Саъдї
Нигори турку тољикам кунад сад хона вайрона,
Ба мижгони дарози тољикона чашми туркона.
Фонї (Навої)
Дар ин љо «турк» ба маънои мањбуба ва «тољик» киноя аз Саъдї,
ки ба маънои ошиќ омадааст:
Шояд, ки ба подшоњ бигўянд:
Турки ту бирехт хуни тољик.
Саъдї
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«Тољик» ба ќатори турку араб омада, маънои ќавми форсизабононро ифода кардааст:
Зи дарёи Уммон баромад касе,
Сафар карда Њомуну дарё басе.
Араб дидаву турку тољику Рум,
Зи њар љинс дар нафси покаш улум.
Саъдї
Аз ѓайри фарќи ќавмият:
Турку тољику араб гар ошиќанд,
Њамрањанд аз рўи маънї дар савоб.
Шамси Табрезї
«Ва агар турке дањ тољик(ро) кадхудої дорад, шояд ва агар тољике
кадхудоии дањ турк кунад, шояд ва кори мамлакат аз ќоида барнагардад…» (Сиёсатнома, сањ 163).
Истилоњи «тољик» таќрибан то асрњои ХV-ХVI шомили њамаи
форсизабонони Эрон, Хуросон ва Мовароуннањр буд.
Дар ифодаи дањшат аз муѓул: «Мусулмонону мушрикону љуњудону
муъминону туркону тољикон» (Китоб-ун-наќз, сањ 476). Муњаммад
Амини Гулистонї дар «Маљмаъ-ут-таворих» дар шарњи ќатли Нодиршоњ меорад: «Он ки аз бадии њоли Нодиршоњ то замоне, ки аз сафари
Хоразм баргашта озими Доѓистон шуд, дар амри Салтанат ва љањондорї ягона ва аз роњу расми маъдале ва ољизнавозї фарзона ва дар сулук бо котибаи Эронї нодири замона буд ва ањолии Эрон низ хурду бузург ва турку тољик фидоиёна наќди љонро дар роњи ў мебахшанд».
(Дењхудо, љ. 37, сањ. 103).
Баъд аз он ки аз асри ХVII дар Мовароуннањр њукумати Шайбонї
истиќлол меёбад ва дар Эрон њукумати Сафавї барќарор мегардад,
таркиби ўзбеку тољик љои турку тољикро ишѓол мекунад. Аз љумла дар
«Таърихи Муќимхонї» гуфта мешавад: «Алќисса, куштаву хаста ба арки Бухоро омаданд ва хонро дохили тахтгоњ намуданд. Њукм фармуд,
ки њар кас ќуввати санг андохтан дорад дар куштани урганљї таќсир
накунад. Он шаб аз ўзбеку тољик ва раоё ва ањли бозор њама даст ба
ќатл кушоданд» (Муќимхонї, сањ. 92).
«Ва мутлаќ сипоњ аз ўзбекия ва тољикия ва аснофи тавсиф бад-ин
навъ он рўз ќариб сад њазор кас дар инон мерафтанд ва ѓайр аз
Имомќулихон њама пиёда буданд» (Муќимхонї, сањ.76).
Дар мисолњои зерин низ тољик ба маънои умумї омадааст: «Юсуфбег… агарчи турк аст, аммо атвори одамиёна аз эшон ба зуњур мерасад… Њосил он ки дар ин замон мисли ў турк, балки тољик низ кам пайдо мешавад» (Тўњфаи Сомї, сањ.344-345).
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«Аллоњќулї аслаш турк аст, аммо худ ба тољикон шабењтар аст, ки
бар туркон» (Њамон китоб, сањ.352).
«Мавлоно Њумої аслаш турк буд ва дар љавонї тарки туркї карда, дар тараќќии ањвол дар Аљам ба мулки Исфањон муќим шуд»
(Њамон китоб, сањ.351).
«Мирзо Будок агарчи турк аст, аммо муддатњо дар миёни тољикон
умр ба сар бурда ва мебошад» (Њамон китоб, сањ.354).
Муаллифи «Тўњфаи Сомї» Сом Мирзо таќрибан аз «Маљолис-уннафоис»-и Алишери Навої наќл кардааст: Баъд аз он ки Амир Маъсум
њаждањ сол ба идораи њукумат кор мекард, дар санаи 1217 њиљрї (1832)
вафот ёфт. Бухориён замони идораи ўро даври саодат гуфта менигоранд… Бинобар ин ўзбекону тољикон дар ваќте ки дар њаќќи ў сухан
меравад, аз ситоиши ў сер намешаванд (Њерман Вамберї. Таърихи Бухоро ва ё Мовароуннањр. Москва, 1924).
«Мардуми тољикия ва сартия ўро анљому худро ба тариќи гадої
фил-љумла рост карданд» (Шоњномаи Фарѓонї, сањ.49).
Вале дар ќисмати Эрон, ки тањти тасаллути Исмоили Сафавї ва
авлоди ў буд, шиа-мазњаби мансуб ба имоилия, мазњаби расмї ва умумии Эрон эълон гардид. Таќрибан исми эронї бо калимаи тољик иваз
шуд. Танњо дар ќисмати Хуросон худро тољик номидан боќї монд. Аз
ин рў ўзбекону тољикон њар як эрониро ќавман ва мазњабан эронї меномиданд, ки њам шомили ќавмияти эронї ва њам шомили мазњаби шиа
мебошад, ки њанўз њам ин аќида боќист.
Хулоса, асрњо эронињо дар тањти байраќи мазњаби шиа ва ќавмияти эронї бо ўзбекону тољикони мовароуннањрї ва ќисман хуросонї
дар задухўрди хунини мазњабї буданд. Њазорон њазор халќу оилањо
хоку туроб шуданд. Кашмакашњои мазњабї дар чанд асри охир чунон
ба ифрот расида, ки эронињо (шиањо), мовароуннањрињо ва ќисман
хуросонињо ўзбекону тољиконро сагсуннї гуфта ва суннињо эрониёнро
харшиа номида, њатто якдигарро ѓайри мусулмон (кофир) меномиданд.
Ба фикри мо истилоњи тољик хоси мовароуннањрї, хуросонї шуд
ва дар ќисмати Эрон ќавмияти «эронї» барќарор гардид.
Ёдовар: ногуфта намонад, ки дар замони истилои муѓул љои
«турк»-ро истилоњи «муѓул» ишѓол кард.
«То панљоњ мард ќиморї ва бист њазор муѓул муљтамеъ шуданд ва
маљмуъро панља ва саф карда бар сари њар дањ марди тољик як марди
муѓул муайян гашт. Ва пиёдагони тољик аз кўње, ки се фарсанг масофат
дошт, наќл мекарданд ва сарварони муѓулї онро дар об мекарданд ва
Темурмалик дувоздањ киштии сарпўшида тартиб карда буданд ва
намади тар пушти онњо буд ва гил андуда. Чунон чи тир ва оташ бар
онњо кор намекард. (Равзат-ус-сафо, сањ.35-38).
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Мулоњизаи олимон ва фарњангнависон
дар бораи калимаи тољик
Муаллифони фарњангнависи тољик бо каме фарќи ифодаю услуб
гўё аз њамдигар фарќ мекунанд.
Ѓиёсиддин Муњаммад дар «Ѓиёс-ул-луѓот» мегўяд: «Тољикарабзода, ки дар Аљам (Эрон) калон шавад ва номи вилояте ва тоифае
ѓайри арабї бошад. Аз Латоиф ва Сирољ ва дар луѓоти турк ба маънои
ањли форс навишта…»
Дар «Фарњанги Рашидї»: «Тољик, тозик, тожик ва тољик бо «ё»-и
маъруф – њар чањор луѓот ба касри солис ѓайри мардуми тољик…»
Дар «Бурњони ќотеъ»: «Тољик ба касри љим (љ) бар вазни тољик…
ѓайри арабу туркро гўянд. Ва дар асл авлоди араб асту дар Аљам бузург
шуда ва баромада бошад».
Дар «Шамс-ул-луѓот» чунин эзоњ меёбад: «Тољик ѓайри мардуми
турк, ки дар Аљам бошад ва ѓайри мардуми арабро низ гўянд».
Дар фарњанги «Онандрољ» чунин зикр меёбад: «Авлоди араб, ки
дар Аљам бузург шуда бошад. Ва аксари эшон савдогар бошанд.
Лињозо аз тољик гоње савдогар мурод бошад».
Дар фарњанги «Њафт Ќулзум»: «Тољик ба фатњи аввал ба алифи
кашида ва касри љим ва сукуни коф мухаффафи тољик аст ва тољик ѓайри арабу туркро гўянд ва дар асл авлоди араб аст, ки дар Аљам бузург
шуда ва баромада бошад».
Дар айни сањифа шаклњои тољикро эзоњ карда мегўяд: «Ва тожик
ба «зо»-и порсї ба маънии тољик омада, ки ѓайри арабу турк бошад ва
фарзанди араби дар Аљам зоида шуда ва баромадаро гўянд».
Аз Дењхудо мухтасаран: «Тољик (исм) – ѓайри араб ва туркро
тољик номанд (Шарафномаи мунирї). Тозик, тољак бар вазн ва маънии
тољик аст, ки ѓайри араб ва турк бошад (Бурњон), Арабзода, ки дар
Аљам калон шавад (Онандрољ), Ѓиёс-ул-луѓот: «Фарзанди араб, ки дар
Аљам зоида ва баромадаро низ гўянд». Бурњон: Тозик ва тољик њамон
тољики мазкур ва низ аслест турконро. Ваќила бачаи араб, ки дар Аљам
бузург шавад».
«Он ки муѓул ва турк набошад. Дар луѓоти турк ањли фурс
навиштаанд» (Ѓиёс-ул-луѓот, Онандрољ).
Муаллифи «Фарњанги Низом» орад: «Насли эронї ва форсизабон.
Мисол: Дар Афѓонистон ва Турон нажоде њастанд, худро тољик
мегўянд. Мубаддали лафзи мазкур тозик аст ва аз он баъзе аз ањли
луѓат чунин ќиёс карданд, ки маънии лафзи мазкур насли тозї (араб)
аст, ки дар Аљам бузург шуда бошад, лекин сањењ њамон аст, ки
навиштам ва аз ин лафз дар Эрон мавриди истеъмол надорад. Фаќат
дар Афѓонистон ва Туркистон ба форсї забони он љо гуфта мешавад,
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дар муќобили турк истеъмол мешавад ва асли ин калимаи пањлавї
тољик мансуб ба ќабилаи Тољ аст, ки аз ќабоили Эрон буда, оќои Нафисї дар муаррифии мардуми Бухоро орад:
Дар замони Рўдакї шањри Бухоро чун дигар шањрњои Мовароуннањр шањре будааст мураккаб аз нажоди эронї ва шояд яке аз ќадимтарин мадоин (шањрњо) бошад, ки нажоди мо дар он рањли иќомат афканда. Ба њамин љињат мардуми он шањр ба љуз иддаи маъдуд аз нажодњои
дигар, ки баъд ба воситаи њаводис бад-он љо рафтаанд, аз нажоди
эронї ва порсизабон, махсусан, аз замоне, ки Бухоро пойтахти Сомониён, маркази адабиёти форсї шуд ва умарои Оли Сомон дар ривољи
ин забон њељ фурў нагузоштанд, Бухоро маъруфтарин маркази забони
мо шуд. Чунон ки пас аз њазору чанд сол забони аксарияти мардуми
Бухоро ва забони бозори он забони порсист ва њанўз аксарияти мардуми он аз нажоди эронианд, ки имрўз эшонро ба истилоњи мањаллї
тољик меноманд» (Ањвол ва ашъори Рўдакї, љ.1, сањ.67-69).
Муаллифи њамин китоб дар бораи мардуми Самарќанд орад:
Љамъияти вилояти Самарќанд наздик ба нўњсаду шаст њазор аст, ки бисту њашт дар сади он аз нажоди эронист, ки имрўз ба исми «тољик» хонда мешавад. (Ањвол ва ашъори Рўдакї, љ.1, сањ. 120).
Дар «Лоруси бузург» омада: «Тољикон мардоне њастанд, ки њадди
аќал 2500000 њазор нафаранд, ки дар машриќи Эрон ва шимоли Афѓонистон ва дар Туркистони рус ва њамчунин дар иртифоти 3000 метрии
ќуллоти Помир парокандаанд ва ба зироат иштиѓол доранд.Ѓолибан
тољикњо як нажоди холиси эронианд. Њамаи онњо чодарнишин мебошанд. Дар Эрону Афѓонистон ба кори зироат иштиѓол доранд ва дар
Туркистон бозоргон ё моликанд ва дар назди тољикони Туркистон њоло
осоре аз оташпарастии кўњан мушоњида мешавад».
Муаллифи «Ќомус-ул-аълом»-и туркї орад: «Тољик дар асл номи
ќавме аз туркњо буд ва дар ин замон ин номро ба як тоифа эрон-ул-асл
ва мутакаллим ба забони форсї ва муќим дар Осиёи Вусто итлоќ кунанд. Эшон дар билод ба тиљорату саноат ва дар ќурро ва дењњо ба зироату фалоњат иштиѓол меварзанд ва мардони фиолу мустаманд ва
нисбат ба тавоифи дигар маданї мебошанд, вале ба андозаи туркону
ўзбекону афѓонон ва тотору аќвоми дигар љасур ва силањпўш нестанд.
Ва аз ин рў дар назари инон њаќир ба шумор мераванд ва мардуми диловар мањсуб намешаванд ва калимаи «дољик» аромина ба усмониён
итлоќ кунанд, аз њамин луѓот маъхуз аст.
«Форсї нависад: иштиќоќи калимаи тољик муњтамалан аз шакли
эронї ва «Той» ќабилае аз араб омада… онро муштаќ аз «тохтан» 1 медонад ва ин ќавли бандаест. Туркон номи тољикро монанди «том» ба
эрониён итлоќ мекарданд. Руљуъ шавад ба «тур» (10). Устод Ханич
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тољикро туркї медонад, «мураккаб аз то (турк) чик (пасованди нисбат)
љамоъан, яъне табааи турк».
Дар таърихњои пешинаи арабу форс калимањои тољик ва дар
«Ќутадѓу билиѓ» ба шакли «тозик» дучор мегардад. Њамаи ин бешубња
иборат аз њамин калимаи тољик аст.
Муайян кардани маънои калимаи тољик ва сабаби ба ин ќавм дода
шудани ин ном ва маънои он мушкил аст. Дар ин бора чунин назарияњо
нишон дода мешавад:
1. Тозї номи саги шикорї буда, дар замонњои ќадим бобоёни
тољикон бисёртар бо шикор машѓул мешуданд ва доим дар пањлўи худ
сагони тозї доштаанд. Бинобар ин тољик соњиби саги тозї гуфтан аст.
Рафта-рафта шакли тољикро гирифтааст.
2. Халќи тољик аз љињати савияи мавданї ва баланд будани тарзи
зиндагї ба калимаи тољ нисбат дода шуд, тољик гуфтаанд, ки дорои
баландиро ифода мекунад.
Абдулмуъмини Сатторї: Имрўз муњимтарин ќавмњои Туркистон
тољиконанд. Онњо аз рўи нишондоди навиштањои таърихї аз замонњои
ќадимтарин ин љониб дар Туркистон, ба иборати дигар дар Мовароуннањр зиндагонї карда омадаанд. Дар замони пеш дар ин сарзамин махсуси худ маданият ташкил кардаанд. Дар роњи маорифу маданият хидматњои шоён нишон додаанд.
Аз рўи мушоњидоти таърих чунон ки тољикон халќи мањаллї буда,
баъд аз истилои араб низ њукумат ташкил намуда, дар роњи илму
адабиёт хидматњо кардаанд, сулолањои Сомониён ва Тахориён дар соли 493 њиљрї дар Мовароуннањр њукумат ташкил карда буданд, низ
мансуб ба ќавми форсу тољик буданд.
Тољикон дар Туркистон ба љинси орї мансуб ва боќимондаи љинси ории ќадим буда, ќавмияти худро аз даст надодаанд, зодгоњи онњо
вилояти Бухорову Самарќанд ва баъзе мањаллаи Фарѓона мебошад.
Тољикон ба ду ќисм - шањрї ва кўњї људо мешаванд. Тољикони кўњї
бисёртар ба дењќонї ва чорводорї машѓуланд, вале тољикони шањрї ба
корњои тиљорат, њунармандї рўз мегузаронанд. Тољикони кўњї ќиёфаи
софи ориро нигоњ дошта омадаанд ва урфу одат, зиндагиашон, бисёр
одатњои онњо хусусиятњои ќадимиро ба хотир меоварад. Забони тољикї
яке аз лањљањои забони форсї бошад њам, тарзи љумлабандї, оњанги талаффуз тамоман дигар аст. Тољикон (шањрињо) бинобар он ки асрњо боз бо
ќавмњои туркнажод зиндагонї карда омадаанд, бисёр калимањои туркї
дар забон дохил шуда, аслияти худро гум карда омадаанд.
Бухоро, Самарќанд дар давраи Сомонї ранги донишкадаи илму
њунар, санъату адабро ба худ гирифта буд.Осори атиќаи нафиса, ки ёдгори он давр аст, шоњиди ин даъвост.
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Монанди Ибни Сино њакими бемислу монанд ва доњии бењамтои
соњаи тиб боќимондаи он давр аст. Инак, тољикон фаразан – падарони
њамон даври дурахшон мебошанд. Нисбат ба ќавмњои дигари њамсоя
соњибистеъдод ва маданитарош њам тољикон мебошанд, ки дар ин бора
гап задан зиёдатист.
Дар њоли њозир тахминан шумораи тољикон дар Туркистон ба 3
миллиону 400 њазор мерасанд. Дар вилоятњо ба таври зерин аст:
Дар Самарќанд
Дар Фарѓона
Дар Бухоро
Дар љойњои дигар
Њамагї

750,000
400,000
2,100,000
1,000,000
3,400,0002.

Ин њисоб танњо шумораи таќрибии Туркистони ѓарбист, тољикони
чор вилояти Туркистони шарќї аз ин њисоб берун аст (Рўзномаи «Зарафшон», шумораи 75, 11 сентябри соли 1923).
«Аз бозе, ки ваќоеъро таърих ќайд мекунад, то имрўз дар диёри Мовароуннањр ва Туркистон чунон ки як ќавми муаззам ба номи тољик ё
тозик истиќомат дорад, њамчунон забону адабиёти эшон њам ривољ ёфта
омадааст. Ривољи забону адабиёти тољик дар Мовароуннањр ва Туркистон
махсус ба асре ё тасаллути подшоње ва амире нест. Чунон чи мо мебинем,
адабиёти тољик дар ин сарзамин дар ањди Сомониён, ки ирќан форсизабон њастанд, чи ќадар ривољ дошта бошад, дар замони авлоди Чингиз,
Темур, Шайбонї, Астархонї ва Манѓит, ки ирќан муѓул, турку ўзбек
њастанд, њамон ќадар ривољ ёфтааст. Пас маълум мешавад, ки ривољи забон ва адабиёти тољик дар ин љоњо мањз ба сабаби тасаллути Сомониён ё
ки муњољирати эрониён набуда, сабаби њаќиќї мављудияти як ќавми бузурге ба номи тољик, ки мансуб ба ирќи орист, дар ин љоњост.
Дар њолати њозира њам мо мебинем, ки дар Бухоро, Самарќанд,
Истаравшан (Уротеппа), Хуљанд, Фарѓона, Фалѓар, Мастчоњ ва умуман
дар шањри Бухоро ин ќавм зиндагї доранд ва забон, урфу одат ва
адабиёти худро батамом ва камол нишон додаанд» (С.Айнї, Аз сарсухани «Намунаи адабиёти тољик», М., 1926).
Баъд аз Инќилоби Октябр дар Туркистон ва Бухоро њукуматњои
шўрої азбаски ба номи ўзбек таъсис ёфт, рўзномањо, фармонњо, дастуруламалњо, китобњои мактабї ва китобњои сиёсї њама ба забони ўзбекї
нашр шуданд. Ќавми тољик, ки соњиби маданияти ќадима ва дорои
адабиёти нафиса буд, худ аз адабиёти нави инќилобї, аз мактабњои
шўрої ва гузориши ањволи дохилию хориљї ва аз тарбияти сиёсат ва
билљумла аз тамоми мевањои инќилоб мањрум монд.
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АЌИДАИ ФАРЊАНГНАВИСОНИ ТОЉИК

1. Фарњангнависони тољик аксар аз якдигар нусхабардорї кардаанд.
Маълум аст, ки мусулмонон ва фарњангнависони онњо коре мекарданд, ки худро
ба миллати араб наздик кунанд. Аз љумла дар калимаи «тољик» аз рўи ќоидаи муаррабсозї «ж» ва ё «љ»-ро ба «з» табдил кардаанд.Масалан, љињонро љањон, зубонро забон сохтаанд, ки аз рўи гуфти халќ њам нодуруст аст.
2. Аз тарафи дигар дабирони хоси девонї њам дар ањди Сомонї ва
Ѓазнавї фармонњо, мактубњо ва дафтарњои давлатиро ба арабї мебурданд, баъзе калимањоро шаклан таѓйир медоданд. Дар таърихи Байњаќї
дар њама љо тољиконро ба шакли тозик ќайд кардаанд.
3. Њамин арабипарварї ба дараљае расида буд, ки баъзе соњибмансабони тољики дарборї дар оила ба забони арабї гап мезаданд ва фарзандони худро аз хурдї ба арабї саводнок мегардониданд. Ном ва фамилияњо, куняњоро ба таќдири арабї мемонданд, масалан, Абумуслим,
Абуали ибни Сино, Уммикулсун ва ѓайра.
4. Аз тарафи маркази хилофати Баѓдод ба вилоятњои марказ гоњгоњ њайати назорати диния ирсол медоштанд, ки ин њайат бештар аз
хонадони Сайид – авлоди имомњои машњур (исноашария – дувоздањгона) буданд. Аз љумла Бурњония ном њайати омўзиши ќоидањо ва
ќонунњои дини ислом ва назорати динї. Халќ ва калонтаринњо ва њатто
подшоњ, хоњ мусулмон бошад, хоњ ѓайримусулмон, аз ѓайри иљозати
раиси
ин њайати дин Муњаммади Бурњония берун кор намекард.Бурњония дар ањди њукумати ќарохитоињо дар Бухоро вуљуд дошт.
Хоља ва Сайидњои имрўзї, ки худро асилзода (оќсуяк) меномиданд, ба
халќи оддї - ќарочањо духтар намедоданд, вале дар ваќти лузум духтари тољикро ба арўсї мегирифтанд. Сайидњое, ки бештарини онњо худ
сардори оилаи сайидон буданд, духтари худро ба амиру хон пешкаш
менамуданд. Аз љумла Сайид Абдулањад ва Сайид амир Олимхон авлоди сохтаи хонадони пайѓамбар буданд.
Хулоса, калимаи тољик мансуб ба ќабилаи «тољ» буда, «ик» суффикси нисбат аст ва дар калимањои сохтаи аврупоии монанди химик,
кумик ва ѓайра сифати фоилро (шахсро) ифода мекунад.
Дар аввалњои давраи Ѓазнавї дар «Сиёсатнома» ба шакли тољик
ќайд ёфтааст, ки ба фикри мо аз таъсири арабї пеш омадааст. Аммо
дар аввалњои асри ХIII-ХIV дар осори Саъдї ва Анварї, Љалолиддини
Румї ва Њофиз ба шакли тољик дида мешавад.
Аз тарафи дигар, арабњо баъд аз забти шањре ва кишваре фавље аз
аскарони худро барои муњофизати дин ва омўзиши ањкоми шариат
мегузоштанд.
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Инњо њанўз дар атрофи Самарќанд, шањри Тус ва дар Бухоро забони худро ќисман нигоњ дошта омадаанд.
Дар Самарќанд Ќусом ибни Аббос хоља Дониёр, моли Аљдар аз
сарлашкарони араб буд, вале Шайх Мансури Мотиридї (мадридї)
намояндаи тариќоти суфия омадааст. Арабони њозира низ барои нигоњ
доштани ќавмият ва ирќияти худ мекўшанд ва худро ирќи олї метарошанд. Ба мањаллињо домод шаванд њам ќараќчањоро ба худ домод
намекунанд. Ин аст, ки њанўз худро араб номида аз тољику ўзбек
гуфтан ибо мекунанд. Дар байни халќ ба аслан араб будани худ ифтихор доранд.Барои ин ки хон ва амирњо дар назари халќ барои ифтихор
ва олишон нишон додан худро араб меномиданд.
Бинобар ин дар аввалњои ташаккул ва инкишофи забони дарї бисёр калимањои тољикї ва дар ваќти тарљумаи китобњои арабї ба забони
дарї муарраб мекарданд. Аз љумла гињонро (кайњон), зубонро ба шакли
забон муарраб кардаанд.Инчунин миёни њифзи «з» ва «ж» ба «љ» бадал
шудан дида мешуд, њамчун бож-бољ, тож-тољ, жола-љола. Аз ин рў мутарљимон тољ-тожро ба калимаи тоз бадал кардаанд. Тољику тожикро
тозик гуфтаанд. Ѓайр аз ин арабњоро тозї њам мегўянд, ки гоњо ба Эрони њамсоя њамла ва тохтутоз меоварданд. Дар мисоли зерин мардуми
Самарќанд ба арабњо тозиёна гуфта хитоб кардаанд: «Гурўње аз эшон
бар бору шањр омаданд ва овоз доданд, ки:
-Эй тозиён, чаро бо мо њарб намекунед ва хештанро ранља медоред… Мо андар китоб чунон ёфтаем, ки њисори мо(ро) њељ наситонад,
магар касе, ки лаќабаш полони шутур бошад. Ќутайба гуфт:
-Ман Ќутайба (лаќаби полони шутур дорам) њастам.
Аслан ба решаи тозї суффикси «ик» њамроњ нашуда, балки ба решаи тољ суффикси «ик» бояд часпад. Њамчун пар-ик парик, дугон-ик
дугоник, ноз-ик (нозук), тор-ик торик. Дар миёни баъзе калимањои
махраљ ё наздикталаффуз бадал шудан вуљуд дорад. Дар асоси њамин
ќоида «тољик» ба «тозик» ва «бољ» ба «бож», «жола» ба «љола» бадал
шудааст. Аз тарафи дигар калимаи тољик ба калимаи «тољ» мансуб буда, гоњо «љ» ба «љ» табдил шуданаш табиист, вале табдили «љ» ба «з»
аз таќозои забони арабист, чунки њарфњои г, п, ч, ж дар забони арабї
набуда, гоње ин њарфњои махсуси тољикї ба арабї ба ягон њарфи
наздикмахраљ табдил меёбад. Аз њамин хел калимањост: љињонро љањон,
зубонро забон, бунафшро бунафсољ, шањтараро шањтарољ сохтаанд.
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А. Юлдошев
РОҶЕЪ БА МАЪНИИ «ТЭҶИКЧЭ»
Калимаи «тоҷик» ба маънии номи халқ бори нахуст дар сарчашмаҳои асри ХI ба назар мерасад. Ба тавре ки олими шарқшинос В.В.
Бартолд ишора намудааст, истифодаи ин калима дар сарчашмаҳои то
охири асри ХI ба назар мерасад. Албатта, ин чунин маъно надорад, ки
калимаи «тоҷик» дар асри ХI пайдо шуда бошад. Дар сарчашмаҳои
асри ХI «Таърихи Байҳақӣ»-и Абулфазли Байҳақӣ, «Девони луғот-ттурк»-и Маҳмуди Қошғарӣ ва «Кутадғу билиг»-и Юсуфи Хос Ҳоҷиби
Баласоғунӣ истифодаи калимаи «тоҷик» мушоҳида мешавад.
Муҳаққиқони таърихи забони тоҷикӣ ба масъалаи сангине рў ба
рў мешаванд, ки чаро забони тоҷикӣ, ки ба охирҳои асри IХ дар ноҳияи
иқомати гурўҳи этникие, ки дар сарчашмаҳои асримиёнагӣ «тоҷик»-аш
меноманд, комилан ташаккул ёфтааст, дар худи ҳамон сарчашмаҳо
«тоҷикӣ» нисбати забон умуман то замони мо мавриди истифода қарор
нагирифта буд. Мутаассифона, чунин тасаввур, то андозае ҳукми
ҳақиқати илмиро низ касб кардааст. Ҳоло мехостем чанд мулоҳизае дар
бораи мавриди истифода қарор гирифтан, ё нагирифтани истилоҳоти
«тоҷикӣ» баён намоем.
Бояд қайд кард, ки агар дар сарчашмаҳои туркӣ калимаи мазкур
фақат ба шакли «тоҷик» омада бошад, дар сарчашмаҳои ба истилоҳ,
форсӣ «Таърихи Байҳақӣ» ва асари дигари ҳамин муаллиф дар ду шакл
– «тозик» ва «тоҷик» омадааст. Ва азбаски дар осори муаллифони
баъдина Саъдӣ, Рашидуддин, Ҷувайнӣ, Сайфиддини Ҳиравӣ ва дигарон
мо фақат бо шакли «тоҷик» вомехўрем, лозим донистем, ки чанд сухан
дар бораи шакли «тозик» бигўем.
«Тозик» хондани «тоҷик»-ҳои Байҳақӣ дар он асос сурат гирифтааст, ки гўё баромади ин калима аз номи қабилаи арабии «тай» бошад.
Чунин мулоҳиза аз тарафи акад. Бартолд пешниҳод шуда буд. Бартолд
барои тақвияти мулоҳизаи худ далелҳое меоварад, ки ин ҷо мавриди
зикри онҳо нест. Вале ҳаминро бояд гўем, ки ў ягон далели луғавӣ пешниҳод намекунад. Ба назари мо чун сухан дар бораи луғат меравад, бояд
далели луғавӣ болотар гузошта шавад. Аз лиҳози луғавӣ «тозик» ба ҳеҷ
ваҷҳ наметавонад аз калимаи «тай» баромада бошад. Аввалан, сифати
нисбӣ аз калимаи «тай» чӣ дар арабӣ ва чӣ дар забони устод Рўдакӣ ба


Садои Шары, 1985. -№1. -С.119-120.м,
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шакли тозӣ (бар вазни Розӣ аз «Рай») сохта нашудааст ва намешавад.
Ҳотам, ки аз қабилаи Тай буд, чӣ арабҳо ва чӣ тоҷикон Той-яш мегўянд.
Абу Таммом шоири ҳамин қабила, ки зикраш дар «Модари май»-и устод
Рўдакӣ рафтааст, «Тоӣ» ёд шудааст на «Тозӣ» ва ҳоказо. Сониян, калимаи «тай» бо «итқеъ» навишта мешавад ва ҳол он ки «тозик»-ҳои Байҳақӣ
бо «то»-и муъҷамӣ («те»-и оддӣ) навишта шудаанд.
Байҳақӣ чун яке аз фузалои давр агар ақидае медошт, ки баромади
тоҷикон аз қабилаи тай аст ё калимаи «тозик» ба «тай» алоқае дорад, оё
ба чунин хатое раҳ медод, ки як ҳарфро аз ҳарфи дигар дар ёздаҳ
маврид фарқ накунад?! Ба ақидаи мо, «даши»-и сарчашмаҳои хитоӣ ва
«този»-и, гирем, Алишери Навоӣ ба маънии «араб» ё «арабӣ» эҳтимол
решаҳои дигар дорад.
Бинобар ин гумон мебарем, ки «тозик»-ҳои Байҳақӣ, ки саросар
дар ёздаҳ маврид бо «то»-и муъҷама навишта шудаанд, шояд дар асл
«тоҷик» бошанд. Ба тақвияти ин мулоҳиза метавон далелҳои зерин пешниҳод кард. Аввалан, навишти «з» ва «ж» дар алифбои арабӣ тақрибан
як аст. Сониян дар «Мақомоти хоҷа Абу Наср»-и Байҳақӣ ин калима ба
шакли «тожик» омадааст. Ниҳоят дар дастхатҳои қадима гоҳо ба ҷои
«ж» «з» менавиштанд. Масалан, дар дастхатҳои гуногуни «Фотиҳат-ушшабоб»-и Ҷомӣ калимаи мавриди баҳс ҷое «тозик», ҷое «тожик» ва ҷое
«тоҷик» сабт шудааст. Зимнан бояд бигўем, дар осори муаллифоне,ки
зикрашон рафт, калимаи «тоҷик» нисбати забони тоҷикӣ истифода
нашудааст. Вале аз ин қатор муаллифи «Кутадғу билиг»-ро бояд истисно
кард, зеро асли ўйғурии ин достон гувоҳи он аст, ки муаллиф калимаи
«тоҷик»-ро ба маънии халқ кор нафармудааст.
«Кутадғу билиг» (Дониши бахтовар) достони пандомезе мебошад, ки
соли 1069 таълиф ёфтааст. Достон аз ду муқаддима ва 73 боб иборат аст.
Ҳоло мехоҳем сухане чанд роҷеъ ба муқаддимаи манзуми вай бигўем, зеро
калимаи «тэҷикчэ» (тоҷикӣ) маҳз ҳамон ҷо истифода шудааст.
Муқаддима аз ҳафтоду ҳафт байт иборат буда, ҳашт байти он ба
ситоиши Худову пайғамбар бахшида мешавад. Шасту чаҳор байти
муқаддима дар боби мазмуни мухтасари достон макон ва замони
таълиф мухассас шудааст. Ду байти охири муқаддима дуои анъанавӣ
буда, дар се байти қаблӣ муаллиф ба яке аз сабабҳои (шояд сабаби
асосии) таълифи достон ишора кардааст Юсуфи Хос Ҳоҷиби Баласоғунӣ менависад, ки:
(73) ъарабча–тэҷикчэ китаблар окуш,
Бизин тилимизгэ бу йумгқ уқуш…
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(75) Бу туркчэ қошуқлар тузэттим сэнэ,
Оқрда унққтма дуо қил мэнэ.
(73) Ба тоҷикию ҳам арабро забон,
Фаровон бувад инчунин достон.
Забони моро ин бувад, судманд,
Нахустин китоби насиҳату панд.
(75) Ба туркӣ ниҳодам ҳама ин суруд,
Ба ёд ор, хонӣ, фиристам дуруд.
(Баргардони муаллиф).
Чунон ки муаллифи достон ишора мекунад ҳарчанд достонҳое ба
ҳамин мазмун бо забонҳои арабию тоҷикӣ бисёр ҳастанд, вале «Кутадғу билиг»-и ў нахустин достони пандомезе мебошад, ки ба забони
туркӣ (ўйғурӣ) таълиф ёфтааст. Ба ибораи дигар ба забони туркӣ
таълиф намудани пандномае яке аз мақсадҳои муаллиф буд. Сониян,
мантиқи матн ва тарзи истифодаи калимаҳои «ъарабча», «тэҷикчэ» ва
«туркчэ» ба он гувоҳӣ медиҳад, ки ин ҳар се калима ба номи забонҳои
маъруф далолат кардаанд ва аз ин рў бояд «арабӣ», «тоҷикӣ» ва
«туркӣ» тарҷума карда шаванд. Шояд саволе ба миён ояд, ки чаро дар
тарҷумаи русии достон (М., «Наука», 1983) байти ҳафтоду сеюми
муқаддима «Да, у арабов и тадҷиков книг немало…» тарҷума шудааст.
Зимнан бояд гуфт, ки тарҷумаи достон, ба ҳар ҳол, тарҷумаи бадеӣ буда, чунин сурат гирифтани сатри байти мазкур ба тақозои қофия ва
вазни тарҷумаи достон аст.
Матни Юсуфи Хос Ҳоҷиби Баласоғунӣ гувоҳӣ медиҳад, ки истилоҳи «тоҷикӣ» нисбати забони модарии мо аз қадим истифода мешуд.
Ва он ки ду истилоҳи дигар «форсӣ» ва «дарӣ» маъмултар буданд,
масъалаест дигар. Мо барои исботи истифодаи истилоҳи «тоҷикӣ»,
фақат бо як мисол иктифо намудем. Феълан ин чунин маънӣ надорад,
ки барои исботи ин нукта мисоли дигаре нест. Масалан, дар «Шаҷараи
тарокима»-и Баҳодурхони Абулғозӣ истилоҳи мазкур васеътар ба кор
рафтааст…
Мо ният доштем, ки тавассути ин чанд мулоҳиза диққати мутахассисони соҳа ва ҳаводорони забони ширину рангини тоҷикиро ба баъзе
маълумоти тозатари таърихӣ ҷалб намоем. Бошад, ки мутахассисон сухани бавазнтаре гўянд.
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Абдул Аҳмад Ҷовид
СУХАНЕ ЧАНД ДАР БОРАИ ТОҶИКҲО
Тавре ки маълум аст, дар таркиби миллии аҳолии Ҷумҳурии
Афғонистон, аз нигоҳи нуфус, мавқеъ ва нақши таърихии худ тоҷикон
яке аз миллиятҳои умдаву асосии кишвар ба шумор мераванд. Аммо,
то гузаштаи на чандон дур кўшишҳое ба харҷ мерафт, то ки ҳақиқати
мусаллам ва воқеъияти таърихӣ аз назарҳо пинҳон монад.
Ҷойи хурсандист, ки дар асари таҳаввулоти амиқу инқилобие, ки дар
Афғонистон ба вуқуъ пайваст, муҳри хомўшӣ аз рўи ин мавзуъ бардошта
шуд. Мисоли равшани онро мо дар мақолаи академики Академияи улуми Афғонистон муҳтарам Абдул Аҳмад Ҷовид зери унвони «Сухане чанд
дар бораи тоҷикҳо», ки дар маҷаллаи «Миллиятҳои бародар» (шумораи
аввал, Кобул, 1367) ба табъ расидааст, мушоҳида менамоем.
Муаллиф дар як мақолаи на чандон калон кўшидааст тамоми
назариёт ва муътақидоти мавҷударо роҷеъ ба пайдоиш ва такомули
халқи тоҷик мавриди таҳлилу баррасӣ қарор диҳад.
Қобили қайд аст, ки бар хилофи ақоиди баъзе муҳаққиқон, ки
мавҷудияти забон ва халқияти тоҷикро дар Афғонистон инкор мекунанд,
як донишманди афғонӣ таркиби этникӣ, номҳои маҳаллӣ, ноҳияҳо ва манотиқи сукунат ва пайдоиши этноними «тоҷик»-ро мавриди таҳқиқ қарор
дода, дар асоси далелҳову мисолҳои мустанад ва раднопазир мавҷудияти
чунин як халқро дар Афғонистон ба исбот мерасонад.
Ба хотири ин ки мутолиаву ошноӣ бо чунин як мақола барои хонандагони сершумори тоҷик аз фоида холӣ нест, зарур донистем бо каме ихтисороти назарногир онро ба ҳуруфоти имрўзаи тоҷикӣ баргардонем ва ба дасти нашр супорем, то огоҳии бештар аз таърих ва гузаштаи халқи худ ҳосил намоем.
Яке аз ақвоми асилу бумии Ориёнои бостон, Хуросони аҳди исломӣ ва Афғонистони имрўз тоҷикҳо ҳастанд, ки аз лиҳози гурўҳ ва
пайвастагии нажодӣ бо сокинони ориёинажоди дигари ин кишвар, монанди паштунҳову балуҷҳо ва ҳамчунон қисмате аз мардуми Осиёи
Миёна ва бошандагони сарзамини Эрон (ба ҷуз аз туркҳо, арабҳо ва
аққалияти дигар, монанди ошуриҳо) аз як тира ва табор ҳастанд.
Аҷдоди тоҷиконро мардумони ориёӣ - чун тахориҳо, хоразмиҳо,
юэҷҳо ва қабл аз ҳама суғдиҳо ва бохтариҳо ташкил медиҳанд.


Садои Шарқ, 1989. -№5. – С. 119-124.

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

153

Иддае аз донишмандони башаршинос муътақиданд, ки нажоди
тоҷик дар натиҷаи омезиши чанд наҷоди навъи аврупоӣ ба вуҷуд омада, ки дар давраҳои бисёр қадим дар қаламрави Ориёно ва Осиёи Миёна маскун будаанд. Бархе бар ин боваранд, ки дар ҳазораи аввали қабл
аз мелод, ки даврони таҳаввулоти бузурги иқтисодӣ-иҷтимоии Мовароуннаҳр ва Эронзамин буд, ин миллият дар натиҷаи инкишоф ва такомули яке аз нажодҳо ба зуҳур пайваста аст.
Дар таърих хондаем, ки дар аҳди вустоӣ таваҷҷуҳ ба умури деҳқонӣ,
молдорӣ ва зиндагии муқимӣ беш аз ҳар замоне зиёдтар гашт ва ҷомеа
омодаи офариниши давлат шуд ва саранҷом дар сарзамини Эрони бостон
ё Бохтар дар натиҷаи ҷомеаи табақотӣ давлати бузурге ба вуҷуд омад, ки
қавли Ҳеродот (муаррихи қарни дувуми мелодӣ Юнон) дар радифи
давлатҳои Миср ва Бобул қарор дошт. Ҳеродот аз қавме бо номи додикҳо
ёд мекунад, ки иддае онро шакли қадимаи тоҷик медонанд.
Дар давраи юнону бохтарӣ ҳамзамон бо густариши хат, ҳунар ва
фарҳанги юнонӣ, дар натиҷаи рушду тавсеаи шуғлҳои молдорӣ, кишоварзӣ ва обёрӣ қабоили ноҳияҳои шимолӣ беш аз пеш муттаҳид шуданд. Юэчҳо, ки аз хешовандони ситиҳо ва сакоиҳо ва мутлақо аз
нажоди ориёӣ буданд, ба зиндагии шаҳрӣ ва муқимӣ рўй оварданд ва
хўй гирифтанд. Бозори тиҷорат аз ҳирфат равнақи бештар ёфт ва ҳунари юнону-будоӣ ҷои ҳунари юнону-бохтариро гирифт. Дар чунин аҳде
яфталиҳо дар таркиби этникии тоҷикҳо шомил гардиданд.
Нимаи дуввуми қарни шашум мусодиф ба зуҳури номи туркҳо
дар ховарзамин аст, ки пас аз ғалабаи яфталиҳо вориди шимоли
Афғонистон гардиданд ва бо тахориён даровехтанд ва даромехтанд ва
бо қабули тамаддун ва фарҳанги пешрафти тахориён ҷузъи мардумони он сарзамин шуданд. Аз ҳамин замон аст, ки қавмҳои турку тоҷик
ба унвони халқҳои наздик ва ҳамразм боҳам ёд шудаанд. Чунон чи дар
адабиёти форсии дарӣ ин ду калима ба сифати муқоиса ва муқобила
такроран ба кор рафта аст, назири Эрону Турон дар Шоҳнома.
Саъдӣ гўяд:
Зи дарёи Уммон баромад касе,
Сафаркарда дарёву ҳомун басе.
Араб дидаву турку тоҷику рум,
Зи ҳар ҷинс дар нафси покаш улум.
Дар тарҷеҳот гўянд:
Шояд ки ба подшоҳ бигўед,
Турки ту бирехт хуни тоҷик.
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Нуқтаи ҷолиб ин аст, ки дар матнҳои манзум ва мансури дарӣ ҳар
гоҳ номи ин миллати ориёинажод дар баробари қавми Сомӣ (мансуб ба
Сом бинни Нўҳ) яъне тозӣ ё араб зикр мегардид, лафзи деҳқон ё деҳгон
ба кор мерафт, чунон чи тозӣ ва деҳқон ба муродашон ҳамон араб ва
аҷам буд. Шояд ин ҳам аз бобате буда, ки лафзи тоҷикро ғайр аз истилоҳи тозӣ медонистанд. Ва чунин ҳам будааст. Бо ин маънӣ, ки лафзи
тоҷик, тоҷик, тозик бо калимаи тозӣ ба маънои араб иртиботе надорад.
Гўё барои рафъи чунин мушкилот ва риояти оҳанги калимот, калимаи
деҳқонро ба кор мебурдаанд ва тозӣ ва деҳқон мегуфтанд, на тозӣ ва
тоҷик. Чунон ки дар ин шеъри Абу Ҳанифаи Аскофӣ:
Маъмун он к-аз мулки давлати ислом,
Ҳаргиз чу ў надид тозию деҳқон.
Фаррухӣ гўяд:
Эй ба дил чу қиблаи тозӣ,
В-эй ба рух чу қиблаи деҳқон.
Аз ҳамин мақула аст калимаи аҳрор ва озода, ки номи дигари
тоҷикҳо буд, ки дар муқобили ақвоми бардаву асиру ғуломҳои зархарид
ва дирамхарид ба кор мерафт. Чунон ки Рўдакӣ гуфтааст:
Май орад шарафи мардумӣ падид,
Озоданажод аз дирамхарид.
Яъне май меъёри ташхиси озоду аҳрор аз мардумони ғулому зархарид аст.
Дар давраи зимомдории ашрофии Уммавиён мардуми Хуросону
Мовароунннаҳр ва Ироқ (мақсуд Ироқи Аҷам аст, ки иборат буда бар
шаҳрҳои марказии Эрон ва ҳам ба Басра ва Куфа, ки Ироқ мегуфтанд.
Албатта, ин ҷо мурод маънии аввал аст), ки аксарият тоҷик буданд, бо
исёнҳову қиёмҳои низомию сиёсӣ, туғёнҳову неҳзатҳои фикрию иҷтимоӣ, шўришҳову ҷунбишҳои динию мазҳабӣ ва билохира хуруҷ бар
хилофат, ба мухолифат ва зиддият дар муқобили уммавиёни мутаассиб,
ки сахт муътақид ба афзалияти араб бар аҷам буданд, бархостанд, ки
оқибат ба зуҳури давлатҳои ниммустақил ва мустақили тоҳирӣ, саффорӣ ва сомонӣ, ки ҳама аз давраи тоҷик буданд, гардид.
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Дар асари ҳамин равиши тунду нописандидаи Уммавиён буд, ки ҳатто
гурўҳе ба адёни қадим рўй оварданд ва ҳавохоҳӣ аз кешҳои монӣ, зардуштӣ
ва маздакӣ бархостанд. Дигар аз натоиҷи сиёсати номатлубу фишори сангини молиётии бани Уммавия зуҳур ва интишори афкори шуубӣ буд, ки
мунҷар ба бедории миллал ва таваҷҷуҳи онҳо ба таърих, сухан, одобу
фарҳанги худшон гардид ва саранҷом шоҳномасароӣ ривоҷу равнақ ёфт.
Мардумони ҳамин навоҳӣ дар осори ангезаҳои гуногуни сиёсӣ, иқтисодӣ ва
муносибати равобити иҷтимоӣ, тиҷоратию маданӣ ба ваҳдат дар як халқи
воҳид ва забони воҳид гироиш пайдо карданд. Шаклҳову намудҳои мухталифаи иқтисодӣ-фарҳангии ҷадидро пазиро шуданд ва дар роҳи қабули
форсӣ-дарӣ ба унвони забони адабӣ ва расмӣ лаҳҷаҳо ва забонҳои аслӣ ва
маҳаллӣ ва ҳатто расмулхатҳои худро аз даст доданд.
Бошандагони Хуросон ва Осиёи Миёна, ки аксар зироатпешаву
молдор буданд ва ҳамчунин бодиянишинону кўчиён ба шаҳрнишинӣ ва
зиндагонии муқимӣ рўй оварданд ва дар таркиби мардумони рустову
шаҳр шомил гардиданд ва саранҷом дар асари шароите, ки низоми феодалӣ ба вуҷуд оварда буд, ташкили халқи тоҷик қуввати бештар гирифт ва тоҷикон назар ба сатҳи рушди моддию маънавӣ, ки доштанд,
дорои ҳувияти мустақилу комил гардиданд, ташкилоту равобит ва хусусиёти қавмӣ ва қабоилиро пушти сар гузоштанд ва ба марҳалаи
пешрафтатар, яъне миллият иртифоъ ёфтанд. Тоҷикон дар ин замон ва
ҳатто аҳдҳое, ки салоҷиқаву муғул дар ин ноҳияҳо тасаллут доштанд,
мутасаддии шуғлҳое аз қабили санъату пешаварӣ, тиҷорату ҳунарварӣ,
қазову истефо, китобату иншо ва адабу таълим ва ба таври куллӣ умури
девонию мамлакатдорӣ будаанд.
Аз он ҷое, ки забони форсӣ-дарӣ ба унвони забони адабӣ ва дарбории тоҷикон қабул шуд, истилоҳи форсигуҳарон, чунонки Ҷомӣ ҳам
гуфтааст:
Бибахшед бар форсигавҳарон,
Ба назми дарӣ дури назмоварон.
Форсивон ва форсизабон мутародиф гашт бо калимаи тоҷик, ҳол
он ки басо тоҷиконе ҳастанд, ки забони модарӣ ва маҳаллиашон забони
дигар аст, монанди қавмҳои ғалчаи Помир, пашайиҳо, ормуриҳо ва
назоири эшон.
Натиҷаи инкишофу такомули мароҳили тамаддуну фарҳанг буд,
ки шахсиятҳои бузурге аз миёни тоҷикон бархостанд ва ҷаҳонеро ба
нури илму маърифат оростанд, аз он ҷумла аст Рўдакӣ, Фирдавсӣ, Иб-
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ни Сино ва Абу Райҳон, Балъамӣ ва Байҳақӣ, Носири Хусрав ва
Мавлавӣ, Беҳзод ва ҳазорон тани дигар.
Дар саҳифаҳои таъриху адаби мо миллияти тоҷик дар маҳалҳо ва
давраҳои мухталиф ба номҳои зер ёд шудаанд, ки ҳар кадом ба ҷои худ
интизори тавзеҳу тафсир аст: тоҷик, тозик, таҷик, тот (дар туркӣ номи
эрониён ва забони форсӣ аст, ки бо калимаи тоҷик иртибот дорад) абно
ул-аҳрор, бани аҳрор, аҳрор ва ҳатто абнои озода, озодзодагон,
озоднажод, деҳқон, деҳгон, ғалча (дар забони маҳаллӣ ба маънии
деҳгон аст), деҳвор, форсивор, сарт ё сорт (ба маънои савдогар), ки
бештар аз ҷониби ўзбекҳо гуфта мешуд, чунон чи Бобур дар «Тузук»-и
худ ва Алишери Навоӣ дар «Муҳокимат-ул-луғатайн» бештар аз чаҳордаҳ бор онро ба кор бурдаанд ва ҳамчунин ба унвони хоҷа, ки ба бузургон ва сарбаровардагони ин қавм нисбат дода мешуд.
Ҳарчанд тоҷикҳои Афғонистон аз назари вобастагию пайвастагӣ
ба гурўҳи нажоди хос, ташаккули халқи саросар муназзам дошта, аммо
онҳоро аз назари маҳалли зиндагию сукунат метавон зери унвонҳои
зайл мутолиа кард:
а) тоҷикҳои шаҳрнишин ё муқимӣ, ки дар шаҳрҳои бузурге чун
Ҳирот, Кобулу Бадахшон ва назоири он зиндагӣ доранд ва дар радифи
тоҷикҳои қадими Суғду Хоразм, Самарқанду Бухоро ва ҳамчунин
тавоифи мухталифи форсизабони Эрон қарор мегирад;
б) тоҷикҳои деҳнишин, ки дар дараҳо ва водиҳои сарсабзи Афғонистон ба сар мебаранд, монанди сокинони Панҷшер, Дараи Шикорӣ,
Бомиён, Ғаршистон, аймоқи чоргона (фирўзкўҳӣ, ҷамшедӣ, таймурӣ ва
тойманӣ), пашайиҳои Лағмон ва Кунар ва ормуриҳои Лугар ва Конигурам. Ва ҷузъи эшон чораймоқ, ки аз қавми ғур ва тоҷиканд бо
вуҷуди нажод ва забони ориёӣ ба калимаи аймоқ, аммо дар асл-ўймоқ
(тоифа ва қабила) маъруфанд;
в) сокинони даризабон ва форсивон, ки дар байни қавмҳои
туркзабон ва паштунзабон ва амсоли онҳо зиндагӣ доранд, монанди
мардуми шаҳри Қундузу Толиқон, Гардез ва Ҷалолобод ва соири билод.
Бошандагони Лағмонро аз қадим тоҷик хондаву навиштаанд. Чунон чи
Лич дар саёҳатномаи худ менависад: Лағмон ҷузъи маҳалли вилояти
Кобул аст ва рў ба рўи Ҷалолобод воқеъ аст ва гоҳе онро Лағмон
менависанд. Саканаи Лағмон тоҷик ё форсивон ҳастанд;
г) тоҷикҳои кўҳистонӣ ё кўҳнишин, ки дар кўҳистонҳо, монанди
доманаҳои Ҳиндукуш ва Помир зиндагӣ доранд.
Аз назари қиёфа тоҷикҳо ба хушсимоӣ маъруф ҳастанд, шабеҳи
половесҳо, озарбойҷониҳо ва қафқозиҳо. Рўиҳамрафта қиёфаи муназ-

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

157

зам, сурати дарози байзавӣ, димоғи баланд, абрўвони мушкӣ ва чашмони ғизолии сиёҳ доранд.
Пешинаи таърихӣ ва этимологияи калимаи тоҷик: Калимаи тоҷик
ё тозик дар катибаҳои форсии бостон дида нашуда ва дар матнҳои авестоӣ наёмада аст.Дар забони паҳлавии сосонӣ (порсик ё форсии миёна)
калимаи тоҷик дар мавриди араб ё арабҳои эронишуда ва ҳам арабҳое,
ки дини зардуштиро пазируфта буданд, ба кор рафтааст. Чиниҳо арабро тошӣ мегўянд, ки бе робита бо лафзи тозӣ нест.
Зоҳиран калимаи тоҷик аз роҳи забони портӣ ба суғдӣ ва баъд ба
форсии дарӣ ҳамзамон бо зуҳури ислом ворид шудааст.Баъзеро ақида
бар ин аст, ки лафзи таҷик дар забони хутании қадим, ки ба расмулхати
бараҳманӣ навишта шуда, мустаъмал будааст.
Муғулон ғайри худро тозик мегуфтанд: сокинони Осиёи Миёна
дар оғоз ин номро дар бораи мусулмонон ба кор бурданд. Ҳамин ки
туркон зоҳир шуданд, ин калимаро дар бораи ориёиҳо, яъне тавоифе,
ки турк набудаанд, истеъмол кардаанд.Дар Афғонистон ба касоне, ки
паштун, ҳазора ва турк нестанд, тоҷик мегўянд.
Дар мавриди этимологияи калимаи тоҷик ақоиди гуногун изҳор
шудааст:
1. Яке онро нисбат ба тоҷ медиҳад, аз бобате, ки ин мардум аз қадим кулоҳи тоҷмонанд ба сар доштанд, чунон чи қитаоти тасвирие, ки
аз баданҳои нуқоти таърихии кишвар марбут ба аҳди кушонӣ ба даст
омада, ба равшанї нишон медиҳад, ки сарбозони аҳди кушонӣ тоҷвора
бар сар мегузоштанд, ки намунаҳои он дар осорхонаи Кобул ба намоиш гузошта шудааст.
Ривояте аз «Ҷомеъ-ул-таворих»-и Рашид-ад-дин Фазлуллоҳ дорем,
ки мегўяд, дар аҳди Чингизхон ҳоким ва подшоҳи Қарлуқро ном Арслонхон буд. Чун Чингиз Қубилой Ноёнро аз қавми барлос бадон ҳудуд фиристода буд, Арслонхон эл шуда пеши Қубилой омад ва Чингизхон духтаре
аз уруғ (гурўҳ ва ҷамоа) бад-ў дода, фармуд, ки ўро Арслон сартоқтоӣ,
яъне тоҷик гуфт. Чун Арслон ифтихори хешовандӣ бо аҳли хиргоҳи Чингизхонро ҳосил кард, ўро тоҷик хонданд, ба маънии сартоқтоӣ (калимаи
тақт, тахт ва той ба маънои соҳиб ва доранда, яъне тоҷдор).
2. Баъзе аслу решаи онро ба лафзи тозӣ мерасонанд, бо ин маънӣ, ки
наздиктарин қабила барои форсиён қабилаи тай аз қабоили Яман буд, ки
ба онҳо алоқаи бештар доштанд ва мансуб ба онро тозӣ хондаанд, назири
розӣ мансуб ба Рай. Сипас инро ба ҳама араб нисбат доданд. Сокинони
қадими Шом ҳам арабҳоро тоявӣ мегуфтанд, яъне қабилаи тай, чаро ки
сокинони саҳроҳои атрофи Шом арабони қабилаи тай буданд. Каледо-
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ниҳои қадим арабҳоро тайё ва арманиҳои қадим доҷик меномиданд. Ин
навъи нисбат додани ҷузъ бар кулл дар байни милал фаровон аст. Чунончи юнониён ва румиён лафзи порсро (шакли тозаи порсво), ки номи қабилае аз қабоили эронӣ буда, ба ҳамаи эрониён нисбат дода ва араб лафзи
фарсро ба маънои васеи калима истеъмол намудааст. Ҳамин тавр арабҳо
Юнонро ба номи қабилаи юун дар Осиёи Сағир ба ҳамаи қавми Гелос
нисбат доданд. Кишварҳои аврупоӣ, ки бо қавми прекуво наздиктар буданд, он сарзаминро Грек номиданд. Замоне ҳам лафзи тоҷик ба маънии
ҷамоаи мусулмонон иборат аз арабҳо ва ориёиҳо, ҳатто турки ҳазарӣ
муқобили турк яъне турки кофар ё бадавӣ ба кор мерафта.
Дар шеъри форсӣ калимаи тозӣ ба маънои араб ва ҳам ба маънои
забони араб ба кор рафта, чунон ки дар ин шеъри Носир Хусрав:
Эй гашта савор ҷалд бар тозӣ,
Хар пеши савори илм чун тозӣ.
Тозит зи баҳри илму дин бояд,
Бе илм якест тозию розӣ.
Гар тозию илмро ба даст орӣ,
Бе илм ба даст нояд аз тозӣ.
Шояд ки ба ҳарду сар бияфрозӣ,
Ҷуз чокарию фусуну таннозӣ.
Лафзи тоҷикӣ ба маънои забон нахустин бор дар «Сафарнома»-и
Мир Иззатуллоҳи Ҳиндӣ соли 1813 дида шудааст, он ҷо ки менависад:
«Забони Қуқон (Хуқанд) туркӣ аст. Аҳли шаҳр тоҷикӣ, яъне форсӣ
мегўянд».
Лафзи тоҷикӣ ба маънои забон дар тазкираи «Афзал-ут-тазкор»-и
Пирмастӣ, дар шарҳи ҳоли шоире ба номи Аҳқар низ ба кор рафтааст.
3. Туркҳо ва соири нажодҳои Урал, Олтой бо ҳар мусулмоне, ки рў
ба рў шуданд, ба тасаввури ин, ки араб ҳастанд, онҳоро тозӣ гуфтанд.
Чун бештари ин муҳоҷирон аз миллати форсизабон буданд, баъдан калимаи тоҷик итлоқ шуд ба даригўёни ин сарзамин (хоса Мовароуннаҳр)
дар баробари туркзабон. Ин ривояту афсонаест, ки бештар
фарҳангнависон овардаанд, тоҷик иборат аз арабе, ки дар Аҷам ба дунё
омада ва аз ҳамин ҷо сарчашма гирифтааст.
Барои муаррихони мусулмони асрҳои миёна сокинони Хуросон
ва Ироқи Аҷам ва қисмате аз Мовароуннаҳр, монанди Самарқанду Бухоро, Шошу Фарғона тоҷик буданд, яъне форсизабони мусулмони
муқимиро тоҷик мегуфтанд ва ин унвон комилан мувофиқ ва мутобиқ
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буда ба истилоҳи хуросонӣ, яъне форсивони мусулмони муқимӣ ва рустоӣ ва ба таъбири омтар – эронӣ.
Лафзи тоҷик дар «Варқа ва Гулшоҳ» ба маънии шаҳрӣ, дар девони
Шамс ба маънои мардуми мулоиму ором ва дар маснавии Амир Хусрав
ба маънои силаҳшур ба кор рафтааст:
Як ҳамла, як ҳамла, ки омад шабу торикӣ,
Чустӣ куну туркӣ кун, на нармию тоҷикӣ.
(Девони Кабир)
Тоҷики гарданкашу лашкаршикан,
Бештари найзавару теғзан.
(«Қирон-ус-Саъдайн»)
Ҷомӣ он ҷое, ки ба маънои оҷизу ором ба кор бурда, гўяд:
Пеши ҳиндуи чашми хунрезат,
Гашта туркон забунтар аз тозик.
Дар ахбор омадааст, ки дар замони Хусрави Парвиз шоҳи сосонӣ,
замоне, ки ҳабашиҳо бар Яман тасаллут ёфтанд, Сайф Зулязан амири
Ҳамарӣ ба диёри Касро рўй оварда ва истимдод ҷуст ва Анўшервон
панҷоҳ ҳазор аскарро бо ў гусел кард ва ҳабашиҳоро аз хоки Яман
ронд. Арабҳо ин лашкарро, ки солҳо зимоми умурро дар он ҷо дар даст
доштанд, бани ул-аҳрор ё абно ул-аҳрор ва ё аҳрор ва ҳатто абно хонданд ва сипас ин калима лақаби тамоми форсизабонҳо гашт. Дар адаби
мо ҳар ҷое, ки аҳрор ё тарҷумаи онро – озода ва озодагӣ мегўянд,
мурод даризабонҳову тоҷикҳост. Рўдакӣ гўяд:
Доимо ба ҷони ў биларзам, зеро-к
Модари озодагон кам орад фарзанд.
Фирдавсӣ гўяд:
Бузургону бодониш озодагон,
Навиштанд яксар ҳама ройгон.
Дақиқӣ:
Ман ҷоҳ дўст дорам, к-озодзодаам,
Озодзодагон ба ҷон нафрўшанд ҷоҳро.
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Носири Хусрав:
Сирату кирдор гар озодаӣ,
Бар сунану сирати аҳрор кун.
Имрўз шарм н-ояд озодагонро
Кардан ба пеши туркон пушт аз тамаъ дутоӣ.
Носири Хисрав:
Ман аз покфарзанди озодагонам,
Нагуфтаам, ки Шопур бини Ардашерам.
Фаррухӣ:
Эй баҳрию ба озодагӣ аз халқ падид,
Чу гулистон шугуфта зи сияҳ шуристон.
Иди ту ҳама фарруху рўзи ту ҳама ид,
В-аз дидани ту фаррухрўз ҳама аҳрор.
Калимаи деҳқон дар адаби мо ба маонии зер ба кор рафтааст:
1. Табақае аз аъёну ашрофи ҷомеа, ки илова бар макнати модӣ,
ҳофизи сунан ва ривоёти миллӣ, сирату суннати бостонӣ, ҳамосаҳо ва
устураҳои паҳлавонӣ буданд ва Фирдавсӣ яке аз онон буд.
2.Мутлақ эронӣ, Фирдавсӣ гўяд:
Зи Эрону, зи турку зи тозиён,
Нажоде падид ояд андар миён.
На деҳқон, на турку на тозӣ бувад,
Суханҳо ба кирдори бозӣ бувад.
3.Аҷамӣ, Фаррухӣ гўяд:
Ҳар кас ба иди хеш кунад шодӣ,
Чи ибрию чи тозию чи деҳқон.
Носири Хусрав гўяд:

Ҷаҳонро дидаиву озмудаӣ,
Шунидаӣ гуфтаи тозию деҳқон.
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4. Зардуштӣ:
Ба дил чу қабилаи тозӣ,
В-эй ба рух чу қиблаи деҳқон.
5.Хаммор:
Соқӣ бидеҳ ратли гарон з-он май, ки деҳқон парварад,
Андўҳ барад, шодӣ диҳад, ғам бишканад, ҷон парварад.
6. Барзгар:
Деҳқони солхўрда чӣ хуш гуфт бо писар,
К-эй нури чашми ман ба ҷуз аз кишта надравӣ.
7. Тоҷик:
Як саф мирону Балъамӣ биншаста,
Як саф пири солеҳ деҳқон.
Дар Афғонистон ҳанўз ҳам паштузабонҳо тоҷикҳоро деҳгон
мегўянд.
Калимаи сорт ё сарт низ номи дигаре аст, ки тоҷикҳоро бадон ном
мехонанд. Мисоли тарҷумашуда аз матни турки «Тузук»-и Бобур,
«Рўзи чаҳоршанбе (нуздаҳуми моҳи муҳаррами соли 626 ҳиҷрӣ), ҳангоми сабуҳӣ кардан аз рўи мутояба гуфта шуд, ки ҳар кӣ сортӣ гўянд, як
пиёла бинўшад. Аз ин ҷиҳат касони зиёде нўшиданд. Дар вақти суннати
намози субҳ, дар зери бедҳои васати чаман нишастем. Гуфта шуд, ки
ҳар кӣ туркӣ бигўяд, як пиёла бинўшад, дар ин ҷо ҳам афроди бисёре
шароб нўшиданд».
Айни мисол аз тарҷумаи Абдураҳимхони Хонон «Рўзи чаҳоршанбе, дар вақти сабуҳӣ кардан, аз ҷиҳати мутояба гуфта шуд, ки ҳар кас
нағмаи тоҷикӣ бигўяд, як коса шароб бихўрад. Аз ин ҷиҳат каси бисёре
косаи шароб бихўрд. Дар вақти суннат дар зери чаноре, ки миёни чаман
аст нишаста гуфта шуд, ки ҳар кас нағмаи туркона бигўяд, як коса шароб бихўрад, ин ҷо ҳам каси бисёр косаи шароб хўрд».
Калимаи тоҷик (тоҷ-ик) ба маънои тоҷвар ва тоҷдор аст. «Ик»
дар паҳлавӣ пасованди нисбат аст (-и-форсӣ-дарӣ). Чунончи дар «торик» ва «наздик» ҳам дида мешавад.

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

162

Калимаи тоҷ аз забони дарӣ ба забонҳои дигар, монанди арабӣ ва
арманӣ роҳ ҷустааст. Ориёиҳои қадим, ки салтанатро мавоҳибати худовандӣ ва инояти азалӣ медонистанд, ба тоҷ ва тоҷпўшӣ таваҷҷуҳи
хоса доштанд. Ба ҳамин сабаб аст, ки лафзи тоҷ бо тахт ҳамроҳ бувад
ва дар адабиёт тахти оҷ бо пирўзаи тоҷ ба сурати қофия даромадааст.Таркибҳои «кулоҳи кайёнӣ», «афсари хусравӣ», «тоҷи шаҳаншоҳӣ»
ҳамеша бо сифоти «заррин», «гавҳарнигор» ва «гаронмоя» ба кор
рафтааст. Тоҷ, ки дар форсӣ онро афсар, басок, гарзан, дайҳим ва ба
арабӣ асоба, иклил гўянд, кулоҳе будааст гавҳарнишон, ки шоҳон дар
ҳангоми ҷулус ва ё дар маросими дарбор бар сар мениҳоданд.Намунаҳои вижаи он рўи сиккаҳо ва нуқуш дида мешавад. Зикр ва
баёни баъзеи он дар кутуби давраи исломӣ омада аст, муаллифи
«Таърихи Байҳақӣ» шарҳи муфассале аз тоҷ ва тоҷпўшии султон
Масъуд дорад. Ин кулоҳи заррини кунгурадор, ки маъмулан лабаи болои он аз лабаи поён кушодатар аст, бештар аз моҳути зарбофт сохта
мешуд ва матни он бо ҷавоҳири нафис музайян мебуд. Қисмати
нукдунболаи онро бо алмоси рахшон, ёқути рамонӣ ва ҷағаи замардуд
ва парҳои зариф тазйину тарсеъ мекарданд. Риштаҳову шаробаҳои аз
марворид аз ҳар тараф бо таносуби хосе кашида мебуд.
Лашкариён ағлаб нимтоҷи зебое мепўшиданд, ки анвои мухталифи он дар нуқуше, ки аз уҳуди мухталиф боқӣ монда, дида мешавад.
Таҳияи Раҳматшоҳ Мањмадшоев
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Ҷ. Сиддиқӣ
ТОҶИКОН
Ҷалолиддини Сиддиқӣ яке аз таърихшиносони маъруфи муосири
Афғонистон маҳсуб шуда, муаллифи як идда асару мақолаҳои ҷолиб
пиромуни таъриху фарҳанги тоҷикон аст. Ҷои хурсандист, ки соли
пешин ҷаридаи тозабунёди «Меҳан» мақолаи Ҷ.Сиддиқиро дар ду
шумораи хеш таҳти унвони «Тоҷикон» интишор дод. Муаллиф дар як
мақолаи кучак кўшидааст тамоми фарзияю назариёт ва таҳқиқоти
мавҷударо пиромуни пайдоишу такомули
халқи тоҷик мавриди
пажўҳишу баррасии дақиқ қарор диҳад.
Боиси таҳсин аст, ки Ҷ. Сиддиқӣ дар асоси маълумоти муътамади
сарчашмаҳову пажўҳишҳои навини олимони таърихшинос ва дар асоси
далелҳову мисолҳои раднопазир мавқеу нуфуз ва нақши таърихии
тоҷиконро дар замонҳои пешин ва кунунии кишвари Афғонистон ба
хонандагони даризабони ҷаридаи (маҷаллаи) «Меҳан» ёдрас кардааст,
ки мутолиаи он аз ҷониби хонандагони тоҷик низ беманфиат нест.
*

*

*

Лафзи «тоҷик» ё «тоҷак» ё «тозик» ё «тоҷик» ё «таҷик» лафзест
қадимӣ, ки ба мардуми сокин дар сар то сари фалоти Ориёно ё Эрони
куҳан ё Хуросони бузург итлоқ мешудааст. Г. Бейли калимаи тоҷикро
калимаи эронӣ, яъне ориёии асил дониста менависад, ки калимаи тоаҷӣ
(тяоҷӣ) ҳамон калимаи тоҷик мебошад.
Бад ин гуна калимаи тоҷикро бояд номи бостонӣ ва қадимии
рустоӣ ё зореи эронӣ донист. Нависандаи дигаре гўяд: тоҷик шакли
форсии миёнаи калимаи ориёии тойайе (тайайе) аст. Н.В. Хаников
мегўяд, ки ин ном аз калимаи «тоҷ»-и дарӣ муштақ шудааст. Вай изофа
мекунад, ки пайравони Зардушт тоҷро монанди салиби масеҳон ё
иммомаи муслимин аломате медонистанд, ки ононро аз пайравони
мазоҳиби дигар машаххас мекард.. Ва лафзи тоҷик аз калимаи тоҷ, ки
зиннати сар аст, гирифта шудааст.
Собиқ интишори лафзи тоҷикро пажўҳандаи дигаре чунин
менависад: «…дар самти Машриқ яъне Хуросон бисоти ҳукумати
Сомонӣ ба дасти туркон барчида шуд. Алптегин ва домодаш
Сабуктегин ва фарзандони Сабуктегин, бахусус Султон Маҳмуд, ки
марказашон Ғазнин буду бад ин сабаб ғазнавиён номида мешаванд,


Љавонони Тоxикистон, 1990. – 5 октябр.
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ҷойи эшонро гирифтанд ва аз ин давра эрониёни форсизабон ба лафзи
тоҷик хонда шуданд. Валекин тозик бо талаффузи «ҷим» ба ҷои «з» ё
«ҷ» дар баъзе навоҳӣ исми қавме аз ақвоми ориёиасл гардид. Масалан,
дар Афғонистон, Туркистон, Тоҷикистон. Дар бораи Амир Алишери
Навоӣ гуфта шуда: аз турк ва тозик ҳеҷ кас нест, ки аз абёти он ҷаноб
сафҳаи хотираш мунаққаш набошад». (Маҷолис-ун-нафоис, с.135).
Лэйч дар саёҳатномаи худ менависад, ки «Лағмон ҷузъи маҳоли
вилояти Кобул аст ва рў ба рўи Ҷалолобод воқеъ аст ва гоҳе онро Ламғон
менависанд. Саканаи Лағмон тоҷик ё форсивон ҳастанд». Мурод аз тоҷак
зоҳиран тоҷик аст ва форсивон зоҳиран бо форсзабон ва форсзабон ва
форсизабон яке аст. Ба истиноди мисолҳои мутааддид дар кутуби қадим
чунин истинбот мешавад, ки мурод аз тоҷик ва тоҷик ва тозик дар кутуби
даврӣ, форсӣ ва тоҷикӣ (ин ҳар се талаффузҳои ҷудогонаи як калимаанд)
атбоъ ва саканаи ориёӣ дар заминҳои Ориёӣ фалоти бузурги Эрон аст дар
муқобили туркон ё муғулон, ки бар он арозӣ муқиманд.
Ҳенри Фейлд баҳси тоҷик (тоҷик, тозӣ, тозик)-ро чунин фишурда
месозад:
1. Тоҷикҳои асри ҳозир мардуме ҳастанд, ки ба хушсимоӣ
маъруфанд, қиёфаи муназзам ва сурати дарози байзӣ ва абрўвони
мушаххаси мушкӣ (сиёҳ, барроқ) ва чашмони ғизолӣ доранд. Тоҷикҳо
дар воқеъ мардуми машҳуреанд, ки дар сар то сари Машриқзамин
парокандаанд ва на танҳо дар шаҳрҳои Эрон ва Афғонистон, балки дар
шаҳрҳои Мовароуннаҳру кишварҳои таҳти тасаллути ўзбекҳои тотор
сукунат доранд ва ба қавли баъзеҳо тоҷикҳо то марзҳои Чин ё ақал то
Тибет пахш шудаанд.
2. Эрониён (Ориёиён), ки худро тоҷик мехонанд, фалоти Эронро
то Синд дар тасарруф доранд. Ҳатто дар Тўрон ва қисмати ғарбии
Осиёи Марказӣ ёфт мешаванд.
3. Номи тоҷик фақат дар бораи табақаи муайяне аз ҷамъияти
Машриқ ва Хуросону Сиистону Ҳирот дар Афғонистон ба кор мерафт
ва дар соҳили Сайҳун аз он сўи он ба ҳар касе, ки хуни эронӣ (ориёӣ)
дошт, итлоқ мешуд. Мардумони деҳнишин ва аскон ёфтаи Эрон низ
тоҷик номида мешаванд то аз муҳоҷҷимини тотор ташхис дода шаванд.
Ин мардум ҳатто дар Туркистони Чин вуҷуд доранд.
4. Имрўз ба ҳамаи форсизабонони Афғонистон, ки ҳазора ва
афғон ва саид набошанд, лафзи тоҷик итлоқ мешавад.
5. Габрҳо як махлути нажоди аз тоҷик ва аҷамиҳо мебошанд.
Тоҷикҳое, ки дар марзи шарқии Эрон, дар Хуросони байни Афғонистон
ва Форс зиндагӣ доранд, аз лиҳози симоӣ шабеҳи аҷамиҳо ҳастанд.
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6. Аносири эронинажод, ки тоҷик хонда мешаванд дар Сиистон
вуҷуд доранд. Доират-ул-маорифи Британия қабл аз соли 1892
тоҷикҳои Хуросонро зери унвони эрониён зикр кардааст.
7. Вилояти Ҳирот дар тасарруфи тоҷикҳои Ориён аст.
8. Дар Эрон ду гурўҳи бузургнажоде вуҷуд дорад, яке аз тоҷикҳои
навъи қадим, ки дар соли 640-ум ба Ҳиндустон рафтаанду навъи онҳо
боқӣ мондааст ва дигаре эрониёнанд. Тоҷикҳои даштӣ махлуттару
сафедтар аз тоҷикҳои кўҳистонӣ ё ғалчаҳо ҳастанд, инҳоро метавон сокинони хубтар маҳсуб намуд. Ва тоҷикҳои сокин байни Сайҳуну
Ҷайҳун дар Туркистон омезиш ёфтаанд, вале нисбатан худро аз
таҳоҷуми ўзбекҳо ҳифз кардаанд.
Ҳамчунон бояд ёдовар шуд, ки калимаи тоҷикро бо абнои аҳрор,
бинни аҳрор, озода, озодзодагон, озоднажод, деҳқон, деҳгон мутародиф
сохтаанд. Дар адаби мо ҳар ҷо, ки аҳрор ё тарҷумаи он озода ва озодагӣ мегўянд, мурод даризабонҳо ва тоҷиконанд.
Фирдавсӣ гўяд:
Бузургону ба дониш озодагон,
Навиштанд яксар ҳама ройгон.
Дақиқӣ гўяд:
Ман ҷоҳ дўст дорам, к-зода зодаам,
Озодагон ба ҷон нафурўшанд ҷоҳро.
Чунон ки аз баҳс маълум гардид тоҷик, аҷам ва порсӣ ва эронӣ ва
габр ҳама алфозеанд, ки ба ҳам мутарадиф қарор гирифтаанд, бинобар
он метавон бад ин натиҷа дарёфт, ки халқи тоҷик дар қадим ва миллати
тоҷик дар ҳоли ҳозир роҳи басе дуру дарозеро паймудааст, то ба
марҳилае аз рушду такомули иҷтимоӣ, таърихӣ, миллӣ ва фарҳангии
худ даст ёфтааст. Таърихи ин миллати кўҳансол ва бофарҳанг ба забону
адабиёти ғанӣ ва сар то сар дар ҷаҳони бостон бо давлатҳои куҳан аз
қабили пешдодиён, каёниён, модҳо, ҳахоманишиён, ашкониён, кушониён, сосониён, яфталиён ва давлатҳои баъд аз ислом чун тоҳириён,
саффориён, сомониён, ғазнавиён, ғуриён, салҷуқиён, хоразмшоҳиён, мулуки курти Ҳирот, бобуриёни Ҳинд, сафавиён ўзбекони Мовароуннаҳру
Афғонистон ва ҳатто давлатҳои ғилҷоиён, дуррониён ва амсоли он пайванди ногусастанӣ дорад.
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Муборизаи халқҳои тоҷик чӣ дар ҷаҳони бостон ва чӣ баъд аз
ҳуҷуми аъроб ба сарзамини аҷамиён, габрон ва порсҳо бисёр барозанда
буда ва ҷиҳати муайяну мушаххаси иҷтимоӣ доштааст. Ҷунбишҳои
озодибахши миллии халқҳои тоҷик ба таври мисол дар баробари истилои аъроб ба ҳадде будааст, ки инсони воқеъбин ва айнигирро ба
ҳайрат меандозад.
Ҳамчунин истиқомат ва пойдории ин халқ, дар ҷиҳати ҳифзи
сухану фарҳангу забони ғании он дар баробари таҳоҷуми маҳфили
ҳукумати муғулон, темуриён ва сипас ўзбекон ва ҳатто сафавиён,
афшориён ва сулолаҳои баъдӣ, абъод васеъе доштааст. Бад ин маънӣ
халқи тоҷик аз ҳамон оғози муборизоти миллӣ ва меҳаниашон дар баробари ақвоми бегона бо ҳарби фарҳангӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоиашон ба пайкорҳои фарҳангӣ ва таърихи шадиде даст ёзидаанд. Қишри
равшанфикр – нависандаву муҳаққиқ, адибу шоир – халқи тоҷик аз
ҳамон оғози бархурд бар истилогарони араб роҳи худро интихоб карда
ва барои нисбати ҳувияти таърихӣ ва фарҳангии хеш чунон
муборизаеро дар пеш гирифт, ки дар партави он на танҳо таърихи
куҳани худро дар баробари таърихи ақвоми сонӣ барозанда сохт, балки
бо эҷоди осори ҷовидони ҳамосӣ чун «Шоҳнома»-и мансури
Абумансурӣ ва «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ва ғайра нуфузи фарҳангии
бегонагон, ва вижа ҷилваи таълим ва истилои забону адабиёти арабро
гирифт. Дар асри ҳамин мубориза буд, ки муаррихони садри исломӣ
таърихи аҷамиёнро ба ҳайси як баҳси мустақил аз таърихи халқҳои
ҷаҳон пазиро шуданд ва дар осорашон онро сабт карданд. Ба қавли
Табарӣ бештар донишварони порсӣ оғози таърихашонро аз Каюмарс
шуруъ карданд. Ҳарчанд ки ин Каюмарсро ҳамон одами порсиён ё
аҷамиён донистаанд, вале ин тавр набуда ва Каюмарс дар воқеъ аз
сулолаҳои асотирии халқи тоҷик мебошад. Каюмарс бар хилофи одами
таърихӣ сомиён (арабҳо – М.И.), ки хатокору гунаҳкор будааст ва аз
ҳамон оғоз фарзандонаш ба қатл ва қотилӣ ва бародаркушӣ даст
ёзидаанд, марде буд, ки «ҳама билоди хешро мусавван кард ва шаҳрҳо
ва ҳисорҳо бунёд ниҳоду обод кард ва силоҳ фароҳам овард ва асп
гирифт…» (Таърихи Табарӣ, Теҳрон. – ҷ.1.с.93). Табарӣ гўяд: «ки
Ҳушанг навосаи Каюмарс будааст, ки мулки ҳафт иқлим дошт… Вай
аввалин касе буд, ки дарахт буриду бино кард ва нахустин касе, ки
маъдан дар овард ва мардумро ба ин кор водор кард… Вай аввалин касе буд, ки дар мулки хеш оҳан даровард ва барои саноат аз он абзор
сохт ва об ба хонаҳо бурд ва мардумро ба кишту заръу дарав ва
иштиғол ба кор тарғиб кард ва фармуд то ҳайвоноти даррандаро бику-
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шанд ва аз пўсти он либосу фарш кунанд ва говмеш ва ҳайвони ваҳширо бикушанд ва аз гўшти он бихўранд».
Табарӣ гўяд: «порсиён гўянд, ки Ҳушанг подшоҳзода шуд ва
фазилатпеша буд ба тадбири умури раият воқиф буд».
Бад ин тартиб тоҷикон аз ҳамон оғоз, таърихи худро тавре сохта
ва иёр кардаанд, ки дар он кор ва фаъолияти созанда музмар ва
андешаи накўкорӣ, умрон ва ободонӣ дар миёни онон талқин гардида
аст. Гузашта аз ин тамоми ҷунбишҳо, қиёмҳои халқӣ, ки дар таърихи
минтақаи мо чӣ дар айёми қабл аз истилои аъроб ва чӣ дар рўзгори
баъд аз ҳуҷуми аъроб сабт шудааст, пайванду иртиботи ногусастанӣ ба
халқи тоҷик дорад. Монанди қиёми Коваи оҳангар, қиёми маздакиён,
монавиён қабл аз ҳуҷуми аъроб ва қиёми Абумуслими Хуросонӣ,
нуфузи Бармакиёни Балх, Қиёми Муқаннаъи Марвазӣ, қиёми
сурхҷомагон, қиёми мардуми Ҳирот ва мардуми Бомиён алайҳи ҳуҷуми
чингизиён ва қиёмҳои деҳқонӣ, ки алайҳи зулму ситам ва бедодгарии
маҳофили ҳокимаи сулолаҳои баъдӣ ба вуқуъ пайваста ҳама ва ҳама
баёнгари таърихи пур аз фарозу фуруди халқи тоҷик мебошад. Ба
қавли Кабири Ранҷбар миллати даризабон (манзур бояд тоҷикон
бошад. –Ҷ.С.) бо гузаштаи таърихӣ ва такомули худ заминаи пешрафти
халқу қабоили паштунро фароҳам сохт.
Ў менависад, ки дар қабоили паштуни Афғонистони имрўзӣ то
таҳоҷуми муғулҳо ба Афғонистон ва Ҳинд муносибати иҷтимоӣиқтисодии ҷомеаи аввалияи қабилавӣ мусаллат буд. Дар ҳоле, ки
миллатҳои ҳамсояи онҳо, ки умдатан даризабонҳо буданд, ин
мароҳилро муддатҳо қабл пушти сар гузошта ва дар миёни онҳо шеваи
тавлиди пешрафтаи феодалӣ ҳукмфармо буд… Шеваи тавлиди
пешрафта дар шеваи тавлиди ақибмонда нуфуз карда бар он таъсир
ворид кард… ва қабоили паштун аз ҷомеаи аввалияи бидуни убур аз
даврони бардагӣ ба низоми феодалӣ расиданд».
Ҳамон тавре ки дар боло ёдовар шудем, халқи тоҷик дар фалоти
Ориёно, ки вусъате ба ҳудуди ду миллиону шашсад ҳазор километри
мураббаъро иҳтифо мекард, ба ҳаёти гуногуни иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва
сиёсӣ пардохтанд. Ин ҳама офариниши моддию маънавӣ, ки дар тули
таърихи гузашта дар сарзамини паҳновари фалоти мазкур насиби
халқҳои он гардидааст, дар воқеъ дастовардҳои одилонаи танҳо мардуми сокин дар фалоти Ориёно шумурда нашуда, балки дар он мардуми гуногун аз Ҳинду Чин гирифта то Андулусу Руму Юнон ва ғайра
низ даст доштаанд ин худ хислати ҳамкорӣ байни халқҳову мардуми
сарзаминҳои қариб ва баидро нишон медиҳад, аммо фарҳанг ва мада-
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нияте, ки баъд аз вуруди ислом ва паҳн шудани он дар фалоти Ориёно
суръат гирифт ва бо забони сар то сари ва адабиёти ғании форсӣ, дарӣ,
тоҷикӣ, равнақи мардумӣ, фарҳангӣ ёфт, заминаҳои як навъ ваҳдати
куллӣ ва пайванди маънавиро ба бор овард, ки рўҳи ҳамбастагии байни
халқҳоро беш аз пеш тақвият ва истеҳком бахшид.Тоҷикон нахустин
миллати ғайри араб буданд, ки ба ислом гароиданд ва нахустин миллати Шарқ буданд, ки фалсафаи Юнонро дарёфтанд ва аз они худ карданд ва нахустин бор орифони бузургаш бо орифаи буддоӣ ва бараҳманӣ ҳамсарӣ карданд.
Тоҷикон дар тўли таърихи фарҳанг, тамаддун ва ҳунарашон ҳар
чи гаронбаҳо будааст, пазируфтаанд ва ҳаргиз ҳувияти фарҳангӣ, забонӣ ва адабиашонро аз даст надодаанд.
Тоҷикон мардуми размӣ ва базмианд. Ҳангоме ки манофеи мардум ва Ватан эҷоб кардааст, сарват, мол ва ҳастии худро дар роҳи он
фидо кардаанд. Он тавре, ки ҳаводиси ҷории Ватани мо ин ҳақиқатро
собит месозад, дар айни ҳол мардумони заҳматкаш, фурўтан, кунҷков
ва бо фарҳанги амиқи деҳқонӣ, пешварӣ ва илманд. Бегумон дастовардҳои фарҳангии тоҷикон қарнҳо пеш марзҳои миллиро дар нур дида
ва дар бистари фарҳанги пурбори башарӣ ҷой гирифтааст.
Ҳеҷ як арсаҳои илмию фарҳангӣ нест, ки тоҷикон осори гаронбаҳо наофарида бошанд. Тоҷикон дар зироату боғдорӣ дар
пажўҳишҳои таърихӣ дар адабиёту шеър дар наққошию меъморӣ дар
дарознои таърих то рўзгори мо машҳур будаанд.
Яке аз вижагиҳои қобили таваҷҷуҳи тоҷикон самимият, гузашт ва
шикебоии онҳост. Дар миёни тоҷикон таассубе нисбат ба дигар миллатҳо ва халқҳо вуҷуд надорад ва равони ҳамбастагӣ ва дилсўзӣ нисбат
ба инсон суннати волои миллии ин мардум аст, ки аз бузургони худ ба
мерос бурдаанд.
(Аз ҷаридаи «Меҳан», савр ва ҷавзои соли 1368/1989, шумораи 7-8).
Таҳияи Маъруф Исоматов
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Профессор Ҳимом
ТОҶИКҲО*
Тоҷикҳо на танҳо яке аз ҷамъиятҳои умдаи Афғонистон, балки яке
аз гурўҳҳои чандин ҷумҳурии Осиёи Марказӣ ва ноҳияҳои Сарикўли
Синкиёнки Чинро низ ташкил медиҳанд.
Асомии ўзбек ва туркман то андозае ба мардумоне шабеҳ ба як
қавм итлоқ мешавад, дар ҳоле ки калимаи тоҷик соҳати васеътар ва гуногунеро дар бар мегирад. Дар асрҳои миёна, яъне дар қарнҳои сенздаҳум ва чордаҳуми мелодӣ калимаи тоҷик маъмулан тоҷик навишта
шудааст, ки ба маънии мусулмон ва форсизабон омадааст. Тоҷикҳо бар
хилофи туркҳову тоторҳои нимакўчкунанда деҳнишин ҳастанд. Барои
муаррихони мусулмони асрҳои миёна тоҷикҳо саканаи Эрон ва Хуросон ва туркҳо саканаи Турон маҳсуб мешудаанд.
Аз нигоҳи фарҳангию нажодӣ агарчи баъзе тағйирот дар истеъмоли калимаи тоҷик мавҷуд будааст, вале маънии асосии асримиёнагии
тоҷик ҳамчун форсизабон ва мусулмонони деҳнишин то имрўз тағйир
накардааст. Дар ҳоли ҳозир истилоҳи «эронӣ» барои номгузории нуфузи деҳнишини форсивони Эрон ва Хуросони муосир ба миён омадааст.
Бинобар ин истилоҳи «тоҷик» умдатан барои форсизабонон ва мусулмонони деҳнишини Афғонистон, ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ ва Синкиёнки Чин ба кор меравад.
Бо вуҷуди ин истилоҳи тоҷик теъдоде гурўҳҳои нажодии дигарро
низ дар бар мегирад, ки умуман тоҷик номида мешаванд, агарчи эшон
ба табақабандиҳои ҷудогонаи нажодӣ тааллуқ доранд. Дар Афғонистон
ақаллан чаҳор гурўҳ нуфуси муҷозо вуҷуд дорад, ки ба таври умум ба
номи тоҷик шинохта мешаванд. Дар ғарби кишвар, дар минтақаи
Ҳирот ва ноҳияҳои муҷовираш мардуме форсизабон вуҷуд дорад. Ин
мардум ба ду ном – тоҷик ё ҳиротӣ (ғолибан ин истилоҳ дар ҳаволии
Ҳирот шунида мешавад), шинохта мешаванд. Ҳиротиҳо ба мардуми
форсизабони он тарафи сарҳад бисёр шабеҳанд. Гарчи лаҳҷаашон то
андозае бо лаҳҷаи Теҳрон фарқ дорад, вале дар табақабандии умумӣ
форсии ғарбӣ бар хилофи форсии шарқӣ қарор мегирад. Ҳиротиҳо
деҳқонони деҳнишин ва саканаи шаҳр (тоҷирон, санъатгарон ва ғайра)
ҳастанд. Дар натиҷа онҳо ҳадди шарқии он мардумонро ташкил
Тоҷикон дар қаламрави Ориёно: Гирдоварї, пажӯҳиш ва таҳияи Мирзо Шукурзода.
– Душанбе: Деваштич, 2009. – С. 322-329.

*
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медиҳанд, ки ба номи форсивон ёд мегарданд, ки ҳудуди ғарбии он то
соҳати шимоли ғарбии Қазвин ва кўҳпораҳои Луристонро дарбар мегирад. Дар Хуросон ба таври умум ва дар водии Ҳирот ба таври хос бисёр
ноҳамгун ва даста-дастаанд. Ин мардумон шомили паштунҳо, туркманҳо, қазоқҳо, ҷамшедиҳо, ҳазораҳои аймоқ, яҳудиҳо, темуриҳо, чингизҳо, хоҷаҳо, балуҷҳо, тойманиҳо, ўзбекҳо ва (сайидҳо, муғулҳои мурда, аъроб, фирўзкўҳиҳо) нуфуси асосии тоҷикҳо ҳастанд. Мумкин аст аз
замони ҳуҷуми аъроб ё пештар аз он Ҳирот ба василаи ақвоми бегона
ишғол шуда бошад, ки бисёре аз онҳо билохира ба тоҷикони водии
Ҳирот мамзуҷ шудаанд. Он аносире аз ин мардум, ки ҳама хешовандиҳои қавмӣ ва ё ҳуввияти худро гум кардаанд, дар зумраи
деҳқонон, санъатгарон, туҷҷор ва ё коргарон дар шаҳру воҳаҳои атрофи он сокинанд. Онҳое, ки забони модариашон форсӣ аст, ба номи
тоҷик шинохта мешаванд. Гуфта мешавад, ки тақрибан ниме аз ин мардум шиъаанд. Ҳирот ба марказияти фарҳангӣ ва русуми миллӣ шўҳрат
дорад ва мумкин аст сатҳи савод дар он нисбат ба соири манотиқи
Афғонистон ба истиснои Кобул зиёдтар бошад. Аз нигоҳи қавмию
фарҳангӣ Афғонистони ғарбӣ тақрибан мушобеҳи форсизабонҳои
Хуросон дар он тарафи хатти сарҳадӣ ҳастанд.
Гурўҳи дувум нажоде иборат аз саканаи форсизабони шимоли
Афғонистон мебошад. Ин мардум, умуман дар забони омиёна ба номи
форсивон ё порсивон машҳуранд, яъне форсизабонон. Тақрибан ҳама
сокинони шаҳрҳои шимол, монанди Мазори Шариф, Қундуз, Бағлон ва
ғайра аз ин гурўҳанд, агарчи теъдоди қобили мулоҳизаи русто ва
қарияи тоҷикнишин дар водиҳо мавҷуд аст.
Эҳтимолан арўсиҳо бо дигар гурўҳҳои нажодӣ муҷиби ба ихтилоти хуни муғулӣ бо хуни эрониюласл шудааст, тоҷикони мушобеҳ дар
шўравӣ ҳам пайдо мешаванд. Дар водии Фарғона, дар Тошканд, Бухоро ва дигар шаҳрҳои бузурги Осиёи Марказӣ ин тоҷикҳо ё форсизабонҳои наслҳои муосир аз ҳамон мардумони водиҳои Эрони қадим ва
Осиёи Марказӣ ҳастанд, ҳол он ки бисёре аз тоҷикҳо ба туркҳо омехта
шудаанд, то аҷдоди ӯзбекҳои муосирро ташкил диҳанд, дигарон дар
омезиш муқовимат нишон додаанд ва ҳуввияти қавмӣ ё нажодии худро
ҳифз кардаанд. Дар қуруни гузашта ин мардумон ба номи сартҳо
машҳур буданд (истилоҳе, ки ҳанўз ба шакли ҷудогона дар Осиёи Марказӣ бақои худро ҳифз кардааст). Аксар сортҳо имрўз дар байни
ўзбекҳо ҷазб шудаанд. Ба таври яқин наметавон бигўем, ки чӣ вақт
аҷдоди тоҷикҳои ҳозир забонҳои қадимии шохаи эронӣ, монанди
суғдию хоразмиро канор гузоштаанд. Бо вуҷуди он дар замони Марко
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Поло бисёре нишонаҳои эронии шарқӣ бояд қаблан аз водиҳои бузурги
Осиёи Марказӣ нопадид шуда бошад. Форсӣ як забони бозаргонӣ ва
омехтаи он замон буд ва аз он забонҳои осиёӣ ба шумор мерафт, ки
Марко Поло онро ба наҳви аҳсан такаллум мекард. Ин амр, ки
тоҷикҳои Осиёи Марказӣ дар он замон умдатан саканаи шаҳрҳо буданд
ва дар тиҷорати байналмилалӣ саҳми бисёр доштаанд, мумкин аст, истеъмоли форсии ҷадидро ба миён оварда бошанд. Тоҷикҳои Осиёи
Марказӣ комилан ғайримуҳоҷир ё деҳнишинанд. Бештари онҳо суннианд. Албатта созмони қавмӣ дар байнашон вуҷуд надорад.
Аз назари нажод бештарашон мутааллиқ ба нажоди сафеданд,
аммо гоҳ-гоҳе метавон мушаххасоти нажоди муғулиро дар байнашон
мушоҳида кард, ки ношӣ аз агрeсияҳои мутақобили онҳо бо мардуми
турк аст. Гарчи тоҷикҳои Ҳирот ва Туркистон нисбатан машҳур
ҳастанд, аммо як гурўҳи тоҷик мавсум ба тоҷикҳои нимакўчӣ вуҷуд дорад, ки то кунун мавриди пажўҳиш қарор нагирифтааст. Дар водии Дараи Шикорӣ (аз кутали Шайбури Дуоб) дар баъзе деҳкадаҳо мардуми
нимакўчкунанда зиндагӣ мекунанд, ки худро тоҷик мегўянд. Аз рўи
мушаххасоти нажодӣ бисёр шабеҳи ҳазораҳо буда, дорои хусусиёт ва
чеҳраи муғулӣ ҳастанд. Бо вуҷуди он, бар хилофи ҳазораҳо ин тоҷикҳо
рамаҳои зиёд доранд ва амали кўчи тобистонро анҷом медиҳанд. Мушаххасоти манзил ё ҷойи зиндагии тобистонаашон иборат аз як навъ юрт
(сиёҳчодар), боми гирди туркӣ аст. Бо вуҷуди он ин юрт маъмулан тавассути бурёҳои найӣ ё дар баъзе ҳолот тавассути тиккаҳои мўйи буз пўшонида
мешавад... Ин хаймаҳоро лачиқ меноманд, бештари он аз навъи чипӣ аст,
на аз намунаи юрти воқеъӣ. Ин мардум зимистонро дар қуро ва қасабот
мегузаронанд ва дар айёми тобистон бо рамаҳои худ ба кўҳ мераванд.
Маҳсулоти умдаи онҳо гандум, ҷав ва боқило аст. Дар айёми иқомати
муваққатӣ дар яйлоқҳо аз шир баъзе маводи хўрокӣ ва бештар қурут барои
зимистон масозанд. Дар Чайламиш (тақрибан 100 хонавор) ва дар Ғандоқ
(тақрибан 100 хонавор) тоҷикҳои нимакўчанда сукунат доранд. Оморгарони тоҷик изҳор доштанд, ки бештари ин мардум аз қавми тоторанд. Дар
Дуоб тоҷикҳои нимакўчии қавми Туғон (дар туркӣ - боз) зиндагӣ мекунанд.
Дар Кандоснак тоҷикҳои нимакўчии қавми Гўй зиндагӣ мекунанд. Ҳама
тоҷикҳои мавриди таҳқиқи мо суннимазҳаб буданд. Мо баъзе тоҷикҳои нимакўчиро дар соҳаи Бузбой (наздикии Боломурғоб) дидем, ки бо тойманиҳои хаймасиёҳ дар як минтақа зиндагӣ мекарданд.
Ақидаи мо ин аст, ки ин мардум тоҷикҳои воқеии эронӣ (ва хуросонӣ) нестанд, балки туркҳое ҳастанд, ки забони туркиро тарк гуфтаанд ва
ба дарӣ ҳарф мезананд. Аз назари нажод инҳо нишонаҳову аломоти қав-
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мии муғулӣ доранд. Хаймаҳои онҳо ва низ истилоҳоте, ки дар иртибот бо
хайма ба кор мебаранд, ба таври возеҳ туркӣ аст. Ин тоҷикҳо шабоҳатҳои
зиёде ба ҳазораҳо доранд, аммо дар бисёре масоил бо онҳо мутафовитанд.
Ба таври намуна ҳама тоҷикҳое, ки мо дар мавридашон таҳқиқ
кардем, ки суннимазҳаб буданд, дар ҳоле ки бештари ҳазораҳои ин
ноҳия шиамазҳаб ё исмоилия ҳастанд. Бар хилофи тоҷикҳои Бомиён, ки
комилан деҳнишинанд, тоҷикҳои нимакўчии Дараи Шикорӣ соҳиби
фарҳанги хаймавӣ ҳастанд. Агар забонашон форсӣ намебуд, инсоф
фикр мекард, ки эшон турк ҳастанд.
Гурўҳи чаҳоруми тоҷикҳо ва шояд дилчасптарини онон аз назари
мардумшиносӣ гурўҳе аст, ки русҳо истилоҳи тоҷики кўҳиро барои
онҳо ба кор мебаранд. Тоҷикҳои кўҳистонӣ намунаи қадимитарин мардуми Осиёи Марказӣ ба шумор меоянд. Аз он ҷо ки онҳо дар кўҳпояҳои
баланди Ҳиндукуш Помир зиндагӣ мекунанд, ҷудоии физикӣ зоҳиран
ихтилоти нажодиро монеъ шудааст, ки дар ҷилгаҳо ва дара ба вуқуъ
пайваста. Тоҷикҳои воқеии кўҳистонӣ, яъне сокинони баландтарин ва
ғайриинқилоби дастрастарин соҳатҳо тавассути Гинзбург аз ҳайси типпи нажодӣ аврупоии помирӣ тавсиф шудаанд.
Ин гурўҳ саргирд, чеҳраи байзавӣ, биниҳои рост ё уқобӣ,
даҳанҳои мутавассит бо лабҳои нисбатан гўштӣ, бадани мўйдор,
мўйҳои сиёҳ ё сиёҳи хурмоӣ ва пўсти сафед доранд. Аз лиҳози нажод
онҳо мушобиҳатҳои зиёде бо нажоди динории Аврупо доранд.
Минтақаи зисти тоҷикҳои кўҳистонӣ аз кўҳҳои Пор ва Помизоди
Ғарбӣ то Помирҳои Шўравӣ – Чин имтидод дорад. Минтақаи зисти
тоҷикҳои сармашкон (дар кўҳҳои Ҷаҳонқалъаи ҷануби Ғурот) мумкин
аст вусъати ҷануби ғарбитарин соҳати зисти тоҷикҳои кўҳистониро
ташкил диҳад. Дар шимолу шарқи Ҷаҳонқалъа акнун аймоқҳо ва ҳазораҳо зиндагӣ мекунанд. Бо вуҷуди ин шавоҳиде мавҷуд аст, ки қабл аз
таҳоҷуми гурўҳҳои муғулии кўчкунанда, нажоди умдаи Бодғис ва ҳазораҷот тоҷикҳои кўҳистонӣ ё навъе нажоди эронию хуросонӣ будаанд.
Мо медонем, ки дар манотиқи вустои Бомиён ва Ғур гурўҳе аз тоҷикон
зиндагӣ мекарданд. Ба илова номи қавми фаръии тоҷик ҳанўз дар байни тойманиҳо ва ҳазораҳо зоҳир мегардад ва ҳамин мавзуи мавҷудияти
қавми тоҷик пинҳон шуда ё нажоди тоҷик шударо нишон медиҳад. Бо
вуҷуди он, имрўз мардуми бумии эронӣ дар нажоди аксарияти аймоқҳо
ва ҳазораҳо ҷазб шудаанд. Манотиқи тоҷикнишин дубора дар минтақаи Бомиён шуруъ мешавад ва аз Панҷшер то Бадахшон тавсеа пайдо
мекунад. Дар манотиқи кўҳистонии Тоҷикистон ба тарафи шимол то
сарзамини Фарғона умдатан тоҷикҳои кўҳистонӣ зиндагӣ мекунанд.
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Маълум мешавад, ки шарқитарин нуқтаи тоҷикнишин водии Сарикўли
Синкиёнги Чин аст.
Он гурўҳ аз тоҷикҳои кўҳистонӣ дар ин минтақаи бузург сокинанд, ки домани он аз ҷануби ғарбии силсилакўҳи Пор ва Пормизод то
Помирҳоро дар бар мегирад; ба таври умумӣ аз назари фарҳанг ва
наҷод мушобеҳанд. Бисёре аз онҳо мусулмонони суннианд, агарчи
пайравони мазҳаби исмоилӣ дар байни баъзе тоҷикҳои Помир пайдо
мешавад. Ҳамаи онҳо деҳқонони деҳнишини ғайримуҳоҷиранд, ки дар
деҳоти худ, дар дараҳои амиқи кўҳистонӣ зиндагӣ мекунанд. Осори кўч
кардан дар байнашон дида намешавад, агарчи баъзе аз онон бо як навъ
галадорӣ дар манотиқи муртафеъ машғуланд. Бештари мазореашон
обёрӣ мегардад, агарчи дар баъзе аз манотиқ зироати ғайриобӣ низ дида мешавад. Буз яке аз ҳайвоноти муҳимашон буда, шир нақши умдае
дар таъмини маводи ғизоии онон дорад.
Аз мушоҳидоти мо дар Мушкон ва Бадахшон ва аз тавсифҳои
тоҷикистонӣ маълум мешавад, ки якнавохтии умумӣ дар намунаҳои қасабаҳо ва деҳкадаҳо дар саросари манотиқи зиндагии тоҷикҳо дида мешавад. Дар Мушкон ҳаста ё марказдеҳ (қария) мураккаб аст аз теъдоде ҳавлӣ
ё сарой (қалъаҳои сода), ки хонаводаҳои тавсиаёфта дар он зист мекунанд,
ки дар он ҷо баҳамфишурдагии хонаҳо (бар хилофи типпи хонаҳои дур аз
ҳам, ки мушаххаси навоҳии муғулҳо ва тайминҳо мебошад) мавҷуд аст.
Ин хонаҳо ғолибан бомҳои ҳамвор доранд ва бисёре аз онон дутабақаанд.
Сароҳои воқеии мураббаъшакл бо ҳавлиҳои боз сохта мешавад. Табақаи
ҳамкаф ба унвони тувайла барои анборӣ ва барои муқасиди махсус (ба
таври намуна коргоҳи даббоғӣ ё рангрезӣ дар манзили аввал қарор дорад)
истифода мешавад. Табақа ё манзили дувум яъне хонаҳои маскунӣ барои
зисти аъзои хонавода ба кор меравад. Аксар хонаҳо аз хишти хом, коҳгил
ва гил сохта мешавад. Баъзе хонаҳо аз санг сохта мегардад, ки якҷо бо гил
часпонида мешавад. Дар Мушкон махсусан ин навъ хонаҳо, ки дар канори рўдхонаи пур аз санг қарор доранд, фаровонанд.
Деҳаҳо ва қасабот дар минтақаи Ҳазораҷот ва Бомиён ва дар Ғурбанд ба шакли дигаре арзи вуҷуд мекунад. Деҳоте вуҷуд дорад, ки дорои қалъаҳои бисёр бузурги мутааллиқ ба ақвоми ҳокимӣ қаблӣ аст. Бо
вуҷуди он дар Бадахшон ин навъ қалъаҳо нопадид мешавад ва рустоҳои
мутарокими тоҷик зоҳир мегардад. Дар Мушкон хонаҳо ба таври фишурда ва наздик ба ҳам қарор доранд ва як маҳалли маскунии мутарокими воҳидро ташкил медиҳанд. Дар маҳалли маскуни Хонақоҳ дар
шарқи Файзобод, сохтмонҳои сангӣ бештар ҷалби назар мекунад. Дар
ин минтақа қалъаҳо ё хонаҳои мураккаб низ вуҷуд дорад, ки атрофаш-
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ро деворҳо иҳота кардааст ва дар онҳо афроди хонаводаҳои вобаста
зиндагӣ мекунанд. Иртиботи дастҷамъии бародарон (яъне хонаводаҳои
якҷояи бародарон) умумият дорад. Дар Тоҷикистон деҳаҳои ба ҳам
часпида бештар аст, агарчи маҳалли зист озод ва ғайрифишурда аст.
Маълум мешавад, ки хонаҳои яктабақа аз хиштҳои хоми гилӣ бештар
вуҷуд дорад. Хешовандони наздик бидуни фосила дар ҷавори ҳам
зиндагӣ мекунанд. Бинандагон зуҳари хонаҳои мураккабро сабт кардаанд, ки хешовандони наздик дар онҳо зиндагӣ кунанд.
Мушаххаси бисёре аз деҳоти тоҷик дар Тоҷикистон як навъ хонаи
маҷлисӣ ё алавхона аст. Дар Мушкон мо ба ин навъ алавхона барнахўрдем. Бо вуҷуди он ҳар қария аз худ масҷиде дорад, ки ба унвони
як навъ «Хонаи мулоқот» барои аҳли қария ба кор меравад. Ин масҷид
бо масоҷиди содаи деҳоти муғулӣ ва тайманӣ фарқ дорад, ки сирфан
барои намози дастҷамъии айёми ҷумъа бакор меравад.
Ин тавр маълум мешавад, ки дар Афғонистон ва Тоҷикистон
тоҷикҳои кўҳистонӣ мардуме бошанд, ки ба иҷбор ба сарзаминҳои дур
ва ғайриқобили дастрасе ронда шудаанд, шояд Бадахшон намунаи он
бошад. Дар қасабот ва деҳоти қисматҳои болоии рўдхонаи Қундуз ва
Кукча акнун мардумони ғайри тоҷик зиндагӣ мекунанд. Дао он ҷо
теъдоди зиёди деҳаҳои ҳазораҳо мавҷуд мебошад. Дар қасабот ва Қуро
дар тули Кукча то Файзобод ва махсусан дар минтақаи Кишм гурўҳе
машҳур ба муғул зиндагӣ мекунанд.
Гуфта мешавад тоҷикҳо дар деҳоти муртафеътари «Пушткўҳ»
зиндагӣ мекунанд. Минтақаи Ургубини Кишм ва Файзобод низ умдатан туркнишин аст. Дар минтақаи шарқи Файзобод иртифоот бештар
мешавад ва тасаввур меравад, ки дар он ноҳия низ тоҷикҳо бештар
бошанд. Бинобар ин заминҳои нисбатан ҳосилхез дар тули ду рўдхонаи
бисёр бузурги Бадахшон (Қундуз ва Кукча) ба василаи мардумони мухталифи турк ва ҳазора фаро гирифта шудааст ва ҳол он ки тоҷикҳо дар
иртифоот ва дар кўҳҳо пайдо мешаванд.
Ба тавре ки дар бораи дигар мардумони Афғонистон низ тақрибан
сидқ мекунад, маълумоти қавмшиносӣ дар бораи тоҷикҳои кўҳистони
Бадахшон кофӣ нест. То замоне ки маълумоти фаровоне дар дастраси
мо қарор нагирад, наметавонем матолибро таъмин диҳем. Бо вуҷуди
ин, ҳатто ба ҳамин иттилооти нотамоме, ки дар ихтиёр дорем, метавонем гуфт, ки минтақаи аслии маҳалли зиндагонии тоҷикҳои кўҳистонӣ
аз Пору Помизод то Помирҳо имтидод дорад ва дар ҷараёни таърих
дар бисёре манотиқи тиҳишуда аз сакана мавҷуд аст. Дар Бадахшон як
гурўҳи турк худро дар водиҳои марказӣ побарҷо кардаанд. Эҳтимол
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меравад, ки гурўҳҳои нажодӣ аз асл ва мабдаи туркӣ (яъне тоҷикҳои
нимакўчӣ ва ҳазораҳои Шайхалӣ ва ғайра) аз самти шимол ба зўр ақаб
ронда шудаанд ва дар водиҳои Ҳиндукуш мустақар гаштаанд ва дар
минтақаи Бомиён ҳазораҳо маҳаллот ва манотиқи зиёдеро ишғол кардаанд. Ҷамъияти Бомиён махлуте аз мардуми ҳазора ва тоҷик аст, ки
ҳазораҳо дар он ҷо аксарият доранд. Аз қарори маълумоти муаллиф,
дар ғарбӣ Бомиён тоҷикҳо вуҷуд надоранд. Қисмати зиёде аз Ҳиндукуши ғарбӣ ва Пору Помизодро аймоқҳо ва ҳазораҳо ишғол кардаанд.
Танҳо маҳалли зиндагӣ ва истиқрори тоҷикҳои кўҳистонӣ монанди
Мушкон мавҷудияти собиқаи наҷоди кўҳии эрониёну хуросониёни бумиро нишон медиҳад. Тоҷикҳои кўҳистонӣ дар тамоми Афғонистон ба
унвони мардуме сулҳхоҳ бо рўҳияи рустоӣ ва ҳамгаро машҳуранд.
ПАЙНАВИШТ
1.Калимаи тоҷик аз тойӣ ё тозии арабӣ ба изофаи ҷамъи «к»
илҳоқии форсии миёна муштақ шудааст. Аслан ғайриараби мусалмон
маънӣ медиҳад. Баъдтар, ба таври умум ба шакли тоҷик, ба маънии мусулмонҳои ғайриараб «яъне бештар эронӣ ва хуросонӣ» омадааст. Дар
даврони қарни сенздаҳ ва чаҳордаҳум ба маънии мардуми мусулмони
деҳнишин ва форсизабон мебошад, ки аз туркҳо ва арабҳо ҷудо шуда
бошад. Дар давраи Сафавӣ решаи тоҷик нуфуси форсизабони қадими
Эрону Хуросонро, ки аз турк фарқ доштааст, ифода мекарда. «Доиратулмаорифи ислом», саҳ 97.
2.Ҷадидтарини таълифи «Доират-ул-маорифи бузурги русӣ»
ҷамъияти тоҷики шўравиро (мутобиқи сершумории 1939) 1,229,000 ва
ҷамъияти тоҷики Афғонистонро 2,000,000 нишон медиҳад. Шумихев
«Ҷумҳурии Тоҷикистони Шўравӣ», Москва, 1954-29) онро 1,229,000
ироа кардааст. Бачкарев низ тоҷикҳои Афғонистонро 2,100,000 нафар
эҳсо карда ва тақрибан 9 ҳазор нафар низ тоҷик дар Помири Чин нишон дода шудааст (Латимор Меҳвари Осиё, Бостон, 1950, с. 137-139).
3. Дар асл водии Ҳирот ва манотиқи наздик ба он бахше аз вилояти Хуросони қадимро ташкил медиҳад, гарчи сарҳадоти ҳозир барои
муддати беш аз 200 сол комилан сарҳади мамнуӣ буда, ки як минтақаи
муттаҳидулшакли фарҳангиро аз ҳам ҷудо сохтааст. Иванов мушобеҳати лаҳҷаро дар Хуросон сабт кардааст аз изҳори ақида мекунад,
ки ҳама лаҳҷаҳое, ки дар Хуросон ба форсӣ ҳарф зада мешавад, хеле
кам аз форсии таҳрирӣ фарқ дорад. Ба истиснои ихтилофоти истилоҳии
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он, ки ношӣ аз ихтилофи муҳити сиёсӣ буда, дар ҳар ду тарафи сарҳад
бисёр мушобеҳ мебошад.
4. Аз форсии шарқӣ, ки манзур аз форсии муосир аст, дар Афғонистон ба номи дарӣ ёд мегардад, ки асоси забони тоҷики ҳозирро ташкил медиҳад ва дар шўравӣ ҳам ба он ҳарф зада мешавад. Бидуни ихтилофи истилоҳӣ, ҳар ду шохаи форсии ҷадид билкулл мушобеҳанд. Дар
шўравӣ забони тоҷикӣ ҳоло ба ҳуруфи кириллӣ таҳрир мегардад ва бинобар ин баъзе ихтилофоти лаҳҷа пеш омада, ки қаблан дар
навиштаҳои форсии қадим дида намешуд. Форсӣ тавре ки дар Афғонистон таҳрир мегардад, форсии суннатӣ аст, ки ба унвони забони дарбор
дар тамоми Осиёи Марказӣ, форс ва Ҳинд дар қуруни гузашта бештар
аз давраи муосир умумият дошт.
5. Sart
6. Баъзе авқот ин мардумро ба исми тоҷикҳои ҷангалҳо ё сутуҳи ҳамвор ёд карданд, то аз тоҷикҳои манотиқи кўҳистонӣ мутафовит бошанд.
7.Забони суғдӣ то ҳудуди авохири ҳазораи якуми мtлодӣ роиҷ буд.
Забони хоразмӣ дар «Муқаддимат-ул-одоб»-и Замахшарӣ сабт шудааст.
Яқинан дар қарни дувоздаҳум бо ҳар ду забон ба василаи теъдоде маҳдуд
дар Помир ҳарф зада мешавад. Ҷорҷ Магистирна гузориши ҳайати забоншиносон дар Афғонистон (Кембриҷ, Масачуссет, 1926).
8.Лачиқ як шакли дигари алчуқ «Alacug»-и туркӣ «як нимаи хурди
сабаде, ки бо намад пўшонида мешавад». Дар туркии ғарбӣ алачек
«Alac׀k» чапареро, ки аз шохаҳои хурд сохта шуда бошад, маънӣ
медиҳад. Лачиқ як юрти воқеӣ нест, локин хаймае аз навъи чапарӣ аст.
Бар хилофи чапариҳои аймоқ, ин лачиқи тоҷикҳо боми гирд аз навъи
туркӣ дорад.
9. Gaw
10. В.В. Гинзбург. Тоҷикҳои кўҳистонӣ (Москва-Ленинград, 1977),
158 ва ба баъд.
11. Денекор (Ганзбургро нақл карда, 14) ҳудуд ва маҳалли зисти
ғарбитарин тоҷикҳоро таъйин мекунад, ки Астаробод ва Язд дар
форсро дар бар мегирад. Бо вуҷуди он дар ин ҷо вай тоҷикҳои маъмулии ҷангалҳоро (ки дар Форс аз форсизабонҳои воқеӣ намояндагӣ мекунанд) бо тоҷикҳои кўҳистонӣ мағшуш ва махлут мекунад. Ғарбитарин нуқтаи зисти тоҷикҳои кўҳистонӣ мутобиқи мушоҳидоти мо дар он
ҷое, ки Пору Помизод (Помир) ба поён мерасад ва замини ҳамвор шуруъ мешавад, қатъ мегардад.
12. Яъне тоҷикҳо дар ғарби фарох вуҷуд доранд. Бо вуҷуди он аз
он ҷо ки он ноҳия бисёр ҳамвор аст, машкук мебошад, ки онҳо ҳамон
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типпи форсизабонҳои Хуросонро намояндагӣ кунанд, ки дуртар дар
шимол дида мешаванд.
13. Емел Варт. Фарш лаҳайӣ, Калан два қибла (Лодвигзбург 1954).
14.Дар Ҳазораҷот такхонаҳое аст, ки ба унвони «хонамаҷлисӣ ё
гирдиҳамоӣ» ба кор бурда мешавад. Дар Мушкон ин масҷиди қария
мебошад, ки аз он ҳамин истифода ба амал меояд: ба матн руҷўъ шавад.
15. Мо ба теъдоди зиёди қарияҳои ҳазора дар тўли қисматҳои муртафеи Қундуз бархўрдем. Барои теъдоди шумориши навоҳии зиндагӣ
дар Бадахшон, ки дар он ҳазораҳо ёфт мешаванд, нигоҳ кунед Гунриёранг «Пахш ва парокандагии ақвоми турк дар Афғонистон» (1939), 35
Lund Universitles Arsskrift. Бояд гуфт, ки иттилоот аз китоби Бурҳониддини Кушакӣ гирифта шудааст.
Маълумотдиҳандагони мо ишора кардаанд, ки ин ҳазораҳо комилан деҳнишинанд. Бо вуҷуди он Варигин гузориш медиҳад, ки онҳо нимакўчианд.
М.А. Варигин «Опыт описания Кулябского Бегства», Ивестия
Императорского русского географического Общества, 51, 1916, 783- 4
Бисёре аз ин ҳазораҳо гуфта мешавад, ки суннианд. Ҳар иртиботе, ки
байни ҳазораҳои Бадахшон ва ҳазораҳои умдаи Ҳиндукуш мавҷуд
бошад, баёни он мушкил аст.
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Доктор Лаълзод
ТОЉИКОН ДАР МАНОБЕИ ТАЪРИХЇ1
Манобеи пеш аз ислом
Ҳудуди ду ҳазор сол қабл аз мелод яктеъдод тавоиф ё ақвом аз
навоҳии миёни дарёчаи Арал ва дарёи Сиёҳ муҳоҷират намуда ва ба сӯи
фалоти Эрон (сарзаминҳои байни дарёҳои Синду Даҷлаву баҳри Ҳинд
ва дарёчаҳои Каспину Арал) ва Ҳиндустон рӯй меоваранд. Дастае дар
фулоти Эрон иқомат гузида ва гурӯҳе ба пеш тохтаву ба шимоли Ҳинд
мераванд. Ин ақвом (ҳинду-эронӣ) пас аз истиқрору ташкили
созмонҳои сиёсию мазҳабии замони худ, асоси ду тамаддуну фарҳанги
муҷазо аз ҳам, вале хешовандро дар Ҳинду Эрон бунёд мениҳанд.
Ин муҳоҷират ё ҳуҷуми ҳинду-эрониҳо аввалин муҳоҷирати
мустанаду бузург аз Осиёи Миёна ба фалоти Эрон ва моварои он буда
ва дар садаҳои баъдӣ тавассути сакоиён, ҳунҳо, туркҳо, муғулҳову
убекҳо идома меёбад.
Ин тавоиф ё ақвом дар Ҳинд асоси тамаддуну фарҳанги ведоӣ ва
дар Эрон асоси тамаддуну фарҳанги авастоиро бунёд мениҳанд. Ин
тавоиф худоёни Митро, Вруно, Андро ва Ностияро парастиш
мекарданд ва номи ин худоён дар Ригведа ва Авасто омадааст. Он чи
дилчасп аст, зикри ин чаҳор ном дар сангнабиштае Митонӣ мутаалиқ ба
садаи 14 қабл аз мелодӣ дар наздики Анкара (Туркия) дар аҳдномае миёни
подшоҳи Ҳетӣ ва подшоҳи Митонӣ аст. Вуҷуди чунин мутуне дар ҳудуди
1400 сол қабл аз мелод, ватании аслии ин ақвом (ориёиҳо) дар минтақаи
васеъ миёни дарёчаи Арал ва дарёи Сиёҳро тақвият намуда ва назарияи
кӯчи онҳо аз шарқ ба ғарбро зери савол мебарад (ин тавоиф ё ақвом дар
Ригведои Ҳинд ба номи “арйа”, дар Авасто Эрони Шарқӣ ба номи
“айрйана” ва дар катибаҳои Эрони Ғарбӣ ба номи “арийа” номида
шудаанд. Ҳар се вожаи арйа, айрйана, арийа дар англисӣ муодили “aryan”
ва дар порсӣ муодили “ориёӣ” тарҷума шудаанд.
Ригведа, ки дар ҳаволии 1500 қабл аз мелод ва Авасто ки дар
ҳаволии 1000 қабл аз мелод суруда шудаанд, қадимтарин асари ду
қавми ориёии Ҳинду Эронанд, ки аз як забони модаршоҳӣ муштақшуда
ва аз назари фикрӣ, иҷтимоию мазҳабӣ бисёр наздиканд. Дар воқеъ
забонҳои Авасто ва Ригведа ду гӯйиш аз як забонанд. Дар Ригведа
1

Доктор Лаълзод, Тоҷикон дар манобеи таърихӣ, интишороти “Саид”, 2011. – С. 283.
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ишора ба сарзамини аҷдодии ориёҳо нашуда, вале сарзаминеро ки дар
он фарҳангу тамаддуни хешро бунёд ниҳоданд (манотиқи шимолу
маркази Ҳинд), “арйаварта” номидаанд.
Вожаи арйа 36 бор дар Ригведа омада ва дар соири мазоҳиби Ҳинд
такроршуда, ки нишондиҳандаи як забони қадимию мумтозкунандаи як
гурӯҳи таборӣ буда ва дар ҳамосаҳои аввалияи ҳиндиён мафҳуми ахлоқӣ
низ дошта, ки мардумро бар ҳасби рафтори неку зишти эшон билтартиб
ба номҳои арйа ва ғайриарйа меномиданд. Ба ин тартиб дида мешавад, ки
вожаи арйа ё орин ё ориёӣ дар Ригведа мафҳуми таборӣ-забонӣ-фарҳангӣ
(ахлоқӣ) дорад. Ин ҳам чанд намуна аз корбурди ин вожа:
Саҳ. 195. Ман заминро ба “арйа” бахшидам ва боронро ба марде,
ки барои ман назр меовард. Ман обҳои хурӯшонро раҳбарӣ мекунам ва
Худоён ба хоҳиши ман дар ҳаракатанд.
Саҳ. 248. Он мардонеро ки таҳти ҳимояти ту бар тақибони худ
пешӣ гирифтаанд, ҳамон гуна ки “ориё”-ҳо бар “досйу” -ҳо ғалаба
карданд, эҳтиром намоем; инро барои мо (ту анҷом додаӣ) ту
“Вишуруп” писари: “Таштар”-ро барои дӯстӣ “Тарита” ҳалок сохтаӣ.
Саҳ. 517. Доса ва Ориёро ташхис дода бар ҳама нозир карда
меравам. Ман бар оқилон (бо лутф) менигарам ва шираи сумои
парастанда содадилро менушам. Андаро бар ҳама сурур аст.
Дар Авесто вожаи “Айрйана” (бо иртиботи табор, мардуму сарзамин)
ҳудуди 50 бор такрор шудааст. Чанд намуна аз истеъмоли ин вожа:
Саҳ. 301. Ӯро бисутуд – Офаридгор Аҳурамазда дар Айрйана
Вайҷа дар каронаи (дарёи) “Даития”-и нек бо Ҳуми омехта бо шир, бо
боресма, бо забони хираду “мансра” бо андешаву гуфтору кирдори
(нек), бо завру бо сухани расо...
Саҳ. 316. Ӯро бисутуд Зардушти Ашаван, дар Айрйана Ваеҷа дар
каронаи (дарёи) “Даития”-и нек бо Ҳуми омехта бо шир, бо боресма, бо
забони хираду “мансра” бо андешаву гуфтору кирдори (нек), бо завру
бо сухани расо...
Саҳ. 356. Нахустин эзади ҷовидонӣ қабл аз дамидани хуршеди
ҷовидона... бар фарози кӯҳи Ҳара мебарояд ва аз қуллаи зебои он бар
сарзамини ориёиҳо менигарад... ҷое ки кӯҳҳои баланд бо маротеи
сарсабзу сероб... ҷое ки ҷаҳилҳои амиқи оби шӯр вуҷуд дорад; ҷое ки
дарёҳои хурӯшону паҳновар ба сӯи Ишката ва Пурута, Марву Ҳирот,
Суғду Хоразм мешитодаб.
Саҳ. 426.
Фравашҳои ашавии мардони сарзаминҳои ориёиро меситоям.
Фравашиҳои ашавии занони сарзаминҳои ориёиро меситоям.
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Фравашиҳои ашавии мардони сарзаминҳои Турониро меситоям.
Фравашиҳои ашавии занони сарзаминҳои Турониро меситоям.
Фравашиҳои ашавии мардони сарзаминҳои Сайриманро меситоям.
Фравашиҳои ашавии занони сарзаминҳои Сайриманро меситоям.
Фравашиҳои ашавии мардони сарзаминҳои Сайниро меситоям.
Фравашиҳои ашавии занони сарзаминҳои Сайниро меситоям.
Фравашиҳои ашавии мардони сарзаминҳои Доҳиро меситоям.
Фравашиҳои ашавии занони сарзаминҳои Доҳиро меситоям.
Фравашиҳои ашавии мардони ҳама сарзаминҳоро меситоям.
Фравашиҳои ашавии занони њама сарзаминҳоро меситоям.
Ҳама Фаравашиҳои неки тавонои поки ашаванонро аз Каюмурс
то Саошйанти пирӯзманд меситоям.
Баракси Ригведа, дар Авесто аз офариниши 16 сарзамин сухан
зада шуда ва нахустин сарзамини ориёиҳо ба номи “Арйана Ваэҷа”
ҳудуди 13 бор зикр мешавад. Яктеъдоди ин сарзаминҳо ташхисшуда ва
яктеъдоди дигар ҳанӯз ношинохта мондаанд: Арйана Ваэҷа, Суғда,
Мавру, Бухдӣ, Нисоя, Ҳарива, Вайкирта, Йурва, Ханинта, Ҳароксвитӣ,
Ҳетумант, Раға, Кахро, Варина, Ҳептаҳинду ва сарчашмаи дарёи Ранга.
Дар катибаи нақши Рустам мехонем: Ман Дорюш ҳастам, шоҳи
бузург... ориёӣ, аз табори ориёӣ.
Дар ин катибаҳо вожаи “арийа” ба мафҳуми забонӣ низ ба кор
бурда шуда (катибаи Бестун: “Ин ҳамон матне аст, ки ман ба ориёӣ
баргардонидам ва рӯи лавҳу рӯи чарм низ баргардоншуда буд...”.)
Ва катибаи кӯшониён (Работак, ҳаволии 127 мелодӣ) низ орийо =
ориёиро ба мафҳуми забонӣ ба кор бурдааст. Пас, вожаи ориёӣ ба
иловаи мафҳуми таборӣ, дорои мафҳуми забонӣ низ мебошад.
Ҳеродот муаррихи машҳури садаи 5 қабл аз мелоди юнонӣ дар
таърихи хеш аз 20 сатрап ё иёлати императории Порс сухан мегӯяд.
Гарчи дар мавриди ин тақсимот саволҳои ҷиддӣ вуҷуд дорад, бо
он ҳам зикри номи ин ақвом ҷиҳати муқоиса бо феҳристи
ҳахоманишиён ва соири манобеи юнонӣ зарурию дилчап аст.
Страбон муаррихи шаҳири юнонӣ (садаи аввали мелодӣ) низ
сарзамини густардаи эрониёнро “Ориёна” гуфта ва далели онро ягонагии
забони онҳо донистааст: Ориёно дар машриқ маҳдуд аст ба рӯди Синд.
Дар ҷануб ба баҳри бузург. Дар шимол бо кӯҳистони Порупомизодӣ
(ҳиндукуш) ва дунболаҳои он то ҳаволии дарвозаҳои дарёи Каспин.
Навоҳии ғарбии он мутобиқ аст бо ҳамон марзҳое, ки портҳоро аз Мод
ҷудо месозад ва кирмониёро аз Порсу притикониҳо (Исфаҳон).
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Вожаҳои ориёӣ ва доҳи (додикҳо) дар “География”-и Страбон ба
тартиби зер омадааст:
Саҳ. 27. Нависандагони имрӯзи мардумеро, ки ба ҳангоми
киштиронӣ дар дохили дарёи Каспин - дар самти чап қарор доранд,
доҳиҳо меноманд мардуми он касоне аст ки кунияи онҳо “ипарнӣ” аст.
Саҳ. Дар миёни доиҳо апарнаиву ҳерконияву портиҳо то
сарзамини дурдасти оринҳо биёбони бузурги беобу алафе аст, ки ориҳо
бо роҳпаймоии тӯлонӣ паймуданд ва ҳеркониву нисову даштҳои
портиҳоро тасарруф карданд. Ин қабилаҳо розӣ шуданд, ки боҷ
бипардозанд ва бо пардохти боҷ мувофиқат шуд, ки дар вақтҳои
муайян оринҳо ба сарзамини онон сарозер шаванду ғорат кунанд ва он
чиро ғорат мекунанд бо худ баранд.
Саҳ. 35. Орхутиву масагетӣ дар канори бактриянҳо дар ҷиҳати
мағрибу тӯли дарёи Оксус зиндагӣ мекунанд ва сакоҳову суғдияна бо
тамоми сарзамини худ дар баробари Ҳинд воқеанд. Аммо бактриянҳо
дар фосилае андак. Зеро мегӯяд бахши умдаи он дар тӯли Порупомисус
қарор доранд ва рӯди Ёксотс сакоҳоро аз суғдиёнӣ ва дарёи Оксус
Суғдиёниро аз бактриён ҷудо месозад.
Саҳ. 39. Хулоса он ки Опулодрос мегӯяд Бактрияна мояи
ифтихори тамоми Ориёно аст...
Дар рӯзгорҳои нахустин суғдиёнҳову бакриянҳо аз назари русуму
одот тафовути чандоне бо биёбонгардҳо надоштанд ки ҳарчанд ки
бактриянҳо андаке мутамаддинтар буданд... он чи бакриянҳо мекунанд
ба расми сакоҳо бештар шабоҳат дорад...
Саҳ. 50. Кодусиҳо андаке камтар аз орёниҳо сарбози пиёда
доранд...
Птолемей ҷуғрофиядони машҳури дигари садаи дувуми мелодии
Юнон аст. «Ҷуғрофия»-и ӯ шомили 8 китоб ва 29 нақшаи қадимӣ дар
мавриди Аврупо, Африқо ва Осиё аст. Китоби дувуму севуми ӯ шомили
Аврупо, чаҳорум шомили Африқо ва панҷум ило ҳафтум дар мавриди
Осиё мебошад. Китоби шашум дорои маълумоти муфассал дар бораи
ошуриҳо, модҳо, Шуш, Порс, портиҳо, дашти Кирмония, арабия,
кормония, Ҳеркония, Маргияна, Бактрияна, Суғдияна, Сокоро,
сакоиён, Сирико, арйа, Порупомизод, Дрангияна, Аракозия ва
Гедрузия аст. Чанд намуна:
Ҳеркония. Моксирой ва Астовенӣ рамаи хешро дар Ҳеркония
мечаронанд ки наздики соҳили дарё қарор доранд; Кириндӣ дар поини
Моксирой қарор дорад.
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Маргияна. Дербекой дар ин минтақа наздики дарёи Оксус мускун
буда ва дар поини инҳо масагетӣ буда ва дар ҷавори онҳо порнӣ ва
доҳӣ зиндагӣ мекунанд; дар поини онҳо дашт буда ва аз ин ҷо ба
тарафи шарқ тапурӣ қарор доранд.
Бактрияна. Солотирой ва Зарёспой бошандаи бактрияи шимолӣ
ба имтидоди Оксус аст; Куморӣ ба тарафи ҷануб дар поини Солотирой
қарор дорад; дар поини онҳо кумӣ, баъдан асинокой баъдан
томбизианд; тухорӣ як нажоди бузург дар зери Зарёспа аст; дар поини
онҳо Морикоӣ, Сакурдой ва Ворунӣ буда ва дар зери онҳо сободӣ
қарор дорад; Урсипӣ ва Амориспӣ дар поини Сободӣ мебошад.
Суғдияна. Посикой дар минтақаи наздики кӯҳҳои Оксус ва Ётӣ ва
Тухорӣ ва наздики қисмати Ёксортис ва дар поини онҳо Уголӣ қарор
доранд; Оксидронкой, Дройбоктой ва Кондорӣ наздики кӯҳҳои Суғдиюс
ва Мординӣ дар поини кӯҳҳоанд. Оксёнӣ ва Хоразмӣ наздики Оксусанд.
Арйа. Несоӣ ва Астобинӣ бошандаи шимолии Арйаанд. Мосдуронӣ
наздики портиҳо ва дашти Кирмония аст; Сизирутой наздики Дрангиана
ва Порутой наздики Порупонисодис аст, ки дар зери он Уборис мебошад.
Манобеи пас аз ислом
1. «Сирати Расуллуллоҳ» Ибни Ҳишом. (213 қамарӣ / 828 мелодӣ,
тарҷума ба форсӣ 612 қамарӣ/1215 мелодӣ).
Саҳ. 100. Ҳикояти Салмони Форсӣ. Муҳаммад ибни Исҳоқ ривоят
кунад аз Ибни Аббос ки Ибни Аббос аз лафзи Салмони Форсӣ ҳикоят
кард ва гуфт: “Салмон аз ибтидои кори худ моро хабар доду гуфт:
«Ман марде форсӣ будам аз аҳли Исфаҳон аз деҳе, ки онро Ҷӣ
гуфтандӣ. Ва падарам деҳқони он деҳ буд. Ва марде мунъим буду мулку
асбоби бисёр дошт. Ва маро азим дӯст доштию натавонистӣ, ки як
лаҳза маро надидӣ ва ҳаргиз маро аз сарой берун нагузоштӣ ва аз
азизӣ, маро ба ҳеҷ кор нафармудӣ».
2. «Футуҳ-ул-булдон»-и Балозурӣ. (255-279 қамарӣ / 868-892 мелодӣ).
Саҳ. 269. Миёни Золуқу Сиистон панҷ фарсанг роҳ аст ва Золуқ худ
деже аст. Рабиъ дар рӯзи Меҳргон бар он деж ҳуҷум овард ва деҳқони
онро асир кард. Деҳқон ҷони худро дар муқобили бузаке оканда аз симу
зар бозхарид. Сипас сулҳ карданд ва Рабиъ аҳд кард, ки хуни ӯ
нарезад... деҳқон ба он шарт сулҳ кард, ки бо шаҳри вай низ ҳамон
кунанд, ки бо бархе аз шаҳрҳои Форсу Кирмон кардаанд.
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Саҳ. 306. Ҳангоме ки Қутайба ба Ахрун мерафт, деҳқонони Балх дар
Толиқон ба хидмати вай шуданд ва дар рикоби ӯ аз дарё гузаштанд.
Чун ба он сӯи дарё расиданд, шаҳриёри Чағониён бо армуғонҳои
фаровону калиде заррин ба хидмати вай шуд...
Саҳ. 316. Рӯзе яке аз деҳқонони Мовароуннаҳр назди вай шуд, Саид
ҷомае рангин ба тан карда буду мӯй фурӯҳешта буд. Деҳқон гуфт: «Ин
ҳазифаест», яъне зане деҳқон аст. Саид духтари Муслимаро низ дар
никоҳи хеш дошт.
Саҳ. 318. Баъд аз он Ҳишом, Шарас бини Абдуллоҳи Салморо бар
Хуросон гуморид. Бо вай котибе нибтӣ буд, Умайра ном ва Абуумая
куния дошт. Вай Ашрасро ба ситамгарӣ бармеангехт ва Ашрас тозиёни
Хуросонро вазифаи фузунтар маайян фармуд, деҳқононро хор дошт,
аҳли Мовароуннаҳҳро ба Ислом овардан хонд. Ва аз кофироне, ки
ислом меоварданд ҷизияе намегирифт.
3. «Албулдон»-и Яъқубӣ (278 қамарӣ / 891 мелодӣ).
Саҳ. 45. Марв ки муҳимтарин устонҳои Хуросон аст... ва мардуми
Марв, ашрофе аз деҳқонони аҷаманд ва низ қавме аз араб аз қабоили
Азаду Тамим ва ҷуз инон дар он сукунат доранд. Волиёни Хуросон, дар
ин ҷо манзил мекарданд... то он ки Абдуллоҳ бини Тоҳир дар Нишопур
манзил гузид.
Саҳ. 57. Самарқанд... дар гулӯгоҳи турк воқеъ шуда, Самарқанд пас
аз он ки фатҳ шуд, чандин бор дар асари он ки шаҳре мустаҳкам буд ва
мардоне далеру қаҳрамононе сарсахт дошт, ёғӣ гашт. Қутайба бини
Муслими Боҳилӣ, дар даврони Валид бини Абдулмалик, Самарқандро
фатҳ кард ва бо подшоҳону деҳқонони он сулҳ намуд...
4. Таърихи Табарӣ (302 қамарӣ / 914 мелодӣ).
Саҳ. 2147-2153, ҷилди 5. Баъзеҳо гуфтаанд Яздигурд ба Форс афтод
ва чаҳор сол он ҷо бибуд. Он гоҳ ба сарзамини Кирмон рафт ва ду сол ё
се сол он ҷо бибуд. Ва деҳқони Кирмон тақозо кард, ки пеши вай
иқомат гирад ва Яздигурд накард. Ва аз деҳқон хост, ки гаравконе ба ӯ
диҳад. Деҳқони Кирмон гаравкон надод ва пойи ӯро гирифту кашид ва
аз диёри хеш бурун кард. Аз он ҷо сӯи Сиистон рафт... Он гоҳ мусаммат
шуд, ки ба Хуросон раваду дар он ҷо ҷамъ фароҳам кунад... Пас
Яздигурд бо касони худ сӯи Марв рафт, аз авлоди деҳқонон гаравконҳо
ҳамроҳ дошт ва аз сарони қавм Фррухзод бо вай буд. Чун ба Марв
расид аз подшоҳон бар зидди арабон кумак хост ва нома навишт. Ба
фармонравои Чин ва шоҳи Фарғона ва шоҳи Кобул ва шоҳи Хазар
навишт. Дар он вақт деҳқони Марв Моҳуя писари Мофно ва падари
Бароз буд... Он гоҳ Яздигурд сӯи Бароз деҳқони Марв рафт ва
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мусаммам шуд деҳқонии ӯро бигирад ва ба Сангон бародарзодааш
диҳад. Ин хабар ба Моҳуя падари Бароз расид ва барои ҳалоки
Яздигурд кор кард...
5. «Таърихи Бахоро»-и Наршахӣ (332 қамарӣ / 943 мелодӣ).
Саҳ. 54. Саид гуфт: «Ман акнун ба Суғду Самарқанд меравам ва ту
ба роҳи манӣ, аз ту гараве бояд, то роҳ бар ман нагирӣ ва маро
наранҷонӣ». Хотун ҳаштод тан аз маликзодагону деҳқонони Бухоро ба
гарав ба Саид дод ва Саид аз дари Бухоро бозгашту рафт.
Саҳ. 74. Ва онро кӯйи Кох низ хонанд. Ва ин вазир бини Аюб сарҳанге
будааст аз сарҳангони Қутайба. Ва падараш Аюб амири Бухоро будааст.
Аввал касе ки (дар Ислом) дар Бухоро амир шудааст аз дасти Қутайба
бини Муслим ӯ будааст. Ва пайваста амирони Бухоро дар ин кӯйи Кох
будаанд. Ва он ҷо сарое будааст ҷудогона аз баҳри амирони Бухоро, ва
деҳқоне будааст, ки ӯро Кадархина ном, ва чун ислом овард Аҳмад ном
гашт. Ва ин кӯйи Кох ҷумла ӯро будааст. (Ва дар ин кӯй кохе будааст
марин деҳқонро). Ва амирони Бухоро пайваста дар ин кох будандӣ, ва
(баъди ӯ ин кох) аз даст худованди зурияи ӯ берун шуда буд.
Саҳ. 98. Амири Хуросон Муоз ибни Муслим шуд. Сол бар 161 буд,
ки ба Марв омад... чун ба Бухоро расидаз аҳли Бухоро деҳқонони
мардони ҷанг ҷамъ карданд, понсаду ҳафтод ҳазор мард ҷамъ шуд...
6. «Масолику Мамолик”-и Истахрӣ (340 қамарӣ / 951 мелодӣ,
тарҷумаи форсӣ садаи 5-6 қамарӣ).
Саҳ. 238. Ва забони хоразмӣ ҷуз забони аҳли Хурсон аст.
7. Дақиқии Балхӣ (367 қамарӣ / 977 мелодӣ).
Ман ҷоҳ дӯст дорам к-озодазодаам
Озодагон ба ҷон нафрӯшанд ҷоҳро.
8. Таърихи Балъамӣ (352 қамарӣ / 963 мелодӣ, тарҷумаи Таърихи
Табарӣ).
Саҳ.5. Ва эшон ҳама бар ин гуфтори деҳқонон гирд омаданд, ки мо
ёд хоҳем кардан ва ин гузориш, ки кунем (аз гуфтори деҳқонон кунем)
ки ин подшоҳӣ аввал ба дасти эшон буд.
9. «Сурат-ул-арз»-и Ибни Ҳавқал. (367 қамарӣ / 977 мелодӣ).
Саҳ. 197. Ин матлаб мавриди итифоқи ҳама аст, ки барои
мусулмонон ҷанггоҳе душвортару муҳимтар аз ҷанггоҳи турк нест. Ва
мардуми Мовароуннаҳр дар баробари эшонанд ва билоди исломро аз
хатари таҷовузи онон ҳифз мекунанд. Саросари Мовароуннаҳр
марзҳои туркон аст, ки омодаи ҷанг аст ва мардуми он ҷоро субҳу шом
таҳдид мекунанд... Ба ҳамин сабаб буд, ки хулафои Бани Аббос аз
мардуми Мовароуннаҳр сароне баргузиданд, чӣ эшон бар соири
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сипоҳиён бартарӣ доштанд ва амироншон деҳқонони эшон буданд.
Сипоҳи Мовароуннаҳр дар нерӯву ҷуръату далерию ҷанговарӣ бар
дигар сипоҳиён бартарӣ доштанд ва деҳқонони Мовароуннаҳр сарону
атрофиёну чокарони хос буданд...
Саҳ. 200. Лашкариёни Ислом умуман аз афроди қабоил ва навоҳию
шаҳрҳои мухталиф ташкил мегардад, чунон ки агар дар ҷанг шикаст ёбанд
ё ҳодисае муҷиби (сабаби) парокандагии онон гардад фақат бо ҳелаву
муболиға дар биму умед метавон ононро фароҳам овард; ба хилофи
подшоҳони Сомонӣ, ки лашкариёни эшон гурӯҳе бандагони зархариди
турканд ва гурӯҳе аз озодагону деҳқононанд, ки макону аҳлу ҳамсоягонашон маълуму шинохта аст. Ва агар иддае кушта шаванд ба сабаби
касрати эшон гурӯҳе дигар ҷойгузини онон мешаванд. Ва ҳар гоҳ ҳодисае
муҷиби (сабаби) парокандагии онон гардад саранҷом ҳама ба як ҷо боз
мегарданд ва уюбе ки соири лашкариёни исломӣ доранд дар инон нест.
Саҳ. 217. Забони мардуми бухоро забони суғдӣ бо андаке таҳриф аст
ва ба забони дарӣ низ сухан мегӯянд... Либоси мардуми Бухоро ағлаб
қабову кулоҳ ҳамчун малбуси (либоси) мардуми пушти Ҷайҳун аст.
10. Ҳудуд-ул-олам (372 қамарӣ / 982 мелодӣ).
Саҳ. 337. Фарғона – ноҳиёте аст ободону бузург... ва дари Туркистон
аст... Ва мулуки Фарғона андар қадим аз мулуки атроф будандӣ ва
эшонро деҳқон хондандӣ.
Саҳ. 340. Элоқ – ноҳияте аст бузург, андар миёни кӯҳу саҳро ниҳода...
Ҳудудаш ба Фарғонаву Чазғилу Чочу дарёи Хашарт пайвастааст. Ва
меҳтарони ин ноҳиятро деҳқони Элоқ хонанд. Ва андар қадим деҳқони
ин ноҳият аз мулуки атроф будандӣ.
11. «Ал-феҳрист»-и Ибни Надим (377 қамарӣ / 987 мелодӣ).
Абдуллоҳ ибни Муқаффаъ (вафот 142 қамарӣ) гӯяд: «Забонҳои форсӣ
(порсиён) иборат аз паҳлавӣ, дарӣ, форсӣ, хузию сурёнӣ аст. Паҳлавӣ
мансуб аст ба паҳла, ки номи панҷ шаҳр аст: Исфаҳон, Рай, Ҳамадон,
Моҳнаҳованду Озарбойҷон. Ва аммо дарӣ забони шаҳрнишинон буд,
ва дарбориён бо он сухан мегуфтанд ва мансуб ба дарбори подшоҳӣ
аст. Ва аз миёни забонҳои аҳли Хуросону машриқ, забони мардуми
Балх дар он бештар аст. Аммо форсӣ забони мубадону уламову амсоли
онон буд, ва мардуми форс бо он сухан мегуфтанд. Ва хузӣ забоне буд,
ки бо он шоҳону амирон дар хилвату ҳангоми бозию хушӣ бо
атрофиёни худ сухан мегуфтанд. Ва сурёнӣ забони ҳамагонӣ, ва
навиштан ҳам навъе аз забони сурёнӣ форсӣ буд».
12. «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ (400 қамарӣ / 1009 мелодӣ).
Чанд намуна: Саҳ. 5.

Яке паҳлавон буд деҳқоннажод,
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Саҳ. 681.
Саҳ. 731.

Далеру бузургу хирадманду род.
Сипоҳе гузин кард аз озодагон,
Биёмад сӯи озарободагон.
Кунун доғдил назди хоқон шавем,
Зи тозӣ сӯи марзи деҳқон шавем.

13. «Осор-ул-боқия»-и Берунӣ (427 қамарӣ / 1035 мелодӣ).
Саҳ. Қутайба бини Муслим ҳар касро ки хатти хоразмӣ медонист аз
дами шамшер гузаронид ва онон ки аз ахбори хоразмиён огоҳ буданд
ва ин ахбору иттилоотро миёни худ тадрис мекарданд эшонро низ ба
дастаи пешин мулҳақ сохт бад ин сабаб ахбори Хоразм тавре пӯшида
монд, ки пас аз ислом намешавад онҳоро донист...
Саҳ. 344. ...дар ин рӯз подшоҳ бо деҳқонону барзигарон муҷолисат
мекард ва дар як суфра бо эшон ғизо мехӯрду мегуфт: “Ман имрӯз
монанди яке аз шумо ҳастам ва бо шумо бародар ҳастам зеро ақвоми
дунё ба корҳое аст, ки ба дасти шумо мешавад...
14. Фаррухии Сиистонӣ (429 қамарӣ / 1037 мелодӣ).
Чанд намуна:
Саҳ. 189.

Ҷаҳонро дидаму озмудам,
Шунидам гуфтаи тозию деҳқон.

Саҳ. 272.

Ҳар кас ба иди худ бикунад шодӣ,
Чӣ ибрию чӣ тозию чӣ деҳқон.
Як саф мирони балъамӣ биншаста,
Як саф пири солеҳ деҳқон.

15. Девони Унсурии Балхӣ (432 қамарӣ / 1040 мелодӣ).
Зи Чину Мочин якрӯя то лаби Ҷайҳун,
Зи турку тоҷик, аз туркамону ғузу хазар.
16. «Зайн-ул-ахбор»-и Гардезӣ (444 қамарӣ / 1052 мелодӣ).
Саҳ. 160. Ва дежи Аҳнаф ба Марврӯд (з) ӯ бино кард ва шаҳри
Марврӯд(з)ро биситад (з) ба сулҳ ва Абдуллоҳ бини Омир бо деҳқони
Ҳирот сулҳ кард...
Саҳ. 162. Ва чун Алӣ бини Абитолиб (рз) ба хилофат бинишаст, Хуросон
мар Ҷаъда бини Ҳубайраро бидод (з)... Нома бинавишт сӯи Бароз бини
Моҳуя, деҳқони Марв, то хироҷ гузорад. Ва Ҷаъда ба Марв омад(з) ва
Бароз ба ҳамаи деҳқонони Марв нома набишт ба тоат доштани Ҷаъда...
Саҳ. 135.
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17. Таърихи Сиистон (444 қамарӣ / 1052 мелодӣ).
Саҳ. 112. Пас шоҳи Сиистон... мубадону бузургонро пеш хонду гуфт:
«...сулҳ кунем». Ҳама гуфтанд: «Савоб ояд». Пас расул фиристод, ки мо
ба ҳарб кардан оҷиз нестем, чӣ ин шаҳри мардону паҳлавононаст...
савоб сулҳ кунад, ки деҳқон мегӯяд ва мо сулҳ дӯсттар аз ҳарб дорем”.
Амон доду фармон дод сипоҳро, ки силоҳ аз даст дур кунед...
18. Таърихи Байҳақӣ (470 қамарӣ / 1077 мелодӣ).
Саҳ. 407. (Ҳаводиси соли 422 қамарӣ): Ва нахуст ки ҳама дилҳоро
сард карданд бар ин подшоҳ он буд, ки Бусаҳли Зузанӣ ва дигарон
тадбир карданд дар ниҳон, ки моли байъатию васлатҳо, ки бародарат
Амир Муҳаммад додааст, боз бояд ситад, ки афсусу ғабн аст, коре
ноафтодаро афзун ҳафтоду ҳаштод бор ҳазор ҳазор дирам ба туркону
тозикону аснофи лашкар бигузоштан.
Саҳ. 533. Тозикон – ҷамъи тозик.
Саҳ. 609. Тозик – бо касри севум мухафафи тозик, дар назди туркон
маънии эронӣ дар муқобили турк дорад.
Саҳ. 1071. Деҳқон муарабу маъхуз аз деҳгони форсӣ. Мансуб ба деҳ
ва он дар қадим ба эронии асили соҳиби мулку замин аъм аз деҳнишину
шаҳрнишин итлоқ мешудааст...
19. «Сиёсатнома»-и Хоҷа Низомулмулк (485 қамарӣ / 1092 мелодӣ).
Саҳ. 146. Чун подшоҳ турк бошад ё тозик ё касе ки тозӣ надонад ва
аҳқоми шариат нахонда бошад, лобуд ӯро ба ноибе ҳоҷат ояд то шуғл
меронад ба ниёбати ӯ.
20. «Васиятнома»-и Низомулмулк (дар китоби Муште аз харвор) 485
қамарӣ / 1092 мелодӣ).
Саҳ. 152. Чун хабари вафоти мо бад-ӯ расад (ба Хоҷаи фақеҳ) шарт
азо ба ҷой оварад... ва дӯстони моро аз турку тожик бибинаду...
21. «Ал-нақиз»-и Абдулҷалили Қазвинӣ (558 қамарӣ / 1163 мелодӣ).
Саҳ. 135. Ин неъмат дар ин диёру билод муштарак аст аз миёни мусулмонону мушрикону ҷуҳудону муъминону муваҳидон... ва туркону тоҷикон.
22. «Таърих-ул-вузаро»-и Абураҷои Қумӣ (584 қамарӣ / 1188 мелодӣ).
Саҳ. 126. Мавохоту масофоти турку тозик муодоту муновот шуд.
23. Девони Анварӣ (585 қамарӣ / 1189 мелодӣ).
Саҳ. 147.
Турку тозики шумо ҷумла сагонанду харон,
Ки ба ҷуз хурдану хуфтан нашиносанд забон.
24. «Ат-тавасул ила тарассул»-и Баҳоваддини Бағдодӣ (588 қамарӣ /
1192 м).
Саҳ. 135. Маҳмуд он аст, ки ҳамгунонро аз дуру наздик ва турку
тоҷик дар ин ихтисос мусовот ҳосил бошад.
Саҳ. 146. Фармудем ки ба вақти доду ҳукм... миёни бегонаву хешу тавонгару дарвешу хурду бузурги тозику турк аз ин боб тофовут зоҳир надорад.
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25. Таърихи Табаристони Ибни Исфандиёр (613 қамарӣ / 1216 мелодӣ).
Саҳ. 147. Ҳазорон ҳазор раҳмати додор кирдугори Парвардигор
омурзгор бар тану ҷон... султони тозикон Алисфаҳбад-ул-аъзам...
26. Девони Атори Нишоб(п)урӣ (618-628 қамарӣ / 1221-1231 мелодӣ.
Саҳ. 136.
Чу яксонаст он ҷо турку тоҷик,
Ҳам аз Эрон ҳам аз Турон дареғо.
27. «Ҷавомеъ-ул-ҳикоёт»-и Авфӣ (620-630 қамарӣ/1223-1232 мелодӣ).
Саҳ. 147. Арза доштанд, ки бародари ту Султон Муҳаммад... ҳафтод
бор ҳазор-ҳазор бор дирам аз хазона ба туркону тозикону аснофи
лашкар додааст.
28. «Одоб-ул-ҳарб»-и Фахри Мудабир (627-633 қамарӣ / 1230-1235
мелодӣ).
Саҳ. 144. Бидон ки таъбияи рӯзи масоф бар ду гуна аст, яке ҷавқ
ҷавқи туркивор ва дигар гуна тоҷиквор, бо майманаву майсараву қалбу
ҷиноҳу соқа, ба расми Сосониён, ки подшоҳони аҷам буданд.
29. «Футуватнома»-и Суҳравардӣ (632 қамарӣ/1234 мелодӣ).
Саҳ. «136. Аммо сурати ин роҳро арабию аҷамию турку тоҷику
авому лашкарию аснофу туҷору ҳама кас битавонад варзидан.
30. «Нафсат-ул-масдур»-и Зайдарӣ (632 қамарӣ / 1234 мелодӣ).
Саҳ. 147. Аз хурду бузургу тозику турк ҳар ки офарида ки дар дил
муҳаббати ӯ омезишею дар ҷон муваддати ӯ овезише дошт... ҷудоӣ афтода.
31. Кулиёти Шамси Мавлавӣ (672 қамарӣ / 1273 мелодӣ).
Саҳ. 136.
Агар туркасту тоҷик аст,
Бад-ӯ ин банда наздик аст.
Чу ҷон бо тан, валекин,
Тан набинад ҳеҷ марҷонро.
Саҳ. 145.
Як ҳамлаву як ҳамла, к-омад шабу торикӣ,
Чустӣ куну туркӣ кун, не нармию тоҷикӣ.
Саҳ. 278.
Турку тоҷику араб гар ошиқанд,
Ҳамраҳанд аз рӯйи маънӣ дар савоб.
32. Куллиёти Саъдии Шерозӣ
Рӯи тоҷиконаат бинмой то доғи ҳабаш,
Осмон, бар чеҳраи туркони яғмоӣ кашад.
33. Таърихи Шоҳӣ (690 қамарӣ / 1291 мелодӣ).
Ҷумлаи мардуми ин хитта аз ғарибу бумию турку тозик инкор
менамуданд...
34. Таърихи васофи Адиб Абдуллоҳ (712қамарӣ / 1312 мелодӣ).
Саҳ. 136. Афви ӯ, ки мустақили асароти бандагон буд, мустақбали
ҷароими дуру наздику турку тоҷик мегашт.
Саҳ. 144.
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35. «Ҷомеъ-ул-таворих»-и Фазлуллоҳи Ҳамадонӣ (Таърихи Сомониён
ва... , 718 қамарӣ/1318 мелодӣ).
Саҳ. 5. Ин таърихи мухтасаре аст муштамил бар шарҳи ҳолу мақомоти
Султон Маҳмуд ибни Сабуктегин бини Сарнак бини Ағами Ёғуӣ ва бархе
аз аҳволи оли Сомон, ки хешони эшон буданд, ва аҳволи оли Буя, ва аз
ахбору осори мулуки тавоифу умарои атрофро мутазамин аст, ки ба
табаият лозим меояд, ба иборате ки ба идроку афшом қариб буд ва турку
тозик онро бидонанд. Ва аз такаллуфу тасаллуф дур бошем ва аз ҳикояте
ки аз услуби китоб баид буд таҷануб намоем.
36. Назории Қаҳистонӣ (720 қамарӣ / 1320 мелодӣ).
Саҳ. 148.
Эй офати ҷони турку тозик,
Бехобу хур аз ту дуру наздик.
37. «Таърихномаи Ҳирот»-и Сайфи Ҳиравӣ (721 қамарӣ / 1321
мелодӣ).
Саҳ. 131. Шоҳзода Чағатой аз ин маънӣ бағоят дар ранҷ шуд.
Муқарибони даргоҳи худро талаб дошт ва гуфт: «Бидонед, ки бародарам
Актой мусулмононро дӯст медорад... акнун чӣ маслиҳат мебинеду тадбири
ин кор чист?”. Умарои лашкару вуҷуҳи сипоҳи ӯ яксар замин хидмат ба
лаби изати муқбил дода... арза доштанд, ки бародарро дар хилват насиҳат
кунӣ, бошад ки сухани ту бишнавад ва тарки муҳаббати тожикон гирад».
38. «Тӯтинома»-и Имод бини Муҳаммад (730 қамарӣ / 1330 мелодӣ).
Саҳ. 148. Чандин ҳазор халоиқ аз турку ҳабашию тозику чинию
хутанию румию зангӣ... аҳрори даргоҳ... мегиранд.
39. «Маҷмаъ-ул-инсоб»-и Шабонкораӣ (733-743 қамарӣ/1332-1342
мелодӣ).
Саҳ. 137. Ҳайдари қасобро бо лашкаре аз муғулу тоҷик он ҷо
гузоштанд.
40. «Нузҳат-ул-қулуб»-и Ҳамдуллоҳи Муставафӣ Қазвинӣ (740
қамарӣ / 1339 мелодӣ).
Саҳ. 128. Тасуҷ қасабае аст бар ду марҳилаӣ табрез ба ҷониби ғарбӣ
ва дар шимолии буҳайраи Чичуст афтодааст... суконаш аз турку тоҷик
мамзуҷанд.
41. «Дастур-ул-афозил»-и Ҳоҷиби Хайроти Деҳлавӣ (743 қамарӣ /
1342 мелодӣ).
Саҳ. 137. Луғоти тозию туркию муғулӣ... ва забони муғону сурёнию
фалосифаи тоҷику ибронию забони розиёну ҳаҷариёну вилояти
Мовароуннаҳру истилоҳи шуарои ҳар шаҳр берун овардаву тартибу
таҳаҷӣ дода...
42. Таърихи Руёни Авлиёуллоҳ (746-765 қамарӣ / 1345-1363 мелодӣ).
Саҳ. 137. Малик Ардашер ба мақоми тағйир ҳишам ҷамъ карду бо
чаҳордаҳ ҳазор турку тоҷику ёйӣ рӯй ба Руён ниҳод.
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43. «Дастур-ул-котиб»-и Муҳаммад бини Ҳиндушоҳ (767 қамарӣ /
1365 мелодӣ).
Саҳ. 137. Аз лашкариёну ақвоми муғулу тоҷику луру акроду атроку
аъробу халҷон...
Саҳ. 148. Дуру наздику турку тозик сар бар хату мутовиату
мувофиқат ниҳоданд.
44. Девони Ҳофизи Шерозӣ (792 қамарӣ/1390 мелодӣ).
Эй баста камар зи дуру наздик,
Саҳ. 137.
Бар хуни тамом турку тоҷик.
45. «Мусомират-ул-ахбор»-и Оқсароӣ (қарни 8 қамарӣ).
Саҳ. 137. Бо ҳазорае аз лашкари муғул ва мисли он аз тоҷик ва бар
сари авлоди қиромон бад-он вилоят рафт.
46. «Саодатнома»-и Алии Яздӣ (801 қамарӣ / 1398 мелодӣ).
Саҳ. 175. Рӯзи одина бисту ҳаштум моҳ чун аз сайд фориғ шуданд ҳашт
куруҳ роҳ қатъ фармуда дар киштзоре нузул фармуданд (ки) дар нузҳату
сафо чун ҷойи хирадманд, ва дар хазрату тароват ғайратнамои марғзори
Ирам, ба мавзеъе ки онро Ҷаҳон хонанд ва сарҳади Кашмир аст. Ва шаби
шанбе бисту нӯҳум моҳ аз мавзеъи Ҷаҳон кӯч карда ва чаҳор куруҳ роҳ
рафта ба канори оби Дандана расиданд. Ва дар ҳамон рӯз аз пул убур
фармуданд. Ва дар гузаштан аз он пул дарвешони лашкарро аз турку тоҷик
мувоинату мусоидат намуданд. Ва Амир Шоҳмалику Ҷалолулисломро
маъмур гардониданд, ки маҷмуи лашкарро аз пул бигузаронанд.
47. «Зафарнома»-и Низомиддини Шомӣ (804 қамарӣ / 1401 мелодӣ).
Саҳ. 137. Аз атрофи мамолики Турону Эрон, аз турку тоҷику араб
ашрофи тавоиф аз содоту уламову машоиху қузот... ҷамъ буданд.
48. «Тузук»-и Темурӣ (807 қамарӣ / 1404 мелодӣ).
Саҳ. 90. Ҳар тоифаву ҳар қабила аз турку тоҷику арабу аҷам, ки ба
давлатхонаи ман даромаданд бузургони эшонро к(г)иромӣ доштам ва
соири эшонро фарохури аҳвол навозиш намудам. Ва ба ниёкони эшон
некӣ кардам ва бадони эшонро ба бадии эшон супурдам...
Саҳ. 166. Рӯзе ки мамлакати Туронро мусахар сохтам ва дар тахтгоҳи
Самарқанд бар сарири салтанат ҷулус намудам ба дӯсту душман яксон
сулук кардам. Умарои Бадахшону баъзе умарои қушунот аз турку тоҷик,
ки ба ман бадиҳо кардаву ҳелаҳо барангехтаву бар ман шамшерҳо кашида
буданд ва аз кирдори нописандидаи худ мутаваҳим мебуданд чун ба ман
илтиҷо оварданд чандон эҳсон кардам, ки шармандаи инояту эҳсони ман
шуданд. Ва ҳар касро ки ранҷонида будам ба эҳсону инъом талофии
ранҷиши вай кардам ва ба маротиби лоиқ эшонро имтиёз бахшидам.
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49. «Мунтахаб-ул-таворих»-и Муини Натанзӣ (816-817 қамарӣ / 14131411 мелодӣ).
Саҳ. 138. Саворон аз таҳури тоҷику мардонагӣ пиёдагони риҷола
мутааҷиб монда, аз саҳми тири дилдӯзу санги оташафрӯз инон тофтанд.
Саҳ. 148. Чун тозикро дар маҷлиси хоси ӯ ихтиёр тамом буд, умарои
муғул ба танг омаданд.
50. Фароиди Ғиёсӣ (нимаи аввали қарни 9 қамарӣ).
Саҳ. 138. Аз дуру наздик пеши турку тоҷик осори он ба зуҳур
пайвандад.
Саҳ. 149. Дуру наздику турку тозик сар бар хати фармони он сояи
яздон ниҳодаанд.
51. «Ҷомеъи муфидӣ» Шоҳ Неъматуллоҳи Валӣ (827-834 қамарӣ /
1424-1430 мелодӣ).
Саҳ. 137.
Турку тоҷикро ба ҳамдигар,
Хасмию гирудор мебинам.
52. «Зубдат-ул-таворих»-и Ҳофизи Абру (830 қамарӣ / 1427 мелодӣ).
Саҳ. 702. Ҷилди 2. Ва Амир Ҳоҷибек ҳар рӯз як бору ду бор ба ҷанг
берун меомад ва лашкари турку тозик, ки бо Амир Оқ буқу Баҳодур
омада буданд ҷангҳои мардона карданд...
Саҳ. 780. Ҷилди 2. ...ҷумҳури тавоифи дуру наздик аз туркон порсию
тозик дил бар хироҷ гузоридану боҷ супоридан ниҳода ба тавъу рағбат
ба вазифаи хидматкорию бурдорӣ машғул гашта.
53. «Ҷуғрофия»-и Ҳофизи Абру (833 қамарӣ / 1429 мелодӣ).
Саҳ. 186. Ҷилди 3. Хабар расид, ки умарои авғону ҷурмову аҳшом
сари тамарруду фитна доранд. Ва Амир Муҳаммади Ҷурмоӣ муқаддами
эшон аст бо Гударз дар қалъаи Серҷон мутаҳасин шудаву фитна
ангехта. Амир Ӯку салоҳ чунон дид, ки паҳлавон Алии Қурчӣ, ки дар
айёми Султон Аҳмад ҳокими авғон буд бо лашкаре аз турку тозик
мутаваҷеҳи ҳазора шаванду дафъи фитна намоянд.
54. «Таърихи Язд»-и Ҷаъфарӣ (850 қамарӣ / 1446 мелодӣ).
Саҳ. 138. Муаллифи ин рисола... чунин гӯяд, ки чун аз таърихи
кабир... ки аз ибтидои офариниши оламу одам... ва машоҳир аз арабу
аҷаму турку тоҷик... боз пардохтам ин рисола ҷамъ кардам мавсум ба
“Таърихи Язд”.
55. Озарии Тусӣ («Маҷмаъ-ул-фурс»-и Сурурӣ, 866 қамарӣ / 1462
мелодӣ).
Саҳ. 149.
Ҳар ду аз ақрабои наздиканд,
Филмасал гарчи турку тозиканд.
56. «Осор-ул-вузаро»-и Ақилӣ (нимаи дувуми қарни нӯҳуми қамарӣ).
Саҳ. 138. Овоз дод ки Абулҳасани Ақилиро бихонед то мушриф бошад,
ки ин тоҷикон ҳама яке бошанд ва муҳобо кунанд дар пайғоме, ки диҳам.
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57. Матлаъи Саъдини Самарқандӣ (875 қамарӣ / 1470 мелодӣ).
Саҳ. 8. Ҷилди 1. Сарбадорон дар садади раҳо сохтани кишвар аз қайди
тасаллути муғулону ғуломони ҳалқа ба гӯши турку тоҷики онон буданд.
Ва дар ин роҳ ҳар чанд хуш дурахшиданд ва ҳатто Туғотемурхон охирин
амири доиядори муғулро дар саропардаи хеш ба хоку хун кашиданд, вале
давлати мустаъҷале доштанд ва пас аз ҷанги Зова дар 13 Сафари соли 743
ҳиҷрӣ, ки амир Ваҷиҳиддин Масъуд сарбадоре аз мулки Ҳусейн карат
шикаст хӯрд. Сарбадорон дигар камар рост накарданд ва ҳукумате ба
нотавонӣ танҳо бар Сабзавору Нишоб(п)уру атрофи он доштанд, то ин ки
Темур охирини онон Хоҷа Алӣ Муайидро ба фусуну афсун дар ҳалқаи
итоати хеш даровард.
Саҳ.68. ҷилди 1. Эшон ба сухани малик илтифот накарданду гуфтанд
тозик моро метарсонад. Шаҳзода Ясур бо султон мухолифат накунад ва
лашкари ӯ низ чандон нест, ки ба Хуросон тавонад омад.
58. «Таърихи Табаристону Руёну Мозандарон»-и Маръашӣ (881
қамарӣ / 1476 мелодӣ).
Саҳ. 138. Лашкари турку тоҷик то Руён даромад ва ғорату тороҷи
маҳкам карданд.
Саҳ. 149. Гуфт мобайни турку тозик масолики торику маҳолики
борик дар миён аст.
59. «Равзот-ул-ҷинот»-и Исфазорӣ (899 қамарӣ / 1494 мелодӣ).
Саҳ. 113. ...тозикон бағоят мардуми кису муҳандис бошанд, хоса
мардуми Ҳирот, ки дар шароити ҳазм, ва тасмими азм, ва қавоиди разм,
ва масолеҳи базм саромади аҳолии оламанд....
60. «Равзат-ул-сафо»-и Мирхонд (903 қамарӣ / 1497 мелодӣ).
Саҳ. 3316. Ва дар он мавзеъ рӯзе чанд иқомат намуда то асҳоби атроф
муҷтамаъ гаштанд. Он гоҳ бо лашкари бузург аз тоҷику турк равон шуд
ва то зоҳири шаҳри Ҳирот дар ҳеҷ макон таваққуф нанамуд...
Саҳ. 3366. Атобак назлҳои гаронмоя аз зарнақду ҷавоҳиру
зародхонаву боргоҳу олоти шаробхонаву матбаху ғуломони турку
тоҷику ҳабашию ҳиндӣ ба хидмати султон фиристод...
61. «Дастур-ул-вузаро»-и Хондамир (914 қамарӣ / 1508 мелодӣ).
Саҳ. 150. Фармони Ҳумоюн нифоз ёфт, ки сардории лашкари
мутаалиқ ба вай бошад.
62. Таърихи Хонии Лоҳиҷӣ (920 қамарӣ / 1514 мелодӣ).
Саҳ. 139. Лашкаре аз турку тоҷики дуру наздик ҷамъ омада буданд.
63. «Ҳабиб-ус-сияр»-и Хондамир (930 қамарӣ / 1524 мелодӣ).
Саҳ. 374. Ҷилди 3. Амири донишманд гуфт: “Эй тозики булфузул ту
ба кадом иститоат аз тоати ман тақоуд намудӣ ва бо ин чанд рустоии
маҷҳул дар ин қалъа хазидӣ?”.
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64. Бобурнома (937 қамарӣ / 1530 мелодӣ).
Саҳ. 83. ...ақвоми мухталиф дар вилояти Кобул бисёр аст. Дар
ҷилгаҳову майдонҳо атроку эмоқу аъробанд. Дар шаҳру баъзе деҳҳо
тоҷиконанд ва дар баъзе мавозеи дигар ва вилоёт аз пашаию парончаву
тоҷику туркию афғононад. Ва дар кӯҳистони Ғазна ҳазораву навказрӣ
аст, дар миёни ҳазора баъзе ба забони муғул ҳам сухан мекунанд.
65. «Аҳсан-ул-таворих»-и Румлу (985 қамарӣ / 1577 мелодӣ).
Саҳ. 139. Дуруштиро шиори худ сохтаву турку тоҷикро ранҷонидаву
рамонид.
66. «Хулосат-ул-таворих»-и Қозии Аҳмади Қумӣ (999 қамарӣ / 1591
мелодӣ).
Саҳ. 139. Ҷамъе аз тоҷикони хушомадгӯй ки дар хидмати Навоби
Комёби Аъло буданд ҳамеша суханони муваҳиш навишта мефиристоданд.
67. Таърихи Фаришта (1018 қамарӣ / 1609 мелодӣ).
Саҳ. 29. Ёфс ба муҷиби ҳукми падар, ба ҳудуди машриқу шимол рӯй
ниҳод. Дар он мулк ӯро фарзандон падид омаданд. Аршади авлод, Турк
ном дошт. Ва ҷамиъи Туркони рӯзгор аз муғулу ӯзбеку ҷағатою
туркманони Эрону румия аз насли ӯянд. Ва писари дувуми Ёфс Чин ном
дошт, ки мулки Чин бад ӯ мавсум аст. Ва фарзанди севуми Ёфс Арус аст
ки фарзандонаш сарҳади мамлакати шимолро то зуламот фурӯкаш карда,
ободон сохтаанд, аҳли тоҷику ғуру сақлоб аз насли ӯянд.
68. Девони Назирии Нишоб(п)урӣ (1021-1023 қамарӣ/1612-1614
мелодӣ).
Саҳ. 139.
Шуд ғайрати кору бори ишқат,
Зунор миёни турку тоҷик.
69. «Нақоват-ул-осор»-и Маҳмуди Натанзӣ (998 қамарӣ / 1590
мелодӣ).
Саҳ. 150. Бо нӯҳ кас ки панҷ нафар турк ва чаҳор нафар тозик
буданд, бар болои пуштае ронда фуруд омад.
Саҳ. 152. Бо баъзе аз акобиру мутаинони тозикия монанди Мирзо
Муҳаммади Муншӣ ва масҳуб ҷамъе касир аз қурчиёни ғозиён зоҳир шуд.
70. «Эҳё-ул-мулук»-и Малик Шоҳҳусейни Сиистонӣ (1028 қамарӣ /
1619 мелодӣ).
Саҳ. 140. Ба эҳзори лашкариён амр шуд дар ду се рӯз, се ҳазор кас аз
турку тоҷик ба ҳам расид.
71. Девони Толиби Омулӣ (1036 қамарӣ / 1627 мелодӣ).
Саҳ. 140.
Теғ мебояд гушуду ишқ мебояд кашид,
Нест дар туркӣ намак, тоҷик мебояд шудан.
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72. «Таърихи Гелон»-и Фуминӣ (1038 қамарӣ / 1628 мелодӣ).
Саҳ. 140. Аз тарадудоти урдуву тавақуоти муқарибону умаро аз
турку тоҷику ҳинду ба танг омада... беиҷозат... равонаи Гелон мешавад.
Дареғо ки султони Гелон намонд,
Дареғо ки Маҳмуди Султон намонд.
Зи зулму ҷиноёти тоҷику гил,
Зи Исҳоқия шаҳ ба Гелон намонд.
73. «Оламоро»-и Аббосии Искандарбеки Муншӣ (1052 қамарӣ / 1642
мелодӣ).
Саҳ. 139. Наҷми Сонӣ ва чанд нафари дигар аз аёни турку тоҷикро
гирифта ба миёни худ бурданд.
Саҳ. 150. Нудамову мутрибон ки мардумони тозик буданд, аз бими
шамшер сари худ гирифтанд.
74. «Ҳадиқат-ул-салотин»-и Мирзо Низомиддини Шерозӣ (1053
қамарӣ / 1643 мелодӣ).
Саҳ. 140. Аз мароҳими хоқон сикандар мақом мардуми дуру наздику
турку тоҷик баҳраманд мегарданд.
75. Девони Калими Кошонӣ (1061 қамарӣ/ 1651 мелодӣ).
Саҳ. 140.
Ғариқи раҳмати ӯ дуру наздик,
Ғуломи ҳимати ӯ турку тоҷик.
76. «Дураи нодира»-и Маҳдихони Астарободӣ (1160 қамарӣ / 1747
мелодӣ).
Саҳ. 150. Оламро аз зулм бар чашми турку тозик торик карда.
Козими Марвӣ (1160 қамарӣ/1747
77. “Оламорои нодирӣ”-и
мелодӣ).
Саҳ. 141. Хотири дуру наздику турку тоҷикро ба вазоифи бедареғ
тасало бахшиданд.
78. Рӯзномаи Мирзо Муҳаммади Калонтари Форс (1160-1199 қамарӣ
/ 1747-1785 мелодӣ).
Саҳ. 14165. Як сол набуд, ки даҳ рӯз хонаам аз меҳмон холӣ бошад...
аз Илчиёни Руму Бағдод... курду турку тоҷику арабу аҷаму ҳинд.
79. «Ҷаҳонгушо»-и Нодирӣ (1171 қамарӣ / 1758 мелодӣ).
Саҳ. 422. Эшон низ ночор он чи аз хешу бегона ва ҳам шаҳрию ҳам
хонаву дуру наздику турку тоҷик дида ё надида ва исмашро шунида
буданд, шарики худ ба қалам медоданд.
80. Таърихи Аҳмадшоҳӣ (1187 қамарӣ / 1773 мелодӣ).
Саҳ. 142. Саҳибихтиёрии қатъу фасли муҳимоти акрод ба уҳдаи
Ҷаъфархон ва ҳалли ақди умури атрок ба Юсуфалихони Ҷалоир ва
интизоми корҳои аъробу ҷамоати тоҷикия ба зиммаи банда...
Баргардон аз форсӣ: Бобомуллоев Борбад
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А. Девонақулов
ТОЉИК
Ба ин унвон аз миллате ёд мешавад, ки дорои таърихе атиқа ва тамаддуне ғанӣ аст ва дар риштаҳои гуногуни ҳаёти фарҳангӣ ва иқтисодиаш асрор ниҳон аст. Калимаи тоҷик дар хазинаи луғавии забони азимушшаъни форсӣ маонию арзишҳои бешуморе дорад ва бешак мушаххасоти комили он дар ин гуна мақолаи кучак намегунҷад. Бинобар ин,
умедворем, ки забоншиносон, муҳаққиқону адибон дар кашфи асрори
ин калима имрўз ва фардо ҷиддӣ машғул ба кор гарданд.
Дар мавриди истилоҳи «тоҷик» ҳарчанд шарқшиносон ва донишмандони олам таҳқиқоти пурарзиш кардаанд, боз ҳам метавон домани
баҳсу андешаро густариш дод, зеро дар таълифоти баъзе аз уламо ҳанўз ба
норавшанӣ ва шакку шубҳа дучор меоем. Маълумоти мавҷудаи ононро
метавон ба ду бахш қисмат намуд: Бахши аввал маълумоти фарҳангӣ ва
фикру пешниҳоди муҳаққиқон дар бораи калимаи тоҷик ва маънои он.
Муаллифони фарҳангҳои қадим ва ҷадид аз қабили «Ғиёс-уллуғот», «Мунтахаб-ул-луғот», «Фарҳанги Рашидӣ», «Бурҳони қотеъ»,
«Сироҷ-ул-луғот», «Латоиф-ул-луғот», «Низом-ул-атбоҳ», «Анҷуманоро», «Онандроҷ», «Фарҳанги Низом», «Фарҳанги форсӣ» «Луғатномаи
Деҳхудо» ва ғайра калимаи тоҷикро мавриди баррасӣ қарор дода, аммо мафҳуми луғавӣ ва истилоҳии онро ба таври гуногун изҳор кардаанд.Тибқи ин баёноти сарчашмаҳои фарҳангии тоҷик пеш аз ҳама номи
қавм ва миллиятро баён мекунад.
Чунон ки дар «Бурҳони қотеъ» «тоҷик бар вазни солик аст ва
тоҷик ғайри араб ва туркро гўянд.», дар «Фарҳанги форсӣ» тоҷик
(тоҷик) ва тот (раъият) ва ҷик (пасванди тасғир) буда, умуман ғайритурк. Он ки турк ва муғул набошад. Бештар фарҳангҳои зикршуда бар
ҳамин ақидаанд, аммо дар фарҳангҳои дигар тазоди фикри болоро мебинем. Чунон чи муаллифи «Ғиёс-ул-луғот» менависад: «Тоҷик авлоди
араб, ки дар Аҷам бузург шуда бошад ва аксари эшон савдогар
бошанд». Дар мавриди дигар, навиштаи фарҳанги
«Онандроҷ»
аҷибтар аз он чизе аст, ки хондем. Ў менависад: «Тоҷик арабзодае, ки
дар Аҷам калон шавад ва номи вилоят ва тоифаи ғайриарабӣ бошад.
Ва дар «Луғоти туркӣ» ба маънии «аҳли Фурс» навишта.


Мирзо Шукурзода. Тољикон дар ќаламрави Ориёно. Чопи дувум. Гирдоварї ва
пажўњиши Мирзо Шукурзода.- Душанбе: Деваштич, 2009. – С. 337-341.
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Аз шарҳи муаллифони ин ду луғатнома ва луғатномаҳои дигар бармеояд, ки дар замонҳои хеле қадим ба сабаби ҳамсоягии мардуми араб бо
мардуми Эронзамин арабҳоро «тозик» меномидаанд. Чунон чи дар
ҳошияи «Бурҳони қотеъ» мехонем: «Эрониён қабилаи Тай аз сарзамини
Яманро, ки бо онон тамоси бештар доштанд (дар замони Анушервон
Яман мустаъмараи Эрон шуд), «тозӣ» ва мансубон бад-онро «тозик»
мегуфтанд ва сипас ин итлоқро бо ҳама араб таъмим доданд».
Муаррихи машҳур Бартолд ақидаи худ дар бораи калимаи тоҷикро бар асоси ҳамин санад қувват бахшидааст ва дар мавриди гуфтаи
«Ғиёс-ул-луғот», ки бар асоси он «аз тоҷик гоҳе савдогар мурод бошад»
мегўяд, ин сухан ҳақиқати таърихӣ дорад, зеро тиҷорат оламу одам
шинохтан аст ва василаи бузурге барои ошноии ашхосу қабоилу халқҳо
ва ҳатто давлатҳо ба шумор меравад. Тоҷикон аз қадим барои ин рукни
муҳими зиндагӣ аҳамияти хос қоил буданд. Самарқанду Бухорову Балху
Хуҷанду Кобулу Ҳироту Машҳаду Нишопур аз аввал амокини аслии зисти онҳо будааст ва онҳо як умр ба тиҷорат машҳур будаанд. Аз ин лиҳоз
низ исми тоҷик ҳикмати зиёде дар худ ниҳон дорад.
Дар «Фарҳанги форсӣ» чунин сабт шудааст: 1-тоҷик: ғайриараб ва
турк ва мардуми порсӣ. 2.Ва мардуми арабе, ки дар мамолики порсон
зойида шуда ва бузург гашта баромада бошанд. 3.Ва ғуломи озода, ки
машғули зироату кишоварзӣ бошад. Ин маълумот ҷуз такрори фикрҳои
пешин чизе нест, вале бо тозагиш монанди маълумоте ҷадид диққати моро
ҷалб мекунад. Ифодаи «ғуломи озода, ки машғули кишоварзӣ ва зироат
бошад» хеле аҷиб аст, зеро тоҷикҳо ҳама умр ба дастранҷи хеш даштҳову
кавирҳо ва доманакўҳҳоро мубаддал ба боғу бўстон кардаанд ва табиати
мардуми бумӣ ҳамеша моил ба кишту шиёр ва эҳёи зиндагӣ будааст. Албатта ин нукта мавзуе аст, ки тақозои бахше дигарро дорад. Аммо чун иттилои бештари фарҳангнависонро бозрасӣ кунем, метавон хулосаи зеринро қотеона ҷонибдор шуд: «Тоҷик» мардуме ғайритурк ва ғайриараб, ки
дар Мовароуннаҳр сокин бошанд. Сониян, калимоти «тоҷик», «тозӣ» ва
«тоҷик» замоне мафҳуми арабро ифода мекарданд, яъне арабҳое, ки аз
марокизи хеш берун монда ва ба камол расидаанд. Ва билохира калимаи
тоҷик баёнгари мафҳуми савдо ва савдогар ва ашхосе маишӣ будааст.
Дар олами илм низ калимаи тоҷик ба унвони истилоҳ ва ҳам ба унвони луғат диққати донишмандони ватанию хориҷиро ҷалб намудааст.
Баъзе аз онон ба ин истилоҳ таваҷҷуҳи вижа зоҳир кардаанд ва баъзе дар
мавриди он суханоне саҳлу сустниҳод гуфтаанду рафтаанд. Аз ҷумла Бартолд, устод Айнӣ, Ғафуров, Боровков, Карл Риттер, Хаников, Пантосев,
Будаков, Делягард, Масловский, Юсти, Катермал, Нёлдеки, Хартман,
Умняков, Розен Филд, Климчитский, Берёзин, Кримский, Астробон, Ан-
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дреев, Бабринский, Мюллер, Маликушшуарои Баҳор, Муҳаммад Муин,
Бекмурод Сиёев ва ғайра, ки маонии луғавӣ, истилоҳӣ ва давраҳои таърихии калимаи тоҷикро мавриди таҳқиқ қарор додаанд.
Фикрҳо аксар мухталиф ва баҳсталабанд ва умдатан метавон
фармудаи аксари ононро чунин таъйид намуд:
Калимаи тоҷик дар ибтидо аз калимаи тозии «тай» буда, ба
маънии араб истеъмол мегардад. Ин фикрро, махсусан Бартолд пешниҳод намуда, чунин исбот мекунад, ки туркони дашту саҳро баъд аз
форсҳои Осиёи Марказӣ дини исломро пазируфтанд. Аз ин рў дар
тарғиб ва таҳкими ислом нақши мардуми эронзамин кам нест. Чун
туркҳо ба ҳукми арабҳо ойини исломро қабул мекарданд ва форсиёни
Мовароуннаҳр низ дар ин кор ҳамдўши арабҳо буданд, ба ин хотир
туркон онҳоро ҳам «тозӣ» меномиданд.
Баъдтар онҳо чун тафовути байни араб ва форсро дарк карданд ва
барои шинохти форсиёни Мовароуннаҳр аз аъроб ононро «тоҷик» ё
«тозик» номиданд. Боз ақидае аст, ки гўё калимаи тоҷик аз калимаи тот
ба вуҷуд омадааст. Яъне тот ба маънии раъият ва «ҷик» ҳамчун пасоянд. Гурўҳе мехоҳанд собит кунанд, ки истилоҳи «тоҷик» аз калимаи
«таг» ва «так» ба вуҷуд омадааст. Гурўҳи дигар пайдоиши ин калимаро
бо истилоҳи чинӣ «тяо-чзӣ» марбут донистаанд. Гурўҳе бар ин ақидаанд, ки исми тоҷик дар иртибот бо тоҷ ва ё кулоҳ падид омадааст.
Чунон чи Хаников, Боровков, Будаков, Масловский, Бекмурод Сиёев
ва дигарон ҷонибдори ин ақидаанд. Дар ин миён шарқшинос Хаников
саҳве ҷиддӣ содир кардааст, ки қисмате аз хатои ўро Бекмурод Сиёев
дар мақолае бо унвони «Истилоҳи тоҷик ва решашиносии он» ислоҳ
менамояд. Хаников изҳор менамояд, ки калимаи тоҷикро арабҳо ҳамчун ифодагари ойини зардуштӣ дониста, бо он таҳдид мекардаанд. Талаффуз ва навиштори ин калима то асри XVII хатарнок буда ва гўё
фақат дар асри Бобуршоҳ мо ба ин калима бархўрд мекунем. Эшон барои тасдиқи фикри хеш менависад, ки дар «Фарҳанги Рашидӣ» ва дигар
осори хаттии асрҳои XI ва XVII сабт нашудани ин калимаро сабаб
ҳамин будааст. Аммо Хаников огоҳ нест, ки дар осори Маҳмуди
Қошғарӣ, Юсуфи Баласоғунӣ, Байҳақӣ (асри XI), Ҳаким Саноӣ, Саъдии
Шерозӣ (қарни XII) ва ғайра калимаи тоҷик борҳо мавриди истифода
қарор гирифтааст. Ғайр аз он чи ки Сиёев зикр менамояд, ин калимаро
дар даҳҳо маъхази қадимтар аз онон низ метавон дид.
Муаллифи «Таърихи Қозонӣ» (садаи XIII, XIV) дар бораи фаҳму
идроки вазирони рўзгори муғул чунин ёдовар мешавад: «Вузаро ва
ҳукамои тозик даст аз эшон боз надоштанд ва агар муфсиде мехост, ки
арзи эшон бибарад, монеъ мешуданд». Мутаассифона, Хаников бар
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асоси ягона нусхаи ноқиси «Фарҳанги Рашидӣ» чунин ҳукм меронад:
«Мо дар нусхаи дигари ин фарҳанг роҷеъ ба калимаи тоҷик маълумоти
зайлро дарёфтем: тоҷик, тозик ва тоҷик, ҳар се луғат ба касри солис,
ғайри мардуми турк, ки дар Аҷам бошанд.
Аз калимаи тоҷ ба вуҷуд омадани истилоҳи тоҷик ба назари Бартолд машкук менамояд, ки то андозае ҳақ ба ҷониби эшон аст, зеро тоҷ
калимаи арабӣ буда, ба забони форсӣ пас аз ҳуҷуми арабҳо ба ин
сарзамин ворид гардидааст. Гузашта аз он, калимаи «тозик» тибқи нишондоди Муҳаммади Муин лафзи паҳлавӣ буда, дар ибтидо тозӣ ва
баъдтар ба тозик бадал гардидааст. Модоме ки тозик сирф калимаи
паҳлавӣ аст, пас ҳеҷ иртиботе ба «тоҷ»-и арабӣ надорад.1 Аз ҷониби
дигар, аҷаб нест, ки мардуми турк сокинони Мовароуннаҳрро дар ибтидо тот номидаанд ва баъдтар барои фарқ гузоштани онон аз тозӣ,
яъне аз араб, онҳоро тоҷик номида бошанд. Аз сўйи дигар халқе, ки дар
ин қисмати Эронзамин аз аввал сукунат дошт ва соҳиби забону ойину
кеши хосе буд, бидуни шак номи унвони худро низ бояд дошта бошад.
Пас чаро иддае аз муҳаққиқини муҳтарам ҷони хешро дар азоб ниҳода,
тоҷикро бо араб ё турк, ки аслан решае дар ин марз надоранд, илҳоқ ва
махлут месозанд?
Ва боз ишораи ховаршиносони гиромӣ таваҷҷуҳи моро то андозае
ба он ки калимаи «тоҷик» аз «тохтан» бармеояд, ҷалб намуд. Зеро калимаи паҳлавии «тоз» ба шакли масдари «тохтан», яъне «тоз» шабоҳат
дорад. Дар поварақи «Бурҳони қотеъ» аз Муҳаммад Муин чунин ишорае мебинем: «аз тоз (нисбат), дар паҳлавӣ тозик».
Акнун мо калимаи «тоз»-и паҳлавиро дар фарҳангҳо меҷўем. Дар
ҳамон «Бурҳони қотеъ» дар мавриди ин калима чунин мехонем: «Тозмаъшуқ ва маҳбубро гўянд ва ба маънои тозанда низ омадааст». Ва дар
«Фарҳанги Рашидӣ» низ дар баробари дигар маъниҳо «ба маънии
маҳбуб гуфта» дар осори бузургони адабиёт ҳамчунин, аз ҷумла дар
«Шоҳнома» мехонем:
Бад-ў гуфт модар, ки эй този мом,
Чӣ будат, ки гаштӣ чунин зардфом?
Чунон ки дарёфтем, ин ҷо тоз ба маънои маҳбуби модар, дўстдори
модар ё ҷони модар ба кор рафтааст ва дар як байти Сўзании Самарқандӣ калимаи тоз чунин ифода гардидааст:
З-он рўй, ки доми дили ҳар тоз мудом аст,
Мавлои мудомему мудомему мудомем.
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Агар ба вуҷуд омадани «тозик»-и паҳлавӣ аз калимаи «тоз»-и
паҳлавиро ҳамчун тарзи калимасозии «пешоник» (он ҳам дар забони
паҳлавӣ) қабул бинамоем, ба ҳақиқат наздиктар аст. Ба иловаи ин «Дар
Фарҳанги истилоҳоти илмӣ» калимаи тозӣ ба тариқи зайл ташреҳ гардидааст: «Тозӣ сурати фалаки кучаке воқеъ дар нимкураи самовии шимоли Каҳкашон маъруф дар ин сурати фалакӣ аст». Ҳамчунин дар
«Фарҳанги Онандроҷ» аз қавли Фарзонаи Баҳром ибни Фарзонаи
Фарҳод ривоят оварда мешавад:
«Тоз номи яке аз писарони Сиёмак буда, тозиён аз насли ўянд. Ва аз
баъзе таворих низ чунин маълум мешавад, ки Тоз писарзодаи Сиёмак ибни
Мишо ибни Каюмарс буда ва падари ҷумла араб аст ва нисбати тамоми
араб ба тоз мерасад, чунон ки нисбати ҳама аҷам ба Ҳушангшоҳ мерасад».
Агар ин ки истилоҳи тозик мафҳуми арабро ифода кунад, ба
ҳамин ривоят иртибот дошта бошад, пас мавҷудияти чунин ривояте, ки
наҷоди эрониёнро ба Ҳушангу тўрониёнро ба Тоз мансуб медонанд,
низ аз эҳтимол дур нест, зеро дар таърихи мардуми Эронзамин ривояте
аст, ки Туронро деҳ ва Эронро шаҳр ҳисоб мекарданд. Албатта, ин гумонҳо ба таҳқиқоти амиқи илмӣ ниёз доранд.
Хулоса, агар калимаи тоҷик маънои халқу миллият ва мардуми
Мовароуннаҳрро ифода бинамояд, пас луғате ба маънои алоқаманд ба
эҳсосоти наҷиби инсон ва ишқу муҳаббат аст, яъне тоҷикон ба маънии
ишқварзон ва ошиқпешагон омадааст. Ҳамчунин аждоди тоҷик, чунон
ки таърих гувоҳ аст, ба илми нуҷум муътақиду алоқаманд будаанд.
Шояд ҳамон маликаи «тозӣ», ки ифодакунандаи суръати фалаки хурд
дар самовот буда ва ситораи Каҳкашонро дар оғўши худ ҷо додааст,
муҷиби пайдоиши «тозик»-и паҳлавӣ шуда бошад ва пас аз истилои
арабҳо тозик ба тоҷик мубаддал гардидааст.
ПАЙНАВИШТ
1. Чун тоҷик вожаи сирф паҳлавист, аҷаб не калимаи «тоҷ» ҳам
баргирифта аз ҳамин реша бошад (М.Ш.).
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Н. Неъматов
ДАР БОРАИ ЭТНОНИМИ «ТОҶИК»
Истилоҳи «тоҷик» дар маъхазҳо каме дертар, дар нимаи якуми асри
ХI пайдо шудааст. Ин ном аз берун наомада, балки худи халқ худро ҳамин
тавр номидаанд. Дар маъхазҳои асри Х ин истилоҳ ба маънои номбурда
дучор намеояд. Масалан, дар «Ҳудуд-ул-олам» зери истилоҳи «тозӣ»
арабҳо дар назар дошта шудаанд.1 Аз ин рў муҳаққиқон тахмин мекунанд,
ки истилоҳи «тоҷик» то миёнаи асри ХI номи аслии аҳолии муқимии зироатии Мовароуннаҳр, Хуросон ва шимолии Афғонистон гардидааст.2
Дар масъалаи пайдоиши ин истилоҳ ақидаҳои гуногун мавҷуданд.
Аз ҷумла, таъбири халқии калимаи «тоҷик» чун «шахси тоҷдор» (аз
тоҷикии «тоҷ») мавҷуд аст.3 Ҳанўз К. Риттер маънои «тоҷик»-и Қошғарро
чун бюргер, яъне шаҳрӣ шарҳ дода буд.4 Академик В.В. Бартолд чунин
меҳисобид, ки ин истилоҳ аз номи қабилаи араб–«тай» пайдо шудааст.5
Охирӣ дар забонҳои форсии миёна ва арманӣ ба «тачик» ҳба маънои
«араб»] мубаддал гардид ва ин ном ба Осиёи Миёна ва Хитой ҳдар транскрипсияи хитоӣ да-ши] роҳ ёфт. Дертар шакли «тазик» ҳва «тазӣ»] ба
вуҷуд омад, ки онро аҳолии туркизабони Осиёи Миёна ба «теҷик» табдил
дод. Ба мафҳуми он замон ҳар шахси мусулмоншуда араб мегардид. В.В.
Бартолд тахмин мекард, ки туркҳо на фақат арабҳо, балки намояндагони
ислом ва маданияти «мусулмонӣ»-и ба наздашон, ба дашт омадаро, ки
дар байнашон аҳолии эронизабони Осиёи Миёна ва Эрон афзалият до

Н. Неъматов. Давлати Сомониён: тоҷикон дар асрҳои IХ-Х.-Душанбе: Ирфон, 1989.
– С. 239-242; 298-299.
1 Худуд-ул-олем. Рукопись Туманского с введением и указ. В.В. Бартольда. -Л., 1930. С.9 б.
2 Ниг.:Мандельштам А.М. О некоторых вопросах сложения таджикской народности в
Среднеазиатском Междуречье // Советская археология, 1954, ХХ. – С.58.
3 М.А.Терентев фикри Ханиковро дар бораи ба вуҷуд омадани истилоҳи «тоҷик» аз
калимаи «тоҷ», яъне «тоҷдор» ба дараҷае нодуруст меҳисобид, чаро ки ҳиссачаи «ик»
гӯё маънои нишондиҳандаи хурдиро дошта бошад. Аз ҳамин сабаб «тоҷик»-ро чун
«тоҷча» (на тоҷдор) маънидод мекард (Терентьев М.А. Россия и Англия в борьбе за
рынки. -Спб, 1875. -С.81). Нодурустии фикрронии М.А.Терентев равшан аст.
4 Риттер К. Землевладение. География стран Азии, находяшихся в непосредственных
отношениях с Россией. Восточный или Китайский Туркестан. - Дар маҷ.:
Туркестанский сборник. Т.91.-Спб, 1873. – С. 370.
5 Бартольд В.В. Таджики, с.98 ва минбаъд: Ҳамон муалл. История культурной жизни
Туркестана. - Л., 1927, с.24,25; Barthold W.W. ХІІ Vorlesungen über die Gesehichte der
Türken Mittelasiens. Die welt des islams, ХIV, 1932, s.42; Ҳамон муалл.: Tadjik. E. 1, IV, 628.
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штанд, тоҷикон меномиданд. Муаллифони турки асри ХI Маҳмуди
Қошғарӣ ва Юсуфи Баласоғунӣ бо ин истилоҳ тоҷикони маҳаллиро
ифода мекарданд. Яъне ин истилоҳро чун номи этнографӣ мефаҳмиданд. Забони «тоҷикӣ» ҳам ба забони туркӣ ва ҳам бо забони арабӣ
муқобил гузошта мешуд. Ҳамин тавр, аввал танҳо арабҳо, баъд арабҳо
ва эрониҳоро чун мусулмонон, ниҳоят танҳо эрониҳоро (асосан эрониҳои Осиёи Миёна) тоҷикон меномидагӣ шуданд.
В.В. Бартолдро С. Масловский, ки махсус ба масъалаҳои этнографӣ машғул буд тарафдорӣ мекард. Ў менависад: «Калимаи «тоҷик»чӣ маъно дорад? Оид ба ин масъала бисёр фарзияҳо пеш ронда шудаанд, ки мо онҳоро дар ин ҷо баён намекунем, зеро ҳоло тавсифи ба ин
калима додаи ҷаноби Бартолд қатъист. Ҷаноби Бартолд нишон медиҳад,
ки дар ибтидо форсҳо арабҳои истилогарро тоҷик меномиданд, минбаъд
ин истилоҳ ба ҳамқабилагони мусулмоншуда паҳн гардид. Туркҳо ҳамаи
аҳолии маҳаллии мусулмонро қатъи назар аз насабаш тоҷик меномиданд.
Вақте ки арабҳо бо аҳолии таҳҷоӣ омезиш ёфтанд, «тоҷик» истилоҳи этнографӣ гардид, зери таъсири туркҳо форсҳо ба ин истилоҳ ба ҷои арабҳо
худро чунин меномидагӣ шуданд. Дар ин тафсир барои мо ибораи «бидуни фарқияти насаб» хеле муҳим аст. Яъне, тоҷик - истилоҳи ҷомеъ мебошад; яъне дар ибтидо эҳтимол як қатор қабилаҳои гуногуннажод буда,
дини ягона муттаҳид мекард; ин ном соф характери динӣ дошт; минбаъд
дар натиҷаи омезиш ёфтани ин халқиятҳои типи наву умумии қабилаҳо ба
вуҷуд омаданд, ки мо акнун онҳоро дар водиҳои Туркистон дучор меоем
ва онҳо ҳоло ба маънои махсуси қабила - «тоҷикон» ном бурда мешавад».1
Андешаҳои С. Масловский ғайр аз фикри «ном характери соф
динӣ дошт» ва истифодаи «қабила» ба ҷои халқ асосан дурустанд.
Нуқтаи назари В.В. Бартолдро инчунин А.Ю. Якубовский тарафдорӣ мекунад. Ў менависад, ки ҳоло дурустии тавсифи пайдоиши
истилоҳи «тоҷикон»-ро аз номи қабилаи арабии «тай», «тазик», ки
туркҳо дар ибтидо тамоми арабҳо, сипас мусулмонҳоро (суғдиён низ
дохил мешуданд) меномиданд, рад кардан мумкин нест.2
А.К. Боровков3 мулоҳизаҳои В.В. Бартолдро ҳам аз нуқтаи назари
таърихӣ ва ҳам аз ҷиҳати забоншиносӣ рад кард. Ў тахмин мекунад, ки дар
1
Масловский С. Галча (Первобытное население Туркестана). -Русский
антропологический журнал, 1901, №2. – С. 18.
2 Якубовский А.Ю. Введение. - Дар кит.: «Труды СТАЭ».-Т.1. МИА СССР, №15. -М.Л., 1950. -С.8,9.
3 Боровков А.К. Филологические заметки // Труды АН Тадж.ССР-Сталинабад, 1953. С.49 ва минбаъд.
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маъхазҳои асрҳои Х-ХV номҳои «тазӣ» ва «тоҷик» ҳеҷ вақт омехта нашудаанд. Калимаи «тозӣ» одатан маънои «арабизабон», «араб»-ро ифода мекард. Истилоҳи дигар хеле барвақт ёдоваршудаи «тозик» дар катибаҳои
орхонии асри VIII милодӣ дучор меояд: олимон тахмин мекунанд, ки сухан
дар бораи арабҳо меравад. Аммо матни катибаҳои орхон дар бораи айният
доштани «тозик» бо арабҳо чизе намедиҳад. Бинобар ин А.К. Боровков
фарзияи баробари ба Осиёи Миёна омадани арабҳо дар байни халқҳои
туркзабон пайдо шудани шакли нави «тезик» ё «теҷик» (аз калимаи «тазӣ» ё
«тозик») ба маънои «араб» ва фарқ накардани туркҳо арабҳоро аз сокинони эронизабони Осиёи Миёна (бо онҳо аз қадим робитаи бевосита доштанд) рад менамояд. Бино ба гуфти А.К. Боровков, дар яке аз солномаҳои
қадимии тибетӣ, ки соли 732 таълиф ёфтааст, тоҷикон чун сокинони эронизабони Осиёи Миёна, ҳамсоягони наздики хитоиҳо дар ғарб ёдовар шудаанд. Ин боз ҳам бештар бовар мекунонад, ки «тозӣ» ва «тоҷик» калимаҳои
гуногунанд. Ў тахмин мекунад, ки калимаи «тозӣ» дар ҳақиқат дар заминаи
эронии номи қабилаи арабҳо–«тай» ба вуҷуд омадааст. Ба ақидаи ў этимологияи ба ҳақиқат наздики калимаи «тоҷик» таъбири халқии он – ба
маънои «тоҷдор» (аз шакли каллапўши қадима, аз тоҷикии «тоҷ») мебошад.
А.Н. Бернштам дигар нуқтаи назарро қувват дод.1 Яке аз муаллифони хитоӣ, ки солҳои 673-695 асари худро таълиф намудааст, аҳолии Тахористонро бо истилоҳи «доши» ифода намудааст. Ношири матнҳои хитоӣ
Э. Шавани бечуну чаро қайд мекунад, ки бо ин истилоҳ тоҷиконро дар
назар доштаанд. А.Н. Бернштам чунин меҳисобад, ки то паҳн шудани номи истилогарон – арабҳо (дар шакли «даши») дар байни аҳолии маҳаллӣ
дар ин ҷо истилоҳи «тоҷик» (ба хитоӣ «дошӣ») вуҷуд дошт. Сипас ў тахмин мекунад, ки арабҳои Осиёи Миёна бо тоҷикони ин кишвар омезиш
ёфта номи дуюми «дашӣ»-ро гирифтанд, ки ин варианти номи «тезик»
(решааш «тозӣ») мебошад. «Дошӣ» истилоҳи территориявию этникист.
Хулоса, хитоиҳо бо истилоҳи «даши» аллакай на фақат арабҳо, балки
тоҷикони маҳаллии Осиёи Миёна ва шарқи Эронро ифода карда, Форсро
«Босе» меномиданд. Ниҳоят А.Н. Бернштам ба хулосае меояд, ки номи
«тоҷик» (дар ибтидо хитоии «дашӣ») дар давраи то истилои арабҳо аз
охири асри VII маълум буда, дар заминаи забони қадимии тоҷикии аҳолии Тахористон ба вуҷуд омадааст. Ў чунин меҳисобад, ки истилоҳи
«тоҷик» баромади тоарабӣ дорад ва дар миёнаи ҳазорсолаи I то мелод
пайдо шуда, решаи «таҷи» ба сакоии қадимии эронӣ мансуб аст.
1 Бернштам А.Н. Тюрки и Средняя Азия в описании Хой Чао (726) // Вестник Древней
истории, 1952.№1(39). – С. 191-192.
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Ба ақидаи мо нуқтаи назари А.К. Боровков ва хулосаи А.Н. Бернштам, ки ҳамдигарро пурра мекунанд, ба ҳақиқат наздиканд.
В.А. Лившитс пайдоиши истилоҳи «тоҷик»-ро аз ҷиҳати лингвистӣ
таҳлил кард: ў истилоҳро «инъикоси шакли портию суғдӣ» меҳисобад. Аз
портӣ ин шакл ба суғдӣ, баъд ба забонҳои туркӣ ва форсӣ-тоҷикӣ гузашт.1
Академик Б.Ғ. Ғафуров ақидаҳои оид ба масъалаҳои мазкурро
ҷамъбаст намуда чунин менависад: «ба ақидаи аксари забоншиносон ин
ном ба номи «тай» ном қабилаи арабҳо вобастагӣ дорад. Ҳамсояи
арабҳо ва пас аз он дигар халқҳо ҳам, арабҳоро бо номи ин қабилаи
онҳо ном мебурданду фақат он номро ба талаффузи худ мувофиқ месохтанд. Аллакай дар асри I милод ин ном ба хитоиҳо маълум буд.
Баъди Осиёи Миёнаро истило кардани арабҳо ва ба дини ислом рў
овардани мардуми он истилоҳи портусуғдии «тоҷик»-ро ба аҳли мусулмони муқими эронизабони Осиёи Миёна нисбат додаанд.2
Аз афташ, масъалаи пайдоиши истилоҳи «тоҷик»-ро танҳо баъди
ба даст овардани маълумоти сершумор ва боварибахш пурра ҳал кардан мумкин аст.

1 Согдийские документы с горы Муг. Вып.2. Юридические документы и письма.
Чтение, перевод и комментарии. В.А.Лившица. -М.: ИВА, 1962. – С. 87.88.
2 Гафуров Б.Г. Таджики. - М.:Наука, 1972. – С.375, 376. Муқоиса намоед бо: Умняков
И.И. О термине «таджик» (гипотезы и выводы) // Самаркандского гос. ун-та им. А.
Навои. Материалы по истории Узбекистана. Новая серия. - Вып. 140. - Самарканд.
1964. – С.5-7.
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Толиб Хаскашев
МУРОДИФОТИ ВОЖАИ «ТОҶИК»
Ҳафтод сол муқаддам устод Садриддин Айнӣ таъкидан тазаккур
дода буд: «аз бозе, ки вақоеъро таърих қайд мекунад, то имрўз дар диёри Мовароуннаҳр ва Туркистон қавме муаззам бо номи тоҷик ё тозик
иқомат дорад». Ин мардум, ки дар даврони бостон ва қуруни вусто аксарияти мутлақи саканаи Хуросони Бузургро дар ду тарафи рўди
Ҷайҳун ташкил медоданд, дорои таърихи сеҳазорсолаи хаттӣ ва адабу
фарҳанги оламшумул буда, барои илму тамаддуни ҷаҳонӣ ва башарият
Абуалӣ ибни Сино, Абунасри Форобӣ, Абулқосими Фирдавсӣ, Закариёи Розӣ, Муҳаммади Хоразмӣ, Муҳаммади Ғаззолӣ, Шиҳобуддини
Суҳравардӣ, Насириддини Тусӣ, Абулфазли Балъамӣ, Алиқушчии Самарқандӣ, Носири Хусрави Қубодиёнӣ барин даҳҳо нобиғаҳоро, ки ҳар
кадоме дар риштаи худ алломаи беназир буд, парваридааст. Аввалин
давлати миллӣ ва мутамаркази ин мардум Сомониён (875-999) дар низоми
давлатӣ ва давлатдорӣ намунаи ибрати оламиён буд. Мусаллам аст, ки
қавме ё мардуме, ки дар тули садсолаҳо барои ба даст овардани истиқлолияти миллии худ бо аҷнабиён мубориза кард ва билохира инони давлату
давлатдориро ба даст гирифт ва дар тўли қариб дусад сол (821-999) дар як
саҳнаи бузург ҳукмфармоӣ кард, дар иҷрои умури сиёсӣ, низомӣ, фарҳангӣ,
дар доду ситоди бозаргонӣ ва рафту омад бо қавмҳои атрофи худ бо номе
ёд мешудааст. Табиист, ки ин мардум дар радифи қавмҳои дигари
ориёинажод – суғдиҳо, хоразмиҳо, бохтариҳо ва ғайра соҳиби номи хоси
худ буда, бо он ном дар дохилу хориҷи кишвар мухобираву мукотиба ва
муомила мекарда ва атрофиёнашон онҳоро бо ҳамин ном шинохта ва ёд
мекарданд. Аммо мутаассифона, то ибтидои қарни ХI дар осори хаттӣ
ишора ва ё зикре аз номи ин мардум нарафтааст ва вожаи тоҷик ё чизи
дигаре ба ин монанд сабт нашудааст, ки шояд бесабаб набошад. Шояд яке
аз сабабҳои асосии он фурўтании арбобону хомадастони ин халқ ва дар
байни мардум бисёр маъруфу мутадовил будани вожаи тоҷик (дар ин ё он
шакл) бошад, зеро дар байни ниёгони мо расм буд, ки аз зикри чизи
маъруфу машҳур дар саҳифаи таърихи хаттӣ худдорӣ кунанд ва ё агар зикр
кунанд, ҳатман ба он чизе афзоянд.
Чизи дигар мусаллам аст, ки дар он даврон мутобиқи талаботи
замон ва тақозои зимомдорон ваҳдати мазҳабӣ ва ваҳдати ирқиву қав

Адаб.-1997.-№7-9. – С. 7-17.
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миву миллӣ афзалтар дониста мешуд. Сабаб ҳамин аст, ки «ягон намояндаи ин фарҳанги ҷаҳоншумул аз бунёди миллии худ ҳарфе назадааст:
ҷояш ояд (он ҳам бошад, дар мавридҳои хеле нодир) аз кадом маҳал
баромаданаш ё ба кадом мазҳаб тааллуқ доштанашро гуфтаасту аз кадом халқу қавмият буданаш не».1
Чизе ки маълум аст, ин аст, ки «Ин ҷо... забон форсӣ аст ва маликони ин ҷониб мулуки Аҷаманд» (Тафсири Табарӣ) ва «бештари мардум ба хондани китоби арабӣ рағбат наменамоянд» ва «мардуми Бухоро намозро ба забони порсӣ хондандӣ» (Абубакри Наршахӣ. «Таърихи
Бухоро»).
Инаш ҳам мусаллам аст, ки дар осори хаттии даврони бостон
мардуми Хуросони Бузург (аз ҷумла, Мовароуннаҳру Туркистон) ва
Эрон бо номҳои аҷам ё аҷамӣ, порс, порсӣ, порсиён ё порсивон (дертар
шакли муаррабаш – форс, форсӣ, форсиён), эрон, эронӣ ё эрониён ёд
мешуданд, ки тибқи анъанаи дар гузашта ва имрўз маъруфи мардуми
мо аз номи маҳалҳои сукунати мардуми форсизабони ориёинажоди
Аҷам, Порс (ё муарраби он – Форс) ва Эрон сохта шудаанд.
Бо вуҷуди муродифоти мутлақ буданашон вожаҳои аҷамӣ, эронӣ,
форсӣ (ва гунаҳои онҳо) дар мавриди ифодаи маънои номи қавм, халқ
ва исми хоси мувофиқи онҳо Аҷам, Порс (Форс) ва Эрон ҳар кадом
мавриди маъмултари истифода дошта, бештар ҳангоми муқоиса ва
муқобилаи ду қавм, ду халқи бо ҳам наздику ҳамсоя тавассути тазодҳои
Аҷаму Араб ё Арабу Аҷам, арабию аҷам ё аҷамию арабӣ, Эрону Турон
ё Турону Эрон, эронию туронӣ ё турониву эронӣ, Эрону Турк ё Турку
Эрон, Эронзамину Туронзамин, аҷамию тозӣ ва амсоли инҳо ба мушоҳида мерасанд, вале тазодҳои дигар ҳам мустасно нестанд. Далели
ин хулоса мисолҳои зерин мебошанд:
1. Эрон; Турон:
Зи Турону Эрону аъробу курд,
Ҳар он кас, ки одилтар аст, даст бурд.
(Саноии Ғазнавӣ)
2. порсӣ; тозӣ:
Аз он ҷо ба Карх андар омад сипоҳ,
Ҳам аз порсӣ, ҳам зи тозӣ ба роҳ.
(Фирдавсии Тўсӣ)
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3. аҷамӣ; арабӣ;
Ба шайхи шаҳр магў, Ҷомиё, ҳикояти ишқ,
Маҷўй аз аҷамӣ фаҳми нуктаи арабӣ.
(Абдураҳмони Ҷомӣ)
4. Эрон; Турк:
Зи Эрону аз Турку аз тозиён,
Нажоде падид ояд андар миён.
На деҳқону на турку тозӣ бувад,
Суханҳо ба кирдори бозӣ бувад.
(Фирдавсии Тўсӣ)
5. араб; аҷам:
Зи шири шутур хўрдану сусмор,
Арабро ба ҷое расидааст кор.
Ки тахти аҷамро кунад орзу,
Тфу бод бар чархи гардун, тфу.
(Фирдавсии Тўсӣ)
Чу бахти араб бар аҷам чира шуд,
Ҳаме бахти Сосониён хира шуд.
(Фирдавсии Тўсӣ)
6. эрониён; тозиён:
Ҳама номдорони эрониён,
Яке ҳамла бурданд андар миён.
Бикуштанд аз он тозиён бешумор,
Бипайваст ба ҳар сўе корзор.
Вожаҳои мазкур гоҳе берун аз тазод мавриди истифода қарор гиранд ҳам, муқоисаву муқобилаи маъноии онҳо дар назар дошта мешавад. Як-ду мисол:
порсиён: (тозӣ ё турк):
Ба форсиён аз ин маонӣ,
Оташ бибарам ба армуғонӣ.
(Файзӣ)
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Порсиён гўянд, ки Ҳушанг подшоҳзода шуд ва фазилатпеша буд,
ба тадбири умури раият воқиф буд (Таърихи Табарӣ).
Аксарияти муҳаққиқоне, ки ба масъалаи калимаи тоҷик дахл кардаанд, дар саҳифаҳои осори хаттӣ сабт шудани онро бо ворид шудани
қабилаҳои бодиягарду саҳронишини турк ба Хуросону Эрон ва ба
вуҷуд омадани турку тоҷик (ё гоҳе тоҷику турк) ҳамзамон донистаанд.
Масалан, ба андешаи Абдулмуҳаммади Ҷовид «нимаи дувуми қарни
шашуми ҳиҷрӣ (ё дувоздаҳуми мелодӣ) мусодиф бо зуҳури номи
туркҳо дар Хоразм аст, ки пас аз Ғалаба (бар Ҳайтолиён) вориди шимоли Афғонистон гардиданд ва ба Тахориён даровехтанд ва бо қабули
тамаддуну фарҳанги пешрафтаи Тахориён ҷузъи мардуми он сарзамин
шуданд. Ва аз ҳамин замон аст, ки ақвоми турку тоҷик ба унвони
халқҳои наздику ҳамразм бо ҳам ёд шудаанд. Дар адабиёти форсӣ ин ду
калима барои муқоиса ва муқобала муқаррар назири Эрону Турон дар
«Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ба кор рафтааст. Саъдӣ мегўяд:
Араб дидаву турку тоҷику рум,
Зи ҳар ҷинс дар нафси покаш улум.2
Ин андешаи донишмандро гўё суханони зерини академик Бобоҷон
Ғафуров тақвият мебахшанд: «Туркҳое, ки ба Осиёи Миёна омада
монданд, дар ҳаёти динии мардуми кишвар ва офариниши сарватҳои
маданӣ фаъолона иштирок варзиданд... Аллакай дар ҳамон давра...
таркибан пайвастшавии урфу одат, дину ойин ва маросиму маданияти
халқҳои эронизабону туркзабони Осиёи Миёна оғоз ёфта, бо суръати
тамом идома меёфт».3 Бо вуҷуди ин тахмини Абдулмуҳаммади Ҷовид
бебаҳс ва қобили қабул нест. Сухан аз он меравад, ки дар натиҷаи
таъсири мутақобила омезишу ҳамдину ҳамфарҳангу ҳамзабон шудани
ду ё чанд қавм боиси ҳамгунии онҳо мегардад, на сабаби ихтилоф ё зарурати ташхису тафриқаи онҳо. Барои он ки зарурати ташхису аз ҳам
фарқ кардани як қавм аз қавми дигар пеш ояд, бояд ин ду қавм аз
лиҳози таъдоди нуфус, мақому мартабаи сиёсӣ (ё низомӣ), илму
фарҳанг ҳамсангу ҳамвазн бошанд. Тавре ки аз таърих маълум аст,
туркҳо дар Мовароуннаҳр (ё Хуросони Бузург) то замони инқирози сулолаи Сомониён (999) бо мардуми форсизабони ориёинажод ҳамсангу
ҳамтарозу набуданд, агарчи дар баъзе гўшаҳои паҳнаи қаламрави Сомониён чунин омезиш мушоҳида мегардид. Бинобар ин, то замони
дарҳам шикастани империяи Сомониён ба майдон омадани тазоди турку тоҷик ё тоҷику турк ғайритабиӣ мебуд. Сабаби дар осори хаттӣ ва
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адабиёти форсӣ то ин давра сабт нашудан ва ривоҷ пайдо накардани
тазоди турку тоҷик низ дар ҳамин аст. Аз ин дидгоҳ, суханони Саидмуҳаммад Дабири Сиёқӣ ба ҳақиқат наздиктар ба назар мерасад:
«...нақли калимаи тоҷик ба осори назмӣ ва насрии форсӣ... дар авохири
қарни чаҳоруми ҳиҷрӣ (Х мелодӣ) ва ба рўи кор омадани ғазнавиёни
турк ва сардорону амирону ғуломони туркзабони онон зоҳиран оғоз
ёфтааст, чӣ дар қарни чоруми ҳиҷрӣ (асри Х мелодӣ)... ин калимот аз
тадовули омма таҷовуз накарда ва мутлақан ба дафтару девон ва кутубу расоили он аср роҳ наёфтааст. Ва шояд сирри ин, ки ин калимотро
ғолибан дар кутуби таърих метавон ёфт, ҳамин маҳдудияти истеъмол
дар миёни воқеанигорону котибон ва маддоҳони дарбори туркон
бошад. Ва муайяди дигари онҳо маҳдудияти корбурд дар шеъри форсист».4 Далел ин аст, ки танҳо аз даҳаи дувуми қарни ХI калимаи тоҷик
дар истифодаи алоҳида ё дар муқобила бо калимаи турк (ва гоҳе –
муғул) дар саҳифаҳои осори хаттӣ сабт мегардад. Гўё бори нахуст ин
калимаро Унсурии Балхӣ дар қасидае бо матлаи
Аё шунида ҳунарҳои хусравон ба хабар,
Биё зи хусрави машриқ аён бубин ту ҳунар.
оғоз ёфта, ба тавсифи ғалабаҳои султон Маҳмуди Ғазнавӣ бахшидааст, ба кор бурдааст:
Зи Чину Мочин якрўя то лаби Ҷайҳун,
Зи турку тоҷику зи туркмони ғузу ҳазар.
Баъдтар мо бо ин вожа дар шаклҳои тоҷик ва тозик дар «Девонул-луғот-т-турк»-и Маҳмуди Қошғарӣ (тав.1029-1038) ва қасидаи Буҳанифаи Исқофӣ, ки дар «Таърихи Байҳақӣ»-и Заҳируддин Байҳақӣ (11061174) оварда шудааст, дучор меоем:
Кист аз тозику аз турк дар ин садри бузург,
Ки на андар дили ў дўсттаре аз зару сим.
Пас аз инони роҳбарии идораи минтақаро ба даст гирифтани
қабоили туркнажод (Ғазнавиён, Қарохониён, Салҷуқиён, Темуриён,
Шайбониён...) ва дар корҳои маъмурию низомӣ тадриҷан қувват гирифтани онҳо тазоди турку тоҷик (ё тоҷику турк) ҳам дар байни мардум маъруфу мутадовил гашта, дар тамоми қаламрави забони порсӣ

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

209

паҳн гардид ва тадриҷан доираи истеъмоли муқобилаи Арабу Аҷам ва
арабию аҷамӣ ва эронию турониро танг карда, ҷойгузини онҳо мешавад ва аз ин роҳ вожаи тоҷик бо калимаҳои аҷамӣ, порсӣ, эронӣ ва амсоли инҳо муносибати муродифӣ пайдо мекунад.
Калимаи «тоҷик» дар ҷараёни корбасти тулонии минбаъдааш дар
осори илмӣ, адабӣ, таърихӣ ва ҷуғрофии муаллифони худӣ ва бегона дучори тағйиру таҳаввулоти фаровони шаклию маъноӣ мегардад, ки имрўз
шинохту фаҳми онро басо душвор кардаанд. Ҷанбаҳои мухталифи ин
тағйироту таҳаввулот, аз ҷумла, таърихи пайдоиши вожаи «тоҷик»,
ҷуғрофиёи густариш, маъноҳои мухталиф ва ашколи гуногуну сершумори
онро донишмандони шинохтаи хориҷӣ ва олимони тоҷик аз дер боз
мавриди тафтишу таҳқиқ қарор додаанд.5 Бо вуҷуди ҳамаи ин кўшишҳо то
имрўз паҳлуҳои асосии ин калима, аз ҷумла, замон ва макони пайдоиш,сабаби тағйири шаклу маъно кардан ва муносибати ин вожа бо реша
ва созаҳои (морфемаҳои) сершумори ҳамгуну ҳаммаънояш ва амсоли инҳо
торик мондаанд ва таҳқиқу тафтиши таърихию муқоисавӣ ва решашиносиро тақозо доранд. Баррасӣ ва тадқиқи ин масоил вазифаи муқаддаси
ҳар як забоншиноси тоҷик аст. Вале баҳс дар ин тарҳ дар атрофи муносибати муродифии вожаи «тоҷик» бо калимаҳои дигар воқеъ мегардад, ба
ин манзур, ки аз ин ҷода дар равшан сохтани баъзе паҳлуҳои торики ин
лафз мусоидат ҳосил гардад.
Тавре ки осори хаттӣ далолат мекунад ва муаллифони зиёд ҳам
борҳо тазаккур додаанд, вожаи «тоҷик» дар манбаъҳои таърихӣ, адабӣ,
ҷуғрофӣ ва фарҳангии худӣ ва бегона бо маъноҳои мухталиф ва баъзан
мухолифи ҳамдигар назири араб, ғайриараб, турк, ғайритурк, муғул,
ғайримуғул, арабзодаи дар Аҷам тарбияёфта, номи маҳал, номи қабила,
аҳли ноҳияи Форс, номи мардум, мусулмон, савдогар, шаҳрӣ,
кўҳистонӣ ва ҳатто номи сифатҳои далеру ҷанговар, тарсу, нарму мулоим, зебо ва амсоли инҳо ба кор рафтааст. Дар ин мақола баҳс дар
атрофи як маънои ин калима – ҳамчун номи мардуми форсизабони
ориёинажод ва муродифоти он воқеъ мегардад.
Мушоҳидаҳо собит менамоянд, ки вожаи тоҷик чун номи мардуми
форсизабони ориёинажод дар осори адабию фарҳангии мо бо калимаҳои
зиёде аз қабили эронӣ, аҷамӣ, порсӣ ё форсӣ (ё эрон, аҷам ва форс чун исми
ҷинс), деҳқон ё деҳгон, аҳрор ё абнои аҳрор ё абно-ул-аҳрор, озод, озода,
озодагон, озоднажод ё озоданажод, озодмардум ё озодамардум, мусулмон,
габр, ашроф, хоҷа, порсиён, порсигавҳарон ё форсигавҳарон, тоҷдорон,
яздоншиносон, ахтаршиносон, хуросонӣ, розӣ ва ғайра муносибати муродифӣ доштааст ва мавриди истифодаи фарҳангиён ва муаррихин будааст.
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Пайдоиш ва ба сифати муродифи калимаи тоҷик истифода шудани ҳар кадоме аз ин лафзҳо муҳити мушаххаси таърихию сиёсӣ ва сабабҳои маълуми мардумшиносӣ (этнографӣ) доштааст, ки ба сифати
намуна аз се-чортои он ёдовар мешавем:
1.Тавре ки огаҳем, вожаи тоҷикасли деҳқон (ё шакли қадимтараш
– деҳгон ё деҳагон) дар таърихи адаби мо бо ду маънои бо ҳам зид истифода мешудааст.
а) Кишоварз, зореъ:
Деҳқони солхўрда чӣ хуш гуфт бо писар,
К-эй нури чашми ман, ба ҷуз аз кишта надравӣ.
(Фаррухии Сиистонӣ)
Ё:
Дар замони гузашта деҳгоне,
Гов меронд гирди вайроне.
(Абдураҳмони Ҷомӣ)
б) Заминдор, сарватманд, арбоб, сарвар:
Соқӣ, бидеҳ ратли гарон, з-он май, ки деҳқон парварад,
Андўҳ барад, шодӣ диҳад, ғам бишканад, ҷон парварад.
Аз сабаби он ки мардуми ориёинажоди форсизабон қабл аз соири
мардумон маданияти заминдорӣ ва ҳунари зироаткориро ёд гирифтанд,
онҳо дар байни мардуми атрофашон, ки аз ин ҳунар орӣ буданд, бо номи
деҳгон ё деҳқон шӯҳрат ёфтанд. Ин ном баъдтар бештар бо маънои дуюмаш маъруф гардида, ифодагари номи тамоми форсизабони ориёинажод
шуд ва бо вожаҳои эронӣ ва аҷамӣ муносибати ҳаммаъноӣ пайдо кард ва
бо ин роҳ ба калимаи тоҷик низ муродиф шуд. Дар осори ниёгони мо
мардуми форсизабон бо ин ном бештар дар мавридҳое ёд мешаванд, ки
зарурати ташхиси онҳо аз мардуми арабзабон ё тозӣ ба воситаи тазоди
деҳқону тозӣ ё тозию деҳқон пеш ояд, ки дар ин маврид ҳам мурод ҳамон
тазоди Арабу Аҷам ва арабию аҷамист. Шояд чунин муқоисаву муқобила
ба манзури он ба вуҷуд омада будааст, ки муаллифон мехостанд, ки вожаи
«тоҷик»-ро аз калимаи шаклан ба он монанди тозӣ фарқ кунонанд, зеро
калимаҳои эрониасли тоҷик ва арабии тозӣ ҳеҷ иртиботи шаклию маъноӣ
надоранд ва шабоҳати шаклии онҳо амри тасодуф асту бас. Ба назар мерасад, ки ниёгони мо бо мақсади таъмини тафовути шаклии ин ду вожа
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деҳқону тозӣ ё тозию деҳқон мегуфтаанд, на тозию тозик ё тозику тозӣ, то
ки боиси омезишу каҷфаҳмиҳо нагарданд. Тазоди тозию деҳқон ё деҳқону
тозӣ дар осори бисёр адибон ва таърихнигорони пешинаи мо фаровон ба
кор рафтааст, аммо дар маъхази асрҳои Х-ХII бештар ба назар мерасад:
Маъмун он, к-аз ў зи мулки давлати ислом,
Ҳаргиз чун ў надида тозию деҳқон.
(Абуҳанифаи Искофӣ)
Ё ки:
Ё:

Эй ба дил чун қабилаи тозӣ,
В-эй ба рўҳ чун қабилаи деҳқон.
Ҳар кас ки ба иди худ кунад шодӣ,
Чӣ ибрию чӣ тозию чӣ деҳқон.
(Фаррухии Сиистонӣ)

Дар натиҷаи густариши маънои дуюмаш вожаи деҳқон тадриҷан
тобишҳои иловагии маъноӣ пайдо кард ва бар замми маънои заминдору сарватманд маъноҳои сарвар, донишманд, мардуми солеҳ, покнажод, тавонгар ва ҳофизи расму русуми эронӣ, сирату синани бостонӣ, намояндаю қаҳрамони ҳамосаву устураҳои паҳлавонӣ ва ғайраро ифода мекардагӣ шуд:
а) сардор ва роҳбар:
Деҳқонон ва тавонгарон дар ин вилоят бигрехтанд ва ба Туркистону Тироз шаҳре бино карданд.
(Абубакри Наршахӣ)
б) донишманд, покнажод, хушсират:
Аз эшон ҳар он кас ки деҳқон буданд,
Зи тухму нажоди бузургон буданд.
(Фирдавсии Тусӣ)
Ё:
Зи гуфтори деҳқон кунун достон,
Бипайвандам аз гуфтаи бостон.
(Фирдавсии Тусӣ)
Ё ки:
Деҳқон бе забон панд мегуфту роз,
Ки: эй хоҷа, бо бемуродӣ бисоз.
(Саъдии Шерозӣ).
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Абулқосими Фирдавсӣ бо калимаи деҳқон гоҳо вожаҳои кишоварз, тоҷдор, яздоншинос, ахтаршиносро муродиф сохтааст, ки дар ин
маврид ҳам муродаш ҳамон Арабу Аҷам ва арабию аҷамӣ ва тозию
деҳқон аст. Ба андешаи ў пас аз ба сари кор омадани тозиён:
Кишоварзи ҷангӣ шавад беҳунар,
Нажоду ҳунар камтар ояд ба кор.
Ё:
Зи тухми бузургони яздоншинос,
Ҳаме тоҷдорон аз ахтаршинос.
В-аз эшон шуд обод рўи замин,
Фурўзандаи тоҷу тахту нигин.
2. Бино бар ахбори таърихнигорон, замоне ҳабашиҳо Яманро
ғасб карданд. Амири Яман Ҳумайрӣ барои кўмак ба Эрон рў овард.
Шоҳи Эрон Анушервон панҷоҳ ҳазор сарбози худро ба имдоди яманиҳо фиристод. Пас аз рондани ҳабашиҳо амири Яман бисёр корҳои
маъмурию сиёсию низомиро ба сарбозони эронӣ вогузор кард. Онҳо
дар тули солиёни зиёд ин корҳоро бо озодагию покизагӣ ва ҷавонмардона иҷро карданд. Арабҳо ин афродро банӣ-аҳрор, абно-ул-аҳрор ё
аҳрор ном доданд. Баъдҳо ин вожа дар байни арабҳо маъруф шуд ва
номи тамоми мардуми форсизабон гардид ва дар адабиёти хаттӣ ҳам
роҳ ёфт ва аз ҳамин рў, ин вожа бо калимаҳои эронӣ, аҷамӣ, порсӣ ва
тоҷик муносибати муродифӣ пайдо карда, ҳаммаъно шуд.
Носири Хусрави Қубодиёнӣ ба таъкид мегўяд:
Сифату кирдор гар озодаӣ,
Бар синану сирати аҳрор кун.
Фаррухии Систонӣ фармуда:
Иди ту ҳама фарруху рўзи ту ҳама ид,
В-аз дидани ту фаррух рўзи ҳама аҳрор.
Манучеҳри Домғонӣ гуфтааст:
Дар маҷлиси аҳрор се чиз асту фузун беҳ,
В-он ҳар се кабоб асту рубоб асту шароб аст.
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Низомии Арузии Самарқандӣ:
Шеъри ў бад-он дараҷа расида бошад, ки... бар алсанаи аҳрори
макруъ бар фасоеҳ бинависанд.
3. Вале дар адабу фарҳанги форсӣ бештар тарҷумаи форсии ин калима, ки вожаи озода ( ва шаклҳои дигари он озодагон, озодафарзанд,
озодмардон ва амсоли инҳо) мебошад, ривоҷ ёфт.
Рўдакии Самарқандӣ мегўяд:
Доим ба ҷони ў биларзам зеро-к
Модари озодагон кам орад фарзанд.
Дақиқии Тусӣ:
Ман ҷоҳ дўст дорам, ки озодаам,
Озодагон ба ҷон нафрўшанд ҷоҳро.
Фирдавсии Тусӣ фармуда:
Бузургону бодониш озодагон,
Навиштанд яксар ҳама ройгон.
Боз Фирдавсии Тусӣ:
Чӣ гуфт он сухангўи озодамард,
Ки озодаро коҳилӣ банда кард.
Ба андешаи ин адиби ватанпарвар пас аз ба сари ҳокимият омадани арабҳо:
Чу бисёр аз ин достон бигзарад,
Касе сўи озодагон нангарад.
Носири Хусрави Қубодиёнӣ:
Имрўз шарм н-ояд озодазодагонро,
Кардан ба пеши туркон пушт аз тамаъ дутоӣ.
Ё ки:
Ман аз покфарзанди озодагонам,
Нагўям, ки Шопур ибни Ардашервонам.
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Аттори Нишопурӣ:
Чун туро мебинам аз озодагон,
Кай шиносӣ дарди корафтодагон.
Гуфт: Ҳошо, ки ҳаргиз ман ин кунам ва ҳеҷ озодзод падарро латма
назанад. (Маҷмаъ-ул-таворих)
Гоҳе шудааст, ки номҳои аҳрор ва озода ё гунаҳои дигари онҳо бо
вожаҳои назири ғулом, барда, ғуломи зархарид дар тазоди ҳамдигар
мавриди истифода қарор мегирифтаанд, чу дар ин байти Рўдакӣ:
Май орад шарафи мардумӣ падид,
Озоданажод аз дирамхарид.
Ба андешаи муаллиф, маҳаку меъёри ташхису мардуми озода ва
бани аҳрор аз ғуломи бо дирам харидашуда маю айшу нўш аст.
4. Дар осори ниёгони мо баъзан ба меъёри фавқуззикр лафзи ашроф ва ашрофзода истифода шудааст, ки аз он мурод ҳамон тазоди арабию аҷамӣ ё тоҷику тозӣ аст:
«Аз атрофи мамолики Турону Эрон аз турку тоҷик ва аъробу ашрофи тавоир аз содоту уламо ва машоиҳу қуззот ҷамъ омадаанд» (Низомуддини Шомӣ).
Дар ин ҷо дар тазодҳои Турону Эрон, турку тоҷик ва аъробу ашроф вожаҳои Эрон, тоҷик ва ашроф муродифи ҳамдигаранд.
Вожаи озод ё озода (ва гунаи дигари он) дар тазод бо калимаҳои
турк ва тазод бо калимаҳои тозӣ бо вожаҳои аҷамӣ, эронӣ ва тоҷик
ҳаммаъност. Вале дар истифодаи алоҳида (бидуни тазод) ин калима тобишҳои гуногуни иловагии маъноиро ифода мекунад, ки ҳамагӣ ҷиҳату
сифатҳои мухталифи исмҳои аҷамӣ, эронӣ, тоҷик ва умуман мардуми
форсизабони ориёинажод мебошанд:
а) фозилу донишманд:
Чӣ гуфт он сухангўи озодамард,
Ки озодаро коҳилӣ банда кард.
(Фирдавсии Тусӣ)
Ниҳон дар ҷаҳон чист озодамардум,
Набинӣ ниҳонро, бубинӣ аёнро.
(Носири Хусрави Қубодиёнӣ)
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б) бонангу ор, бовиқор, ҳимматбаланд:
Бимирад аз тиҳидастӣ озодамард,
Зи паҳлуи мискин шикам пур накард.
(Саъдии Шерозӣ)
Ё ки:

Гар озодаӣ, бар замин хуспу бас,
Макун баҳри колӣ заминбўси кас.
(Саъдии Шерозӣ)

в) дорои ахлоқи ҳамида ва доно:
Чаҳор чиз мар озодаро зи ҳам бихарад,
Тани дурусту хўи неку номи неку хирад.
(Рўдакии Самарқандӣ)
Ё:

Эй ба озодагию некхўӣ,
На Аҷам чун ту дидаву на Араб.
(Фаррухии Систонӣ)

г) бовиқору сарбаланд:
Ки зишт аст дар чашми озодагон,
Бияфтодан аз дасти афтодагон.
(Саъдии Шерозӣ)
д) саховатманд, дасткушод, карим:
Қарор дар кафи озодагон нагирад мол,
На сабр дар дили ошиқ, на об дар ғирбол.
(Саъдии Шерозӣ)
Ё ки:
Аё ба базмгаҳ озодабар зи сад Ҳотам,
Ва ё бар маърака мардонатар зи сад Суҳроб.
(Фаррухии Систонӣ)
Ё:

Мекунад озодамардонро таҳидастӣ ғариб,
Сарв аз беҳосилӣ дар бўстон танҳо бувад.
(Саидои Насафӣ)
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ҷ) нотарс, далер, шуҷоъ:
Чу Виру дид гурдонро чунин зор,
Ба гирди Қоран андар кушта бисёр.
Бигуфт озодагонашро ба тундӣ,
Ки аз ҷанговарон зишт аст қундӣ.
(Фахриддини Гургонӣ)
з) сипаҳбад ва лашкаркаш:
Яке шерпайкар дирафши бунафш,
Дурахшон гуҳар дар миёни дирафш.
Чунин гуфт к-он фарри озодагон,
Сипаҳдор Гударзи Кашводагон.
(Фирдавсии Тусӣ)
и) асилзода, шариф, родмард:
Гар эдун, ки бар ман насозад бад,
Кунед он чи з-озодмардӣ сазад.
(Фирдавсии Тусӣ)
Ё ки:
Зи шоҳон касе чун Сиёвуш набуд,
Чун ў роду озоду хомўш набуд.
(Фирдавсии Тусӣ)
к) аҳли адлу инсоф:
Он чи ту кардӣ аз мурувват ва озодамардӣ, ҳаргиз ҳеҷ кас накардааст.
(Муҳаммади Авфӣ)
Ҷолиби қайд аст, ки вожаи озод ё озода яке аз калимаҳои дўстдоштаи
адибони гузашта, алалхусус, муаллифони асрҳои ХI-ХII будааст. Онҳо ин
калимаро на танҳо бо тобишҳои сершумори маънои иловагӣ ба кор бурдаанд, балки дар асоси он вожаҳои сершуморе назири озода, озодӣ, озодагон, озодзод, озодвор, озодмард, ё озодамард, озодмардум ё озодамардум,
озодмардӣ ё озодамардӣ, озодхўй, озодчеҳр, озодсарв ва амсоли инҳо низ
сохтаанд, ки сифатҳои болотар зикршударо далолат мекунанд.
Рўдакии Самарқандӣ мегўяд:
Замона панди озодвор дод маро,
Замонаро чу накў бингарӣ, ҳама панд аст.
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Фароловӣ фармуда:
Ҳам оҳуфағанд асту ҳам тезтак,
Ҳам озодахўй асту ҳам тезгом.
5. Чанде баъд аз истилои арабҳо Мовароуннаҳру Эрону Хуросон
аз «илтифоту» ваъдаҳои «ин меҳмонони» нохонда «сер» шуданд ва даст
ба муборизаи зидди аҷнабиён заданд (наҳзатҳои Абумуслим, Сумбоди
Муғ, Муқаннаъ, бародарони Яъқуб ва Амр ибн-ул-Лайсҳо ва ғайра)
Дар натиҷаи ин талошу ҷадалҳо давлати Сомониён ташкил ёфт, ки дар
он забони форсии дарӣ дар умури маъмурӣ, девону дабирӣ, доду ситоди давлатдорӣ ҷои забони аҷнабиён – забони арабиро гирифт ва чун
муҳимтарин нишонаи ҳуввияти миллии форсизабонони эронинажод
мояи ифтихору сарбаландии онҳо гардид. Дар ҳамон рўзгор дар ҷараёни ҷаҳду ҷадалҳои худшиносии мардуми мо ба ҷойи вожаҳои тозӣ,
тозиён, тозидонон калимаҳои форсивон, форсизабонон, форсигавҳарон,
форсидонон, яздонпарастон ба майдон омаданд ва бо лафзҳои порсӣ,
аҷамӣ, эронӣ ва андаке дертар бо калимаҳои тоҷик ва тоҷикӣ ҳаммаъно
шуданд. Абубакри Наршахӣ дар «Таърихи Бухоро» хабар медиҳад, ки
«ҳафт ҳазор муваҳҳади порсигў наҷот ёбад...».
Луқмон тоҷикон ё форсивонанд.
Луч ном сайёҳе дар «Саёҳатнома»-и худ оварда:
Луқмон ҷузъи... вилояти Кобул ва рў ба рўи Ҷалолобод (воқеъ)
аст... Саканаи
Абдураҳмони Ҷомӣ гуфтааст:
Бубахшед бар форсигавҳарон,
Ба назди дари дурри назмоварон,
Ки гар будӣ он ҳам ба лафзи дарӣ,
Намондӣ маҷози сухангустарӣ.
Эҳтимол ҳамин барои форсизабонон азизу мояи ғуруру сарбаландӣ будани забони порсии дарӣ буд, ки Носири Хусрави Қубодиёнӣ
бо виқору ифтихор тазаккур додааст:
Ман онам, ки дар пайи ҳукон нарезам,
Мар ин қиммати дурри лафзи дариро!
Дар баъзе осори хаттии форсӣ ва кутуби муаллифони туркзабон
мардуми форсизабони эронинажод ҳамчунин бо номҳои ғур // ғурӣ, тот
// тат, сорт // сарт, хоҷа, савдогар, ғалчаҳо ё кўҳистониён ёд мешаванд.
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Ҳар кадоми ин вожаҳо дар мавриди муайян ва дар муқобила бо калимаҳои гуногун (бештар аз вожаи турк) бо лафзҳои эронӣ, аҷамӣ, форсӣ
ва тоҷик (ва ин ё он гунаи онҳо) ва муродифоти дигари онҳо, ки баъзеашон қаблан зикр гардиданд, муносибати ҳаммаъноӣ ва муродифӣ
пайдо мекунанд ва ин ҷо бо зикри як-ду мисол қаноат мекунем.
Дар «Девони луғот-ут-турк»-и Маҳмуди Қошғарӣ омада: «...татсиз
турк булмос, бошсиз бурк булмас», яъне «турк бидуни тат (мардуми форсизабони эронитабор – Т.Х.) намешавад, сар бидуни кулоҳ намешавад».
Мавлавии Балхӣ фармуда:
Агар тат сан, агар рум сан, агар турк,
Забони безабониро биёмўз.
Дар фарҷоми сухан бояд гўшрас шавад, ки муносибати муродифии
вожаҳое, ки дар боло зикрашон рафт ва баъзе лафзҳои дигаре, ки дар ин
мақола аз онҳо баҳс нашуд, аз лиҳози таърихи пайдоиш, ҷуғрофиёи истеъмол ва тули корбаст, албатта, яксон нест. Аз ин вожаҳо қадимтарин ва
асилтарин вожаи эронист, ки заминаи мушаххаси эронӣ дорад ва дар қатори ин калимаҳо сарсилсила мебошад. Вожаҳои дигар бо эҳтимоли қавӣ
дертар дар муҳиту замонҳои мухталиф арзи вуҷуд кардаанд ва зоҳиран
номҳое мебошанд, ки атрофиён дар гўшаву канори қаламрави забони
форсӣ (тоҷикӣ) дар шароити гуногуни иқтисодӣ, сиёсӣ, низомӣ, бозаргонӣ,
фарҳангӣ ба мардуми форсизабони эронитабор додаанд. Бинобар ин, муносибати муродифии ин вожаҳо бо калимаҳои эронӣ, порсӣ (форсӣ), аҷамӣ
ва тоҷикӣ дар тамоми паҳнаи қаламрави забони форсӣ ва дар тули таҳаввули он якнавохт набудааст.
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Ю. Яъқубшоҳ
МАЪНОИ КАЛИМАИ ТОҶИК ҲАМОН ОРИЁӢ АСТ
(Аз таърихи пайдоиши номи тоҷик)
Яке аз масъалаи то кунун ҳалнашудаи таърихи тоҷикон ин пайдоиши номи тоҷик мебошад. Бисёр олимони эроншинос барои ҳалли ин
масъала кўшиши зиёде ба харҷ додаанд, аммо ба хулосаи самарабахше
наомадаанд. Ба ақидаи мо таърихи пайдоиши ин номро бояд аз оғози
пайдоиши ориёиҳо шуруъ намуд. Зеро мувофиқ ба давру замон номҳо
тағйир меёбанд, аммо маънои худро дар вожаҳои гуногун, ки мо
онҳоро дар поён меорем, нигоҳ доштаанд. Номи тоҷик ба монанди забони форсӣ-тоҷикӣ таърихи дуру дароз дорад.
Аслан номҳои этникӣ дар натиҷаи вохўрии як халқ бо халқи дигар
пайдо мешаванд. Дар вақти бархўрди ду хулқи гуногун бо якдигар онҳо
нажод ва номи этникии худро муаррифӣ мекунанд. Баъзан сарулибос ё
хулқу атвори назаррасе боиси пайдоиши номи этникии ин ва ё он халқ
мешавад.
1. Ориёӣ. Ориёиҳо, ки аслан аз нажоди аврупоиён мебошанд, дар
вақти бархўрд ба маҳаллиёни Ҳинд1 худро ориёӣ, яъне аз нажоди пок
гуфтанд. Маънои калимаи ориёиро забоншиносон ба маънои ҷаноб,
наҷиб, асилзода, покнажод шарҳ додаанд (Барроите Т. Санскрит.
саҳ.7). Онҳо сафедпўсту тануманду фойтунсавор будаанд. Аспро бо
фойтунҳо ба Ҳиндустон ориёиҳо овардаанд.
Дар бораи пайдоиши қабоили ориёии сакоиҳо - скифҳо афсонаю
ривоятҳое мавҷуданд, ки боиси номи этникии онҳо шудааст.
Ҳеродот менависад, ки скифҳо дар бораи пайдоиши худ чунин
нақл мекунанд; Нахустин бошандаи ин кишвари беохир шахсе буд, бо
номи Таргитай. Падару модари Таргитай мувофиқи ривояти скифҳо
Зевс (Худои бузург) ва духтари рўдҳо Борисфен буданд. Ана ҳамин хел
шаҷара дорад Таргитай ва ў се писар дошт: Липоксайс, Арпоксайс ва
хурдӣ Калаксайс. Дар сарзамини онҳо аз осмон чизҳои тиллоӣ меафтад: сипор, юғ, табар ва коса. Аз ҳама аввал афтидани он ашёро писари калонӣ дида, барои гирифтани онҳо кўшиш менамояд, аммо аз
тилло чангдуд бармехезад ва ўро ба ақибнишинӣ водор месозад. Баъд
бародари дуюм наздик мешавад ва боз аз тилло аланга бармехезад ва ў
низ қафо мегардад. Аммо вақте ки бародари хурдӣ наздик меояд,


Юсуфшоҳ Яъқубшоҳ.-Тоҷикшинос. -Душанбе:Ирфон, 1999. – С. 24-58.
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ашёҳоро ба осонӣ соҳиб мегардад ва бародарони бузург розӣ шуданд,
ки вай подшоҳ шавад.
Ҳамин тавр аз Липоксайс қабилаи сакоии авхатам, аз бародари
миёна катиарҳо ва траспиҳо аз хурдӣ қабилаи шоҳии паралатҳо пайдо
шуданд. Ҳамаи қабоил якҷоя сколотҳои (шояд сакоиҳо - Ю.Ё) шоҳӣ
ном доранд (Ҳеродот, саҳ. 188).
Мувофиқи ақидаи забоншиносон қисми дуюми номҳои бародарон
калимаҳои эронӣ; хшат, ҳоким, шоҳ, ҳукмронро ифода мекунанд. Скифҳо
(сакоиҳо) ба монанди Модҳову Порсҳо худро ба нажоди ориёӣ нисбат медоданд; арйи, олан. Бисёр номҳои шоҳони скифҳо бо калимаи ориёӣ оғоз
меёбад; Ориёнтос, Ориёноисос, Ориёрамнёс ва ғайра (Оранский, саҳ.72).
Шубҳае нест, ки афсонаи Фаридун бо писаронаш бо афсонаи сакоӣ –
скифӣ ва се оилаи аландӣ аз як сарчашма баромадаанд. Мо дар бораи ривояти Фаридун дар боло мутазаккир шудем.
Бар асоси ин афсонаи сакоӣ ривояти славянӣ дар бораи се шоҳигарӣ
пайдо шудааст. Мувофиқи ин асотир бародари хурдӣ соҳиби тилло номи
шоҳи офтобиро дошт, чун ки дар аснои тулуи офтоб ба дунё омада буд.
Аввалин шоҳи ориёиҳо Ҷамшед (Ҷам) писари қаҳрамони офтобӣ ё
шоҳи офтобӣ буд. Барои ҳамин ў лақаби хшатра - ҳукмрони тоҷи нурдор, рўшноидор, фурўғдорро дошт. Аз ин рў шоҳони ориёӣ авлод ва
баромади худро аз худои осмонӣ-Хуршед медонистанд. Тибқи гуфтаи
Ҳеродот худои бузурги сакоӣ-массагетҳо, Офтоб - Митро буд ва ба ў
қурбониҳои зиёде аз аспон меоварданд.
Митро дар Авасто худои Фурўғ буда, аввалин шуда дар фойтуни
тиллогини чораспаи заррин дар осмон ва аз болои кўҳи Ҳарои
сарзаминҳои ориёӣ: Суғду Бохтар, Марғушу Хоразм, Ишкоту Порут,
Ҳарайвро таҳти муроқибат қарор медиҳад. (Миҳр Яшт IV). Митро
сарзамини Аҳуроиро бо олами набототу ҳайвонот ва сарватҳои табиӣ
аз ҳар хатар эмин медорад.
Дар осори бостонӣ, махсусан нақшҳои болои санги марбути сакоиҳо
расмҳои фойтунсаворон - худоёни офтобсар акс шудаанд. Чунин расмҳо
дар Саймалитоши Ҳафтрўд (Қирғизистон), Тағмалӣ (Қазоқистон) ва Помир мавҷуданд. Навиштаҳои зикршуда ба давраҳои гуногуни таърих нисбат доранд. Қисми қадимтаринашон ба асри биринҷ, иддаи дигар ба замони сакоиҳо ва бақия ба қуруни аввали мелодӣ тааллуқ доранд.
Аз зумраи ин ёдгориҳо расмҳои асп, гов, гавазнҳо ва одамони
офтобсар дорои аҳамияти хос буда, ба ҳазорсолаҳои III-II пеш аз мелод
мансубанд. Мо соли 1991 дар сафари роҳи Абрешим аз ин ёдгориҳо дидан кардем. Бошандагони деҳаи Тағмалӣ ба мо маросимеро, ки дар ин
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маҳал баргузор мегардад, нишон доданд, ки фишурдаи он чунин аст.
Дар дарае, ки дар кўҳпораҳо расмҳо канда шудаанд, чашмаи об вуҷуд
дорад. Қазоқон дар се маҷмарии баландпоя, ки ба маҷмарҳои сакоиёни
Ҳафтрўди асрҳои V-III пеш аз мелод шабоҳат доранд, оташ афрўхтанд.
Қобили тазаккур аст, ки дар косае, ки оташ месўзад, ҳайкали асп низ
нақш ёфта. Баъди тиловат аз Қуръони маҷид аз тарафи муллои қазоқ
мардуми деҳа - зану марду кўдакон ба оташдонҳо саҷда намуданд. Ин
суннат аз сакоиҳои ориёиёни оташпараст ба мерос мондааст. Ман дар
байни бошандагони Тағмалӣ ашхоси тоҷиксуратро дидам ва аз яке аз
он пурсидам, ки шумо қазоқед ё тоҷик? Ў дар ҷавоб гуфт, ки имрўз мо
ҳама қазоқ мебошем, аммо бобоёнамон тоҷик буданд. Аз муллои қазоқ
савол кардам, ки оё медонед, ки ин саҷдаи оташ аз суннати мусулмонӣ
нест? Вай дар ҷавоб гуфт, ки ин одат аз аҷдодони мо боқӣ мондааст. Ин
ҷо мазори бузургони мо мебошад ва дар ин ҷо ҳар сол дар Наврўз қурбониҳо мекунем.
Агар мо ба расмҳои Саймалитош, Тағмалӣ, Помир назар кунем,
мебинем, ки рассом дар ин ҷо манзараи ҷашниро тарсим кардааст.
Ҷуфти гов бо юғу сипораш аз оғози кишту кор ва ҳулули иди Наврўз
хабар медиҳад. Дар ин маросим худои Офтобсар иштирок дорад. Дар
ҷойи дигар расми одамони офтобсар, гов, гавазн ва асп акс шудаанд, ки
дар назди онҳо одамон мерақсанд. Шояд дар саҳна маросими таҷлили
иди Наврўз акс ёфта бошад, ки пеш аз шуруи кишту кор одамон дар
назди худои Офтобсар қурбонӣ намуда, фотеҳа мегиранд. Бешубҳа
одамони Офтобсар образи худои сакоиён Митро-Меҳр мебошад.
1.Меҳр ин қадимтарин худои бузурги ориёиҳо буда, ба замони пеш
аз Аҳуромаздо ба давраҳои умумияти ҳинду эрониён нисбат дорад. Худои
Меҳр дар давраҳои минбаъд дар сиккаҳои кушонӣ ва деворнигоришҳои
аввали асри миёна бо доираи шуъладор тасвир ёфтааст. Умуман дар Авасто ҳамаи худоён хусусияти офтобӣ, рўшноӣ доранд. Худои бузурги Авасто Аҳуромаздо низ рамзи рўшноӣ, фурўғ ва офтоб мебошад.
Дар забонҳои хутану сакоӣ офтобро Урмузд мегуфтанд, ки шабеҳашро дар забонҳои имрўзаи бадахшониён мушоҳида мекунем. Масалан, ишкошимиён офтобро Римузд, Сангилеҷҳо Ормузд меноманд.
Мувофиқи ахбори сайёҳони хориҷӣ бадахшониён (Помир) худро писарони офтоб хонда, то баромади офтоб аз хоб намехестанд. Ҳамин тавр,
бадахшониён, ки аз авлоди сакоиён мебошанд, худро фарзандони
офтоб медонистанд. Қасам ба номи офтоб яке аз маъмултарин ибораи
мардуми Бадахшону Дарвоз мебошад.
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Умуман образи офтоб на танҳо ба Миҳр (Митро) ва Ормузд нисбат
дорад, ҳамчунин бисёр яздҳои Авасто ба офтобу оташ алоқамандӣ доранд. Аҷибаш он аст, ки худовандони ориёӣ, ки расмҳои онҳо дар маводи
бостонӣ, аз ҷумла танбарҳо (устудонҳо) ва деворнигоришҳои қабл аз ислом пайдо шудаанд, дар гирди сар ғайри доираи нурафшони иллоҳӣ боз
дар сар тоҷ доранд. Чи тавре ки маълум аст дар ойинҳои дигар фариштагон ё худоён танҳо доираи нурафшон нишонаи иллоҳӣ доранд. Дар ойини
ориёиҳо худоён, фариштагон тоҷдор мебошанд. Ба фикри мо тоҷ ин нишони нажоди ориёиҳо мебошад, ки дар сари худоён низ акс шудааст.
2. Фарра (Хварна) рамзи тахту тоҷ ва нажоди ориёиҳо. Яке аз хусусиятҳои хоси мардуми ориёӣ ва шоҳони он тоҷи сарашон мебошад.
Тоҷгузорӣ аз Кайёмард ба ривояте аввалин одам-башар аз шоҳи ориёиён
шуруъ гардид. Нахуст инсони ориёиро барои тахту тоҷи замин офарид ва
ўро Гилшоҳ низ мегўянд ва ҳама ворисони ў ин анъанаро давом дода,
худро шоҳзодагон номиданд. Дар фалсафаи ойини маздопарастӣ узви ин
ҳама поку бузурги бадани одам сар буда ва онро аз дигар узвҳо воло медонанд. Бинобар ин ҳамаи ориёиҳо аз инсон то Эзидон ва бузургони авастоӣ, ки расми онҳо дар болои сиккаҳо, деворҳои қасрҳо ва ҳайкалҳоанд
ва дастраси бостоншиносонанд тахту тоҷ доранд. Ҳамаи шоҳон, аъёну
ашрофу мардуми ориёӣ пеш аз ислом тоҷдор буданд.
Ҳеродот менависад, ки ҳамаи сакоиҳо (скифҳо) кулоҳи нўгборик
доштанд. Расмҳои эшон, ки дар ёдгориҳои бостонӣ боқӣ мондааст, ба қуруни мухталифи пеш аз мелод ва асрҳои IV-III мелодӣ нисбат доранд.
Осори аввалин инсони кулоҳаш нўгборик аз қабристонҳои вилояти Синзияни Чин ба даст омадааст, ки ба асрҳои ХХI-ХVI пеш аз мелод
тааллуқ доранд. Дар гўрхона аз хушкии хоки регзор лавозими либоси
ашхоси гўршуда боқӣ мондаанд. Онҳо ду чизи хоси ориёӣ - кулоҳи нугтез ва эзор доранд. Қабристонҳо низ мудаввар ба монанди хаймаи
офтоб сохта шудаанд. Ин қабристонҳо бешак ба ақвоми ориёинажод
нисбат доранд (Наука и ҷизнҳ, № 5, 1969). Ҳамин тавр ориёиҳо аз
давраҳои хеле қадим кулоҳи тоҷдор доштанд ва ин суннат яке аз нишонаҳои этникии онҳо буд.
Дар Авасто Каёняшт яке аз қадимтарин қисм аст.Одатан дар
мутун аз ду фар ёд мешавад. Яке фарри ориёиён – Ariyanem Xvareno ва
дигаре фарри Каёнӣ – Kavaеnеm Xvareno. Дар баъзе мавридҳо якҷоя
ҳам меоянд.Фарри ориёиён шукўҳу ҳашамат, давлату савлат ва ақлу
хирад ва донишу илмро ситоиш мекунад. Фарри каёниён муваккали
бузургону шоҳони поки ориёӣ мебошад (Пури Довуд, 2, саҳ. 302-315).
Дар мавзуи фарра олимони эроншинос заҳмати зиёде ба харҷ додаанд.
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Истифодаи ин калима аз навиштаҷоти давлати Ошуриҳо шуруъ
мешавад, ки бо номҳои модҳо алоқа дорад. Ин калима дар форсии
қадим фарнаҳ, дар форсии миёна фарр, суғдӣ фарн, осетинӣ фарӣ ва
дар номҳои сакоӣ-скифӣ низ маълум мебошад (Пури Довуд, 2, саҳ.209223). Афсона дар бораи хварни осмонӣ, ки бахту саодат ва тоҷу тахт ба
ориёиҳо меорад, хеле қадиму маъруф буд. Он юғу сипор, табар ва ҷоми
тиллоие, ки аз осмон ба замини сакоиҳо афтидаанд, онҳоро эзиди
Фарро барои кишоварзон, ҷанговарону ҳунармандон овард.
Дар Авасто омадааст, ки Фарра аз осмон барои Каёниён меояд ва
муҳофизати давлати онон мекунад, аммо баъди осӣ шудани Ҷамшед аз
пеши вай ба сурати мурғи Вариған (боз,боша) ба осмон рафта, ба се
қисм тақсим мешавад. Як қисмаш дар арш дар назди Аҳурамаздо,
дуюмаш ба Меҳр дода мешавад, ва пеш-пеши ў монанди кураи
шуълаафган парвоз менамояд. Қисми сеюм ба Фаридун дода шуда, бо
номи Фарри Каёниён маъруф мебошад (Пури Довуд, 2, саҳ.319-322).
Фарра дар сиккаҳои кушонӣ язди мустақил буд, ки соябони давлати
онҳо ҳисоб мешуд. Фарра ба шакли боша дар тоҷи бисёр шоҳон, аз ҷумла
хоразмиён акс шудааст. Акси мурғ дар болои тахти шоҳони ориёинажод
русуми маъмултарин буд. Дар байни мардуми тоҷик афсонаи бози давлат
машҳур аст. Бози давлатро дар ҳамон вақт истифода мебурданд, ки шоҳ
ворис надошт. Бозро дар маҷлиси ҳамагон парвоз медоданд ва дар сари
касе менишаст, ўро ба подшоҳӣ мегузиданд.
Аммо аз сарчашмаҳову бозёфтҳои бостонӣ бармеояд, ки Фарра бо
номи аспи тоҷдор, уштур, таккаи бузи кўҳӣ, ғоз ва қуи тоҷдор
вомехўрад. Ҳамаи ин ҳайвонҳо дар асотири ориёиҳо муқаддас
мебошанд ва ба ин намудҳо ба мардум вонамуд мегарданд.
Фарра нигаҳдорандаи ҳар хона, одам, давлати ориёиҳо маҳсуб
мешуд. Фарра мазмуну мундариҷаи васеъ дорад. Ҳар ориёии пок дорои
фарри худ мебошад. Фарра рамзи шуълаварӣ, рамзи зиндагӣ, гармӣ ва
офтоб, рамзи воло будани мардуми ориёӣ аз дигарон аст. Номҳои
имрўзаи тоҷикӣ: Фаррух, Фарҳод, Фарнуш, Фаридун, Фарзона, Фаромуз, Фарзод, Фарзом, Фарҷом, Фаришта, Фархунда, Фаррез ва ғайра
ба эзиди Фарраи пеш аз исломӣ алоқаманд мебошанд ва маънои шаъну
шавкат, шукўҳ, тоҷ, рўшноӣ, покӣ ва ориёиро ифода менамояд.
3. Лақабҳо нишонаҳои этникии тоҷикон. Маълум аст, ки лақабҳои
иҷтимоӣ хусусияти этникӣ доранд. Давлатдорони Ҳахоманишӣ худро
шоҳ меномиданд. Аз сарчашмаҳои таърихӣ бармеояд, ки пеш аз ислом
дар Хоразм шоҳон худро Хоразмшоҳ; дар Марв Марзбон (нигоҳбони
марзҳо); Чағониён-Худод; Кобул-лулак (соҳиб); Бомиён-шер; Толиқон-

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

224

шерак; Аҳурон, Шуман, Вашгирд, Рошт-Деҳқон; Хатлон, Таҳорон,
Гургон, Гурзон, Шуғнон, Вахон, Дарвоз, Бадахшон, Кобул, Ғур-шоҳ;
Суғд, Фарғона-ихшид (сарбоз); Истаравшан-афшин (соҳиб); сардори
рустоҳо-Ҳуваб-соҳиб; сардорони ҳамаи деҳа ва хонаҳо Кадхудот-соҳиб
меномиданд. Ин унвонҳо ба туркон низ гузаштаанд: бағ (Худо)-соҳиб,
ябғу (туркӣ)-баға (ориёӣ), аз калимаи бағ шаклҳои туркии бег, бек ва
бой пайдо шудаанд. Агар мо ба маводи этнографии пеш аз Инқилоби
Октябр назар афканем, номи ағлаби мардони Бадахшон, Дарвоз,
Дашти Ҷум, Ховалинг, Сарихосор, Ғарм, ки дар ин ҷо олудаи туркӣ хеле кам аст, бо шо (шоҳ) ё бег (бағ) ба охир мерасад.
Дар қисматҳои Тошканд, Фарғона, Самарқанду Бухоро, Уротеппа, Хуҷанд ва дигар ноҳияҳои тоҷику туркзабон калимаи бой (бағ)
маълум буд. Оё ин ҳолат ҳамон ривояти ҳамидаро, ки гўё ҳамаи
ориёиҳо аз авлоди шоҳон баромадаанд, тасдиқ намекунад? Ин номҳо
ношӣ аз анъанаи қадими ориёӣ мебошанд. Чун ки дар амал бештари
ашхосе, ки исми онҳо дорои калимоти бой ва шоҳ аст, фақиру нотавону
бенаво буданд. Таҳлили номҳои тоҷикӣ нишон медиҳанд, ки онҳо ағлаб
ифодаи номи этникии тоҷикон мебошанд. Пас, дар сурате ки аксари
мардум номҳои шоҳӣ, бой ва бегӣ доранд, падидаи баёнгари суннати
ниёгони хеш, яъне дорандагони тоҷ, тоҷдорон мебошанд.
4. Тилло ва нуқра рамзи этникии тоҷикон. Тиллову нуқра рамзи
офтобу маҳтоб барои ориёиҳо дар замин мебошанд. Дар адабиёти авастоӣ Яздон аз бузург то кучак бо тиллову нуқра ороста мебошанд.
Онҳо сарулибос, гардуна, табар ё ханҷари тиллоӣ доранд. Масалан, худои Меҳр либоси тиллоӣ, ҷавшани тиллоӣ, гардунаи тиллоӣ, аспони
нуқрагӣ дорад. Анаҳито либоси тиллоӣ, кавши тиллоӣ. Рашан сарулибоси тиллоӣ ва тарозуи тиллоӣ доранд. Тилло дар урфияти мо дорои
мақоми хоси этникӣ аст.
Ҳаким Умари Хайём дар Наврўзнома овардааст, ки Ҷамшед тиллоро
кашф намуд ва аз он доираи бузурге офарид ба монанди офтоб. Ҳамин гуна
доира аз нуқра сохт ва он рамзи моҳтоб мебошад. Тилло нишонаи офтобу
оташ дар замин буда, ба монанди офтоб рахшону пок аст. Тилло шоҳи
маъданҳо ба шумор меравад ва аз ҳамин лиҳоз таваҷҷуҳи ориёиҳо ба ин
маъдан зиёд буд. Онҳо тиллоро ҳамчун рамзи покӣ, аслӣ, олитабор нисбат
ба маъданҳои дигар тарҷеҳ медоданд. Ориёиҳо худро асилзодагони аҳли
башар ва тиллоро рамзи нажодии худ медонистанд. Аз ҳамин сабаб эшон
на танҳо тамоми тазйинот, балки васоили рамзии хешро низ аз тилло ва
нуқра месохтанд. Агар дигар халқҳои ҷаҳон аз тилло минҳайси сарвату
сармояи моддӣ кор бигиранд, ориёиҳо ин маъданро ба ҳайси рамзи
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нажодию олимақомӣ парастиш менамуданд. Ҳеродот менависад, ки Куруш
ханҷари тиллоие дошт, ки ба он қасам ёд мекард ва ҳеҷ гоҳ қасамшиканӣ
надошт. Яъне, мо дар ин ҷо мебинем, ки Куруш ханҷари тиллоии худро
ҳамчун рамзи покӣ, ростию муқаддас медонист. Либосҳои бо тилло ороиш
додаи шоҳони сакоиён, ки аз гўристони Иссиқкўл ва Тиллотеппаи кушониёни Афғонистон ба даст омадаанд, фавқулзикрро таъкид менамояд. Нуқра
низ баъд аз тилло дорои мақоми баланд мебошад. Он низ ҳамчун маъдани
пок як ифодаи асилзодагии ориёиҳо буд ва яке аз сабабҳои таваҷҷуҳи
имрўзаи тоҷикон ба ин маъданҳо аз ҳамин ҷиҳат аст.
5. Калимаи аҷам. Мо дар боло мулоҳизоти шарҳие оиди таърихи пайдоиши номи ориёӣ-тоҷикон овардем, ки аз иртиботи наздики номи тоҷик
ва калимоти тоҷу тоҷдорӣ шаҳодат медиҳанд. Дар давраҳои минбаъда бо
омадани аҷнабиён ва фатҳу ғорати онҳо дар ватани мо дар номи этникии
эрониён (ориёиён) тағйироти шаклӣ ба вуҷуд меояд, аммо мазмуну маънои
он нигоҳ дошта мешавад. Мо дар боло қайд намудем, ки гузаштагони
тоҷик турҳо (сакоиҳо), суғдиён, хоразмиён, марвиён, бохтариён, сиистониёну хуросониён, форсон ҳама худро ориёӣ меномиданд. Вале минбаъд дар
насабномаашон худро бо номи зодгоҳашон ё сулолаи авлодияшон муаррифӣ мекунанд. Масалан: Ашкониён, Сосониён, Кушониён, Ҳайтолиён,
Хоразмиён, Суғдиён ва ғайра. Ин масъала сабаби фаромўшии номи миллии
онҳо - ориёӣ (эронӣ) мешавад. Аммо дар адабиёти таърихӣ номи умумии
Эроншаҳр то истилои арабҳо боқӣ мемонад.
Арабҳо, вақте ки Эронро гирифтанд, мардуми онро аҷамӣ номидаанд.1 Ба аҷамиён бошандагони Осиёи Марказӣ: тахористониён, хоразмиён ва суғдиён дохил мешуданд…
Масалан шоири аввали асри IХ Исҳоқии Суғдӣ аз шуарои бузурги
арабзабон буд ва бо насли аҷамии худ меболид, аҷамро аз араб бузург медонист:
Яъне ман марде аз сарварони Суғдам, ки нажоди аҷамӣ пӯсти
накӯро бар ман пўшонидааст.
Басе ранҷ бурдам дар ин соли сӣ,
Аҷам зинда кардам, бад-ин порсӣ.
(Фирдавсӣ)
Дар Аҷам афтод марде аз Араб,
Монд з-ин шаҳри Аҷам андар аҷаб.
(Аттор)
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Дар базми мо нишасту ҳавои Аҷам шунид,
Он кас, ки майли нағмаи хорогудоз дошт.
(Ҷомӣ)
Бояд тазаккур дод, ки калимаи Аҷам ва аҷамӣ маънои ҷуғрофӣ
мамлакат ва мардуми ғайри араб буда, маънои этникиро низ ифода мекунад.
6. Калимаи озодагон ба маънои ориёӣ-тоҷикон. Дар таърихи ориёиён-тоҷикон аз қадимулайём то истилои араб ва баъд аз он асрҳои ХХII табақаи озодагон мавҷуд буд, ки ба он шоҳону ашрофон, давлатмандони ҳама гурўҳҳои иҷтимоӣ дохил мешуданд. Дар натиҷаи истилои араб ва туркон ин калима обуранги этникиро гирифта, маънои
ориёӣ-тоҷикро дорад. Масалан, устод Рўдакӣ гўяд:
Май орад шарафи мардумӣ падид,
Озоданажод аз дирамхарид.
Доим ба ҷони ў биларзам зеро-к,
Модари озодагон кам орад фарзанд.
Дақиқӣ мегўяд:
Ман аз пок фарзанди озодагонам,
Нагуфтам, ки Шопур бини Ардашерам.
Ман ҷоҳ дўст дорам, к-озодазодаам,
Озодзод ба ҷо нафурўшанд ҷоҳро.
Фирдавсӣ гўяд:
Бузургону бодониш озодагон,
Навиштанд, яксар ҳама ройгон.
Пас озода Гуштосп бар шуд ба гоҳ,
Фиристод ҳар сў ба кишвар сипоҳ.
Аз мисраҳои боло пайдост, ки Гуштосп, Дақиқӣ ва Фирдавсӣ худро ба нажоди озодагон, асилзодагон, шоҳзодагон нисбат додаанд.
Носири Хусрав низ худро озоданажод гуфтааст:
Туркон ба пеши мардон з-ин пеш дар Хуросон,
Буданд хору оҷиз ҳамчу зани сароӣ.
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Имрўз шарм н-ояд озодазодагонро,
Кардан ба пеши туркон пушт аз тамаъ дутоӣ.
Дар луғатномаҳо низ ба ҳамин маъно: некхўӣ, асилзода, наҷиб, ҷавонмард, саховатманд, яъне ба ҳамон маънои ориёии шоҳзода будааст.
7. Деҳқон ба маънои озодагон, асилнажод, ориёӣ-тоҷикон. Дар
таърихи пеш аз қуруни ислом калимаи деҳқон ба маънои этникии ориёнажодон-тоҷикон омадааст. Фирдавсӣ гўяд:
Зи гуфтори деҳқон кунун достон,
Бипайвандам аз гуфтаи бостон.
Дар Шоҳнома мисраҳое ҳастанд, ки дар он гурўҳҳои этникии замони Фирдавсиро муайян менамоянд.
Ба Эрон шавад чун араб чирадаст,
Ба гетӣ намонад яздонпараст.
Чу бар тахт минбар баробар шавад,
Ҳама ном Бубакру Умар шавад.
Шавад бандаи беҳунар шаҳриёр,
Нажоду бузургӣ наёяд ба кор.
Зи Эрону аз турку аз тозиён,
Нажоде падид ояд андар миён.
На деҳқон, на турку на тозӣ бувад,
Суханҳо ба кирдори бозӣ бувад.
Ин суханҳои Фирдавсии бузург воқеан имконияти омезиши
халқҳои тоҷику турк ва тозӣ (араб)-ро дар назар дошта, пайдоиши
халқи наверо пешгўӣ менамояд:
Ҳар кас ба иди хеш кунад шодӣ,
Чӣ ибрию чи тозию чӣ деҳқон.
(Фаррухӣ)
Бояд тазаккур дод, ки дар ҳама адабиёт калимаи тозӣ ба маънои
араб омадааст:

Ҷаҳонро дидаму бас озмудам,
Шунидам гуфтаи тозию деҳқон.
(Носири Хусрав)
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Дар ин шеърҳо калимаи деҳқон ба маънои этникии он, яъне тоҷик
бар муқобили араб омадааст.
Дар қадим калимаи деҳқон, яъне рустоӣ ва ободкунандагони
шаҳру деҳот ва офарандаи неъматҳои моддӣ, нажоди поку наҷибзода
дар муқоиса бо кўчиён, чорводорон, бефарҳанг истеъмол мегардад. Дар
ҳамин маънӣ калимаи ориёиён ва турониён ва тоҷику турк муқобили
якдигар истифода шудаанд.
Ҳамин тавр, вожаи деҳқон ба маънои шоҳзода, ориёнажод,
мансубияти этникӣ-тоҷикро ифода мекунад.
8. Калимаҳои тоҳиё, ҳу, ҳун (зун), ҳиён ва тоҷик. Эраҷ Афшори
Сиистонӣ дар мақолаи худ «Шинохт бо қавми тоҷик» ахбори сайёҳи чинӣ
Чонк Кинро оварда менависад, ки ў дар соли 128 пеш аз мелод ба ин
сарзамин омада, мардуми он ҷоро тоҳиё номидааст. (Эраҷи Афшор,
саҳ.66). Аммо таҳлили сарчашмаҳо ва вожаи тоҳиҳо ба он далолат мекунанд, ки калимаи тоҳиҳо ба вожаи тахорҳо алоқаманд буда ба тоҷик вобастагӣ надорад.
Ғайр аз ин дар сарчашмаҳои чинӣ (солҳои 679-786) форсизабонон
марзҳои худро, аз ҷумла суғдҳоро бо номи Ҳу ёд мекунанд (Кляшторний, саҳ.93). Ин истилоҳ ба маънои ҳунҳо низ омадааст. Ҳамин калимаро Хой Чао соли 726 нисбат ба шоҳи Бомиён истифода мекунад, ки як
нафар hou (ҳу) тоҷик дар ин шаҳр ҳукм меронд ва лашкари пиёда ва савораи зиёд дошт (Ҳабибӣ, саҳ. 23). Бояд хотиррасон сохт, ки калимаи
ҳу, ҳун, ҳунӣ дар сарчашмаҳои чинӣ нисбат ба қабоили эронзабон аз
асрҳои II пеш аз мелод вомехўрад. Ин калима нисбат ба кушониён,
ҳайтолиён ва дигар ориёнажодон истифода шудааст, ки маънои тоҷикро дорад. Калимаи ҳу ҳамон калимаи авастоӣ вангҳу ва аз ҳамин реша
ҳуваб-бузург, пешво, сарвар ба забони суғдӣ аст. Ҳамин тавр, кушониёну ҳайтолиён худро аз нажоди олӣ-ҳуваб номида. чиниён онҳоро ба забони худ ҳу, ҳун гуфтанд, ки ба маънои ориёӣ-тоҷик мебошад.
Чуноне ки мебинем дар сарчашмаҳои чинӣ вожаи ҳу, ҳун нисбат ба
қабоили ориёнажоди сакоӣ, юҷиҳо, ҳайтолиён, суғдиён истифода шудааст
ва муаррихи маъруфи афғон А. Ҳабибӣ онро дуруст тоҷик номидааст. Ин
ҷо ҷои шубҳа нест, чун ки мантиқан калимаи тоҷик дар муқоиса ба чиниён
ва туркон, обуранги этникӣ гирифтааст. Шоҳони Бомиён аз ҳайтолиён
буданд ва худро барои фарқ кардан аз туркон тоҷик номидаанд. Маълум
аст, ки туркон дар охири асри VI Суғд-Тахористонро тасарруф намуданд.
То ин дам онҳо дар Суғд сукунат надоштанд, аммо қисми шимоли Тахористонро аз дасти ҳайтолиён ғасб карда, баъзе шоҳони маҳаллиро иваз
намуда, ҷабғўя ташкил намуданд, ки то омадани арабон вуҷуд дошт. Би-
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нобар ин шоҳи ҳайтолии Бомиён худро ба Хой Чао ҳамчун тоҷик муаррифӣ намудааст. Аммо дар замони истилои араб ин калима кам истеъмол
мешавад. Туркон ҳудуди Тахористонро тарк намуда ба Ҳафтрўд фирор
мекунанд. Дар миёни тоҷикон ба ҷои калимаи турк тозӣ (араб) пайдо мешавад. Арабҳо бошанд порсзабононро аҷамӣ ном медиҳанд, ки дар боло
аз ин боб сухан рафт.
Баъзе олимон калимаи ҳу, ҳунро ба туркон ва омадани онҳо ба
Осиёи Марказӣ нисбат медиҳанд. Ин ақида нодуруст мебошад, зеро дар
Авасто дар бахши Гушт Яшт фиқр, 29 аз қавми хиёниён ном бурда мешавад, ки шоҳи онҳоро Зарирон мегуфтанд. Дар Авасто зикр шудани
номи қабилаи туронӣ-хиёниҳо далели он аст, ки ин ном дар ибтидо ба
мардуми чорводору чодарнишини ориёнажод нисбат дошт.
Номҳои ҳу, ҳуни чинӣ аз вожаи хиёниҳои авастоӣ гирифта шуда,
нисбат ба мардуми ориёнажод, яъне тоҷикон истифода шудааст. Бояд тазаккур дод, ки дар сарчашмаҳои чинӣ номи форс ва форсҳо Бос ва босӣ
мебошад ва чиниёни замони силсилаи дудмони Тан форсҳоро бо тоҷикон
омехта накардаанд. Дар адабиёти чинӣ-воҷаи ҳу, ҳунро ба суғдиён, бохтариён, фарғониён, хоразмиён ва сакоиён, яъне ба ориёинажодҳои минбаъд
бо номи тоҷик муаррифӣ шуда, истифода кардаанд.
Ҳамин тавр ибораҳои ҳу, ҳунини чинӣ аз вожаи хиониҳо-турҳо
гирифта шудааст ва чиниён бо ин ном ориёиҳои Шарқӣ: суғдиён,
юҷиҳо, тахорҳо, ҳайтолиён ва сакоиҳоро ном гирифтаанд. Чи тавре ки
гуфтем калимаи хиён, хваб, маънои шоҳзода, озодагон, нажоди олиро
дорад ва ҳам маънои ориёӣ ва тоҷикро ифода мекунад.
9. Калимаи тот, тат ва тоҷик. …Мақсади мо исбот намудани он аст, ки
исми тоҷик, исми ҳамаи ориёинажодон мебошад ва онро туркон ба ориёинажодон нисбат надодаанд. Зеро пайдо шудани вожаҳои тот ва тоҷик
нисбат ба як миллати бузурги Осиёи Марказӣ тасодуфӣ нест. Вожаҳои тот
ва тоҷикро зарурияти таърихӣ ба миён оварда ва сабабҳо зиёданд. Вазифаи
мо олимон дар асоси далелҳои раднопазир ва инсофу адолат ошкор кардани сабабҳои пайдо шудани калимаҳои тот ва тоҷик мебошад.
Устод Муҳаммад Маҳдӣ Таботабоӣ дар мақолаи худ дар бораи
лафзи тоҷик ва тот далоили зиёдеро бо фикру мулоҳизоти олимон гирд
оварда, ба чунин ақида омадааст, ки ду лафз тот ва тоҷик ё тоҷик аз ҳам
ҷудо набуданд, балки ҳарду калима ба ташхиси ин ҳақиқатҷу аз як асли
чинӣ зоҳиран гирифта шудаанд, ки то бо томӣ ва аҳёнан тоғ ба тоҷ ё
тухӣ ҳам дар талаффуз забт шудааст (Таботабоӣ, саҳ. 111).
Мувофиқи ақидаи Таботабоӣ калимаи тахорӣ дар забони чиниён
тохию ва тухалу кайфияти талаффуз бахшида ва дар ҳақиқат тухалу ё
тохиё сурати чинишуда аз тахорӣ аст, ки номи аслии мардуми бумист…
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Вуҷуди ду сурат: тох ва туҳ ё тоҷ дар шакли чинии калима ихтилофи сабти исми Тахористонро ба фатҳи ё замми ҳарфи аввали калима
тавҷеҳ мекунад.
Имкони қалбӣ ва табодили ҳарфҳо ба то ва син ва ҷо ва че ва шин
ва ҷим ва хо ва ҳамчунин қалби дол ва товро ва лом ва че ва ҷим ба
якдигар заминаи васеъ ё барои иштиқоқи тот ва тоҷ ва тоз ва тоҷ ва
тош ва тоҷ аз тоҳ фароҳам меоварад. Ва менамояд, ки калимаи тах ва
тоҷ дар ҷузъи аслӣ аз номи Тахористон сарчашма ва решаи аслии тохиё
ва тухулу ва тухалу ва номи чинӣ Тахористон ва заминаи пайдо омадани тот ва тоҷик ва тоҷикро дар номи туркии эронӣ ва тош ва Шош ва
Чоч дар шаҳрҳои Тошқурғон ва Тошканд ва Шош ва Чоч будааст ва
робитаи наздики миёни тахор ва томӣ ва тухулу ва тот ва тоҷикро
таъйид мекунанд (Таботабоӣ, саҳ. 111). Баъдтар мо дар ин мавзуъ баҳс
мекунем. Бояд гуфт, ки калимаҳои тот ва тоҷик ба калимаи тахориён,
ки номи қабоили ориёнажоди дар асрҳои II-I пеш аз мелод ба Бохтар
омадаро ифода ва номи вайро иваз мекунанд ва давлати бузурги Кушониёнро месозанд, ҳеҷ иртиботе надоранд.
Вожаи тоши туркӣ ба чочи суғдӣ-эронӣ низ байни худ алоқамандӣ
надоранд. Вожаҳои тах ва тоҷ низ аз якдигар ҷудо буда, ба Тахористон
алоқамандие надоранд. Ба ақидаи устод Таботабоӣ ҳаргиз қавме ва
миллате дар таърихи сеҳазорсолаи гузашта дар гузаргоҳи замон ва макон ба номи тоҷик вуҷуд надошта, ки берун аз қаламрав ва вуҷуди Эрони каён мустақилӣ дошта бошад, балки тоҷик сифате барои эронии
форсзабон буда ва ба ғайри эронӣ итлоқ намешудааст (Таботабоӣ,
саҳ.112-113). Мутаассифона устод Таботабоӣ на ҳама овардаҳои худро аз
сарчашмаҳо дуруст дарк кардааст. Мо аз эшон савол карданӣ ҳастем, ки
чаро ҳамаи форсзабонон аз халиҷи Форс то марзи Чин дар тули асрҳои
IV-ХIХ мелод худро эронӣ не, балки тоҷик муаррифӣ намудаанд?
Дар мақолаи доктор Саид Муҳаммад Дабирсиёқӣ тот ва тоҷик ва
тозик ба монанди мақолаи устод Айнӣ аз сарчашмаҳо маълумоти фаровони марбут ба мавзуи тоҷик гирд оварда шудааст, ки бешак ба ҳал намудани
мавзуи тоҷикшиносӣ ёрӣ мерасонанд (Дабирсиёқӣ, саҳ. 116-127). Вале чӣ
тавре ки поёнтар маълум мегардад, Дабирсиёқӣ низ ба монанди Таботабоӣ
мафҳуми тоҷикро дуруст нафаҳмидааст. Бояд тазаккур дод, ки сарзаминҳои
шарқии ориёинишин аз Олтой то Тибет дар асрҳои VI-VII аз тарафи туркон забт мешаванд. Туркон аз ориёзабонони муқимнишини ин ҷо, махсусан
дар Қашғар (Қошғар), Кўчон, Хамӣ, Турфан ва Хутан урфиятҳои давлатдорӣ ва тарзи зисту зиндагонии бумиро аз онҳо қабул мекунанд. Имрўз ин
туркони бо тоҷикон омезишёфта, уйғуронро ташкил менамоянд. Шоҳони
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турк унвонҳои Шад аз решаи шоҳ, Ябғу аз решаи бағро аз Кушониёнюҷиҳо қабул намудаанд. Ин калима дар забони суғдӣ ба охшид (ихшид) ва
кушонӣ-сакоӣ yavid (пешво) боқӣ мондаанд (Кляшторнқй, саҳ. 111).
Дар адабиёти таърихӣ дар бораи мустамликаҳои суғдиён дар
Ҳафтрўд ва Хутан сухан меравад. Аммо дар боби он ки дар
сарзаминҳои Олтой, Қазоқистон, Қирғизистон ва Синҷони (Синсияни)
Чин турониён-сакоиҳо аз қадимулайём то омадани туркон зиндагонӣ
менамуданд ва забони онҳо суғдӣ ва сако-хутанӣ буд, ҳарф намеравад.
Сакоиҳо дар асрҳои охири пеш аз мелод ва аввали мелод ба муқимнишинӣ ва зироаткорӣ шуруъ намуда, аввалин созандагони деҳу шаҳрҳо
дар шарқии Қазоқистон, Ҳафтрўд мебошанд. Ин ҷойҳоро туркон дар
асрҳои VI-VII мелод ба асорати хеш дароварданд. Вале дар ин ҷойҳо ба
ғайр аз шаҳру қалъаҳои суғдӣ боз деҳаҳои сакоиёни бумӣ низ вуҷуд
доштанд, ки бошандагонашон худро суғдӣ номиданд. Туркон мардуми
бумии ин диёрро бо номи тат,тот ва таҷик ёд мекунанд. Аввалин маротиба калимаи тат, тот ва тоҷик аз ҷониби Маҳмуди Қошғарӣ дар Луғат
ат-турк истифода шудааст.
Азбаски Маҳмуди Қошғарӣ дар Қошғар, Ҳафтрўд ва рустоҳои
тоҷикнишини марзи Чин зиста, луғати худро тартиб додааст, калимаи
тот, тат ва тоҷикро нисбат ба ориёнажодон истифода кардааст. Дар ин ҷо
ҳеҷ гоҳ арабҳо набуданд. Чи тавре ки зикр шуд, дар ин ҷо ориёзабонҳо:
суғдҳо ва сакоиҳои Хутан, Синҷон, Кўчон ва ғайра аз қадимулайём мезистанд. Вақти ин вилоятро гирифтани туркон забони тоҷикӣ-форсии нав
дар ин ҷо ҳоло пайдо нашуда буд. Онҳо ба суғдӣ ё сако-хутании лаҳҷаҳои
забони ориёиҳо ҳарф мезаданд. Забони тоҷикӣ-форсӣ дар замони Маҳмуди Қошғарӣ паҳн шуда буд. Маҳмуди Қошғарӣ менависад, ки суғдиён дар
асри ХI-ХII бо ду забон: суғдӣ ва туркӣ ҳарф мезаданд.
В.В. Бартолд дар бораи пайдоиши калимаи тот ва тоҷик чунин
навиштааст: Туркон дар асри Х ва шояд аз ин ҳам пеш дар Осиёи Миёна
калимаи тоҷикро истифода карда бошанд. Онҳо калимаи тоҷикро бештар
дар мафҳуми этнографӣ нисбат ба мусулмононе истифода намудаанд, ки
туркон онҳоро хуб медонистанд, яъне дар нисбати эрониён забони тоҷикӣ
бар алайҳи забонҳои туркӣ ва арабӣ меистод. Ба ақидаи ман калимаи тот
ба ҳамин вақт тааллуқ дорад, ки ҳоло туркманҳо ҳамаи аҳолии бумии туркистонро (тот) меноманд (Бартолд. Т.II. ч.I. с.196). Аз навиштаи В.В. Бартолд бармеояд, ки ў кай пайдо шудани калимаи тот ва тоҷикро намедонист, вале муътақид буда, ки ҳар ду калима нисбат ба тоҷикон истифода
шудаанд. В.В. Бартолд дуруст қайд мекунад, ки калимаи тоҷик дар мафҳуми мусулмонон бештар ба эрониён мансуб аст.
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Мусаллам аст, ки туркон исломро мустақилан аз арабҳо не, балки ба
василаи тоҷикон қабул намудаанд. Алистахрӣ, ибн Ҳавкал, Алмуқаддасӣ
ва ғайра дар замони Сомониён ба Мовароуннаҳр омадаанд. Онҳо
навиштаанд, ки дар марзи тоҷикон мусулмонон бо туркон (кофирон) работҳои зиёде сохта буданд, ки дар онҳо туркон исломро қабул карда, вориди Мовароуннаҳр мешуданд (Алистахрӣ, саҳ.264-265; Ҳавкал, саҳ. 236).
Ғозиёне, ки турконро ба ислом даъват менамуданд, тоҷик-форсзабонон
буданд ва ташвиқоту тарғиботро ба забони тоҷикӣ мебурданд.
Бинобар ин калимаи той, ки номи яке аз қабилаҳои биёбонгарди
араб ё арабҳои дар вилоятҳои Эрони Ғарбӣ мебошад, ба калимаи тот,
ки онро туркон дар асри VI мелод ва шояд пештар нисбат ба ориёзабонони бумӣ, аз ҷумла суғдон истифода бурдаанд, ҳеҷ муносибате надорад. Чунки ин калимаро туркон вақте ном гирифтаанд, ки ҳеҷ арабе дар
Ориёи Шарқӣ набуд. Дигар он ки ин калима нисбат ба аҳолии суғдзабони Ориёи Шарқӣ ҳамоно дар охири асри VI ҳангоми аз тарафи туркон забт шудани ин мавзеъҳо мавриди истифода қарор мегирад.
Калимаҳои тот, тат дар радифи калимаи тоҷик аз замонҳои қадим
то аввали асри ХХ истифода шудаанд. Дар байни олимон сари шарҳи
ин мухолифатҳо вуҷуд доранд. Бинобар он зарур донистем, ки бори дигар дар бораи маънои тот ва тат таваққуф намоем.
Бояд тазаккур дод, ки аз тарафи муҳаққиқони масъалаи тоҷикшиносӣ дар бораи мафҳуми калимаи тот ва тат маълумотҳои фаровон
гирд оварда шудаанд. Онҳо имконият медиҳанд, ки марбут ба ин вожа
хулосабардорӣ намоем.
Бори аввал калимаи тот дар луғатномаи Маҳмуди Қошғарӣ ба забони
туркӣ-арабӣ оварда шудааст ва ҳамаи лаҳзаҳои истифодаи он дар мақолаи
доктор Дабирсиёқӣ оварда шудаанд ва мо аз он истифода кардем.
1. Дар луғати Маҳмуди Қошғарӣ калимаи тот дар мавридҳои зерин омадааст: Тат сиз турк булмос, яъне турк бе тат наметавонад. «Бош
сиз барг булмос», яъне чӣ тавре ки сар бе кулоҳ намешавад (Девони
Луғот-ат-турк, ҷ.1, саҳ. 292).
2. Гелди манко тот идим амди ёт, қашқо билиб ат, сани тилар ос
берди (Девони Луғот, ҷ.1, саҳ. 39). Кофари яғир ба сўйи ман омад, ўро
куштам ва гўшташро ба каргасҳо ва даррандагон додам. Дар ин ҷо тот
кофир номида шудааст. Аз ибораи дуюм бармеояд, ки турке тотро
кушта, зеро он ғайри дини туркон буда, гўшташро хўроки каргасон
карда. Ин гуфтаҳо ба давраҳои пеш аз исломро қабул намудани тотҳо
мансубанд. Туркон медонистанд, ки тотҳо зардуштӣ ҳастанд ва мурдагони худро ба каргасон медиҳанд. Ибораи кофир аслан дар дини ислом нис-
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бат ба ғайри мусулмон истифода мешавад. Маълум аст, ки туркон
тотҳоро муслим накарда, баръакс тотҳо турконро мусулмон кардаанд.
Дар ҳарду маврид тот ҳамчун номи халқи ғайри турк зикр шудааст.
3. Татлишмоқ ал акии брло татлэшди (Девони Луғот, ҷ. 2, саҳ.
163), яъне он ду тот ба забони тотӣ сухан гуфтанд. Ё тат қамағ
самлишди (Девони Луғот, ҷ. 2, саҳ. 150), яъне тотзабонон ба забони худ
сухан гуфтанд (Тарҷумаҳои оқои Дабирсиёқӣ бо каме таҳрири мо). Аз
овардаҳои боло ба хубӣ пайдост, ки сухан дар бораи мардуми тат ё тот
меравад, ки онҳо ба забони модариашон ҳарф задаанд.
Тот шуд тирамиҷа таълими хона синаам,
Кай расонад тот фарёди дили зорам агар.
(Абу ал-Маолӣ. Лисон-ал-аҷам).
Дар ин ҷо тот ба маънои толиби илм ва бофарҳанг омадааст.
4. Агарчи амири Бухороро ва хони Хивоқ ҳардуро дудаи амирони
ўзбеканд ва дар ҳасб ва касб яке, аммо фи мобайн ғубори нифоқ муртафеъ аст. Амири Бухороро хони Хивоқ ва аҳли Хоразмро турк надонад, тот хонад ва хони Хивоқ аҳли Бухороро тозик номад (Ризоқулихони Ҳидоят. Сафарномаи Хоразм, саҳ. 53).
Дар ин матн аҳли Бухоро тоҷик ва аҳли Хоразм тот-бумӣ, маҳаллӣ
номида шудаанд. Мо аз маълумотҳои таърихӣ медонем, ки дар асри ХIХ
аҳолии Хева аз тоҷикон ва туркзабонон иборат буд. Бинобар ин вожаи
тот аслан ба мардуми маҳаллӣ-тоҷикон нисбат дорад.
Курдҳо (тотҳо) ё бумӣ ҳастанд ва ё курдҳое мебошанд, ки эҳтимол ба
василаи шоҳ Аббос ба ин ноҳия кўчонида шудаанд. (Робину. Вилояти Дорулмарзи Эрон. Гелон, тарҷ. Ҳумомизода, саҳ. 314).Дар ин ахбор калимаи
тот ба маънои бумӣ, маҳаллӣ, таҳҷоӣ омадааст. Доктор Саид Муҳаммад
Дабирсиёқӣ дар хулосаи фарҳангҳои гирдовардаи худ марбут ба тот менависад, ки: форсӣ-форсизабонон, эрониёни форсизабонони қафқозӣ ва бархе
аз мардуми шимолии Эрон, ки ба лаҳҷаи маҳаллии форсӣ сухан мегўяндмутародифи тоҷик (фирқа ва тоифа). Омўзишгирандагон ва толибилмон
дар таълимхонаҳо, яғир-кофир, маза ва лаззат, муҳаррафи дод ба маънии
адл тотро (Саид Муҳаммади Дабирсиёқӣ, саҳ. 156).
Туркидаму тотидаму он гоҳ арабидам,
Дар дидаи соҳибназарон бил-аҷибидам.
Дар ин мисраъҳо ба хубӣ пайдост, ки калимаи тот танҳо ба
тоҷикон-эрониён (ориёиён) нисбат дорад.
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Гар тот шаҳрӣ аст агар турк лашкарӣ
Дар ин мисраъ гуфта шудааст, ки тотҳо шаҳрианд, бумианд ва
туркон лашкарӣ, яъне сарбозанду ҷангӣ.
Имрўз ҳам як гурўҳи хурди тоҷкзабонон дар Қафқоз дар байни
туркзабонон бо номи тотҳо зиндагонӣ мекунанд ва забони онҳо ба забони тоҷикӣ-форсии нав хеле наздик мебошад: Зени мисоҳу мерде
тоҷбесер, зен мисоҳу мерде хокбесер. Мардро зан ҳам тоҷбасар мекунад
ва ҳам хокбасар ё хуби доморо аз кук ширин (домоди хуб беҳ аз фарзанд). Раҳмон Раҷабӣ дар мақолаи худ «Тотҳо мардуми эронинажоданд» мегўяд: забони тотӣ бо лаҳҷаҳои ҷузъӣ ҳамоно давоми забони
паҳлавиест, бо ихтилоти калимаҳои забони форсии нав. Маншаи калимаи тот, тоҷик ва толиш якест ва шояд то замони ҳамлаи араб номи
ягонаи қавми эрониён буда, ки ба форсии нав бо нишонаҳои забони
паҳлавӣ такаллум мекард (Раҳмон Раҷабӣ, саҳ. 101-102).
Аз овардаҳои боло ба хубӣ маълум мешавад: 1. Тот ва тат як
маъноро доранд, яъне халқи ориёӣ, тоҷик-эронӣ мебошанд.
2. Ахбори дар бораи курдҳо, хоразмиҳо, шеъри гар тот шаҳрист,
агар турк лашкарӣ ва маълумоти мардумшиносии аз Осиёи Марказӣ
бадастомада далолат мекунад, ки калимаи тот дар ибтидо нисбат бо
ориёнажодон ва баъд ба тоҷикон-эрониён (ориёиён) истифода шуда,
маънои аслияш бумӣ, маҳаллӣ, таҳҷоӣ, ватандор будааст. Ин ибораро
туркон дар вақти мулкҳои ориёнишин - тоҷикнишинро забт намудан ё ба
ориёнажодон шинос шудан нисбат ба тоҷикон истифода бурдаанд.
Баъдҳо, вақте ки туркон дар асрҳои ХI-ХII тамоми ТоҷикшаҳрЭроншаҳрро гирифтанд, ин вожа ба мафҳуми ҳамаи мардуми форсзабон
истифода мешавад. Туркон дар Тоҷикшаҳр худро бумӣ намедонистанд,
онҳо худро халқи омада, кўчӣ ё лашкарӣ мегуфтанд. Туркон танҳо
тоҷикон-эрониёнро бумӣ, шаҳрӣ, ватандор, таҳҷоӣ, маҳаллӣ меномиданд
ва номидаанд.
3.Калимаи тотро форс ба маънои миллат ё форсизабон тарҷума
намудан хато мебошад. Зеро вожаи тот хеле барвақт, пеш аз паҳн шудани забони нави тоҷикӣ-форсӣ пайдо шудааст. Дигар он ки мардуми
ин диёр бо лаҳҷаҳои забони ориёиҳои Шарқӣ: суғдӣ ва хутанӣ ҳарф мезаданд. Маҳмуди Қошғарӣ менависад, ки суғдиён дар асрҳои ХI дар
Ҳафтрўд, Тироз бо ду забон: суғдӣ ва туркӣ ҳарф мезаданд (Маҳмуди
Қошғарӣ, саҳ. 11-31). Аз омезиши забони хутанӣ ва туркӣ забони
уйғурҳои кунунӣ пайдо шудааст. Забони тоҷикӣ-форсии нав дар ин
ҳавза асрҳои Х-ХII ва минбаъд дар ин ноҳияҳо паҳн мешавад. Аз ин
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лиҳоз тарҷумаи калимаи тоҷик, ки дар ин давра маъмул шуда буд, ба
ҳақиқат рост меояд.
Вожаи форс ҳамчун номи давлат ё миллат дар ноҳияҳои шарқии
Ориён аз ҷумла Хоразм, Бохтар, Суғд, Фарғона ва Қошғару Хутан ҳеҷ
гоҳ паҳн нашуда буд. Дар асрҳои миёна баъди пайдо шудани номи
тоҷик забони онро форсӣ меномиданд ва тоҷиконро форсзабон
мегуфтанд, аммо қабл аз ислом ибораи форс ва забони форсӣ дар
Ориёи Шарқӣ маъмул набуд.
4. Дар асари «Тоҷикон дар масири таърих» мақолаи доктор Саид
Муҳаммад Алии Саҷҷодӣ дар мавзўи «Боз ҳам тот ва тоҷик» чоп шудааст. Мақола ба таҳлили забонии пайдо шудани вожаи тот ва тоҷик
бахшида шудааст. Муаллиф кўшидааст, ки пайдоиши номҳои тот ва
тоҷикро аз решаи рўди Дойтиёи авастоӣ, ки дар Ориён Вейҷ буд, пайдо
намояд. Мувофиқи ақидаи Алии Саҷҷодӣ дар натиҷаи тағйиротҳои забонӣ вожаи дойтиё ба тойтик ва ба мурури замон ба тотик-тот ва тоҷик
мубаддал мешавад (Алии Саҷҷодӣ, саҳ.78). Бояд тазаккур дод, ки
ақидаи аз вожаи рўди Дойтиё, ки дар сарзамини тоҷикон аст, муайян
кардани номи тоҷик аз ҳақиқат дур аст ва мулоҳизоти доктор Алии
Саҷҷодӣ боварибахш нест. Ақидаи он ки калимаҳои тот ва тоҷикро метавонанд аз воҷаҳои додики арманӣ, доди (dady) инглисӣ ва дадари
авастоӣ ва дадаи туркии озарӣ ва дадо дар забонҳои маҳаллии эронӣ ва
низ тот ва тоторҳо ба роҳатӣ таъбир намуд (Алии Саҷҷодӣ, саҳ.18).
Ақидаи вожаи тот ва тоҷикро ба вожаи дада як донистан хатост. Аммо як умумияти иҷтимоӣ байни калимаи тоҷик ва дада ҳаст, ин ҳам
бошад додгар, доддиҳанда, падар нисбат ба писарон ва авлоди хонаи
худ доддиҳанда, бузург меҳисобад. Решаи иҷтимоии калимаи тоҷик,
тоҷдор, шоҳ, доддиҳанда як мебошанд.
Дар мақола забони тўрониёнро забони туркӣ номидани Алии
Саҷҷодӣ хатост. Зеро тўрониён аз табори ориёиҳо буданд ва забони
онҳо бо туркӣ хешовандӣ надошт ва надорад.
Бояд тазаккур дод, ки калимаи тота дар забони қадими ориёиҳо,
аз ҷумла модҳо дар асрҳои VII-VI пеш аз мелод ба маънои падар истифода шудааст (Грантовский, саҳ. 217). Аммо дақиқ нест, ки калимаи тота - падари Эрони қадим ба тот, ки онро туркон нисбат ба эронзабонон
ба маънои бумӣ кор бурдаанд, чӣ муносибат дорад. Аммо дар забони
қадими тоҷикӣ-порсӣ ҳарфи т ба д табдил шудааст. Шубҳае нест, ки
калимаи тата (тото) дар забони имрўзаи тоҷик додо, дада, бобо, боба
ва ота - падар шудааст. Агар маънои иҷтимоии вожаи тото-додопадарро таҳлил намоем, вай ҳамоҳангу ҳаммаънои калимаи соҳиб, ху-
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дованд мебошад. Яке аз шоҳони Портӣ Митридадат (Меҳрдод) ба
ҳамин маъно (Митрои доддиҳанда) ном дошт. Таҳлили сарчашмаҳои
таърихӣ ва мардумшиносӣ марбут ба вожаи тот ва тат ба он далолат мекунанд, ки онро туркон нисбат ба ориёнажодон-тоҷикон дар маънои
халқи бумӣ, таҳҷоӣ, ватандор истифода кардаанд. Вожаи тот, тат дар
муқобили кучӣ, саҳронавард, халқи омада истифода шудааст. Туркон худро бумӣ намеҳисобиданд. Онҳо бумӣ шуданро таъна медонистанд. Дар
байни қирғизҳо то имрўз ибораи тот шуда равед, боқӣ мондааст ва ин
ибора нисбат ба касоне истеъмол мешавад, ки камтар кўч мекунанд. Дар
як ҷо нишастан ва хонаю дар сохтанро қирғизҳои пеш аз Инқилоби Октябр дар шаъни худ таъна меҳисобиданд. Азбаски туркон ин калимаро аз
будаш беш истеъмол кардаанд, вай обуранги этникӣ гирифтааст, аммо ба
маънои тоҷик алоқамандӣ надорад. Агар вай маънои этникӣ медошт аз
истеъмол нест намешуд.
5. Дар мақолаҳои Таботабоӣ ва Дабирсиёқӣ оварда шудааст, ки
вожаи тош, шош ва чоч ва тат ва таҳор аз як реша мебошанд. Ақидаи
чоч ба тош табдилёфтан аҷиб аст, аммо дар мақолаҳо ин ақида исбот
карда нашудааст. Мусаллам аст, ки чоч калимаи забони ориёиҳои
шарқӣ-суғдӣ буда, дар замони истилои араб он ба шош табдил меёбад.
Зеро тозиён дар забони худ ҳуруфи че-ро дуруст талаффуз карда наметавонистанд. Дар асрҳои ХII дар адабиёти таърихӣ ба ҷойи вожаи шош
ва чоч калимаи тош пайдо мешавад, ки муҳаққиқон онро бо омадани
турку муғул алоқаманд медонанд ва маънои тошро санг маънидод менамоянд. Дар ҳақиқат агар вожаи тош-туркӣ бошад, пас номи шаҳри
Тошканд аз ду бахш: тоши туркӣ ва канди тоҷикӣ иборат буда, маънои
шаҳри сангро доранд. Аммо шаҳри имрўза ва қадимаи Тошканд дар
ҷойи бесанг бунёд шудааст. Чаро ўро туркон номи шаҳри санг додаанд,
равшан нест. То истилои арабҳо маркази Чочро Турбанд мегуфтанд. Дар
замони Сомониён маркази Чоч Бинкат ном дошт. Чоч номи вилоят аст ва
Тошканд номи ҳам шаҳр ва ҳам вилоятро мегирад. Мо маънои вожаи
чочи суғдиро намедонем. Агар вай маънои санги маъданро ифода кунад,
пас туркон онро аз тоҷикӣ ба туркӣ тарҷума кардаанд. Айнан, маъноан
тарҷума намудани номҳои ҷуғрофӣ анъанаи қадим аст. Масалан, арабҳо
номи Варорўдро аз тоҷикӣ ба арабӣ Мовароуннаҳр тарҷума кардаанд. Ё
туркон Сурхобро аз тоҷикӣ ба туркӣ Қизилсу, Сафедкўҳро ба Оқтош
тарҷума намудаанд. Чунин тарҷумаҳои айнан хеле зиёд мебошанд. Бинобар ин шояд Тошканд тарҷумаи вожаи тоҷикӣ ба туркӣ бошад? Вожаи
кончоч кони санги маъдан дар забони тоҷикони водии Зарафшон боқӣ
мондааст. Чоч аслан вожаи суғдӣ мебошад ва ба забони ҳозираи тоҷикӣ
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маънояш санги маъдан аст. Бояд тазаккур дод, ки дар адабиёти чинии
асрҳои II-I пеш аз мелод номи Чочро юнӣ ва баъдҳо чешӣ, ёшӣ гуфтаанд
ва тарҷумони сарчашмаҳои динӣ Шаванӣ онро ба маънои санг ва ҳам
оҳан донистааст (Chavannеs, p. 140).
Ҳамин тавр, вожаи туркии имрўзаи Тошканд ин тарҷумаи калимаи чочи суғдӣ мебошад. Вожаи чоч дар ибтидо ба ноҳияи Оҳангарон
нисбат дошта, баъдҳо ба тамоми вилоят паҳн шудааст, зеро маъданҳои
гуногун дар водии Ҳелак (Элок) ҷойгиранд. Тахмини он ки чоч, тош ва
тоҷ низ ҳаммаънӣ мебошанд аз ҳақиқат дур аст.
10.Калимаи таҷик ва тоҷик. Аз луғоти Маҳмуди Қошғарӣ ба хубӣ
бармеояд, ки туркон тоҷиконро мувофиқ ба хусусиятҳои забонии худ
таҷик ё тоҷик меномидаанд. Чӣ тавре ки дар боби тот, тат гуфта шуд,
дар Девони луғат ат-туркӣ бори аввал вожаҳои тот ва тат, таҷик ва
тоҷик ба маънои ориёнажодон, ориёзабонон-тоҷикон истифода шудаанд. Имрўз ҳам туркзабонон лақайҳо, ўзбекҳо, қирғизҳо, қазоқҳо, туркманҳо вожаи тоҷикро тоҷик мегўянду менависанд.
Чуноне аз гуфтаҳои фавқ пай бурда мешавад, муаллифони турк ба
монанди Маҳмуди Қошғарӣ ва Юсуфи Баласоғун калимаҳои
фавқуззикрро дар асарҳои худ ҳамчун тоҷик истифода карданд. Мусаллам аст, ки ориёзабонон хиёнҳо, суғдҳо, сакоиҳо бо турку чиниён
вохўрда, худро бо номи тоҷик муаррифӣ кардаанд. Туркҳо ва муғулҳо
бошанд мувофиқи хусусиятҳои забонии худ онҳоро тоҷик гуфтаанд.
Барои тасдиқи ин фикр ба «Таърихномаи Ҳирот» муроҷиат мекунем.
Дар он навишта шудааст: Шоҳзода Чағатой бо бародараш Оқтой, ки ба
тоҷикон наздикӣ пайдо карда буд, бо ғазаб гуфт: Ин чӣ муҳаббат аст,
ки бо тоҷикон пеш гирифтаӣ ва хилофи мазҳаби бузургвор кардаӣ ва
сухани ман бишнав ва тоҷиконро саркўфта дор (саҳ.97).
Чї тавре ки мебинем шоҳзодаи муғул Чағатой дар гуфтугў бо бародараш Оқтой тоҷиконро мувофиқи хусусияти забони худ тоҷик
мегўяд. Азбаски Чағатой нисбат ба бародараш Оқтой тоҷиконро бад
медид, ҳамеша кўшиш мекард, ки онҳоро дар пеши бародараш сиёҳ
намояд, то ў тоҷиконро саркўб кунад. Аз ҳамин сабаб Чағатой баъди
чанд вақт турки пиреро, ки ба падараш Чингиз хизмат карда буд, ба
наздаш даъват карда мегўяд: Эй ёдгори падари бузургвор, маблағи
панҷ ҳазор динор ба ту медиҳам, бад-ин шарт, ки фардо ба пеши бародарам Оқтой равӣ ва бигўӣ, ки дўш подшоҳ Чингизхонро дар хоб дидам, маро гуфт, ки писарам Оқтойро бигў, ки тоҷикон боз бадӣ
меандешанд ва дар хотир дорад, ки хуруҷ кунанд ва мулк аз ту биситонанд. Мебояд, ки ба атрофи ҷаҳон лашкар фиристӣ то боз дигар
тоҷиконро ба қатл расонанд (саҳ.47).
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Чингизхон дар аҳди давлати худ ҳукм карда буд, ки агар касе бараҳна дар об равад ўро ба қатл расонанд. Рўзе Чағатой ва Оқтой ба
мақсади шикор савора ба деҳае расиданд. Подшоҳ Оқтой шахсеро дид, ки
бараҳна дар об рафта буд ва сар мешуст. Якеро аз вузаро пеш хонд ва
гуфт: ба зудӣ назди он тоҷик рав, ки дар ҳавзи об аст ва як болиши зар ба
ў деҳ, то дар об андозад ва ўро бигўй, ки чун аз ў пурсанд чаро бараҳна
дар об рафтӣ? бигўяд, ки як болиши зар дар об афтондам, бад-он сабаб
дар об рафтам.Дар ин ҳолат назари Чағатой бар он шахс афтод, гуфт: Равед ва он тоҷикро, ки бараҳна дар об аст, биёред, то ба қатлаш расонам,
ки дили ман аз ғуссаи тоҷикон хун шуд. Он шахсро дарҳол ҳамчунон пеши
шоҳзода Чағатой оварданд, бонг бар вай зад ва гуфт: Эй тоҷики беақл, ту
ба кадом далерӣ дар об бараҳна рафтаӣ ва ҳукми ярлиғи падари бузургамон тамард намудаӣ? Он шахс гуфт: Эй шоҳзодаи олам, як болиши зар аз
остини ман дар об афтидааст, бад-он сабаб дар об рафтам (саҳ. 100-102).
Муғулбачае ба дарбори Малик Шамсиддини Куртӣ омада ва дарро беадабона бизаду вориди ҳавлӣ шуд. Малик Шамсиддин аз ин
мағрурии муғулбача ба ғазаб омаду бифармуд то ўро биёварданд ва
ҳаҷда чўб бар вай заданд ва бо ин роҳ, ки омада буд бозгардониданд.
Муғулбача пеши падараш, ки амири сарҳад буд, омаду гиря кард ва
гуфт: Маро дар байни чандин ҳазор тоҷикон бараҳна чўб зад ва ҳарчанд гуфтам писари фалонам, нашунид (саҳ. 194).
Шарм намедоред, ки ҳафтсад марди номдоред ва тоҷике чандро
ба қатл наметавонед расонид (саҳ. 705). Дар ин ҷо сухан дар бораи
қаҳрамониҳои панҷ нафар аз тоҷикони Ҳирот меравад, ки ба муқобили
700 нафар душман – муғулон ҷангидаанд. Чи тавре ки мебинем дар
ҳамаи мавридҳо сухангўён туркон мебошанд ва вожаи тоҷик аз забони
онҳо тоҷик навишта шудааст.
«Таърихномаи Ҳирот» дар замони муғулон навишта шуда аз
қаҳрамониҳои мардуми тоҷик ба муқобили онҳо хабар медиҳад. Агарчи
муаллиф худаш тоҷики ҳиротӣ мебошад, талаффузи туркиро нисбат ба
номи миллати худ ба кор бурдааст.
11. Вожаҳои тоҷик ва тозик. Мо дар боло қайд намудем, ки вожаи
тоҷик ҳамчун номи нави халқҳои ориёнажод ба ҷои ориёӣ пайдо шудааст. Сабаб чӣ буд?
Дар замони ташаккули давлати тоҷикон сулолаҳои Бармакиён,
Тоҳириён, Саффориён ва махсусан Сомониён давлати нави ориёиён ба
номи тоҷик пайдо мешавад. Азбаски тоҷикон бо туркон дар шимолу
шарқ ва арабҳо дар ғарб ҳаммарз шуданд, метавон арз намуд, ки калимаҳои турку тоҷик аз тозик маънои этникиро доранд.
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Дар асари олими тоҷик Муҳаммад Ҷарири Табарӣ «Таърихи Табарӣ», ки онро вазири бузурги Сомониён Балъамӣ бо супориши шоҳ
Мансур бинни Нўҳ ба дарӣ-тоҷикӣ гардонидааст, калимаи тоҷик ҳамчун ифодагари ҳамаи форсзабонон истифода шудааст. Ў дар бораи зани
шоҳаншоҳ Парвиз (590-628) бонуи Ширин нақл карда менависад: Ширин ном канизе буд, ки рўе аз ҳама мардуми турк ва тоҷик аз ў накўтар
ва хушрўйтар набудӣ (Балъамӣ, саҳ.360). Дар матни Табарӣ сухан дар
бораи воқеаҳои асри V рафта, далели дар ҳамин давр вуҷуд доштани
калимаи тоҷик мебошад.
Бояд гуфт, ки дар давраи ташаккули давлати нави тоҷикон, яъне
замони Тоҳириён, Саффориён ва махсусан аҳди Сомониён дар натиҷаи
муборизаи зидди арабҳо ҳисси миллии тоҷикон ба муқобили онҳо бедор
шуд. Хурсандибахш аст, ки пайравони Авасто бисёр қисмҳои парешони
онро аз нав гирд оварда, китобат карданд. Аз ҷумла: Шиканд Гумоник
Вичор (Гузорише, ки гумонро дар ҳам шиканад-(баёни дифои шабҳо) аз
тарафи Мардон Фараҳ китобат мешавад. Китобати он дар раддияи аз
дугонагӣ (Санувия дар баробари яҳудия, насрония, монуя ва ислом дар
асри Х милод идома ёфта. «Бундаҳишн» дар бораи бунёди офариниш
баҳс мекунад ва дар асри Х таълиф шудааст. Динкард дар бораи Авасто
ва урфиятҳои дини зардуштиён суҳбат мекунад. Муаллифи он мубад
Отар Фаранбағ дар садаи IХ дар ҳузури халифа Маъмун бо уламои дини
ислом дар мунозира ғолиб омада, ба навиштану гирд овардани бахшҳои
боқимондаи Авасто рухсат медиҳад ва Динкард менависад. «Ардофирафнома» дар бораи сайри мубад Ардовираф дар биҳишту дўзах маълумот медиҳад. Дар он замон корҳои зиёде ҷиҳати эҳёи фарҳанги қабл аз
исломии тоҷикон ба анҷом расидаанд, ки боиси бедорӣ, худшиносии
тоҷикон-эрониён (ориёиён) гардиданд. Тоҷикон-эрониён аз фарҳанги
бойи худ мефахриданду ному нажоди худро мувофиқи суннатҳои ориёӣ
аз турку тозӣ муътабар, волову пок медонистанд. Ин яке аз сабабҳои дигари пайдо шудани номи нави этникии ориёиён-тоҷикон буд. Дар ҳамин
давра матнҳои «Позанд» ба риштаи таҳрир дароварда шуд, ки забони он
ба забони дарӣ хеле наздик аст. Ба позанд навигариҳои мазҳабию миллӣ
илова мегардад. Яке аз ҳамин навигариҳо дар Ориёи Шарқӣ пайдо
гаштани номи нави миллати ориёиён-тоҷикон мебошанд, ки онро дар
матни позанди оиди Суруш Язд вомехўрем. Он чунин аст: «Курчи хура
авазро ёд Суруш Ашу таги пиругар бод, дастгири равон ҳама тан посбон
ашодён. Ашод нигадор рўзу моҳ ва шабон ҳама эрониён ва пурию сокишон гироҳ, ромон ва ҳаминон тоҷикони баста куштиён, некон ва покони
ҳафт кишвари замин Суруш Язд паноҳ бод».
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Чуноне мебинем номи тоҷик дар матнҳои паҳлавии Авасто дохил
шуда, дастурони зардуштӣ барои беҳбуди ин халқ аз Яздон мадад пурсидаанд. Мо медонем, ки ҳеҷ чиз яку якбора ба сафаҳоти таърих нақш
намешавад. Пеш аз он ки ин ва ё он истилоҳ ё ном вориди таърих шаванд, даҳҳо ва садҳо солро дар гуфтугўи мардумон аз сар мегузаронанд.
Вақте ки истилоҳ ё ном мафҳуми зарурии ҷомеа мегардад, он гоҳ онро
дар саҳифаи таърих сабт мекунанд. Калимаи тоҷик низ пеш аз он ки ба
матни авастоӣ дохил шавад, таърихи чандинасраро тай кардааст.
Забоншиноси маъруфи забонҳои ориёӣ В. Ҳеннинг менависад, ки
вожаи тоҷик дар Нафнома-и Монӣ, ки дар он номи халқҳо зикр шудаанд
дар шакли ta (t)cik вомехўрад (Hеnning, p.q). Ҳуҷҷатҳои Монӣ ба асрҳои
III-IV мелод мансубанд. Ҳамин тавр, калимаи тоҷик то аввалҳои асри мо
вуҷуд дошта, дар қарнҳои минбаъда маъмули умумибашарӣ мегардад. Ин
боиси ғазаби аъдо мегардад. Ва вақте ки арабҳову туркҳо сарзаминҳои
ориёиро ба тасарруфи худ медароранд, нисбат ба ориёиён ба назари
таҳқир назар мекунанд. Ин баландназарии арабҳову туркон сабаби тавлиди мисраҳои ҷовидонии абармарди ориёӣ Ҳаким Фирдавсӣ шудаанд.
Зи шири шутур хўрдану сусмор,
Арабро ба ҷое расидааст кор.
Ки тахти Каёнро кунад орзу,
Тфу бар ту, эй чархи гардун, тфу.
Дар аввали асри ХI давлати тоҷикон-эрониён мавриди таҷовузи
туркони бодиянишин қарор мегирад ва дар марзи чорчўбаи он чор
давлати калони туркзабонон ба вуҷуд меояд.
Аввал дар ҳудуди бештари он давлати Ғазнавиён (997-1050) пайдо
мешавад, ки ғуломони зархариди Сомониён буданд. Баъд вилоятҳои
шарқӣ, аз ҷумла, Мовароуннаҳр ба ихтиёри Қарохониён мегузарад
(1032-1156) ва марзи дарёи Ому муайян мешавад. Дар қисмати Марву
Хуросони кунунӣ давлати Салҷуқиён (1037-1193) таъсис меёбад. Хоразм
низ ба туркон мегузарад. Ин давлатҳо тавассути туркҳои навомада
ташкил шуда буданд. Устод С. Айнӣ дар мақолаи худ «Маънои калимаи тоҷик» дуруст менависад: “Муғулҳову туркҳои қадимӣ ҳарфи ҷ-ро
гуфта наметавонистанд ва дар гап задан ҷ-и калимаро ба з табдил мекарданд. Бинобар ин, вақте ки онҳо бо тоҷикон ошноӣ пайдо карданд,
ин номро ёд гирифтанд ва ба ҷои тоҷик тозик гуфтан гирифтанд (ҳатто
тоторҳои замони мо ҳам, ки ба Осиёи Миёна наомада ва бо халқҳои ин
ҷо наёмехта бошанд Тоҷиевро Тозиев мегўянд) (Т.С. 31.1.89). Бояд тазак-

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

241

кур дод, ки устод С. Айнӣ мақолаи худро дар замоне навишта буд, ки
туркманишҳо тоҷиконро ҳамчун миллат рад менамуданд. Аз пастии худшиносии тоҷикон истифода намуда онҳоро яке турк, дигаре ўзбек, сеюм
порсизабонон ва чаҳорум форсон менавиштанд. Устод С. Айнӣ дар чунин
шароити вазнини сиёсӣ тоҷик будани мардуми форсизабони Осиёи Миёнаро исбот намуд ва ба илми тоҷикшиносӣ асос гузошт. Вале на ҳамаи
паҳлуҳои ин масъалаи мураккаб равшан гаштаанд. Имрўз ин вазифа ба
дўши мо аст ва мо бояд бо тамоми масъулият ва ҷиддият сабабҳои пайдоиши номи тоҷикро исбот намоем. Ин мавзуъ танҳо дар асоси таҳлили
ҳамаҷонибаи сарчашмаҳои хаттӣ ҳалли худро ёфта метавонад.
Бояд тазаккур дод, ки аксари олимон тадқиқоти худро дар мавзуи
пайдоиши номи тоҷик аз пайдо шудани калимаҳои тоҷик, тоҷик, тозик
ва тозӣ шурўъ намудаанд, ки комилан хатост. Чи тавре, ки мо дар боло
далоил овардем, номи тоҷик пеш аз он ки обуранги этникӣ бигирад,
яъне номи тамоми халқи форсизабонро ифода кунад, таърихи дуру дарозро аз сар гузаронидааст.
Акнун бори дигар дар бораи вожаи тозик ва тоҷик. Ба сарчашмаҳо
муроҷиат мекунем, то дар асоси далоил ин масъала равшан шавад.
Дар таърихи Байҳақӣ калимаи тозик ва тоҷикон дар мавридҳои
зерин истифода шудаанд: Ҳоҷиби бузурги Алӣ бозгашт ва ҳамаи бузургони сипоҳро аз тозик ва турк бо хештан бибурд (саҳ. 7).
Бистгонӣ (маоши лашкар) набояд дод. Як сол то моле ба хазина
боз расад аз лашкар ва тозикон (саҳ. 257).
Алптегин соли 998 ба Кобул ҳуҷум намуда ба шоҳи он, ки аз сулолаи лулакони маҳаллӣ буд, ҷанг карда ва ўро маҷбур ба фирор кард.
Мардум Алптегинро пазируфта ва гуфтанд, ки моро подшоҳе бояд
одил бошад ва мо аз ў ба хонаю зану фарзанд амин бошем, хоҳ турк
бошад хоҳ тозик (Низомулмулк саҳ. 94).
Низомулмулки Тўсӣ дар «Сиёсатнома»-и худ чунин овардааст:
турку тозик ҳарду лақаби олимон бар хештан банданд ва ба забони
подшоҳ фармон диҳанд.
…Агар турке даҳ тозикро бо кадхудоӣ боздорад, шояд ва агар
тозике кадхудоии даҳ турк дорад (саҳ. 109).
Чун подшоҳ турк бошад ё тозик ё касе, ки тозӣ надонад ва аҳкоми
шариат нахонда бошад (саҳ. 54).
Ҳам дар матнҳои Байҳақӣ ва ҳам Низомулмулк сухан танҳо аз
турку тозик-тоҷик меравад. Дар ин ҷо тозиён - арабон як бор дар
саҳифаи 54-и «Сиёсатнома» зикр ёфтаанд ва он ҳам дар шакли тозӣ.
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Дар таърихи Салҷуқиён оиди тоҷикон-тозикон маълумоти зиёде
ҷой дорад. Чунончӣ мехонем: Туғрали Салҷуқӣ дар ҷавоб ба Қозӣ Саид гуфт: пазируфтам, ки ба он чи гуфтӣ кор кунам ва мо мардумони нав
ва ғарибем, расмҳои тозикон надонем (саҳ. 554). Туғрал гуфт: “Моро
савоб он аст, ки чи гуна пеш кунем ва сўйи Деҳистон равем ва Гургон
ва он навоҳӣ бигирем, ки тозикон сабукмоя ва беолотанд” (саҳ. 618). Чи
тавре ки мебинем дар ҳама ҷо ба ҷойи тоҷик тозик омадааст.
Дар таърихи оли салчуқиён, оиди вилоятҳои ғарбии Эрон
навишта шудааст: Курдшо - амирии вилоят, баъд аз тафаҳҳус ўро дар
танӯре боз ёфтанд ва ба хидмати мулук оварданд. Мулук гуфт: “Эй
тозик, аз меҳмон бигрезӣ?” (Таърихи салҷуқаи Кирмон, саҳ 4). Дар
Кирмон маҷоли мардум танг шуда буд ва туркон гуруснаву бенаво, чун
тозиконро диданд дар хонаи айш ва ба туркон намедиҳанд (саҳ.10).
Рўзе дар хидмати Атобек гуфтанд, ки дар Ҷарфат молиши туркон
додем, ин ҷо навбати тоҷикон аст (саҳ.106). Овардаанд, ки дар рўзгори
Туроншоҳ, ки дар хонаи ў дуредгаре кор мекард ва писари туркчеҳра
дид. Гуфт ин писари кист? Дуредгар гуфт: писари ман. Гуфт чи гуна аст,
ки ту тозик ва писарат турк? (саҳ. 20). Ҳамин тавр дар ин ҷо ду бор калимаи тоҷик ва дигарбора тозик истифода шудааст. Аз матни китоб ба
хубӣ бармеояд, ки сухан дар бораи тоҷикон-эрониёни вилояти Кирмон
меравад ва онҳо бо номи тоҷик ёд шудаанд.
Хоҷа Абдулхолиқи Ғиҷдувонӣ, ки дар асри ХII зиндагӣ кардааст,
дар ҳаққи устодаш Хоҷа Юсуфи Ҳамадонӣ, ки дар Самарқанд дар соли
1111 вафот кардааст, мегўяд: Ба саҳроҳову маҳаллаҳову қарияҳо бисёр
мерафтанд ва бо сокинону бошандагони мавзеъҳое аз тоҷику турку
араб суҳбат доштанд (Айнӣ, саҳ. 80).
Дар асари Абдуҷалили Қазвинӣ «Китоб ал-нақиз», ки дар асри ХII
таълиф шудааст, гуфта мешавад: «Ин неъмат дар ин диёр ва билод
муштарак аст аз миёни туркон ва тоҷикон» (Қазвинӣ, саҳ. 476).
Дар «Таърихи Яманӣ» а. ХII омадааст: «Турку тозикро дар он идрок афтод ба порсӣ нақл кунӣ». (Таърихи Яманӣ, саҳ.8).
Дар «Ҷомеъ-ул-ҳикоёт» аввали асри ХIII омадааст: «Бародари ту
султон Муҳаммад… ҳафтод бор ҳазор ҳазор дирам аз хазина ба туркон
ва тозикон ва аснофи лашкар дод». (Авфӣ, «Ҷомеъ-ул-ҳикоёт», саҳ. 446).
«Аз хурду бузург ва тозику турк ҳар офарида, ки дар дил дошт, муҳаббати ў омезише дар ҷон дошт». (Зидрӣ. Нафасот ал-масдур, саҳ.23).
Дар таърихномаҳои замони муғулон калимаи тоҷик боз бештар дучор мешавад. Яке буд аз Ҳамадон, паҳлавони номӣ, Филиа гуфтандӣ. Бо
ҷамоати муғул, ки дар пеши ў буданд, хон фармуд то гўштин гирифтанд.
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Бар тамомат ғалаба кард ва касе пушти ўро ба замин наёвард. Баъд аз якчанде ҳокими муғул Ўқтой-Қоон ўро духтари моҳдидор, хушрафтор,
хушгуфтор фармуд аз муғулон. Духтар рўзе ба урду пеши Ўқтой меравад
аз ў мепурсанд, ки тозикро чигуна ёфтӣ? Ҷавоб медиҳад: Насибам тамом
аз лаззат иктифо кардам. Баъд аз ин дар миёни муғул ин мазоҳ бошад, ки
тозиконро азим олот бошад (Равзат-ус-сафо, ҷ.5, саҳ. 52).
Подшоҳ аҳволи мамолики Форсро истифсор намуд. Ҳирқадоқ зону заду гуфт: “Аввал ҳоли ин тозикро ба ҳам расонам” (Равзат-ус-сафо,
ҷ.5, саҳ 25). Як чизи ҷолиби диққат ин аст, ки муғулон ҳамаи Хуросону
Форсро мамлакати тоҷик гуфтаанд.
Чун султон Яминуддавла он ҷо расид, лашкари эшонро бидид зиёдат аз лашкари ў буд ва ҳама турк ва лашкари ў бештар тозик ва ҳинду… биҳаросид (Одоб ал-ҳарб, саҳ. 133). Дар ахбори а. ХIV омада: аз
мулук ва умарои тозик Тоҷиддин Малик Яъқубро ба музд куро (об) имтиёз дод (Носириддини Муншӣ, саҳ. 36).
Дар асри ХV номи тозик дар асарҳои зиёд вомехўрад:
Чун тозикро дар маҷлиси хосаи ў ихтиёри тамом буд, умарои
муғул ба танг омаданд (Натануӣ. Мунтахаб-ат-таворих, саҳ.10).
Ҳарду аз ақрабои наздиканд,
Филмасал гарчи турку тозиканд.
(Озарӣ, ҷ.1.саҳ.307).
Гуфт ў турк ҳасту ман тозик,
Лек дорем хешии наздик.
(Ҷомӣ, Ҳафт авранг, саҳ. 127).
Баъди асри ХV дар аксари адабиёти таърихӣ ба ҷойи вожаи тоҷик
тозик навишта мешавад. Зеро ба ҳамагон маълум буд, ки дар Осиёи
Миёна ду халқ: тоҷикон ва туркзабонон мезистанд.
Маънои калимаи тозик дар луғатҳо:
Тозик араби дар Аҷам бузург шуда (Фарҳанги Мирзо Иброҳим).
Авлоди араби дар Аҷам бузургшуда (Сормаи Сулаймонӣ). Фарзанди
араб, ки дар Аҷам зоида шуда. Ғайри арабу туркро низ гўянд (Бурҳони
Қотеъ, Фарҳанги Мирзо). Ғайри мардуми турк, ки дар Аҷам бошанд
(Фарҳанги Рашидӣ). Тоифаи ғайри турку араб (Фарҳанги Анҷуманоро ва
Онандроҷ). Форсзабонон (Лисон алаҷам, луғати Неъматулло, Фарҳанги
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назм). Насли эронӣ (Фарҳанги назм). Ақидаест, ки номи тозикро форсон
ба арабҳо додаанд ва арабҳо бошанд форсҳоро ба муносибати китоби
Занд хонданашон зандик гуфтаанд (Онандроҷ).
Бояд тазаккур дод, ки аксарияти муҳаққиқон вожаи тозикро дуруст муродифи тоҷик ҳисобидаанд, зеро аз овардаҳои боло ба хубӣ
пайдост, ки сухан дар бораи тоҷикон меравад на арабон. Бояд як чизро
ҳам фаромўш накунем, ки дар луғатномаҳо на ҳама вожаҳои забони
тоҷикӣ-форсӣ дуруст шарҳ ёфтаанд. Зеро муаллифони луғатномаҳои
замони исломӣ вожаҳои забони тоҷикӣ-форсии қадим аз ҷумла авастоӣ, суғдӣ ё хоразмию бохтариро на танҳо дуруст намедонистанд,
ҳамчунин ба ин адабиёт ва забон чун ба забони душмани дин муносибат доштанд ва аз ҳамин сабаб дар шарҳиёти калимаҳо норавшанӣ, якчандмаъногӣ ва ғайра вуҷуд дорад. Аз ин ҷост, ки баъзе луғатҳо як калимаро ба чанд маъно шарҳ додаанд, баъзе олимони дигар маъниҳоро
бо мақсади муғризонаи худ истифода кардаанд. Масалан, дар «Ғиёс-уллуғот» дар бораи вожаи тоҷик гуфта мешавад: “Тоҷик-арабзодае, ки
дар Аҷам калон шуда ва аксари эшон савдогар бошанд. Яъне, арабҳои
тоҷикшудаи савдогар. Тоифаи ғайри араб, номи вилоят.
Дар ҳамин маънӣ муаллифи «Луғатномаи Онандроҷ» тоҷикро чунин шарҳ медиҳад: “Авлоди араб, ки дар Аҷам бузург шуда бошад ва
аксари эшон савдогар бошанд. Лиҳозо аз тоҷик гоҳе савдогар, тоифаи
ғайри араб, номи вилоят сохтаанд.
Чи тавре ки мебинем аввалан ҳарду луғат тоҷиконро арабзодаи дар
Аҷам бузургшуда меноманд. Аз тарафи дигар тоҷик ба маънои савдогар
ва араби савдогар арзёбӣ гаштааст. Аз тарафи сеюм номи вилояти
тоҷикон ва номи халқи ғайри араб. Ҳамин тавр, пайдост, ки муаллифони
ду луғати боло маънои калимаи тоҷикро дуруст намедонистанд ва аз
ҳамин сабаб онро ҳам араб ва ҳам ориёӣ гуфтаанд. Лекин муаллифони
ҳарду луғат дар як вақт тоҷиконро ғайри турку муғул гуфтаанд.
Аз ҳама луғатномаҳо шарҳи дурусти вожаи тоҷикро дар «Фарҳанги назм», ки дар асри ХIХ дар Ҳиндустон таълиф шудааст мебинем. Дар
он омадааст: Тоҷик насли эронӣ ва форсӣ, ки дар Афғонистон ва Турон
нажоде ҳастанд, ки худро тоҷик мегўянд, мубодилаи лафзи мазкур тозик
аст. Ва аз он баъзе аз аҳли луғат чунин қиёс кардаанд, ки маънои лафзи
мазкур тозӣ (араб) аст, ки дар Аҷам бузург шуда бошад. Лекин саҳеҳ
ҳамон аст, ки навиштем ва ин лафз дар Эрон мавриди истеъмол надорад
ва лафз дар Афғонистону Туркистон ба форсизабонони он ҷо гуфта мешавад. Ва беш дар муқобили турк истеъмол шавад ва асли ин калимаи
тоҷик мансуб ба қабилаи тоҷ аст, ки аз қабоили Эрон буда. Муаллиф но-
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дуруст мегўяд, ки гўё вожаи тоҷик дар Эрон истифода намешавад. Аз ахборномаҳои таърих ба хубӣ пайдост, ки калимаи тоҷик ҳамчун исми
форсзабонон аз халиҷи Форс то марзи Чин дар истеъмол буд.
Дар «Луғатномаи Деҳхудо» низ гуфта мешавад, ки тоҷик аз аҳли
қабилаи тоҷ баромада аст. Тадқиқоти мавзуи тоҷик нишон дод, ки
қабилае бо номи тоҷ набуд, ки исми тоҷик аз онҳо баромада бошад.
Муаллифи «Қомус-ул-аълом», ки худаш турк буд менависад, ки
тозик дар асл номи қавме аз туркҳо буда ва дар ин замон ин ном ба як
тоифаи эрониюласл ва мутакаллим ба забони форсӣ ва муқим дар
Осиёи Вусто итлоқ кунанд. Эшон дар билоду қуррову деҳаҳо ба зироату
фалоҳат иштиғол меварзанд ва мардони фаъол ҳастанд ва нисбат ба
тоифаи дигар маданӣ мебошанд, вале ба андозаи туркону ўзбекону
афғонону тотору ақвоми дигар ҷасуру силаҳшўр нестанд. Ва аз ин рў
дар назари эшон ҳақир ба шумор мераванд ва мардуми диловар ҳисоб
намешаванд ва калимаи дозик-аромана ба усмониён итлоқ мекунад аз
ҳамин луғот маъхуз аст.
Муаллиф аз як тараф тоҷиконро қавми турк аз тарафи дигар эрониюласл меномад. Ва касбу кори тоҷиконро ҳунармандӣ,, савдогар, зироаткор, шаҳрӣ ва бумӣ меномад. Ин хусусиятҳоро ягон қавми турк
дар гузашта надошт. Бинобар ин муаллифи «Қомус-ул-аълом» бо ахбори дар бораи тоҷикон овардаи худ турк будани онҳоро рад кардааст.
Дар луғатномаи асри ХVII «Лисон-ал-аҷам шаурӣ» низ тозиконро
аз туркон донистаанд. Аз маълумоте, ки дар зер оиди нутфаи турку
тоҷик меравад, маълум мегардад, ки тоҷикон аврупоисимоянд ва туркони асил муғулсурат мебошанд.
Акнун дар хулоса якчанд сухан дар бораи вожаи тозӣ ва иртиботи
он ба тозик мегўем. Чи тавре ки аз мисолҳои зиёд дидем, дар ҳамаи
мавридҳо сухан дар бораи мардуми тоҷик-форсзабон меравад.
Муаллифони аксари таърихномаҳои замони футуҳоти турку муғул
тоҷикон буданд, аммо аз чи бошад, ки дар навиштани асарҳои худ ба
ҷойи вожаи тоҷик тозикро ба кор бурдаанд. Сабаб чӣ буд? Сабабаш он
буд, ки асарҳо барои султонҳои туркзабон навишта шудаанд ва мувофиқи хусусиятҳои забонии онҳо калимаи тоҷикро тозик гуфтаанд. Дар
сарчашмаҳои хоси тоҷикӣ, ки барои тоҷикон навишта шудаанд, вожаи
тоҷик ба шакли аслиаш омадааст.
Ҳамин тавр, зиёд шудани истеъмоли вожаи тозик дар адабиёти
замони сулолаҳои туркӣ: Қарахониён, Салҷуқиёну Ғазнавиёну муғулон
он маъниро надорад, ки гўё дар ин давраҳо номи тоҷик тозик шуда
бошад. Ҳаргиз ин тавр набуд. Дар байни тоҷикон адабиёти хоси
тоҷикӣ, шеъри тоҷикӣ вожаи тоҷик ҳама вақт вуҷуд дошт.

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

246

Анварӣ (шоири дарбори Ғазнавиён) мегўяд:
Зи Чину Мочин якрўя то лаби Ҷайҳун,
Зи турку тоҷик аз туркману ғузу хазар.
Дар ҳамон таърихи Байҳақӣ дар баробари истифодаи тозик якчанд бор исми тоҷикро низ зикр менамояд.
Дар «Салҷуқнома»-и Заҳириддини Нишопурӣ (асри ХII) омадааст:
Овозаи кофири Хитой (туркони Хитойро дар назар дорад) буд, ки қосиди билод исломанд ва вилояти Мовароуннаҳр аз ватани лашкари
Хуросон ва атбои турк ва тоҷик анбуҳ ба сутуҳ омада буданд
(Салҷуқнома, саҳ.45).
Шайх Аттори Нишопурӣ (шоири асри ХII) гўяд:
Чу яксон аст он ҷо турку тоҷик,
Ҳам аз Эрону аз Турон дареғо.
Мавлавӣ гўяд:
Агар турк асту тоҷик аст,
Бад-ў ин банда наздик аст.
(Куллиёти Шамс, ҷ.1. саҳ. 43).
Ҳамин тавр, мо метавонем садҳо мисоли марбут ба ин мавзуъро аз
асарҳои қарнҳои ХI-ХIV биёрем, ки вожаи тоҷик дар шакли аслиаш истифода шудааст.
Ҳамин тавр, таҳлили вожаи тозик нишон медиҳад, ки вай ба калимаи
тозӣ - араб ҳеҷ муносибат надорад. Дар бораи вожаи тозӣ ҳаминро хотиррасон менамоем, ки вай аз забони паҳлавӣ гирифта шудааст ва бо ин
ибора форсзабонон арабҳои биёбонгардро ифода кардаанд. Ин ибора
шояд дар мавридҳои тохтутози арабҳои биёбонгард ба сарзаминҳои Эрони Ғарбӣ аз ҷумла ба Форс пайдо шуда бошад. Калимаи тозӣ аз решаи
тохтан, тозидан пайдо шудаааст. Калимаҳои саги тозӣ, аспи тозӣ низ аз
решаи вожаи паҳлавӣ сарчашма гирифтаанд. Ҳамин тавр, калимаи тозӣ
ба арабҳои кўчӣ, биёбонгард мутааллиқ буда, ҳеҷ гоҳ нисбат ба форсзабонон-тоҷикон истеъмол нашудааст.Доктор Дабирсиёқӣ низ дар асоси
далелҳои зиёд ба чунин хулоса омадааст, ки бархе аз фарҳангҳо тозик ва
ҷамъи он тозиконро муодили тозӣ ва ҷамъи он тозикон ба маънии араб
ва забони арабӣ донистаанд, ки бар асос нест. (Дабирсиёқӣ, саҳ. 158).
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Чи тавре ки дар боло дар боби тоҷик овардем агар сухан дар бораи турку тоҷик дар муҳити туркон ва барои туркон равад, номи тоҷик
тозик навишта шудааст.
Агар сухангўй тоҷик бошад ва сухан дар бораи тоҷик равад, калима ба шакл ва маънои аслиаш истифода мешавад. Масалан, Саъдӣ
шоири асри ХIII дар шеърҳояш ҳама вақт тоҷикро ба маънои аслиаш,
яъне халқи тоҷик истифода мебарад, чун ки худаш тоҷик буд.
Зи дарёи Уммон баромад касе,
Сафар карда дарёву Ҳомун басе.
Араб дидаву турку тоҷику Рум,
Зи ҳар ҷинс дар нафси покаш улум.
Дар тарҷеҳот гўяд:
Шояд, ки ба подшоҳ бигўед,
Турки ту бирехт хуни тоҷик.
(Саъдӣ)
Як ҳамлаву як ҳамла, к-омад шаби торикӣ,
Чустӣ куну туркӣ кун, не нармию тоҷикӣ.
(Мавлоно Балхӣ)
Чи тавре ки дар боло ишора рафт аз замони хурўши Темур дар
асри ХIV сар карда калимаи тоҷик боз дар адабиётҳо аёнтар навишта
мешавад, яъне ба асли худ бармегардад. Масалан: Мардуми Бухоро бо
тасаввури он, ки туркон чунон мунҳазим шуданд, ки дигар муовадати
эшон мумкин нест, аз ақибашон шитофтанд.
Чун миёни мардуми Бухоро ва деворбаст (қалъа) масофате буд, ки
атрок (туркон) муроҷиат карда дар тоҷикон ниҳоданд (Равзат-ус-сафо,
ҷ.6, саҳ.19). Ё Муҳаммад Озодро бо тоифае аз хонбачагон ба чаҳорсад
нафар пиёдаи тоҷику турк ба тафтиши ҳоли эшон равон сохт (Равзатус-сафо, ҷ.6, саҳ.101). Ё туркон мушоҳида карданд, ки вазиру муншию
қозӣ - ҳама мардуми тоҷиканд (Равзат-ус-сафо, ҷ.6, саҳ.189).
Он ҳазрат (Амир Темур) фармуд, ки сардории лашкари тоҷик ба ў
тааллуқ дошта ва ба муҳими молӣ мудохила накунад (Равзат-ус-сафо,
ҷ.6, саҳ.142). Дар замони ҳукмронии Темур тоҷикон лашкари худро
доштанд, ки ба Темур итоат мекарданд.
Искандар (1420-1437) писари Қароюсуф аз қабилаи Қақуюнлу аз
Исфаҳон то Бобулистон хунрезӣ кард. Ҳар касе ки аз ў пинҳон мешуд,
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пайдо карда мекушт. На ба тоҷик раҳм мекард на ба суриягӣ… Ҳамин
хуношом соли 1425 ҳини бори дуюм ба шаҳри арманҳо Урмӣ ҳуҷум
овардан тамоми мамлакатро хароб карда ва каллаи 700 тоҷикро аз тан
ҷудо кард (Фомаи Лесонӣ, саҳ.72-73).
Дар овардаи боло сухан аз бедодигариҳои авлодони Темур дар
заминҳои тоҷикнишин меравад.
Сафири Испания Клавиҳо дар бораи забткориҳои Темур нақл
карда мегўяд, ки ў замини таҷикин - тоҷиконро гирифт (Клавиҳо, саҳ.
15). Яъне Клавиҳо натанҳо калимаи тоҷиконро дуруст навиштааст,
балки Темурро таҷовузгари замини тоҷикон меномад.
Дар «Равзат-ус-сафо»-и Носирӣ, ки давоми «Равзат-ус-сафо»-и
Мирхонд буда, ҳодисаҳои қарнҳои ХV-ХIХ-ро дарбар дорад, калимаи
тоҷик дар сар то сари Тоҷикшаҳр аз Араб то Ҳиндустон бе хато нисбат
ба форсзабонон ба кор рафтааст. Масалан: Салобати шоҳ Исмоили
Сафавӣ дар қулуби турку тоҷик ва дуру наздик асар карда буд (Равзатус-сафои Носирӣ, 8, саҳ. 33).
Дар бораи муборизаи Ҳасанхони Қочор ва Каримхони Занди
Форс гуфта шудааст, ки нои туркӣ бар сўги (мотами) тоҷикон мўя мехонад (ҳамон китоб, 9, саҳ. 11).
Дар бораи Нодиршоҳ овардаанд, ки аҳли Эрон низ аз хурду бузург ва турку тоҷик фидоиёна нақди ҷонро дар роҳи ў мебохтанд
(Маҷмуа-ал-таворихи баъди Нодирия, саҳ.8).
Сайёҳи форсизабон Ҳоҷӣ Зайнулобиддини Шервонӣ дар охири
асрҳои ХVIII-ХIХ умр ба сар бурда, ба мамолики Арабистон, Эрон,
Ҳиндустон, Афғонистон ва амирии Бухоро сайр кардааст. Ў дар бораи
саёҳати худ панҷ ҷилд китоб менависад. Ў дар асарҳояш ҳамаи аҳолии
форсзабони Эрон, Осиёи Миёна, Ҳиндустонро тоҷик меномад. Масалан, дар бораи аҳолии Калкутта (Ҳиндустон) мегўяд, ки он аз ҳиндуҳо,
тоҷикон, аврупоиёну хитоиҳо иборатанд (Бустон-ус-сайёҳа, саҳ. 468).
Дар бораи аҳолии Пешовар овардааст, ки аз ҳиндуён, тоҷикону
афғонҳо иборат мебошанд (Бустон-ус-сайёҳа, саҳ. 178). Дар бораи аҳолии Курдистон гуфтааст, ки аз курдҳо, тоҷикон, туркон, каме масеҳиёну
яҳудиён иборатанд (Риёз-ус-саёҳа, саҳ. 356).
Устод Айнӣ дар мақолаи худ «Маънои калимаи тоҷик», ки маълумоти зиёдеро оиди таърихи пайдоиши калимаи турку тозӣ дарбар дорад, ба хулосаи дуруст омадааст, ки калимаи тоҷик ба сифати номи як
халқи форсизабон сараввал ба мардуми форсизабони Осиёи Миёна ва
Хуросон кор фармуда шуда, баъд аз он ба ҳамаи форсизабонони рўи
дунё ба кор бурда шудааст (Айнӣ, саҳ. 85).
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Муҳаққиқи донишгоҳи Теҳрон Муҷтабо Минавӣ дар мақолаи худ
«Турк ва тозик дар асари Байҳақӣ» дар асоси далелҳои зиёди таърихӣ оид
ба сарнавишти ин ду калима ба чунин хулоса омадааст. Аз тамоми амсилае, ки оварда шуд, равшан мешавад, ки мурод аз тозик ва тоҷик дар китоби форсӣ атбоъ ва саканаи эронӣ дар сарзаминҳои Эроннишин аст…
Ин исме аст, ки туркон барои Эрониён гузошта буданд ва чунон ки одат
аст, худи эрониён низ ин исмро барои худ ба кор мебурданд, то худро аз
туркони фармонравои худашон мумтоз созанд (Минавӣ, саҳ. 726).
Доир ба гуфтаи устод Муҷтабо ҳаминро бояд гуфт, ки номи тоҷик
(тозик)-ро ба ориёиҳо (эрониён)-тоҷикон туркҳо надодаанд. Туркҳо
вожаи тоҷикро мувофиқи забони худ тозик ва тоҷик гуфтаанд. Абдулқодирхон ба монанди Таботабоӣ тоҷикро қавми алоҳида, халқи
алоҳида намеҳисобиданд. Онҳо мегўянд, ки турку муғул мардумони
ғайри худро тоҷик номидаанд (Абдулқодирхон, саҳ.276).
Дабирсиёқӣ менависад, ки тоҷик исми умумии эрониён нест ва собиқан ҳам ба ин унвон истеъмол намешаванд. Фақат имрўз дар Туркистон эрониҳои он мамлакатро тоҷик мегўянд. Сониян истеъмоли алфози тозик ва тоҷик ва тозик ва тозӣ, ки ҳама аз як асланд, дар санаи
шарқӣ хеле қадим аст ва мафҳуми онҳо низ возеҳ аст. Баъзе аз он авлоди арабро, ки дар Аҷам тавлиду тарбият ёфта бошанд, ирода менамоянд ва баъзе худ араб ва баъзе унсури ғайри арабро. Чизе ки маълум аст
ин ки тозикро эрониёни қадим ба маънои забони арабӣ ва қавми араб
истеъмол мекардаанд ва лафзи тозӣ, ки ҳанўз ҳам маъмул аст, мухаффафи он мебошад. Аммо ин ки ба чи нисбат ва дар чи мавқеъ ин лафз
дар Туркистон ба эрониён дода шудааст, маълум нест, ба ҳамин ҷиҳат
шояд натавон баёноти аллома Морквардро қабул кард. Дигар он ки
бигўем асло ин тоҷики имрўз мустаъмал ва ба номи эрониёни Туркистон аст бо тоҷики маъмули қадим фарқ дошта. Ба назар меояд, ки калима ба маънои аҷнабӣ мутааллиқ буда, ки эрониҳо онро бар араб итлоқ кардаанд ва туркҳо бар эрониҳо (Дабирсиёқӣ, саҳ. 172-173).
Ҳамин тавр Дабирсиёқӣ аз он адабиёти гуногуни дар бораи
тоҷикон овардааш, чизеро нафаҳмидааст. Мо ба Дабирсиёқӣ ҳамон саволеро, ки ба Таботабоӣ додаем, боз медиҳем: Чаро дар тўли 1000 сол
ҳамаи форсзабонҳо аз Халиҷи Форс то марзи Чин худро эронӣ не, балки тоҷик номидаанд?
Мо дар боло далелҳои зиёдеро марбут ба таърихи пайдоиши вожаи тоҷик, ҳамчун номи нави этникии ориёинажодон бар ивази вожаи
ориёӣ овардем. Сабабҳои пайдо шудани онро низ ҷо-ҷо зикр намудем.
Боз такрор менамоем, ки сабаби асосии пайдо шудани номи тоҷик ин
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фаромўш шудани вожаи ориёӣ ҳамчун номи этникии форсзабонон буд.
Ҳанўз дар замони Ҳахоманишҳо калимаи порс дар Ориёи Ғарбӣ (Эрони Ғарбӣ) ба ҷои ориёӣ пайдо мешавад. Далели он катибаи Нақши Рустам мебошад. Дар он Доро як бор худро ориёинажод, зодаи сарзамини
Порс, яъне порс мегўяд. Дигар ҳамаи дудмонҳои онон худро порс гуфта, давлат ва империяашонро низ порс ном бурдаанд. Дар муддати
ҳукмронии тўлонии Ҳахоманишиҳо номи нажоди худро фаромўш карданд. Онҳо дар он замонҳои дуродур дарк намекарданд, ки калимаи
порс номи вилоят, номи ҷуғрофӣ буда, исми миллат шуда наметавонад.
Аз ҳамон давраҳо бештари ориёиҳо худро порс-форс ва забони
ориёинажодонро порсӣ меномидагӣ шуданд ва ин кўшиш то имрўз
идома дорад. Бо мурури замон дар тамоми қаламрави Ориёшаҳр номи
этникии ориёиҳо (ориёӣ) аз байн рафта, мардумон худро бо номи
ноҳияҳо: форс, кирмонӣ, балуҷӣ, курдӣ, яздӣ, мозандаронӣ, сиистонӣ,
нишопурӣ, ҳиравӣ, кобулӣ, хуросонӣ, бухороӣ, суғдӣ, бохтарӣ, бадахшӣ, истаравшанӣ, хуҷандӣ, фарғонагӣ, чочӣ, хоразмӣ ва ғайра, ки номи
этникӣ шуда наметавонанд, муаррифӣ карданӣ мешаванд. Мутаассифона, имрўз низ одамоне дучор меоянд, ки калимаи этноними миллатро
дарк накарда худро ба номи ҷойи таваллудашон дар маънои этникӣ
муаррифӣ менамоянд, ки комилан нодуруст мебошад.Тааҷҷубовар аст,
ки бархе аз олимону шоирони машҳур ҳам чунин рафтор мекунанд.
Аз сабаби он ки то истилои Искандари Мақдунӣ ва баъди он то истилои турку араб дар сар то сари Ориёшаҳр як халқ бо лаҳҷаҳои гуногуни
як забон ва як дин мезистанд ва аз байн рафтани номи этникӣ ориёиро худ
ҳис накарданд. Вақте ки онҳо дар Шарқ дар охири асрҳои пеш аз мелод ва
аввали мелод бо туркон дар Муғулистон, Сибири Урал ва Хутан аз наздик
вохўрданд худро ба онҳо ҳамчун тоҷик муаррифӣ карданд. Ва ин ном
минбаъд дар тамоми Тоҷикшаҳр-Эроншаҳр паҳн гардид.
Маълумоти аврупоиён дар бораи тоҷикон. Бори аввал мардуми
Аврупо бо калимаи тоҷик дар солҳои 70-уми асри 18 шинос шуданд.
Дар соли 1773 дар Париж китобе бо номи «Таърихи Шарқ» чоп шуд.
Дар он омада: Ҳамаи шаҳрҳои хурду калони Бухорои Хурд ва Бузург3
то марзи Чин аз бухороиён иборатанд, ки худро маскуни қадими ин
диёр меҳисобанд ва тоҷик ном доранд. Калимаи тоҷик ифодагари
шаҳриён мебошад (Anеcdotеs Orientales, pp. 570, 735).
Соли 1823 дар маҷаллаи «Азиатик» мақолае дар бораи бошандагони Бухоро чоп мешавад.Муаллиф ёдовар мешавад, ки соли 1805 дар
Қазон бо шаҳрванди Бухоро вомехўрад. Бухороӣ ба М. Клапрот нақл
менамояд, ки забони модарии онҳо форсӣ мебошад ва мардуми Бухо-
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рои Хурд ва Бухорои Бузург ҳама худро тоҷик меноманд ва ин номи
Порси қадим ва порсиён мебошад (Klaprot, pp. 154-163).
Соли 1815 дар маҷаллаи «Вестник Европы» ахборе бо номи «О
народах, обитавших в Персии» чоп мешавад. Дар он навишта шуда:
Бошандагони қадими ин мамлакат бо номи порсҳо ҳоло худро тоҷик
меноманд (маҷаллаи зикршуда, №7, саҳ. 243-44).
Олими фаронсавї Ҷ. Сен-Мартен дар бораи ашкониён менависад,
ки номи тоҷикро ба форсизабонони Порс, Афғонистон, Тахористон,
Осиёи Марказӣ туркон ва тоторҳо додаанд, ки исми ҳамон дайҳои қадим (деҳотӣ-Ё.Ю.) мебошад, яъне ҳамонҳое, ки пеш дар Дону Бохтар ва
дигар ноҳияҳо зиндагонӣ менамуданд. Портҳо, ки баромади Ашкониён аз онҳост ба гурўҳи сакоиҳо мансуб буда, бо номи даҳик, тоҷик ва
додик худро ба порсҳо шиносонидаанд. Вақте ки Сосониён портҳоро
мағлуб карданд, номи тоҷикро аз миён бардоштанд ва онҳоро ҳамчун
рустоӣ (бефарҳанг) таҳқир карданд (ниг. Хромов саҳ. 22). Фикри
фавқуззикр пояи илмӣ надорад. Далел: якум портҳо аз ноҳияи Даҳии
авастоӣ, яъне аз Деҳистони асрмиёнагии Туркманистони кунунӣ буданд. Дуюм калимаи даҳиро ба калима дадҷик, додҷик табдил додан
ҳеҷ мумкин нест. Чун ки калимаи даҳӣ маънои деҳотӣ - рустоиро ифода
мекунад. Дар асоси далелҳои оварда мо қатъӣ иброз мекунем, ки кулли
олимоне, ки вожаи даҳикро ба тоҷик ҳаммаъно ё баромади калимаи
тоҷикро аз даҳик медонанд, хато кардаанд.
Туркон ҳеҷ гоҳ номи тоҷикро наофаридаанд, тоҷикон худро ба ин
ном ба онҳо муаррифӣ кардаанд.
Туркон танҳо тоҷиконро тот ё тат номидаанд, ки маънои бумӣ,
таҳҷоӣ аст. Олими рус Н. Хаников ҳамчун дипломат солҳои 40-50 асри
гузашта дар Эрон фаъолият мекунад. Ў ба ҳаёти мардуми он аз наздик
шинос шуда, менависад: Бошандагони вилояти шарқии Порс одатан
худро тоҷик меноманд. Ин вожа дар ғарбии Порс камистеъмол аст, ҳол
он ки дар Хуросон, Сиистон, Ҳирот, Афғонистон ва соҳилҳои рўди Ому
ҳама худро тоҷик меноманд (Хаников, саҳ. 82). Н. Хаников боз
гуфтаҳои як олими англисро меорад, ки ў соли 1843 дар Порс будааст
ва аҳолии шаҳрҳову рустоҳои онро тоҷик номидааст. Н. Хаников ба
овардаҳои олими англис Причард илова мекунад, ки дар ҳақиқат
тоҷикон хеле машҳуранд ва сернуфус мебошанд. Онҳо на танҳо дар
шаҳрҳои Порс, балки дар шаҳрҳои Трансоксонӣ (Осиёи Миёна) ва дар
ҳама таҳдаштҳо дар зери давлати ўзбекҳои тотор зиндагонӣ мекунанд.
Мегўянд, ки тоҷикон то марзи Тибет зиндагонӣ менамоянд. (Хаников
саҳ. 60-61). Н. Хаников боз менависад: Туркон тоҷикони порсро қи-
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зилбошҳо меноманд, онҳо бо зебогии худ хеле маъруф мебошанд. Қизилбошҳо рўи зебою нафиси дарозрўя, чашмони бузурги ғизолмонанд,
абрўвони зиёди каманд доранд, ки боиси тараннум дар шеърҳо шудаанд. (Дар ҳамон ҷо, саҳ. 83).
Як аврупоӣ соли 1663 дар Порс дар бораи қизилбошҳо мулоҳиза
кардааст. Н. Хаников андешаҳои ўро дар асараш чунин арзёбӣ мекунад. Қизилбошҳо табақаи имтиёзнок ҳисоб мешаванд ва баромади худро аз сипоҳиён мегўянд, сафи худро аз раиятҳо ё тотҳо пурра менамоянд. Тотҳо бошанд аз табақаи поёнии иҷтимоӣ мебошанд ва касби сарбозӣ надоранд. Аммо дар ҳақиқат ин тавр нест, тотҳо низ аз табақаи
ашрофон буда, аз авлодони тозаи порсонанд (Хаников, саҳ. 83). Ҳамин
тавр Н. Хаников тамоми форсҳоро тоҷик ва наҷоди олитабор медонад.
Мувофиқи ақидаи Н. Хаников вожаи тоҷик маънои мардуми тоҷдорро
дорад. Н. Хаников дар асоси этимологияи халқии вожаи тоҷик ба ин
хулоса омадааст, ки комилан дуруст мебошад. Имрўз ҳам аз мўйсафедони тоҷик мешунавем, ки вожаи тоҷик халқи тоҷдорро ифода мекунад.
Дар замони истилои арабу турк баъзе ориёиҳо худро бо номи озодагон, деҳқон муаррифӣ кардаанд. Калимаи озодагон ва деҳқон ба
маънои нажодӣ истифода шудаанд. Дар ҳамин маънӣ дар Ориёи
Шарқӣ дар асрҳои VI-VII мелод дар натиҷаи истилои туркони бодиянишин номи тоҷик маъруф мешавад. Калимаи тоҷик ҳамрадиф ва ҳаммаънои озодагон, деҳқонон ва ориёӣ мебошад. Дар забони имрўзаи
тоҷикӣ-форсӣ калимаи тоҷик маънои мардуми тоҷдор, олимартаба,
шоҳзодаро ифода мекунад. Аз далелҳои таърихӣ ба хубӣ маълум мешавад, ки калимаи тоҷик номи нави этникӣ ифодагари ҳамаи эрониёни
кунунист, яъне бар хилофи калимаи туркӣ - кўчӣ пайдо шудааст. Мо аз
сарчашмаҳои археологӣ ва махсусан деворнигораҳои давраҳои гуногуни таърихи ориёиён медонем, ки озодагон ҳама худро шоҳзода
мегуфтанд ва тоҷдор буданд. Иброз медорем, ки сар дар фаҳмиши
ориёиён узви аз ҳама муқаддас ба шумор меравад. Аз ҳамин сабаб аз
беҳтарин матоъҳо кулоҳ тайёр мекарданд ва онро бо зевар зиннат медоданд. Ниҳоят барои зинати сар тоҷ офариданд. Тоҷ дар урфияти
халқҳои ҷаҳон нишони фарқияти иҷтимоӣ, фарқияти шоҳон аз дигар
табақоти ҷомеа мебошад. Аммо дар ибтидо дар байни миллати мо ҳамчун нишони нажодӣ ба ҳисоб мерафт. Чи тавре ки дар боло сухан рафт,
дар ибтидо ҳама ба сар кулоҳи нўгтез доштанд, ки нишони нажодӣ буд.
Вожаи тоҷ (аз забони паҳлавӣ) баробари номи тоҷик маъмулу машҳур
шудааст. Калимаи тоҷик дар натиҷаи муборизаю рақобатҳои иҷтимоӣ,
фарҳангию сиёсии турку тозиён ба вуҷуд омадааст. Маъно ва мазмуни
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калимаи тоҷик ҳамон ориёӣ буда, олинажодӣ, олимақомӣ, поксиратӣ,
покавлодиро ифода мекунад.
Таҳлили далелҳои боло шаҳодат медиҳанд, ки калимаи тоҷик номи нави этникии ҳамаи ориёиёну форсзабонони ҷаҳон мебошад. Бори
дигар таъкид мекунем, ки ҳамаи форсизабонон дар адабиёти таърихӣ аз
асрҳои аввали мелод то асрҳои ХХ бо ин ном худро муаррифӣ кардаанд. Зеро калимаҳои дигари обуранги этникидошта: аҷамӣ, порсӣ, ҳваб
(ҳу), озодагон, деҳқон ва ғайра маънои комили этникии ҳамаи халқи
порсизабонро ифода намекарданд, аз ҳамин рў аз истифода баромаданд. Танҳо калимаи тоҷик маънои пурраи вожаи ориёнажодро
таҷассум менамуд. Дар ҳамин асос он маълуму машҳур монд ва аз тарафи халқи ориёнажод пазируфта шуд. Яъне вожаи тоҷик ба монанди
ориёӣ хусусияти иҷтимоии волонажодӣ дошта. Дар аҳди истилои арабу
турк дар саросари Ориёшаҳр густариш меёбад.
Дар хулоса якчанд сухан дар бораи таркиби калимаи тоҷик. Олимони бисёре дар бораи сохти калимаи тоҷик фикру мулоҳизаҳо рондаанд, вале ба хулосаи самарабахше наомадаанд. Маълум аст, ки калимаи
тоҷик аз ду қисм тоҷ ва пасованди муайянкунандаи ик иборат мебошад.
Баъзе забоншиносон тахмин мекунанд, ки дар қадим калимаҳои нозик,
нозук, борик, торик ба монанди калимаи тоҷик аз ду бахш иборат буд,
бо мурури замон як калима гаштааст.
Ба ақидаи забоншинос В.А. Лившитс дар айни замон калимаи
тоҷик дар тафсири қоидаҳои фонетикии забонҳои форсии миёна
намеғунҷад (Лившитс, 1962, саҳ.88). Ақидаи забоншиносон оиди он ки
дар забони форсии миёна ба истифодаи пасоянди ик дучор меоем. Масалан, дарахти Асурик, яъне ошурӣ. Дар ҳуҷҷатҳои суғдии аз кўҳи Муғ
пайдошуда номи арабҳоро тозик гуфтаанд. Яъне пасоянди ик ифодакунандаи номи халқе мебошад. Дар ҳамон ҳуҷҷате, ки номи тозик зикр
шудааст, сухан дар бораи сарлашкаре низ меравад, ки онро Порсик ном
бурдаанд. Дар ҳуҷҷатҳои суғдӣ нисбат ба бошандаи Суғд калимаи
суғдик истифода шудааст. Ҳамин тавр дар забонҳои форсии миёна, аз
ҷумла суғдӣ истифодаи пасоянди ик ҳамчун муайянкунандаи номи этникӣ серистъмол буд. Аз ҳамин сабаб калимаи тоҷик ва истифодаи он
нисбат ба миллати ориёӣ дар замони нав хоси забони тоҷикӣ-форсӣ
мебошад ва сохти он ҳеҷ як тағйиротро талаб намекунад. Чаро пасоянди ик ба и табдил нашудааст ба монанди форсик-форсӣ, асурик-ашўрӣ?
Аввалан: форсӣ ва ашўрӣ номи этникӣ нестанд. Дуюм, шарт нест, ки
ҳамаи калимаҳои забони форсии миёна сохти худро тағйир диҳанд. Калимаи тоҷик аз ҳамон гурўҳ калимаҳо мебошад.
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ПАЙНАВИШТ
1. Сокинони бумии Ҳиндустонро Синдҳу мегуфтанд, аммо
ориёизабонон ҳарфи «с»-ро ба «ҳ»табдил дода, Синдро Ҳинд кардаанд.
2. Калимаи аҷамӣ ба маънии ғайри араб мебошад, аммо номи
Аҷам ва аҷамиён бештар дар нисбати эрониён истифода шудааст.
3.Калимаи Бухорои Хурд ба музофоти Қошғару Хутан, яъне вилояти Синсиани Чини кунунӣ, нисбат дорад. Бухорои Бузург Осиёи Миёнаро дарбар дошт.
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Саидмуроди Бостонгуҳар
ТОҶИКОН ДАР МАЪХАЗҲОИ ЮНОНӢ ВА ЧИНӢ*
Асари гаронмояю бунёдии Б. Ғафуров «Тоҷикон» дар шинохт ва
пажуҳиши таърихи таҳаввули миллати тоҷик беназир буда, дар он ахбори пурмуҳтавои таърихӣ, бостоншиносӣ, мардумшиносию ҷуғрофӣ,
забоншиносию ҳунарӣ ва ғайра муҷассам ёфта ва зимни он натиҷагириҳои дақиқи илмӣ ба миён омадааст. Б. Ғафуров нахустин донишмандест, ки заминаи бунёди таърихи тоҷиконро дар осораш тарҳрезӣ
намуда, ки чун «Шоҳнома»-и ҳаким Фирдавсӣ дар ҷодаи худ арзиши
бузурги илмиро соҳиб гаштааст.
Имрўз дастовардҳои навини илмӣ, бахусус, кашфиёту дарёфтҳои
солҳои 80-90, ҳафриёти тамаддуни Саразм, таҳқиқи комплекси ёдгориҳои Марғиёну Бохтар, дастрас шудани сарчашмаҳои нави таърихӣ ва
ғайра имкон медиҳанд, ки роҷеъ ба таҳаввули таърихии тоҷикон
саҳифаҳои навинро боз намоем.
Аз ҷумла бар мабнои ахбори юнонию чинӣ метавон паҳлуҳои норавшани таърихамонро таҳқиқ намоем, ки аз назари муҳаққиқон то андозае дур мондааст.
Маъхази аввал «Таърих»-и Ҳеродот аст. Ў дар асараш зимни ду
маврид оиди қабилае бо номи «додик» ахбори ҷолибе медиҳад. Ин ҷо
ахбори ўро айнан меорем; 1). Саттагидҳо ҳамроҳи гандориҳо, додикҳо
ва апаридҳо 170 талант (Ба Дорюш С.Б.) андоз медоданд ва сатрапи
ҳафтумро ташкил мекарданд.1 2) Парфиёниҳо, хоразмиҳо, суғдиён, гандориҳо ва додикҳо ба юриш ба он аслиҳае мерафтанд, ки шабеҳи аслиҳаи бохтариён буд. Роҳбаронашон инҳо буданд: аз парфиён ва хоразмиён Артабоз писари Фарнак; аз суғдиён Азон писари Артея; аз
гандориён ва додикон Артифей писари Артабон.2
Пас, додикон кистанд? Ба тоҷикон чӣ иртиботе доранд? Барои
равшанӣ андохтан ба ин мавзуъ ба асари шарқшиноси рус В.Н. Хаников рў меоварем, ки соли 1866 дар Париж интишор ёфта буд: «Ба ҳар
ҳол ман низ чун Ҳеммер, (ниг. «Солномаи Вена»-и ў, ҷ. 11. саҳ. 25) бар
онам инҳоро (додиконро С.Б.) чун тоҷикон бипазирам, зеро Ҳеродот
дар «Таърих» ( китоби VI қисми 66) аслиҳаи онҳоро ба аслиҳаи бохтаАкадемик Бобољон Ғафуров муҳаққиқи таъриху тамаддуни мардумони Осиёи
Марказӣ (Маҷмуаи маҳсуолоти тадқиқотӣ) Душанбе:Ирфон,1999. – С. 67-79.
1 Геродот.История, кн.,3, часть 91.
2 Геродот.История, кн., 7, часть 66.
*
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риён ҳаммонанд медонад. Зиёда аз ин ман ин истилоҳро ба калимаи
юнонии Пaglхal, ки Птоломей (ниг. китоби VI, боби 12, саҳ. 422) бо он
халқҳои маскуни доманакўҳҳои Ҷайҳунро ифода кардааст, ягона медонам.
Агар тахмин кунем, чунин тахмин асос дорад, ки котибон иштибоҳан ба
ҷои ҳарфи «т» ҳарфи «п» навиштаанд. Пас, ин тавр дар асари муаррихи
юнонӣ омадани калимаи Пaglхal ба ҷои Taglхal, ки бешубҳа ягона тарзи
дурусти навиштани калимаи «тоҷик» ба юнонӣ аст, маълум мешавад. Ин
пиндор, аз сабаби он ки Дионисии Пригети низ (ба ин нукта Риттер дар
саҳифаи 174, ҷилди VII заминшиносии Осиё ишорат намуда буд) аз
тоҷикон ёд карда, онҳоро меноманд, боз бештар ростин менамояд.»1
Дар тарҷума ва такмилоти китоби Риттер - «Эрон», ки соли 1874
бо саъйи Хаников наҷом ёфта, чунин омада: «Ғайр аз ин калимаи «тоҷ»
хело барвақт ба арманҳо ба шакли Ршд Тагх маълум буда, онҳо аз вай
«таговур» сохтанд, ки решааш калимаи форсии «тоҷвар» аст.2
Дар ҷойи дигари китоб омада: «аз ин бармеояд, ки додикони
таърихчӣ галикарнаси (Ҳеродод - С.Б.) тоҷикони Хуросонанд» (саҳ. 516).
Маъхази дигар асари Бичурин Н.Я. (Иокинф) «Собрание сведений
о народах обитавших в Средней Азии в древние времена» аст. Дар ин
асар хотираҳои сайёҳон, сафирон ва муаррихони чинӣ, ки чанд сада
пеш аз мелод ба Осиёи Миёна мусофират доштанд ё дар бораи мардумони он навишта буданд, гирдоварӣ шудааст.
Дар «Сабтҳои таърихӣ» (Шиӣзи, боби 123) омадааст: Ҳокими вилояти Хан Чҷан замони ҳукмронии Гуян - Юан (солҳои 140-135 то мелод) Иҷан Кян ба Даван (Фарғона), Юэҷӣ Бузург (диёри масагетҳо),
Даҳи (Тахористон) ва Кангю (Хоразм) сафар карда буд, дар номаи худ
ба император менависад: «Тяочжи» чанд ҳазори самти ғарбии Анси
(Парфия) воқеъ буда, дар қарибии баҳри Ғарбист. Мардумаш машғули
кишоварзианд, шолӣ мекоранд. Ин ҷо тухми паррандае мавҷуд мебошад, ки андозааш бузург аст. Аҳолиаш бисёр. Маликони зиёд дорад.
Агарчи мутеи Ансист, аммо мулки хориҷӣ ҳисоб меёбад, мўйсафедонаш
Анси ҳикоят кунанд, ки дар мулки Тяочжи (Тоҷикон - С.Б.) бо номи
«оби мурда» кўле ҳаст, ва Си-Ван Мў, касе онро надидааст»3
1 Хаников Н.В. Андешаҳо роҷеъ ба таҳқиқи мардуми Эрон. Душанбе, «Маориф»,
1992. -С.90.
2 Хаников Н.В. Примечание к объяснению 2-ум главам 11-ого Риттерова подлинника:
Жители восточного рубежа Ирана: аборегены и переселения-таджики. Дар китоби
Риттер. «Иран», Санкт-Петербург, 1874. -С.515.
3 Бичурин Н.Я.Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние
времена. Москва, 1953. – С.152.
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Инчунин зимни нақли воқеоти соли 121 мелодӣ дар бораи ба Анси
(Парфия) Ян (Алан), Лиган (Рум), Тяочжи ва Шанду фиристодани сафирон сухан рафтааст.1
Дар иртибот ба ин мавзуъ дар таърихи «Хонадони Хони Бузург»
омада: «Пойтахти Тяочжи садрўза роҳ буда, қариби баҳри Ғарбист.
Иқлимаш гарм, хокаш намнок буда, имкон медиҳад, ки гандум коранд.
Ин ҷо тухми бузург мавҷуд аст. Аҳолиаш бисёр. Маликони зиёд дорад.
Тяочҷи мутеи Ансӣ аст ва маликонаш тобеи хориҷиёнанд.»2
Дар ахбори зикршуда чанд нуктаи ҷолиб омада, аввал он ки кишвари
Тяочжи воқеъ дар ғарби Парфия буда, шумораи маликонаш зиёд аст. Пасон аз ҷониби Парфия тасхир шуда ва наздикии баҳри Ғарбист. Яъне баҳри
Хазар. Ин гуфтаҳо бо ахбори «Таърихи Табарӣ»-и Балъамӣ мувофиқ меоянд, ки дар он гуфта шуда: «Аз лаби Даҷла, аз он сўй то ҳадди Исфаҳон ва
Ироқ ва Кўҳистон ва Рай ва Ҷиболи Табаристон ва Кирмон, аз Хуросон то
лаби Ҷайҳун - ҳама мулки тавоифро буд, ба ҳар шахсе молике ва меҳтаре».3
Абурайҳони Берунӣ дар асараш «Осор-ул-боқия» дар тақвияти ин ахбор оварда: «Ба Ашкониён (ҳокимони давлати Парфия - С.Б.) яке аз мулкул-тавоиф буданд ва дигарон эшонро итоат накарданд ва фақат барои ин
ки аз хонадони эрониён буданд, эшонро танзиму такрим менамуданд».4
Ҳукмронии Ашкониён тахминан соли 247 то мелод оғоз ёфта, то
соли 226 мелодӣ идома доштааст. Сайёҳи чинӣ, ки байни солҳои 140135 то мелод ба Парфия омада буд, ин воқеиятро дуруст тафсир мекунад. Чун ки то солҳои 148-147 то мелод Парфия давлатҳои хурди атрофашро то Мидия тасарруф карда буд. Ва пас аз он Миридоди I ба унвони «Шоҳаншоҳ» комёб шуд.
Дар таърихи хонадони Хони Кучак (Хауханшу боби 18) омада:
«Таочҷи, Анси ва дигар давлатҳо то ҳудуди баҳр аз 40 ҳазор ли ба дарбори (Императори Чин - С.Б.) туҳфаҳо ва тарҷумаҳо мефиристоданд».5
Бан Юн, ки соли 56 мелодӣ аз ҷониби императори Чин ҳокими
кишварҳои Ғарбӣ таъйин шуда буд, роҷеъ ба кишвари Тюочҷи менависад: Пойтахти Тяочжи дар доманакўҳ буда, масоҳаташ қариб 40 ли аст.
Назди баҳри Ғарбист, аз ҷануб, аз шимол ва шарқ об аст, танҳо шимолу
ғарб роҳи хушкӣ дорад. Иқлимаш гарм, хокаш намнок. Шер, каркаданг, қутос, товус, шутурмурғ, ки тухмаш маъмулан калон мебошад,
мавҷуд ҳаст. Дар шимолу шарқ, пас аз 60-рўза роҳи аспакӣ, кишвари
Бичурин Н.Я. Ҳамин китоб. – С.158.
Бичурин Н.Я. Ҳамин китоб. – С.182.
3 Балъамӣ М. Таърихи Табарӣ. Душанбе, 1992. – С.392.
4 Берунӣ А. Осор-ул-боқия. Душанбе, 1990. – С.135.
5 Бичурин Н.Я. Ҳамин китоб. – С.217.
1
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Анси воқеъ аст, ки баъдтар Тюочҷиро тасхир кард ва сарфармондеҳи
худро аз болои шаҳрҳои онҳо монд.1
Аввалин чиние, ки аз кишвари Тяочжи (тоҷикон) дидан кардааст
(97 то мелод) Гар Ин мебошад, ки дар Датсин масъулияти сафорат кишварашро ба ўҳда доштааст. Ў ба мақсади Румравӣ то соҳили баҳри
Бузург меояд ва мехоҳад онро убур кунад, аммо номусоидии баҳр
монеъ мешавад. Пасон, ба Чин мегардад. Ў хотираҳояшро дар бораи
кишвари тоҷикон чунин иброз доштааст: «дар таърихи хонадони Хони
бузург гуфта шудааст, ки аз Тяочжи ба сўи Ғарб пас аз 200-рўза роҳ
офтоб менишинад. Ин ба ҳақиқат наздик нест. Чун ки пештар фиристодагони Чин то ба Угэ мерафтанд ва бармегаштанд, то ба Тяочжи касе
ҳанўз нарафтааст».2
Дар таърихи «Хонадони шимолӣ» (Бейши, боби 97) роҷеъ ба
воқеоти садаҳои VI-VII мелодӣ омада: «Малики Босӣ дар Сули (СуғдС.Б.) менишинад, ки ғарбии Нюмӣ аст. Ин давлати қадимаи Тяочжи
(тоҷикон - С.Б.) мебошад, ки он дар масофаи 24228 ли воқеъ аст. Масоҳати пойтахташ 10 ли буда, дар он зиёда аз 100 000 оила иқомат мекунанд. Дарё аз самти шимол ба ҷануб аз байни шаҳр ҷорист. Заминҳояш ҳамвор. Ин ҷо тилло, миси холис, ёқут, қаҳрабо, ақиқ, марвориди
аълосифат, шиша, булур, пўлод, алмос, қалъагӣ, симоб ва маводи дигар
истихроҷ мекунанд. Иқлимаш гарм, дар ҳар хона ях нигоҳ доранд.
Даштҳои паҳновар. Барои обёрӣ аз ҳар ҷой ҷўйбор мегузаронанд, ҳайвоноту паррандагонаш мисли Давлати Шимолист: танҳо шолӣ нест.
Дар Босӣ бисёр аспҳои хушзот, хачир ва уштур аст, ки дар як рўз метавонад то 700 ли роҳ паймояд. Хонадонҳои сарватманд то якчанд ҳазор
аз он доранд. Инчунин шер, фили сафед дучор меояд. Тухми паррандаи
калон мавҷуд аст. Ҳамчунин паррандае ҳаст мисли уштур, аммо ду бол
дорад, баланд парида наметавонад, алафу гўшт мехурад. Ҳатто одамро
фурў бурда метавонад. Лақаби маликаш Бо, номаш Си буда, дар тахти
тиллоӣ мешинад, ки шабеҳи гўсфанд аст. Тоҷи заррин, хилъати зарбофти аз маводу марвориди қиматбаҳо дўхташуда дорад. Мардон мўйсарашонро метарошанд, кулоҳашон аз пўсти сафед аст, куртаашонро аз
сар мепўшанд. Занҳо куртаҳои дароз, хилъатҳои кушод доранд, мўйи
сарашонро аз пеши сар ҷамъ карда, бо гулҳои заррин ва нуқрагин зеб
медиҳанд, ё аз пас ба шонаашон сар дода, бо риштаҳои зебо оро
медиҳанд. Малик ғайр аз қасри асосӣ инчунин даҳҳо қасри хурд дар
ҷойҳои дигар дорад. Ҳар сол моҳи чоруми моҳтобӣ ў сайёҳати қасрҳои
1
2

Бичурин Н.Я. Ҳамин китоб. – С.224.
Бичурин Н.Я. Ҳамин китоб. – С.225.
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атроф мебарояд ва охири моҳи 10-уми моҳтобӣ бармегардад. Малик
баробари ба тахт нишастан яке аз писарони арзандаашонро интихоб
карда, номи ўро махфӣ ба коғазе менависад ва муҳр намуда, пинҳон нигоҳ медорад, ки фарзандон ва наздикон аз он огоҳ набошанд. Пас аз
маргаш номаро мекушоянд ва номи касеро, ки ин ҷо сабт ёфтааст, ба
тахт менишинад ва бародаронашро унвонҳо медиҳад ва аз пойтахт берун мекунад, дигар бо ҳам вонамехўранд. Раият маликро Итзянҳ меномад, маликаро Фанбу, писарашро Шо. Аз мансабҳои давлати Моҳутан
(муъбади муъбадон - С.Б.) ба умури додхоҳӣ машғул аст. Нахухан ба
хазинадорӣ ва тақсими заминҳои васиятшуда шуғл дорад. Тзао ба муросилот ва корҳои дигар роҳбарӣ мекунад. Гэлохад роҳбари корҳои
қаср буда, Сюбоб сарвари лашкар дар сатҳи кишвар аст. Ҳар кадом
ёварон доранд, ки масъулияти зиёде ба дўшашон аст. Аслиҳаашон аз
ҷавшан, найза, сипарҳои мудаввар, шамшер, тиру камон иборат
аст.Филсавор меҷангад, ки аз пасашон то сад нафар пиёда ҳаст. Мувофиқи қонуни ҷиноятӣ барои гуноҳи вазнин ё ба дор мекашанд ва ё мепаронанд. Барои ҷинояти начандон вазнин зиндон мекунанд, то иваз
шудани малик. Барои ҷинояти сабук биниро мебуранд ё дар гарданашон тахтача кашол мекунанд, то ки шармсор гарданд. Ғоратгарону
дуздонро як умр зиндон мекунанд. Аз хотири зино бо зани сарватмандон марди гунаҳгорро бадарға кунанд ва бинию гўши занро буранд.
Андоз аз замин бо пули нуқра аз рўи навъи замин ситонда мешавад. Ба
рўҳи оташу осмон саҷда кунанд. Хаташон аз хати туркӣ фарқ дорад.
Аксаран амакдухтар ва аммадухтари хешро ба занӣ мегиранд. Дар никоҳ байни мардуми оддӣ ва ашроф фарқ нест. Мардуми Босӣ байни хориҷиён аз ҳама бадахлоқанд. Духтари зеборо, ки синнаш аз 10 гузашт,
малик ба дарбор мегирад ва ба онҳое, ки хизмати хуб кардаанд, туҳфа
менамояд. Мурдагонро ба кўҳ мебаранд ва як моҳ мотам медоранд. Берун аз шаҳр табақае ҳаст, ки алоҳида зиндагӣ мекунанд. Онҳо ба гўронидани мурдаҳо машғуланд ва нопок ҳисобида мешаванд. Агар ба бозори шаҳр раванд, аз омадани худ тавассути зангўла хабар
медиҳанд.Соли нав моҳи 6-уми моҳтобист. Асосан рўзи ҳафтуми моҳи
ҳафтуми моҳтобӣ ва рўзи аввали моҳи 12-уми моҳтобиро муътабар медонанд. Дар ин рўзҳо меҳмон даъват карда, меҳмоннавозӣ менамоянд,
зери оҳанги мусиқӣ хурсандӣ мекунанд. Ҳар сол рўзи дувуми моҳи
моҳтобӣ ба хотири мурдагон қурбонӣ мекунанд.Дар давраи ҳукмронии
Шейгуй (518-519) малик ба дарбори Шимолӣ расул фиристод. Бо нозу
неъмати зиёд ва тавсиянома, расулро хеле хуб мепазиранд. Тобистони
дувуми ҳукмронии Гун-ди (554-556) хонадони ВЭй-и Ғарбӣ (555) малик
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ва расул фиристод ва дар тавсияномааш ин тавр навишт: «Хони бузург,
писари Осмон, зодаи Осмон! Таманно дорам, ки ту ҳама замон ҷовидон
бошӣ ва малик ҳама умр саҷдаи туро намояд. «Даргоҳ ва кайфият инро
қабул кард ва аз ин пас ҳар вақт ба дарбор бо ҳадияҳо меомаданд. Дар
аввали Оли Сўи ҳоким Ян-дӣ ба Босӣ Ли Иро расул фиристод, ки бо ў
аз Босӣ сафирон бо ҳадияҳо баргаштанд.1
Таърихи Олии Сўиро роҷеъ ба Босӣ чунин навишта:
Ҳакими Босӣ дар ғарби дарёи Дағ, дар шаҳри Сулин нишинад. Ин
замини қадими Тяочжи (тоҷикон С.Б.) аст. Номи ҳокимаш Ку-сахо аст.
Пойтахташ қариб 10 ли масоҳат дорад. Аҳолиаш 20,000 нафар. Филсавор меҷанганд. Ҳукми қатл нест. Ҷинояткорро дасту по мебуранд, молашро мусодира мекунанду ришашро мекананд ё барои шарманда
сохтан дар гарданаш банд меовезанд... Малик дар сар тоҷи тиллоӣ, дар
ришаш барои зару зевар занҷираи тиллоӣ дорад. Дар тахти тиллоӣ менишинад, ки шабеҳи шер аст; хилъати зардўзӣ мепўшад, аз болояш
занҷираи сангҳои қимматбаҳо овехта шуда дорад. Дар ин кишвар
аспҳои хушзот зиёданд. Нахчир, шер, фили сафед, тухми шутурмурғ,
марворид, шиша, ҳақиқ, булур, марвориди сафед, алмос, қаҳрабо, тилло, нуқра, миси холиси табиӣ, фулузи олӣ, қалъагӣ, қолин, қолинҳои
фаршӣ, матоъҳои гуногун, пўстҳои гуногунпашм, шангарф, сурма, атриёти гуногун ва бисёр ашёи дигар мавҷуд аст. Туркюиҳо (туркон С.Б.) наметавонистанд ин кишварро тасарруф намоянд. Малик аксаран
ба императорони Чин сафир ва ҳадя мефиристад.
Аз пойтахт ба самти Ғарб, то баҳр чанд садли масофа, дар Шарқ
то Му қариб 4000 ли, дар шимолу ғарб то Фолин 4500 ли, дар Туа-Тҷеу
11700 ли. Янди (605-515) ба Босӣ сафорат фиристод, ки аз он ҷо бо ў ба
Чин сафир ба ҳадя омаданд.2
Аз ахбори болоӣ пайдост, ки воқеаҳои давраи Сосониён тасвир
ёфтааст. Дар ҳақиқат, дар ин давра ду пойтахт вуҷуд дошт: яке Ктесефен, ки номашро ба Беҳ Ардашер табдил доданд, дигаре Истахр буд.
Урфу одате, ки ин ҷо таҳвил шуда, барои омўзиши этнографияи
тоҷикон басо муҳим аст. Пайдост, ки дар замони Ардашери Бобакон
оини зардуштӣ дини расмии давлати Сосониён буд ва мубади мубадон
пас аз шоҳ шахси дуюм дар сохтори давлат буд.

1
2

Бичурин Н.Я. Ҳамин китоб. – С.263-264.
Хаников Н.В. Андешаҳо роҷеъ ба таҳқиқи мардуми Эрон. Душанбе,, 1992. – С.187.

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

261

Азбаски шарҳи ин иқтибосот ба ин мавзуъ иртибот надорад, ҷоизи таҳлил нест. Аммо як чиз мусаллам аст, ки дар таърихномаҳои чинӣ
мулки Эроншаҳр то давраи Сосониён ба номи кишвари Тюочҷитоҷикон қаламдод шудааст. Дар байни воқеоти давраи сосонӣ ба номи
Босӣ ёд шуда, аз кишвари қадимаи тоҷикон буданаш ёдрас намудаанд
ва овардаанд, ки Босӣ аз номи Малик истинбот шудааст.
Хаников адабиёти зиёдеро роҷеъ ба пайдоиши истилоҳи тоҷик
таҳлил намуда, менависад: «Аз тарафи худ илова мекунем, ки тоҷ барои
муътақидони таълимоти Зардушт низ ҳамон чизе буд, ки чалипо барои
масеҳиён ва салла барои мусулмонон, яъне аломати фарқи муътақидони
ин ойин аз аҳли ойини дигар... Аз ҳамин сабаб калимаи «тоҷик» дар ватани азалии Зардушт, ки таълимоташ дар Бохтар хеле пештар аз ин, ки ба
ғарб ворид шавад, роиҷ буд ва дар он ҳатто дар замони Комбиз форсҳо
натавонистанд будани муғонро таҳаммул кунанд, интишори зиёд дорад».1
Аз ин хабар хулосае бармеояд, ки калимаи «тоҷик» хело қадима
буда, шояд ба давраи Зардушт мерасад. Ҳамчун номи умумии қавму
қабилаҳои ориёист, ки ойини Зардуштро муроот мекарданд, мисли истилоҳи славян, араб, турк ва ғайра. Дар давраи истилои Араб аз тарси
таҳқиру нобудшавӣ худро ба ин ном муаррифӣ накарданд ва уламою
удабояш алорағми араб калимаи аҷамро истифода кардаанд ва таърихашонро бо номи таърихи Аҷам навиштаанд.
Аз охири асри ХI сар карда, аз нав истилоҳи «тоҷик» ҳамчун номи
халқҳои эронӣ дар таърихномаҳою адабиёти бадеӣ эҳё мешавад. Ва
беҳуда нест, ки Шайх Саъдӣ фармуда:
Шояд, ки ба подшаҳ бигўянд,
Турки ту бирехт хуни тоҷик.
Миллер аз номи муаллифи «Наҳзат-ул-қулуб» Хайруллоҳи Мустаъфӣ (1340) меорад, дар асри ХIV аҳолии эрониасли Озарбойҷон бо
номи «Тоҷикон» ёд шуда, ба забонҳои форсӣ, озарӣ, паҳлавӣ, курдӣ,
тотӣ, толишӣ ҳарф мезаданд. Ба гуфтаи Хайруллохон Мустаъфӣ дар
ғарби Озарбойҷон, дар маҳаллаи Тосуҷ, дар қисми шимолии соҳили
Кули Урмия то қарни ХIV ҳанўз тоҷикон боқӣ будаанд. Инчунин, аҳолии Табрез дар асри ХIV, то қабули забони туркӣ, тоҷикон буданд.1
1 Миллен Б.В. К вопросу об языке населения Азербайджана до отуречения этой
области. Ученые записки. Т.1. 1928. – С.213.
1 Зеҳнӣ Т. Калимаи «тоҷик» дар осори гузаштагон. -Дар китоби: Тоҷик, тоҷдор,
тоҷвар. Душанбе, 1990. – С.637.
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Ибни Батута хабар медиҳад, ки аҳолии бумии Табрез, новобаста ба
зиёд будани туркон, ҳоло ҳам тоҷиконанд ва аз туркон фарқ мекунанд.
То қарни ХVI, то давраи расман эълон шудани мазҳаби шиа, яъне
то замони ба сари қудрат омадани Сафавиён дар Эрон кулли мардуми
эрониасли форсигўй ғолибан ба истилоҳи «тоҷик» ёд шудаанд.
Имрўз форсизабонҳои Афғонистон хешро дар дохили кишварашон ба номи қавми «тоҷик» мешиносанд. Ва дар шиноснома хешро
«тоҷик» менависанд, дар хориҷи кишварашон низ хешро пурра тоҷик
мехонанд, аммо дар Тоҷикистон онҳоро чун афғонҳо мешиносанд, ки аз
ноогоҳӣ дарак медиҳад.
Ин ҷо лозим аст, ки роҷеъ ба қавми араб мансуб донистани тоҷик,
ки дар луғатҳои форсӣ ва навиштаи баъзе олимони таърихшинос (Бартольд, Таджикистан, 1925) оварда шудааст, ибрози назар намоем, Хаников дар иртибот ба ин мавзуъ чунин андеша дорад: «таъқиби тарафдорони Хоҷаҷом, авлоди пайғамбар дар Байнаннаҳрайн дар солҳои
80-уми садаи аввали ҳиҷрӣ, маҷбур кард, ки бисёр саидони Куфа, Басра, Бағдод ва музофоти ин шаҳрҳо ба Мовароуннаҳр муҳоҷират намоянд. Яке аз машҳуртарини онҳо Сайид Сулаймон, писари Абдулло
Ҳардод ва чабераи Зайнулобиддин мебошад. Дар Урганҷ ў ба хоҳари
Сайид Маҳмуд хонадор мешавад, ки дар деҳаи Пирмасти атрофи Бухоро мадфун аст. Аз ин издивоҷ ду писари дугоник таваллуд мешавад, ки
падарашон ба ифтихори писарони Алӣ онҳоро Ҳасан ва Ҳусейн ном
мегузорад. Инчунин, ў духтаре буд, ки ба яке аз сайидони Бухоро, писари Амир Кулол, бобокалони шаҷараи сайидони Кулолӣ, ки аслан аз
Вобканд буда, дар Бухоро сукунат дошт, издивоҷ менамояд.
Аз Ҳасан авлоде боқӣ намондааст. Аз Ҳусайн ду писар – Ҷалол ва
Камол боқӣ мондааст, ки Ҷалол бобокалони сайидони Афғонистон
маҳсуб шуда, Камол саравлоди сайидони Бухорост. Камолиён бо
лақаби «Сайидони Хурд» машҳуранд. Шохаи сеюми сайидони Мовароуннаҳр Сайид Ато низ авлоди сайидони тарафдори Хоҷиҷом аст. Ин
авлодҳо ба тоҷикон омехта шудаанд. Табиист, ки байни мусулмонон
оилаҳое, ки сайидон омехта шудаанд, обрўи калон доранд. Ин ақида то
ба ин рўз идома дорад, ки гўё тоҷикони Бухоро аз авлоди арабҳоянд.1
Мусаллам аст, ки на ҳамаи тоҷикон ниёгони худро араб меҳисобанд. Масалан, тоҷикони деҳаи Шоҳони Басмандаи ноҳияи Ғончӣ
Хаников Н.В. Примечание к объяснению 7-й главы 11-го Риттерова подлинника: Жители
восточного рубежа Ирана: аборегены и переселение-таджики. Дар китоби Риттер. «Иран»,
Санкт-Петербург, 1874. – С. 514.
1
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шаҷараи худро аз Ковус (арабҳо) медонанд. Гурўҳе аз тоҷикони деҳаи
Вору ва Моғиёни ноҳияи Панҷакент муғонро ниёгони худ мешумурданд. Шохаи калони тоҷикони ноҳияи Кўлоб худро аз қавми ҷўшониён
(кушониён - С.Б.) медонанд. Гурўҳе аз тоҷикони Бадахшони Афғонистон табори худро аз ҳайтолиён, гурўҳе дигар аз Искандари Мақдунӣ
хонанд. Чунин мисол байни тоҷикони Хуросон, Сиистон, Мозандарон
роиҷ аст. Аз ин хотир он чи ки дар фарҳангҳои форсӣ омадааст, бебунёд буда, пояи устувори илмӣ надорад.
Сарчашмаҳои чинӣ бошад, аз арабҳо бо номи «дошӣ» ва «тошӣ»
ёд кардаанд, ки ба тоҷикон ҳеҷ муносибате надоранд. Дар мавриди баромади арабҳо ахбори зиёду амиқ оварда шудааст.
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Бобо Назар Ғафор
ОРЇ Ё ПОРСЇ
(Дар этимологияи тољик)
Номи як мардуми ҳиндуаврупоӣ, ки охирҳои ҳазорсолаи IV ва
ҳазорсолаи III то мелод аз ҳамнажодони хеш ҷудо шуданд, орӣ буд. Ба
у мардум бегумон нухуст ҳиндиён (протоҳиндиён) ва нахустэрониён
(протоэрониён) шомил буданд, пас аз он ки кӯч бастанду як ойкумени
симбиоз сохтанд дар ҳудудҳое ки Осиёи Марказӣ, Афғонистони кунунӣ
ва Эрони шарқии кунуниро фаро мегирифт, низ дуру дароз хешро
баробар орӣ мехонданд. Ва забонҳои ишон то аз ҳам пароканданшон
дар нимаи якуми ҳазорсолаи дуюми то мелод дар ҳукми ду шеваи ба
ҳам хеле наздике буд ва ҳамдигарфаҳмии билкул озод доштанд.1
Нухустэрониёне ки дар нимаи I-уми ҳазорсолаи II-юм (вале то асри
XIV-и мелодӣ) ба суи эрони ғарбии кунунӣ кӯч бастанд, муддати дароз
(тақрибан 10 аср) худро «орӣ» мегуфтанд, ҳарчанд медонистанд, ки
мардуми порсанду моду арйазанту… то ҷоеро ки ҳатто бархе шоҳони
хонадони Ҳахоманишиён баъзан худро орӣ ҳам мехондаанд, чунон ки
дар ин дипиҳои (катиба) Ҳахоманишиён аст:
θātiy Dārayavauš xšāyaθiya vašnā auramazdāha imām dipim aniyaθā
adam akunavam patišam ariyā āha utā avastāyā cāxriyatā patišam iya dipiš hama
āθahavaja nipištiyā adārayatā utā apiθya utā atīyāsiya paišiyā mām pasāva iyam
dipiš hačāma amāvatā haruavadā atar dahyāva kāra hama amaxmatā.
«Доро шоҳ мегуяд: ба бузургии Аҳурамаздо ман ин дипиро
(катиба) бо дигар (катиба) навъ сохтам. Гузашта аз у вай дар забони
орӣ будак ва дар пуст навишта шуда. Гузашта аз у дипи ҳамагӣ бо гузоштани муҳр тасдиқ карда шуд. Пас аз он ин дипи ба ҳама диҳаҳо
(кишварҳо) аз тарафи ман фиристода шуда буд, мардум ҳама уро пазиро буданд». Доро, Катибаи Бистун 4,89-92.
Дигар:
Adam Dārayavauš xš vazraka xš xšyānām xš dahyunām xšāyaθiya
ahyāyā būmyā vazrakāyā dūқaiy apiy vištāspahya pūça Haxāmanišiya pārsa
pārsahya pūça ariya ariyaciça
«Манам Доро шоҳи бузург, шоҳиншоҳ, шоҳи диҳон, Виштоспро пур,
Ҳахоманишӣ, порс, порсро пур, орӣ, аз парвaзи орӣ» Катибаи Доро дар
Хуҷистон, 8-14
1

T.Burrow, Proto-Indoaryans, JҚAS,1973,(123-140)133
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Adam xšayārša xšāyaθiya vazraka xšāyaθiya xšāyaθiyānām xšāyaθiya
dahyūnām paruv zanānām xšāyaθiya ahyāyā būmyā vazrakāyā dūraiy apiy
Dārayavahauš xšāyaθiyahya pūça Haxāmanišiya pārsa pārsahya pūça ariya
ariyaciça. 1
«Манам Хшайорш шоҳи бузург, шоҳаншоҳ, шоҳи диҳон (бо) мардуми гуногун (айнан пурмардум), шоҳ андар ин Бум (дар руи Замин),
Дорийушро пур, порс, порсро пур, орӣ аз парвази орӣ» - катибаи
Хшайоршоҳ.
Аммо пеши ҳамсоягони эрониёни ғарбӣ то дер замонҳо эрониёни
ғарбӣ орӣ буданд. Аз он ки пеши эшон Аурамазда худои эрониён ки
буд, эҳтимоли қавӣ меравад, ки дастикам номи умумии эшон аст. Ва ин
ҳудуди мардумони орӣ ҳатто пеши виросторони номаҳои паҳлавӣ
(миёнаҳои ҳазорсолаи I мелодӣ) ориёншаҳр (мамлакати ориён аст),
чунон ки дар ин матн омада: Bʹ ̉ ry ̉ n hštr Bʹ p̉ rs «ба Ориёншҳр ба
Порс».2 Номи забони сикаҳое, ки шоҳони Сосонии Эрон мезаданд, низ
орӣ буда буд, чунон ки дар ҷумлаи зер, ки болои сикаи шоҳаншоҳ
Баҳром нигошта шуда: ’yry mzdsn bdy wrhr’ n MLK’ n MLK’ ’yr ’n w
>nyr’ n VNWčrry MN yzd’n – «арий, маздайасн (парастандаи Мазда),
фармонфармо, шоҳи шоҳони Эрон ва Анирон... Баҳром».3
Таъриху географияи ин ном ба ростои эрониён хеле дуру дароз
(аз марзҳои ҳазорсолаҳои 4-уму 3-юм) – чунон ки гузашт – оғоз мешавад ва паҳновар аст. Ҳудуди Порс ва эҳтимоли қавӣ меравад, ки
ҳудудҳои Мидия дар ғарби Эрон низ кишвари ориён аст; мардуми
ҳудуди ҷанубу шарқи Афғонистони кунунӣ ва ҷануби Тоҷикистони
имрӯз. Ầριαοι Αριāσπαοι дар ҷанубу шарқии Афғонистон, ки пеши юнониён хеле муътабар буданду ҳамеша бо афрузаи εὐεργέται («кирфагар,
накукор»)4 ёдоваришон мекарданд, чунон ки аз номшон пайдост, ҳатто
дар овони Александри Румӣ хешро орӣ мехондаанд. Скифҳои сарматӣ,
ки дар Авесто бо унвони мардуми Sairima ёдовар шудаанд,5 кишвари
хешро Иристон (айнан: «Кишвари ориён») ва худро аланӣ (aслан аз
arya мебошад – осиҳои кунунӣ) мегуфтаанд. Ва виростори Катибаи Роботак (аз Афғонистони шимолии кунунӣ) ки ба нимаи дуюми ҳазорсолаи I-уми мелодӣ тааллуқ дорад, забони навиштаи худро орӣ номида.
Ин ҷумла дар катибаи Хузистонии Доро (7-14) ҳаст.
G.Ito, Aramaic prepositon B in Parthian (Pahlavica IY) “Orient” ҶYII 1961 (59-66) 59.
3 Культура Сасанидского Ирана. Иран в III-V вв. Очерки по истории культуры,
Главная редакция восточной литературы,
4 Греческий-русский словарь по Бензелеру, Киев, 1985.
5 Фарвардин Йашт,143-4. Дар он дар поинтар таваққуф хоҳем кард.
1
2
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Ва дигар, яке аз шеваҳои кунунии забони осӣ ҳолиё низ бо унвони
«эронӣ» маъмул аст.
Дар манбаъҳои юнонии нимаи дуюми ҳазорсолаи якуми то мелод
номи мардуми эроние, ки дар шакли Δααι / Δοοι мавҷуд аст1 ки
ҳудудҳои эшон аз соҳилҳои Дарёи Хазар кашида ба сӯи Шарқ доман
паҳн кардаанд. Ва чунон ки аз манбаи дигар юнонӣ бар меояд-τῆς
Ỉνδικῆς φάσὶ τὰς περικειμένος χὼρας τήν τε Σκυθῶν καὶ Βακτριανῶν ἒτι δε καὶ
τῶν Ἄριανῶν ὑψηλοτέρας ἔιανι τῆς Ỉνδικῆς2 кишвари сакҳост. Ин бегумон
моро сӯи калимае, ки дар Фарвардин Йашт (143-4) омада, яънӣ Δααι /
Δοοι3 мебарад. Дар у бандҳои йашт чунин аст:
airyanąm daiŋhyunąm narąm ašaonąm fravašayõ yazamaide
airyanąm daiŋhyunąm nairinąm ašaonąm fravašayõ yazamaide
tūiryanąm daiŋhyunąm narąm ašaonąm fravašayõ yazamaide
tūriyanąm daiŋhyunąm nairinąm ašaonąm fravašayõ yazamaide
sairimanąm daiŋhyunąm narąm ašaonąm fravašayõ yazamaide
sairimanąm daiŋhyunąm nairinąm ašaonąm fravašayõ yazamaide
sāininąm daiŋhyunąm narąm ašaonąm fravašayõ yazamaide
sāininąm daiŋhyunąm nairinąm ašaonąm ravašayõ yazamaide
dāihinąm narąm ašaonąm fravašayõ yazamaide
dāihinąm daiŋhyunąm nairinąm ašaonąm ravašayõ yazamaide
Фравишҳои наринаи
Фравишҳои модинаи
Фравишҳои наринаи
Фравишҳои модинаи
Фравишҳои наринаи
Фравишҳои модинаи
Фравишҳои наринаи
Фравишҳои модинаи
Фравишҳои наринаи
Фравишҳои модинаи

ашавии диҳони
ашавии диҳони
ашавии диҳони
ашавии диҳони
ашавии диҳони
ашавии диҳони
ашавии диҳони
ашавии диҳони
ашавии диҳони
ашавии диҳони

Ориро меситоем.
Ориро меситоем.
Турониро меситоем.
Турониро меситоем.
Сайриманро меситоем.
Сайриманро меситоем.
Сайниро меситоем.
Сайниро меситоем.
Доҳиро меситоем.
Доҳиро меситоем.

Ch. Bartholame, Altiranisches Wörterbuch, Strasburg 1904 (2 unυeraänderte Auflage, Berlin
1961). 957 ва P.Daffiná, L’immigrazione dei Sakā nella Drangiana, IsmeorepMem IҶ Roma 1967
2 Diodorus Siculus, ҶYII, 81, apud Gh. Gnoli, Zoroaster’s Time and Homeland, Napoli
1980), - «ҳиндувон овардаанд, ки кишвари скифҳо ва бохтариён аз кишвари ариаҳо ва
ҳиндуҳо ҳам болотаранд» - аз йунони қадим тарҷумаи муаллифи ин cатрҳо;
3 Ch. Baқtholamae, ibid.
1
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Аз ин ду пора мушкил нест гумон бурдан ки dāihi – ҳамон Дáαι /
Дáοι юнонист, ки дар боло овардем, агар бипиндорем, ки saiқima,
скифҳои савроматианд – чунон ки аксари донишмандон мепиндоранд турйа – мардуми аз руди Ҳинд кашида то даштҳои Рус, Saina – ҳудуди
Шинҷони кунунӣ, ки пасон рамзу нишонаи Чин мегардад (чи Сину Чин
ҳам мегуянд) ва Airya-кишвари (ва мардуми) марказии протоориёни бо
протоҳиндиёни симбиозшон – ҳаванди митии эрониён Airyana Vaêjah
(Айрйана Ваеҷаҳ) кишвар ва самти марказии митии Хунираҳи Бомӣ
(ав. Xranirāθa Bāmya)1 ва ниҳоят ориёни марказӣ, ки дар у давраи симбиози нухустҳиндуэрониён шомили Тоҷикистони кунунӣ, Афғонистони ғарбӣ бо Ҳироту Ҳомуну Ҳилмандиш ва Эрони шарқӣ буда буд. Пас
dāihi–ҳо дар кишварест, ки аз дарёи Ҳазар ба сӯи шарқ доман мекашад.
Дар географияи лингвистӣ низ ҳудуди мазкур ва (шояд қисми Хуросони
Эрон) кишвари тоҷиканд. Ва тоҷикон дар овони навин ба номи ҳамон
dāihi–ҳо ки аз у дар овардани этимологияи тоҷик имконпазир аст, пеши ҳамсоягоншон мавсуманд. Вале Хуросону (Бохтар) Сиистону Ҷанубу Ғарби Афғонистони кунунӣ эҳтимоли қавӣ меравад, ки худро ҳамеша орӣ мегуфтанд чун ки забоншонро орӣ гуфтаанд. Аз этимологияи
ба ростои тоҷик аз dāihi ки метавон фартури дурусти фонетики ҳам калимаи юнонии Дáαι / Дáοι ва ҳам dāihi–и Фарвардин Йашт (13), 143-144
имконпазир аст то калимаи тоҷикро дар биёварем, ҳам аз пойгоҳи фонетик ва ҳам торих. Дар бархе калимаҳое ки бо [d] оғоз мешаванд ва
дар Авесто ва матнҳои дигари таърихӣ дучор меоянд, бар хилофи порсии Эрон ҳамеша ба ҷои [d] [t] омада: туман (ав. Dunman=/dvąnman=),
тутмон (дудмон), турна (дурно), тугма (дугма), тут (дут), туғ (дуғ), тавора (девор), хот (ход), йут (йуд), туда (дуда, бута ҳам ҳаст) ки агар шояд
қонун нест, лекин истиснои муҳим аст. Ва агар дар ин бахши дар вардаи
мо пасафзудаеро ки дар калимаи сагзик аст,2 бияфзоем, комилан этимологиаи дурусти «тоҷик»-ро дар меёварем. Дигар – ҷик шудани -zik
ин ҷо амри қонунию воқеии фонетикист. Вале бояд бигӯям, ки ҳарчанд
ки як бахши мардуми тоҷикро, бавижа, он ҳиссашро ки ба мардуми
туркнижод нухустин бархурдҳо доштаанд, тоҷик меномидаанд, ба ин
ном дар ибтидо аслан тоҷикони Мовароуннаҳр бурда мешуданд ва забони эшонро ҳеч «тоҷикӣ» нагуфтаанд ва ин ном маҳсули доираҳои илМан дар «Хунироси Бомӣ» – кишвари марказии Эрони Бостон як мақолаи
муфассале чоп кардам - «Адабиёт ва санъат» (аз 14 декабри с.1989) ки овардани
муҳтавии онро ҳатто ба чанд сухан ин ҷо ҳеч зарур намешуморам.
2 Сагзик мусаллам аст, ки аз калимаи бостонии sak(a) ва -sik // -zik иборат аст чи дар
таркиби Рустами сагзик низ омада.
1
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мии асри XIX мебошад. Забон дар садаҳои охир танҳо форсӣ буд, чунон
ки аз таърихи инкишоф, татаввури у ва таҳлили раванди глоттогонии
Тоҷикистон ки мо ин ҷо мехоҳем биёварем, бармеояд, ба пиндори мо,
қобили қабул нест барои забони модарии мо тоҷикони Тоҷикистониву
Афғонистону атрофии мо то дигар мардуми сокини Эрони кунунӣ.
Омадани номи тоҷик дар Фарвардин Йашти Авесто, ки ба
мазмун аз қадимтарин бахшҳои Авесто, аз мутуни овони тозардуштӣ
мебошад, этимологияи то кунун маълуму бемаънии тоҷик (аз тоҷ, яъне
мардуми тоҷдор)-ро сад дарсад ботил хоҳад гардонд. Нухуст, аз он ки
ба овони пасин тааллуқ дорад ва ҳаммонанди (эквиваленти) этимологии онро дар овони миёна ва бостону қадимтарин намедонем гузашта
аз у рамзи шоҳии эрониён аз овони хеле бостон кашида ҳамеша калимаи фар(р)/(х(в)р- дар бархе таркибҳо) буда. Дар партави ин
этимологияи навин, ки ман пешниҳод дорам, таърихи рушани тоҷикон
тақрибан аз аввалҳои ҳазорсолаи дуюми то мелодӣ оғоз мешавад.
Декабри соли 2000.
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Т. Отахонов
ЭТНОНИМИ КАЛИМАИ «ТОҶИК»*
Забоншиноси шинохтаи тоҷик доктори илми филология, профессор Толиб Хаскашев дар яке аз мақолаҳояш «Муродифоти вожаи
«тоҷик» баробари овардани тафсилоти мукаммали вожаи «тоҷик» бо
таассуф қайд мекунад: «Аммо мутаассифона, то ибтидои қарни ХI дар
осори хаттӣ ишора ё зикре аз номи ин мардум нарафтааст ва вожаи
«тоҷик» ё чизи дигаре ба ин монанд сабт нашудааст, ки шояд бесабаб
набошад». (Маҷаллаи «Адаб», №7,1997, саҳ. 7). Таассуфи дўсти дерина
водор сохт, ки чанд муддат маводи дахлдорро варақ занам ва инак,
натиҷаи он ҷустуҷўҳо манзури шумо, хонандагони арҷманд мегардад.
Яке аз қадимтарин сарчашмаҳои хаттӣ, ки дар бораи этноними
«тоҷик» ва халқияте бо номи тоҷикон хабар медиҳад, китоби муқаддаси
зардуштиён «Авасто» мебошад. Дар феҳристи чорҷилдаи «Авасто» калимаи «тоҷ» ба маънои номи қабила омадааст. Ба назар чунин мерасад,
ки дар иқтибосе, ки муҳаққиқ Т. Хаскашев аз устод С. Айнӣ овардааст,
маҳз ҳамин сарчашма ҳамчун далел хизмат кардааст.
Истилоҳи «тоҷ» дар ибтидо сифати пайравони дини зардуштӣ буд.
Маълум, ки сифат, одобу услуб, расму ойин ва анъанаҳои халқӣ дар
ҷамъият яку якбора худ аз худ ба вуҷуд намеоянд. Ҳар яки он ибтидо ва
интиҳои худро дорад, дар як давраи муайяни таърихӣ ба вуҷуд омада,
тадриҷан инкишофу ташаккул меёбад ва дар давраи дигари таърихӣ бо
сабабҳои иҷтимоию сиёсӣ, ахлоқию маънавию маданӣ ба ин ё он
воситаи тарбияи инсон табдил меёбад. Ҳамин тавр, «тоҷ» ҳанўз то пайдоиши ойини зардуштӣ ҳамчун номи қабила асрҳо, шояд ҳазорсолаҳо,
вуҷуд дошт ва хусусиятҳои хоси онро дар худ таҷассум месохт. Яке аз
ин хусусиятҳо бар сари худ тоҷ гузоштани сардори қабила будааст.
Ба ҳамин маънӣ дар «Авасто» чандин истилоҳҳо оварда шудаанд,
ки дар таркиби худ калимаи «тоҷ»-ро ба монанди «тоҷ-нимтоҷ»,
«тоҷбарсар», «тоҷ ба пайкара», «тоҷдор», «тоҷи зарданг» «тоҷи заррин» (Фарҳанги вожаҳои Авасто, ҷ.2, с.572, 915, 916, 1212, 1517).
Ҳамин анъанаи тоҷбарсаргузорӣ, ки дар ибтидо аломати фарқкунандаи танҳо аъзоёни қабилаи «тоҷ» ҳисоб меёфт, минбаъд дар давраи
пайдоиши ойини зардуштӣ (асри VII то милод) хусусияти умумии тамоми пайравони дини зардуштӣ мегардад. Дар ин давра вобаста ба та*

Адаб.-2000.-№5-6.-Шумораи 3(39). – С. 2-6.
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лаботи иҷтимоию сиёсӣ, маданию маънавӣ бо мақсади ҳар чи бештар
ба ойини зардуштӣ ҷалб намудани муътақидон илова ба тоҷбарсаргузорӣ эълон карда мешавад, ки пайравони ойини зардуштӣ – тоҷдорон
дар ҷамъият ба қавли А. Ҷовид, аз ҷумлаи одамони «асилзода, озода,
аҳрору деҳқон мебошанд»1, яъне ҳамаи ин аз сифатҳое буданд, ки дар
қадим қабилаи «тоҷ» ба худ дода буд. Дар қадим агар ин сифатҳо чун
воситаи аз дигар қабилаҳо фарқ кунонидани аъзоёни қабила ва аз омезиш
бо дигар қабилаҳо нигоҳ доштани он хизмат карда бошад, пас дар давраи
зардуштӣ онҳо иловатан оҳангҳои иҷтимоию сиёсӣ пайдо намуда, ба воситаи пурзўри тарғиби дини зардуштӣ табдил меёбанд. Вале бояд гуфт, ки
анъанаи дар тозагӣ нигоҳ доштани авлод, яъне бо қабилаҳои ғайр олуда
нашудан, ки дар қабилаи «тоҷ» вуҷуд дошт, дар давраи зардуштӣ низ
пурра риоя карда мешавад. Дар ин давра омезиши оилаҳо танҳо дар доираи муътақидони дини зардуштӣ дида мешуд, бо қабилаҳои ғайри дин –
бутпарастон як шудани пайравони ойини зардуштӣ манъ шуда буд.
Аз давраи зардуштия сар карда ҷамъият ба ду гурўҳи ба ҳам зид –
зардуштиён–диндорон, соҳиби дину ойин, озодагон, аҳророн, деҳқонон
ва бутпарастон – ғайридинҳо, яъне душманони дини зардуштӣ ҷудо
шудааст. Зарурати ҷорӣ намудани дини нав – зардуштия талаб мекард,
ки муъбадони зардуштӣ, гурўҳҳои «озодагон», «асилзодагон» «аҳророн» ва «деҳқонон» «арйа-пок, наҷиб ва бутпарастон-«дев», яъне душман эълон карда шаванд. Дар муҳити зардуштиён барои сазовори «тоҷ»
шудан кўдакро аз хурдӣ тайёр мекарданд. «Озодагон» фарзандони
худро ба тарбияи муъбадон дода, онҳоро дар рўҳияи ойини зардуштӣ
тарбия менамуданд, дар 15-солагӣ ба тани онҳо хилъати муқаддас ва
бар сар тоҷро чун рамзи озодаю асилзодагӣ, покӣ, хушсиратӣ,
соҳибдавлатию донишмандӣ мепўшониданд. Аз ҳамон вақт сар карда,
ҷавон ба ҳаёти мустақилона дар роҳи иҷрои бемайлони дастурҳои ойини зардуштӣ қадам мегузошт. Ҳамин тариқ, тоҷикон дар Авасто ҳамчун як халқи ориёнзамини озод, поку асил, соҳиби деҳу рустоҳои зиёд,
ҳамчунин мардуми меҳнатдўст – зироаткор, чорводор, санъаткор ва
соҳибмаърифат тасвир шудаанд.
Мавҷудияти чунин халқро бо номи тоҷик ҳанўз муаррихи юнонӣ,
падари таърих Ҳеродот (асри V пеш аз милод) низ қайд кардааст. Ў дар
асараш «Таърих» тоҷиконро «додик» мегўяд. Чунон чи, муаррих менависад: «Саттагидҳо дар якҷоягӣ бо гандариён, додикон ва апаритҳо 170
талант медоданд. Ин округи ҳафтум буд.2 Мувофиқи эзоҳи калимаи
«додик», ки дар қисми ташреҳоти китоб оварда шудааст, додикон тоҷикон номи халқияте будааст, ки имрўз дар қисми ҷануби Афғони-
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стон ва Пешовар аз қадимулайём зиндагӣ доранд ва бо зироаткорӣ
машғул будаанд. Минбаъд ин анъанаҳои заминдории додикон тоҷикон аз тарафи қабилаҳои дигари афғон – паштунҳо, ҳазораҳо,
ўзбекҳо, туркманҳо ва ғ. қабул карда мешаванд.
Шарқшиноси рус Н. Хаников мафҳуми «додик»-ро чун шакли
юнонии тоҷик маънидод кардааст. Ў пайдоиши калимаи «тоҷик»-ро аз
тоҷ, тоҷдор, тоҷварӣ ва таърихи онро аз давраи Авасто медонад.2
Мувофиқи маълумоти яке аз сарчашмаҳои чинӣ, ки ҳанўз соли 122 то
мелод ба табъ расидааст, «таоҷӣ» (дар шарҳи Н. Хаников «тоҷикон»)
ҳанўз дар дунёи қадим соҳиби хонадон, яъне давлати худ будаанд. Дар
ин ахбор, табиист, ки давлати Бохтар, ки сарваронаш дар ибтидо маҳз
тоҷикон буданд, дар назар дошта шудааст. Муаррихи афғон М. Ғубор
низ таъкид мекунад, ки тоҷикони имрўзаи Чатрол ва Бадахшон аз авлодони додикони қадим мебошанд.3 Мувофиқи маълумоти Х. Белю
тоҷикон «қисмати умда ва иддаи зиёде аз сокинони Афғонистонро ташкил медоданд. Онҳо дар ноҳияҳои бузурге аз Ҳирот то Хайбар ва аз
Қандаҳор то Сайҳун, ҳатто то Қошғар зиндагӣ мекарданд. Ҳамаи мардуми форсизабонро тоҷик мегўянд».4
Устод А. Ҷовид дар мақолаи номбурдааш мардумони Помир, Пашай, Арморӣ ва Чораймоқҳоро тоҷик меномад. Ў қайд намудаааст, ки
барои муаррихони асри миёна Хуросон ва Ироқи Аҷам ва қисмате аз
Мовароуннаҳр, монанди Самарқанд, Бухоро, Фарғона, Шош (Тошканд) ҳама тоҷик буданд. Ин гуфтаҳои А. Ҷовидро сарчашмаҳо низ тасдиқ мекунанд. Чунон чи, Табарӣ дар «Таърих»-и худ калимаи тоҷикро
овардааст (асри Х); Маҳмуди Қошғарӣ (асри ХI) дар «Девони луғати
турк» мавҷудияти халқеро бо номи тоҷик ин тавр шарҳ медиҳад: «Турк
бе тоҷик наметавонад зистан, чӣ тавре ки сар бе тупӣ наметавонад
буд»; Юсуфи Баласоғонӣ ва «Таърихномаи Ҳирот» низ тоҷикро тоҷик»
менависанд; дар «Таърихи Байҳақӣ», «Равзат-ус-сафо»-и Мирхонд ва
«Маҳфиф-ул-ансоб» тоҷик тозик қаламдод шудааст; Низомулмулк низ
дар «Сиёсатнома» қайд мекунад, ки мардуми Лулакони Кобул тоҷиконро тозик мегуфтанд; дар «Таърихи Сиистон» низ калимаи тоҷик тозик
навишта шудааст; Хоҷа Абдулхолиқи Ғиҷдувонӣ (асри ХII) низ хабар
медиҳад, ки устоди ў Хоҷа Юсуфи Ҳамадонӣ «бо мардуми тоҷик...
суҳбатҳо меоростанд». Шайх Муслиҳиддан Саъдии Шерозӣ (асри ХIII)
калимаи тоҷикро зиёд истифода кардааст:
Араб дидаву турку тоҷику Рум,
Зи ҳар ҷинс дар нафси покаш улум.
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Ё ин ки:
...Турки ту бирехт хуни тоҷик.
Ҷалолиддини Румӣ (асри ХIII) калимаи тоҷикро ба маънои халқ
истифода кардааст: «Чустӣ куну туркӣ кун, на нармиву тоҷикӣ»; Отсиз
ибни Қутбиддин Муҳаммад Хоразмшоҳ (асри ХIV) тоҷикро тозик
мегўяд; Хоҷа Рашиддудини Табиб (асри ХIV) дар «Ҷомеъ-ут-таворих»
ва Абдураҳмони Ҷомӣ (асри ХV) низ калимаи тоҷикро ба маънии халқ
кор фармудаанд:
Пеши ҳиндуи чашми хунрезат,
Гашта туркон забунтар аз тоҷик.
Муаллифи «Равзат-ус-сафо» Носирӣ (асри ХIХ) тоҷикро ба
маънои халқ истифода бурдааст. Сафири Испания дар дарбори Темур
Клавио Руи Гонсалес дар қайдҳои сафари худ ба Самарқанд соҳиби замин будани тоҷикон ва аз тарафи Темур забт карда шудани онро махсус таъкид менамояд.6 Таърихи адабиёти тоҷик низ шаҳодат медиҳад,
ки аз Рўдакӣ сар карда то Тошхуҷа Асирии Хуҷандӣ (ваф. 1915) ҳама
тоҷик буданд.
Мувофиқи маҷаллаи «Вестник Европы» (№7, 1815, с.243-244)
порсҳо худро тоҷик меномиданд. Сайёҳи фаронсавӣ М. Клапрот дар
маҷаллаи «Азиатик» (1823) хабар медиҳад, ки «мардуми Бухорои Сағир
ва Бухорои Кабир» ҳама худро тоҷик меномиданд». Олими фаронсавӣ
Ҷ. Сен Мортен қайд кардааст: «портҳо, ки ашкониён аз онҳо баромадаанд, ба гурўҳи сакоиҳо нисбат дошта, бо номи дай, тоҷик ва доҷик
худро ба порсҳо муаррифӣ мекарданд».7
Алиакбари Деҳхудо тоҷиконро аз насли эронӣ (ориёӣ) ва забони
онҳоро форсӣ маънидод кардааст: Ў менависад: «Дар Афғонистон ва
Турон иддае ҳастанд, ки худро тоҷик мегўянд. Мубаддали лафзи мазкур тоҷик аст. Аз он баъзе луғатчинон қиёс кардаанд, ки маънии лафзи
мазкур насли тозӣ (яъне араб) аст, ки дар Аҷам бузург шуда бошад. Лекин саҳеҳ он аст, ки навиштам ва ин лафз дар Эрон мавриди истеъмол
надорад, фақат дар Афғонистон ва Туркистон ба форсизабонони он ҷо
гуфта мешавад ва бештар ба муқобили турк истеъмол мешавад. Асли
ин калимаи паҳлавӣ тоҷик мансуб ба қабилаи «тоҷ» аст, ки аз қабилаи
Эрон буда (tolеgе)». Саид Нафисӣ низ «Дар аҳвол ва ашъори Рўдакӣ
овардааст: «Дар замони дур, ки Бухоро чун дигар шаҳрҳои Мовароуннаҳр шаҳре будааст мураккаб аз нажоди эронӣ ва шояд яке аз қадимта-
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рин мадоин бошад, ки нажоди модари он реҳли иқомат афканда ба
ҳамин ҷиҳат мардуми он шаҳр ба ҷуз иддаи маҳдуд аз наҷодҳои дигар,
ки баъд-он ҷо рафтанд, аз наҷоди эронӣ будаанд ва порсизабонон»
(с.27-28). Саид Нафисӣ мардуми вилояти Самарқандро низ тоҷик номидааст. Саид Муҳаммад Алӣ Доиюлислом Дониш дар фарҳанги худ
«Низом» доир ба мафҳуми «тоҷик» навиштааст: «Дар Афғонистон ва
Турон нажоде ҳастанд, ки худро тоҷик мегўянд. Қабилаҳои форсизабони Афғонистон ва Туркистонро тоҷик гўянд. Тоҷик насли эронӣ ва
форсизабон аст».
Дар асрҳои миёна тоҷикон чун муътақидони дини зардуштӣ ба
таъқиби ислом монда буданд. Дар ин давра арабҳо бисёр кўшиданд, ки
забони тоҷикӣ, дину ойини тоҷикӣ ва умуман халқеро бо номи тоҷик аз
байн бибаранд. Ба ин мақсад онҳо китоби муқаддаси тоҷикон Авасторо
нобуд намуда, тоҷиконро маҷбур месохтанд, ки ба арабӣ ҳарф зананд
ва бо ин забон намоз гузоранд. Аммо ин зўроварӣ дар ҳама ҷо эътирози
сахти тоҷиконро ба амал овард. Дар натиҷа арабҳо ба мардуми Бухоро
ба тоҷикӣ тарҷума кардани Қуръон ва ба тоҷикӣ намоз гузоштанро
иҷозат дода буданд. Маҳз дар ҳамин давра бо мақсадҳои фавқуззикр
дар адабиёт ба ҷойи калимаи «тоҷик» истилоҳи «хуросонӣ» пайдо мешавад. Аз ҳамон вақт сар карда тоҷикон ва забони онҳоро хуросонӣ
меноманд. Бо ҳамин сабаб дар замони Тоҳириёну Саффориён, ки худ
хуросонӣ ва тоҷик буданд, истилоҳи «тоҷик» ба забон гирифта
намешуд. Бо вуҷуди ин чун сухан дар бораи ҳиротию кобулӣ, сиистонию бадахшӣ, бухорию самарқандӣ, хуҷандию шошӣ (тошкандӣ),
фарғонагию намангонӣ, андиҷонию марғелонӣ ва ғ. мерафт, ҳамоно
мардуми муқимии тоҷик дар дар назар буданд.
Бо вуҷуди ин, тоҷикон тавонистанд, ки на танҳо лаҳҷаҳои забони
худро нигоҳ доранд, балки онҳоро инкишофу такмил дода, ба як забони
умумихалқии адабӣ табдил диҳанд, сатҳи маданияти худро боло бардоранд, ҳамчун халқ ташаккул ёфта, арабҳои истилогарро аз Хуросону Мовароуннаҳр биронанд, давлату ҳокимияти худро ташкил намоянд.
Чуноне ки устод С. Айнӣ дар мақолаи «Маънии калимаи тоҷик»8
қайд мекунад, минбаъд аз байни ҳамин арабҳои рондашуда гурўҳҳое
пайдо мешаванд, ки тоҷиконро чун қавми туркии форсзабон муаррифӣ
мекунанд. Дар асоси ҳамин ақидаи барғалат муддати дароз дар Шарқу
Ғарб Абуалӣ ибни Сино, Абулқосим Фирдавсӣ, Абунасри Форобӣ,
Саъдии Шерозӣ, Ҳофизи Шерозӣ ва чанде дигар алломаҳои тоҷик турк
эълон карда мешаванд. Ин ақида аз ҷумла дар «Қомус-ул-аълом»-и
туркӣ (муаллифаш Шамсиддин Сомӣ, охири асри ХIХ) чунин баён
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шудааст: «Тоҷик дар асл номи қавме аз туркҳо буд ва дар ин замон ин
номро ба як тоифаи эрониасл ва мутакаллим ба забони форсӣ ва муқим
дар Осиёи васатӣ итлоқ кунанд.
Инон дар билод ва тиҷорат ва саноат ва дар қарордияҳо ба зироат
ва фаллоҳат иштиғол меварзанд ва мардумони фаъол ва мустаъад (боистеъдод-Т.О.) ва нисбат ба тавоифи дигар маданӣ мебошанд, вале ба
андозаи туркон ва ўзбекон ва ақвоми дигар ҷасур ва силаҳшўр нестанд
ва аз ин дар назари инон ҳақир ба шумор мераванд ва мардони диловар
маҳсуб намешаванд ва калимаи «доҷик», ки арманӣ ба усмониён итлоқ
кунанд, аз ҳамин луғат маъхуз аст».
Дар луғатҳои «Бурҳони қотеъ» ва «Ғиёс-ул-луғот» ба калимаи
тоҷик шарҳи дигар оварда шудааст. Масалан, муаллифи «Бурҳони
қотеъ» мегўяд: «Тоҷик» авлоди араб аст, ки дар Аҷам бузург шуда ва
баромада бошад». Дар ҷои дигар: « Тозик ва тоҷик фарзанди араби дар
Аҷам зоидашуда ва баромадаро гўянд». Дар ҷои дигар: «Тозик–авлоди
арабро гўянд, ки дар Аҷам зоида ва бузург шуда бошад». Ҳамин ақидаи
ғалат дар «Ғиёс-ул-луғот» низ такрор шудааст ва муаллифи он илова
мекунад, ки аксари онҳо (тоҷикон – Т.О.) савдогаранд.
Фикру ақидаҳои барғалати ин сарчашмаҳо минбаъд барои ба вуҷуд
омадани назарҳои мухталиф оид ба маънии калимаи «тоҷик» ва асли ин
халқ сабаб мегарданд. Гурўҳе аз олимон (Н. Хаников, А. Вамбери, Л. Будагов, М.С. Андреев, А. Бобринский, А. Кримский, В. Миллер, А.К. Боровков, А.Н. Бернштам, Б. Ғафуров, Н. Неъматов ва дигарон) тарафдори
онанд, ки мафҳуми «тоҷик» аз қабилаи «тоҷ»-и қадимӣ, ки маънояш
тоҷдор аст, ба вуҷуд омадааст. Иддаи дигари уламо (Х. Арнолд, И. Калимбур, Ф. Египер, В.В. Бартолд, А.Л. Хромов ва дигарон) даъво доранд,
ки калимаи «тоҷик» аз калимаи «той» пайдо шудааст.
Ба ақидаи устод С. Айнӣ калимаи «тоҷик» то 2 декабри соли 1942
(вақти таълифи мақолаи ў «Маънии калимаи тоҷик», Самарқанд) дар
илми забоншиносии тоҷик мавриди таҳлил қарор нагирифта, маънии
аслии он маълум набуд. Мувофиқи шарҳи эшон «тоҷик» аз се ҷузъ мураккаб аст: тоҷ-и-к. Ҷузъи аввал «тоҷ» маънои зиннати сари подшоҳ ва
нишонаи подшоҳии онон буда, номи дигари вай дар форсӣ афсар ва
дар арабӣ иқлил мебошад. Ҷузъи дуюм –«и» маънии нисбатро дорад.
Ҷузъи сеюм-«к» суффикси исмсоз аст. Дар натиҷаи ба калимаи «тоҷ»
илова карда шудани –«и»-и нисбӣ –тоҷӣ» ва ба калимаи «тоҷӣ» ҳамроҳ
намудани суффикси исмсози «к» номи халқ пайдо шудааст.
Ҳамин тариқ, тоҷикон яке аз қадимтарин халқҳои ҷаҳон , соҳиби
забон, адабиёт, санъат ва маданияти хос дар дунёи мутамаддин мебо-
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шанд. Забони тоҷикӣ ба гурўҳи забонҳои ҳиндуаврупоӣ ва халқи тоҷик
ба гурўҳи халқҳои ориёизамин дохил мешавад.
Халқҳои ориёизамин киҳо буданд ва онҳо дар ин сарзамин кай, аз
куҷо ва чӣ тавр пайдо шудаанд? Ба ин савол таърих чунин ҷавоб
мегўяд: Дар давраҳои ибтидоии қавмӣ-қабилавӣ «дар қисмати шарқии
Аврупои Марказӣ ё водиҳои Дунай ё саҳроҳои васеи Шимоли баҳри
Сиёҳ ва баҳри Каспий қабилаҳои ҳиндуаврупоӣ зиндагӣ мекарданд»,9
аммо давраи ҳаёти қавмӣ-қабилавии ин халқиятҳо дар ин сарзаминҳо чӣ
қадар давом кардааст, аниқ маълум нест. Таърих танҳо дар бораи он гувоҳӣ медиҳад, ки дар охири ҳазораи IV ва аввали ҳазораи III то милод дар
иттиҳоди ин қабилаҳо ҷудоӣ ба амал меояд. Аз ҳамон вақт сар карда,
«қабилаҳои ҳиндуаврупоӣ ба ҷониби Ғарб – Италия (италикҳо) ва вилоятҳои ғарбии Аврупо (келтҳо, германҳо), ҷангалҳои лаби Балтик (латишҳо, литвагиҳо), ба Лаҳистон, Белоруссия ва ғ. (славянҳо) ба тарафи
Ҷанубу Ғарб – Балкон (юнониҳо, фракиягиҳо) ба тарафи Ҷануб – Осиёи
Сағир (хетҳо), ба тарафи Шарқ (Эрон ва Осиёи Марказӣ (ориёиҳо) ва тавассути Эрон ба Ҳиндустон (ҳиндуориёиҳо) кўч мебанданд».10
Дар асоси ҳамин далели таърихӣ метавон гуфт, ки дар байни қабилаҳои ба тарафи Эрону Осиёи Марказӣ кўчбаста тоҷдорон, яъне тоҷикон
низ буданд. Қабилаҳои «тоҷ» дар миёнаи ҳазораи II пеш аз милод тадриҷан
дар тамоми Осиёи Марказӣ паҳн мегарданд, давлатҳои қадимии Бохтар ва
Суғдро таъсис дода, забон ва маданияти хоси худро ташаккул медиҳанд.
Ҳамин тариқ, халқи тоҷик дорои таърихи бисёрҳазорсола, соҳиби
давлат, забон ва маданияти хоси худ мебошад. Калимаи «тоҷик» аз номи қабилаи «тоҷ» ба маънии тоҷдор, забони тоҷик ва номи халқи тоҷик
низ аз ҳамин калима ба вуҷуд омадааст. Анъанаҳои халқии «шаҳ» номидани домод ва дар номгузорӣ ба исмҳои одамон илова намудани
«шаҳ» низ ба он далолат мекунад, ки тоҷикон аз қадимулайём аз авлодони
шаҳу шаҳзодагон, озодагон, асилзодагон ва тоҷдорон мебошанд. Бо
вуҷуди ин эшон кибру ғурурро барои худ муносиб намебинанд. Онҳо бо
хусусиятҳои оромӣ, бомулоҳизагӣ, фурўтанию хоксорӣ фарқ мекунанд,
завқи баланди маърифатпарварӣ, илмдўстӣ, донишандўзӣ доранд, маданиятпарваранд. Ба қавли Акбар Турсун, ҳангоми муаррифӣ кардани худ
низ тоҷик ба худ худситоиро раво намебинад ва ҳеҷ гоҳ аз миллати
«тоҷдорон» будани худро забондарозӣ намекунад. Дар чунин мавридҳо
тоҷик танҳо маҳал ва мазҳаби худро баён мекунаду бас.11
Боиси хушнудию сарфарозии мост, ки тоҷик дар тўли ҳазорсолаҳо
чун халқи мутамаддин, афсартабиат, сарбаланду тоҷдор ёд мешавад.
Бошад, ки то абад ҳамчунин накўном бимонад.
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Ҳ. Шарифов
ОИД БА ЭТНОНИМИ «ТОҶИК»*
Солҳои охир бархе муҳаққиқони худамон низ ба умқи таърихи
кишвар назар карда, тадқиқоти аҷоиберо ба сомон мерасонанд.
Ҷустуҷўйҳои онон ҳам хеле фарогиру борикбинона буда, ба паҳлўҳои
ҳанўз номаълуми қазияҳои гуногун равшанӣ меандозанд. Чунончи,
Нурмуҳаммади Амиршоҳӣ дар пешгуфтори хрестоматияи мураттабкардааш – «Давлатдории тоҷикон дар асрҳои IХ-ХIV» (Душанбе, 1998)
шарҳи муфассале ба калимаи «тоҷик» навишта, дар асоси таҳлили кулли манбаъҳои мавҷуда бори дигар ба хулосае меояд, ки воҷаи мазкур аз
калимаи «тозӣ»-и паҳлавӣ арзи вуҷуд карда, сараввал арабҳо ва
баъдтар эрониёни «арабшуда» («мусулмоншуда»)-ро ифода менамуд.
Амиршоҳӣ дар ин бобат ҷонибдори қатъии назарияи маълуми В. В.
Бартолд аст ва онро пайгирона муҳофизат мекунад. Мавсуф дар
мақолааш бо далелҳои мўътамад ва мантиқи қавӣ назарияи аз решаи
«тоҷ» пайдо шудани «тоҷик» ва амсоли ин даъвоҳоро рад кардааст. Ба
ақидаи ў, чун дар асрҳои миёна тамоми эронинаҷодони имрўзаи порсизабон бояд «тоҷик» номида шаванд, зеро ин номи аслӣ ва қадимаи
ҳамаи онҳоест, ки порсии дариро лафзи модарии хеш мешуморанд.
Рости гап, баъди шиносоӣ бо чунин мақолаи пурмўҳтаво кас гумон мекунад, ки ҳақиқат аён шуд, дигар ҳоҷат ба баҳсҳои нав нест. Аммо табиати илм, ҷозибаи дониш дар он аст, ки вай ҳадду сарҳад надорад. Инак, чанде пеш боз як олими ҷўянда, донандаи закии таърихи забон Бобоназари Бобохон ҷиҳати пайдоиши воҷаи «тоҷик» бо фарзияи
тозаи бисёр ҳам ҷолиб баромад кард. Ба пиндори ў, як замон ҳамаи
эрониёни шарқиро дар баробари «тўронӣ» бо унвони «дойиҳо» низ ном
мебурданд. Тавре аз сарчашмаҳои юнонӣ маълум аст, дойиҳо дар ҳазораи якуми то милод минтақаҳои паҳновареро, ки дар қисмати ғарбии
Осиёи Миёна ва соҳилҳои ҷанубу шарқии баҳри Хазар (Гургону Мозандарони имрўза) ишғол мекарданд. Қабилаҳои сершумори онҳо дар
воқеъномаи таърихии Эрон аз замонҳои Курушу Доро зикр мешаванд.
Ба империяи Ҳахоманишиҳо дойиҳо (дар баъзе манбаъҳо бо номи
«даҳ» низ ёд мешаванд)-ро Куруш ҳамроҳ карда буд. Аснои ҷангҳои
Дорои I дойиҳо дар ҳайати лашкари ў ба ҳайси дастаҳои хизматрасон
* Њ.Шарифов. Тољики гумгашта боз ояд… назаре ба баъзе пањлўњои таърихи ниёгон. –
Хуxанд, 2003. – С. 9-15
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(ба хатти мехи форсӣ – «гету», ки маънояш хизматгор ё ғулом аст) амал
мекарданд. Тибқи гузориши дигар олимон , дойиҳо аз ҷумлаи қабилаҳои сакоӣ буда, сараввал дар поёноби дарёи Сир (имрўза вилояти
Қизилўрда) мезистанд. Дар охири асри VI ва аввали асри III то милод
онҳоро қабоили дигари сакоиҳо аз ин ҷо танг карда мебароранд. Фақат
баъди ин дойиҳо маҷбур мешаванд ба соҳили баҳри Каспий кўч банданд. В. В. Бартолд дар радифи олимони аврупоӣ тахмин мекард, ки
номи вилояти Деҳистон дар асл шояд Дойистон буд. Дар Қомуси советии тоҷик овардаанд, ки соли 250 то милод дойиҳо якҷоя бо аҳолии
маҳаллии Бохтар ва юнониён Бохтарро аз империяи Селевкиён ҷудо
карда мегиранд…
Инак, «тоҷик» ба ақидаи Бобоназари Бобохон номи умумии мардумони ориёӣ (эронӣ)-и шимоли ватани таърихии тоҷикон (берун аз
ҳудуди Бохтар) аст, ки онҳоро мардумони ғайр бо унвони «дойиҳо»
мешинохтанд. «Ҳарчанд, ки ман наметавонам бигўям, ки «дойӣ» чи
маънӣ дорад (гузашта аз ў ҳам акнун кифоя аст, ки «тоҷик»-ро мо аз
«дойӣ» дар биёварем) рўшанаст, ки «тоҷик» ба «тоҷ»-у «тозӣ», чунон
ки фарҳангиён то имрўзҳо пиндоштаанд, иртиботе ҳеҷ надошта. Дигар
баровардани «тоҷик» аз «дойӣ»аз пойгоҳи лингвистӣ он қадар душвор
нест». Ва мавсуф барои тасвири ин ҳодисаи забон мисолҳои фаровоне
аз шеваҳои кунунии Тоҷикистон меоварад, ки чӣ тавр «д»-и калимаро
«т» ва «й»-ро овози «ҷ» иваз кардаанд. Пеш дар паҳлўи сифати «сакӣ»
воҷаи «сагзик» низ корбаст мешуд. Аз ин рў Бобоназар Бобохон ба хулосае меояд, ки шояд шакли «дойзик» низ вуҷуд дошту баъдтар ба
«тойик» ва билохир ба «тоҷик» табдил ёфт. «Дой»-и манбаъҳои юнонӣ,
ки бояд бо калимаи авестоии «данҳа» як бошад, дар «Фарвардиняшт»
аст, ки бархе мотиву мазмунҳояш ҳамзамони Готҳои Авесто, ҳатто
муқаддимтар аз ишон мебошад», - менависад ў.1
Агар мо фарзияи Бобоназари Бобохонро қабул кунем, ба як чизи
бисёр аҷиб рўбарў мешавем: олимони худӣ ҳамин дойиҳоро аҷдоди бевоситаи халқи немис (!) низ мешуморанд. Гап дар сари он ки немисҳо
ҳеҷ гоҳ (чи дар гузашта ва чи имрўз) худро немис ё германӣ муаррифӣ
намекардаанду намекунанд, номи хосаашон аз қадимулайём «дойч» аст.
Маънои «дойч» бошад «дойи иш», яъне «аҳли дойи» аст! Унсурҳои забонӣ ҳам далолат бар он доранд, ки ниёгони ин халқ дар замонҳои қадим беш аз ҳама бо аҷдоди тоҷикон алоқаи хешутаборӣ (ба ҷуз он ки
забонҳои ин ҳарду халқ ба оилаи ягонаи ҳиндуевропоӣ дохил мешавад)
доштанд. Тавре забонишиноси маъруфи австриягӣ Иоҳанн Гаммер ба
исбот расонд, дар забони қадимаи немисӣ беш аз 4000 воҷаи аслии аве-

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

279

стоӣ корбаст мешуд. Пас немисҳо кистанду асли баромадашон аз
куҷост ва онҳо чӣ тавр ба Европа афтодаанд?
Аз гуфти муаррихи шинохтаи рус А. А. Кур, худи истилоҳи
«наҷоди ориёӣ»-ро немисҳо аз «Авесто» гирифтаанд. Онҳо ба мисли
тоҷикону форсҳо иддао доранд, ки нахустватанашон Ориёно буд. Ба
Европа бошад, онҳоро лашкаркашиҳои Доро бурдааст: сараввал
ниёгони эшон – дойиҳо дар амалиёти ҷангии зидди скифҳо (512 то милод)
иштирок мекунанд. Онҳо ҳамчун қувваи ёрирасон дар ҳайати 800ҳазорнафараи Доро I кам набуданд. Юриш бебарор анҷомиду дастаҳои
дойиҳо бархе асир ва боқимонда ба даштҳои шимолтари баҳри Сиёҳ ва
соҳилҳои Днестр титу парешон гаштанд. Боз як қисми ин қавм, ки дар
натиҷаи юришҳои Доро дар шимоли Юнон – Фракия маскун гардида буд,
баъдтар бо дастаҳои роҳзан муттаҳид шуда, ба қабилаҳои маҳаллӣ – фракиҳо ҳуҷум меовардагӣ, онҳоро ғорат ва занҳояшонро кашида мегирифтагӣ шуд. Баъдтар ин дойиҳо давлати худро бунёд менамоянд. Юнониён ин ҳамсоягони худро «гета» (аз «гету»-и форсии қадим) меномиданд.
Онҳо дар хотир доштанд, ки дойиҳо ба ин ҷо аз қафои форсҳо омада буданду ғуломони онҳо ба шумор мерафтанд. Римиҳо бошанд, ин қавмро
«дойи» нею ба талаффузи лотинӣ «даӣи» ном мебурданд.
Муаллифони аҳди бостон дойиҳоро одамони хушҷусса, қадашон
аз миёна болотар ва гандумгун тасвир кардаанд. Авлоди имрўзаи онҳо
– немисҳо қади дароз, мўйсари малла, ва чашмони кабуд доранд. Ин
тарҳи навро эшон аз бибикалонҳои худ – занони скифу киммерӣ ва
фракӣ гирифтаанд. Зеро дойиҳо аснои ҷангҳои зидди Юнон ва Фракия
ба Европа дар ҳайати армияи Доро бе оила ва тани танҳо омада буданд. «Ҳамин тариқ, – менависад А.А. Кур – немисҳо симои ҳозираи
худро (онро эшон бо фахр нишонаи «ирқи ориён» мехонданд) дар асл аз
занони асираи киммериҳо, скифҳо, фракиҳо ва баъдтар галлҳову
келтҳои қадима барин қавмҳои сафедпўсти европоӣ гирифтаанд. Бо
галлҳову келтҳо қабоили дойӣ овони дар Европа амсоли гургон роҳзанӣ
карда гаштанаш дар тамос гардида буд. Ба Германияи ҳозира пайи қадами дойиҳо нахуст дар соли 512 то милод мерасад. Вале он дам он ҳанўз
«германиҳо» ном надоштанд. Чунки байни онҳову воҷаи «Германия» ягон
робита мавҷуд набуд. «Германия» истилоҳи ҷуғрофӣ буда, аз забони юнонист. Юнониҳо аз асри V то милод тамоми Аврупои Шимолиро то
соҳилҳои дарёи Танаис (Дон) «Германия» меномиданд. Дар тасаввуроти
онҳо сарзамини мазкур «хориҷа», кишваре буд берун аз қаламрави онҳо,
берун аз сутунҳои сарҳадии давлаташон. Ин сутунҳо ба юнонӣ «гермаӣ»
ва тамоми заминҳои он сўи ин сутунҳо «Германия» номида мешуданд.
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Немисҳо фақат асри ХIХ, вақте ки канслер Бисмарк мулкҳои парокандаи
немисшинро ба як империяи муттамарказ гирд оварда, ба он «Империяи
Германия» ном гузошт, «германӣ» шуданд…»2.
Боз як муҳаққиқи нуктасанҷ – шоир Муҳтарам Ҳотам бошад, дар
ҷустуҷўи решаи аҷдод ва асли пайдоиши воҷаи «тоҷик» ба давраи боз
ҳам қадимтар – 18 ҳазор сол пеш аз замони мо рўй овард. Тавре ў муайян намуд, дар адабиёти оини қадимаи тибетиён – бон (ё худ бонпо)
кишваре бо номи Таҷиг зикр мешудааст, ки марказаш дар саргаҳи дарёи Панҷ мавқеият доштааст. Албатта аз қадим байни ҳам равобити
муттасил доштани сарзамини Тибет бо Эронзамин ба илм хуб маълум
аст. Сарчашмаҳои бисёрҳазорсолаи инҷоӣ дар бораи ниёгони мо маводи бисёр нодир медиҳанд. Замоне Тибети Шимолӣ (Шаншунҳ) ҳатто
макони зисти қабилаҳои эронинажод (ориёинажод) маҳсуб мешуд. Аз
гуфти Муҳтарам Ҳотам, заминҳои мулкҳои Таҷиг низ аз доманаи
кўҳҳои Тибет оғоз ёфта, аз се як ҳиссаи ҷаҳони маълуми он замонро дар
ҳайати худ дошт, ки ин масоҳат на танҳо Осиёи Марказӣ, балки бисёр
минтақаҳои берун аз онро низ аз бар мегирифт. Нишемангоҳи шоҳи
сарзамини мазкур Тонпа Шенраб дар кўҳҳои Помир қарор дошт. «Нуктаи аз ҳама муҳим аз ин бахш, - менависад Муҳтарам Ҳотам, - тазаккур
аз номи кишвари Таҷиг бо шаклҳои «тазиг» - «тагзиг» - «татсиг» мебошад, ки аксари кулли муҳаққиқони Бонпо онро бо вожаи «тоҷик» ва
мавқеияти ҷуғрофиашро бо Тоҷикистон айнӣ ҳам донистаанд. Вожаи
«таҷиг» ин қадимтарин ва ба шакли навишт ва талаффузи имрўз –
«тоҷик» - наздиктарин шакли вожаҳоест, ки дар адабиёти хитоӣ, юнонӣ
ва дигар халқҳо дар нисбати вожаи «тоҷик» зикр гардидаанд. Ҳарчанд
роҷеъ ба маънои воҷаи «таҷиг» дар адабиёти бонпо чизе гуфта нашудааст, аммо аз навиштаҳо роҷеъ ба дигар мавзуот аз маънии ин вожа
ишораҳое дарёфт кардан мумкин аст. Тавре зикр шуд, наҷоди аслии
кишвари Таҷигро нажоди шоҳӣ, ки аз осмон омада, бо одамон издивоҷ
намуда буданд, ташкил медодааст. Тибқи навиштаҳо он шоҳон нуре аз
камони ҳафтранг болои сар доштаанд, ки як нўги он ба тораки сарашон
пайваст ва нўги дигари он ба осмон баланд будааст. Вақти аз дунё гузаштан он шоҳон тавассути ҳамон хатти нур ба осмон, бо ватани осмониашон реҳлат менамудаанд…». Аз ин рў, муҳаққиқ ба маврид савол
мегузорад, ки оё фарри шоҳии каёнӣ, ки аз он дар «Авесто» ва
«Шоҳнома» бисёр сухан рафтааст, бо ҳамин фарри рангинкамонии
«дму-тҳаг» айни як чиз набошад? Аз қисмати дувуми вожаи мазкур –
«тҳаг» воҷаи «тоҷ» бармеояд ва аксари донишмандон ҷонибдори аз
«тоҷ» пайдо шудани вожаи «тоҷик» мебошанд. Мавсуф барои қувват

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

281

додани фарзияаш ба далелҳои муҳаққиқи толиш (Озорбойҷон) Б.
Шоҳсойлу истинод мекунад, ки ў навишта: «Мафҳумҳои марбут ба
«тоҷик» дар кишварҳои Шарқи Дур мисли «тагзиг» (таҷиг), ки дар зери
ин мафҳум ҳама ноҳияҳои пайваст ба Тибети Ғарбӣ дар назар аст, шинос буд». Шоҳсойлу воҷаи «толиш» ва баъзе дигар вожаҳои ба номҳои
халқҳои ҳиндуаврупоӣ марбутбударо, ки бо қисмати «та» оғоз шудаанд,
бо ҷузъи аввали воҷаи ориёҳиндии «дайва», «деус», ки дар забони
ориёҳои қадим ба маънои «Худо» меомад, муштақ донистаанд. Аз гуфти ў, вожаи «таҷа»дар забони толишӣ маънои «ҷойгоҳи Худо» ва «ҷига» маънои рамзи болои гулчанбарро дорад. «Дар иртиботи ин маънӣ, меафзояд Муҳтарам Ҳотам, - вожаи «деус», ки имрўз дар шакли «дев»
ба забони мо баргаштааст, ба ҷуз маънои «Худо» маънои «осмон»-ро
низ дошт. Ва тавре дар боло дидем, наҷоди шоҳони кишвари Таҷиг аз
осмон омада будаанд ва баъди реҳлат ба воситаи он тоҷи равшане, ки
болои сар доштанд, боз ҳам ба осмон мерафтанд. Ҳамин тариқ месазад,
ки вожаи «тоҷик» бо вожаҳои «Худо» ва «осмон» низ муқоиса карда
шавад…»3.
Ба андешаи ин муҳаққиқ сарчашмаҳои бонӣ дар Тибет муътамадтарин ва ба шакли асл наздиктарин гунаи вожаи «тоҷик»-ро дар тўли
таърихи хеле тўлонӣ нигоҳдорӣ намудаанд.
Омўзиши таърих дар давлатҳои ҳамсоя низ бисёр саҳифаҳои номаълуми ниёгони моро ошкор карда истодааст. Бозёфтҳое ба чашм мерасанд, ки қодиранд тасаввуроти мавҷударо дар бораи гузаштаи
сарзамин билкул дигаргун созанд. Албатта, соҳибони ҳозираи ин
марзҳо мекўшанд маводи пурарзиши аз ҳафриёт бадастомадаро дар
навбати аввал ба аҷдоди худ нисбат диҳанд, тариқи таҳрифкорӣ исбот
карданӣ мешаванд, ки таърихи бои аҳди бостон ба тоҷикон неву ба
қавми олитабори туркнажодон тааллуқ дошт.
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С. Назарзода
ДАР БОРАИ ВОЖАИ «ТОҶИК»
Баҳсу мунозираҳо дар бораи истилоҳоти «тоҷик» ва «забони
тоҷикӣ» сари ҳар вақт дар матбуоту маҳофили илмӣ сар мезананд, дар
ин мавзуъ фикру андешаҳо ва фарзияҳои гуногуне пешниҳод мешаванд.
Бояд гуфт, ки масъалаи қавми тоҷик ва забони он ба масъалаи
таърихи қавмҳои эронӣ, пайдоиш ва густариши қавмҳои ориёӣ ватану
насаби онҳо сахт алоқаманд аст. Бинобар ин, ҷустани решаи калимаи
«тоҷик» дар матнҳои бостонӣ аз аҳамият холӣ нест. Ин мавзуъ, яъне
ҷустуҷуи вожаи «тоҷик» дар матнҳои бостонӣ дар солҳои охир на танҳо
дар илми забоншиносӣ, балки дар дигар риштаҳо низ аҳамият пайдо
кардааст. Дар баррасии ин масъала бояд ду нуктаро сахт ба эътибор
гирифт. Яке нақлу тафсирҳои ривоятҳои қадимӣ ва дигаре пажӯҳиши
илмии ин мавзуъ дар матнҳои бостонӣ.
Ба муҳаққиқон маълум аст, ки барои пайдо намудани маъхазҳои
муътамад ва таъйини сарнавишти ин ё он ҳақиқат ва пажуҳиши
муфассалу дақиқ лозим аст. Махсусан, вожае чун «тоҷик», ки аз қаъри
таърих сарчашма мегирад ва дар давраҳои тулонии таърихи инкишофи
халқҳои ориёӣ тағйири суратию сиратӣ дидааст, ба тадқиқу тафсилоти
иловагӣ эҳтиёҷ дорад. Сабаб ин ки дар бозмондаҳои осори халқҳои
эронӣ, ки то ин дам ба мо расидаанд, ба таври возеҳу равшан дар бораи
қавми тоҷик ва забони он мадраку далели мушаххас боқӣ намондааст
ва яке аз иллатҳое, ки ба гуногунандешии донишмандон сари ин
масъала боис шудааст, маҳз ҳамин тавр аст.
Бисёре аз муҳаққиқон вожаи «тоҷик»-ро ба тотҳо марбут медонанд,
ки бо ин ном то ба ҳол яке аз халқиятҳои эронитабор дар Қафқоз ёд мешавад. Дар аввал ин калима дар шакли «тоҷик», «таҷик», «таҷак», «тозик»,
«тозак» ва баъдан дар шакли «тоҷик» вомехўрад. Таҳқиқи муфассале, ки
дар бораи вожаи «тоҷик» анҷом шудааст, доктор Саидмуҳаммад Дабири
Сиёқӣ тааллуқ дорад. Ў дар мақолаи худ бо номи «Тот ва Тоҷику Тозик»
аз 98 манбаъ ва маъхазу сарчашмаҳои таърихии давраи исломӣ маълумот
ҷамъоварӣ кардааст, ки қадимтарини он девони «Луғот-ут-турк»-и
Маҳмуди Қошғарӣ буда, дар охири асри 11 таҳия шудааст.1


Забон ва љомеа ( Маљмуаи маќолањо). – Душанбе, 2006. – С. 107-117.
Айнӣ С. Маънои калимаи тоҷик // Тоҷикон дар масири таърих, гирдоварӣ ва таҳқиқи
Мирзо Шакурзода, Теҳрон, 1373/1994. С.13-46; Саидмуҳаммад Дабири Сиёқӣ, Тот ва
Тоҷику Тозик. – С.115-176; Муҳаммад Муҳити Таботабоӣ, Дар бораи лафзи тоҷик ва тот.
– С.103-114.
1
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Донишмандону муҳаққиқони гуногун дар бораи вожаи «тоҷик»
маълумоти зиёде овардаанд, ки аксари онҳо дар асоси маъхазҳои асримиёнагӣ, яъне давраи исломии рушди мардуми форсизабон ҷамъоварӣ
шудаанд ва ба ҳам зидду нақиз мебошанд. Масалан, дар «Доиратулмаорифи исломӣ» бо истинод ба ақидаи Бартолд В.В. пайдоиши вожаи
«тоҷик»-ро ба қавме медонанд, ки дар оғоз ба маънои араб аст ва гўё,
ки аз номи қабилаи арабии «тай» гирифта шудааст ва баъдан ба форсизабонон тааллуқ гирифтааст.1
Ин ақида аз тарафи аксари донишмандон бо далелу санадҳои мушаххас рад шудааст.
Ақидаи дигаре, ки аз тарафи аксари донишмандон, махсусан донишмандони тоҷику рус пешниҳод мешавад, аз калимаи «тоҷ» пайдо
шудани вожаи «тоҷик» мебошад, ки он аз тарафи таҳиягарони «Доират-ул маорифи исломӣ» бидуни қайду шарт», ҳам аз лиҳози забоншиносӣ ва ҳам таърихӣ мардуд дониста шудааст.2 Ҳол он ки ин ақида далелу бурҳонҳои зиёде дорад. Донишманди муътабар Муҳаммад Муҳити
Таботабоӣ дар асоси маъхазҳои чинӣ таъкид мекунад, ки вожаҳои «тот»
ва «тоҷик» дар асоси талаффузи хатоии вожаи «тохар» дар шакли «тухулу» ё «тоҳиё» пайдо шудааст. Баъзе дигар аз донишмандон дар ин бора
гунаҳои гуногуни вожаҳоеро аз қабили Даития - номи рўди муқаддас дар
Осиёи Марказӣ (дарёи Сир),3 Тарғитос номи яке аз пешвоёни қабоили сакоиҳо,4 додигҳо яке аз қабилаҳои бохтарӣ дар навиштаҳои Ҳеродот - муаррихи юнонӣ пешниҳод кардаанд,5 ки гўё дар асоси талаффузи гуногуни
ин калимаҳо ба воҷаи «тоҷик» расидан мумкин аст. Албатта, онҳо барои
тасдиқи фикри худ аз маъхазҳои гуногун мисолҳо овардаанд.
Ба ҳамагон маълум аст, ки истилоҳи «тоҷик» пеш аз ҳама мафҳуми
қавми ориёиро ифода мекунад, вале дар маъхазҳои таърихӣ ба маънои
кишвар, вилоят ва забон ҳам омадааст. Аксари муҳаққиқони ин вожа
таъкид кардаанд, ки гўё истифодаи вожаи «тоҷик» бештар ба маънои қавм
раҳоварди асри ХI-и мелодӣ мебошад, ки бештар аз тарафи туркҳо барои
номгузории қавмҳои мусулмоншудаи эронӣ истифода шудааст.
Тоҷикон дар масири таърих, гирдоварӣ ва таҳқиқи Мирзо Шакурзода, Теҳрон,
1373.С.3; Бартольд В.В. Таджики.-Сочинения, т.II ч.1, Москва, 1969. – С.469.
2 Тоҷикон дар масири таърих, гирдоварӣ ва таҳқиқи Мирзо Шакурзода, Теҳрон, 1373.
– С. 5.
3 Саидмуҳаммад Саҷҷодия, Боз ҳам тоту тоҷик // Тоҷикон дар масири таърих,
гирдоварӣ ва таҳқиқи Мирзо Шакурзода, Теҳрон, 1373. – С.177-178.
4 Ҳамон ҷо. – С.179.
5 Абдулаҳмади Ҷовид. Сухане чанд дар бораи тоҷикҳо // Тоҷикон дар масири таърих,
гирдоварӣ ва таҳқиқи Мирзо Шакурзода, Теҳрон, 1373. – С.193.
1
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Дар бораи истифодаи вожаи «тоҷик» дар давраҳои пеш аз ислом
муҳаққиқон борҳо ишора кардаанд, ки ин аз назари пажуҳишгарони
эронӣ нисбатан дур мондааст.1 Ин маълумот бештар ба минтақаи
Шарқи Дур, Муғулистон, Хитой, Тибет, Ҳиндустон ва қабилаҳои туркӣ
дахл доранд, чун ки аксари ин халқу қавмҳо ба воситаи тоҷикон аз маданияти Юнону Рум ва Арабу Аҷам маълумот пайдо кардаанд.
Дар аксари асарҳои бозмондаи адабиёти санскрит дар минтақаи
Ҳинд калимаи «тоҷик» ба маънои форс ё эронӣ қайд шудааст, яъне вожаи «тоҷик» бо форсизабон ҳаммаънӣ будааст. Вожаи «тоҷик» дар
Ведҳо ба маънои ориёиҳо истифода шудааст, ки аз лиҳози таърихӣ ба
ҳазорсолаи дуввуми қабл аз мелод мерасад.2
Муҳаққиқи фарҳангу фалсафаи зардуштӣ Муъминҷонов Ҳ. ба
«Бундаҳишн» ва махсусан ба «Бундаҳишн»-и ҳиндӣ истинод оварда менависад, ки дар матни ин асар номи яке аз сарқабилаҳои ориёӣ ба шакли Тоз ва ҳамсари ў Тозак оварда шудааст ва дар асоси таҳқиқи ин асар
ба ақидае меояд, ки Тоз ва Тозак (дар «Бундаҳишн»-и бузурги эронӣ
номи зан Кавозак аст) асосгузор ва пояи авлодии умумияти таърихии
ориёиҳо мебошанд. Аксари сарчашмаҳои исломии асрҳои миёна
тоҷиконро ба яке аз қабилаҳои эрониасли Тоҷ мансуб медонанд, ки
ҳамон шакли арабишудаи Тоз аст.3
Дар Тибет дар маъхазҳои динии ин кишвар ба номи Бонпо кишвари Тагзик ва забони тагзик вомехўрад, ки гўё ин кишвар дар
сарзамини Осиёи Марказӣ воқеъ будааст. Муҳаққиқони русзабони
таърихи бостонии Тибет Б.И. Кузнетсов ва Л.Н. Гумилёв истифодаи ин
калимаро ба маънои кишвари Эрон ва эрониҳо дониста тарзи навишти
гуногуни калимаи тоҷикро овардаанд (Stag-grig, rta-mrig, atag-bzni, rtagМуминджанов Х.Х. Авесто об этногенезе таджиков // Известия Академии наук РТ,
серия философия и правоведение №1-2, 2002. С. 184-191; Муъминҷонов Ҳ. Тўронгаҳвораи тамаддуни ориёӣ. -Душанбе, 2004. С. 151-153, 186; Алиакбари Деҳхудо
«Луғатнома» ҷ.7. С.9423; Санскрито-русский словарь. Составитель Качергина В.А.
Москва, 1978. С.7; Кузнецов Б.И. Древний Иран и Тибет, Первая религия Бон, СанктПетербург, 1998. – С. 12.
2 Муминджанов Х.Х. Авесто об этногенезе таджиков // Известия Академии наук РТ,
серия философия и правоведение №1-2, 2002. – С. 184.
3 Муфассал ниг.: Муминджанов Х.Х. Авесто об этногенезе таджиков // Известия
Академии наук РТ, серия философия и правоведение №1-2, 2002. С. 184-191;
Муъминҷонов Ҳ. Турон - гаҳвораи тамаддуни ориёӣ. -Душанбе, 2004. С. 151-153, 186;
«Тоҷикон дар масири таърих», гирдоварӣ ва таҳқиқи Мирзо Шакурзода, Теҳрон,
1373.С.152-153, 169; Бундаҳишн (эронӣ) -Теҳрон, 1364. С.82-83; Бундаҳишн (ҳиндӣ)Теҳрон, 1368. С.93-96; Баҳор М. Пажуҳише дар асотири Эрон-Теҳрон, 1362. – С. 137-141.
1

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

285

grigs, tazig ва ғайра).1 Л.Н. Гумилёв дар асари худ «Величие и падение
дравнего Тибета» (Шукўҳу азамати Тибети қадим) менависад, ки
«Свяшенная книга Бон была написана Шэнрабмибо на языке тагзик и
переведена на другие языки» Яъне (Китоби муқаддаси Бон аз тарафи
Шенрабмибо (пайғомбари дини Бонпо, ки аслан эронитабор будааст. С.Н.) ба забони тагзик (тоҷикӣ) навишта шуда, сипас ба забонҳои дигар тарҷума шудааст».2 Муҳаққиқи дигар Д;. М. Райнолдс дар мақолаи
худ таҳти номи «Пажуҳишгоҳи таҳқиқи Бонпо» қайд мекунад, ки тибби
бузурги Тибет назария ва амалияи дини Бонпо ба Тибет аз ҷануб, аз
Ҳиндустон наомадааст, балки аз кишвари Шаншун, ки дар ғарби Тибет
воқеъ аст, омадааст. Дар навбати худ он дар замонҳои қадим аз кишвари Тазиг ё Осиёи Марказии эронӣ омадааст.3
Дар сарчашмаҳои чинӣ ба ғайр аз истифодаи истилоҳи «пос» ба
маънои форсӣ истилоҳи қадимтари «таоҷӣ», «таочӣ» яъне «тоҷик» ба
маънои қавмҳои эронӣ истифода шудааст, ки дар Хитой машҳур будани вожаи тоҷикро нишон медиҳад.4
Дар сарчашмаи туркӣ-уйғурии «Кутадғу билик» (Дониши бахтовар), ки дар соли 1070 аз тарафи Юсуфи Баласоғунӣ, яъне 20 сол пеш аз
асари Маҳмуди Қошғарӣ навишта шудааст, дар бораи забони тоҷикӣ
ба таври равшан маълумот дода шудааст. Ў дар яке аз байтҳои худ чунин менависад: «Ин гуна китобҳои хуб ба арабӣ ва тоҷикӣ кам нест,
вале ба суханони мо ин аввалин аст» (тарҷумаи таҳтуллафз).5
Муҳаққиқи рус А.Н. Кононов ин байтро шарҳ дода менависад, ки ба
забонҳои арабӣ ва тоҷикӣ китобҳо зиёданд, вале ба забони мо (яъне ба
туркӣ) ин гуна китобҳо вуҷуд надорад чунин маъно дорад, ки дар байни туркҳо баъд аз қабули ислом (охири асри VIII ва аввали асри IХ истифодаи асарҳои буддоӣ ва монавӣ ба забони туркӣ ё фаромўш шуда
буданд ё таҳти назорати сахт қарор дошта истифодаи онҳо қатъиян

1 Кузнецов Б.И. Древний Иран и Тибет. Первая религия Бон. Санкт-Петербург, 1998.
С.12; Гумилев Л.Н. Величие и падение Древнего Тибета // Сб. Страны и народы
Востока. Вып.VIII, М.1969. – С. 158-159.
2 Гумилев Л.Н. Величие и падение Древнего Тибета // Сб. Страны и народы Востока.
Вып.VIII, М.1969. – С. 158-159.
3 Рейнольдс Дж. Олмо Лунгринг: «Нерушимая свяшенная земля» // Гаруда, 1992, №2.
С.48; Муминджанов Х.Х. Авесто об этногенезе таджиков // Известия Академии наук
РТ, серия философия и правоведение, №1-2, 2002. – С. 185.
4 Саидмуҳаммади Саҷодия, Боз ҳам Тоту Тоҷик // Тоҷикон дар масири таърих,
гирдоварӣ ва таҳқиқи Мирзо Шакурзода, Теҳрон, 1373. – С. 179.
5 Юсуф Баласагунский. «Благодатное знание» Москва, Наука, 1983. – С. 11.
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мамнуъ буд.1 Тавре ки маълум аст уйғурҳо дар асри V-и мелод дини
монавиро қабул карда буданд, ки он таъсири бевоситаи халқҳои эрониро ба туркҳо нишон медиҳад. Аз ин хотир қабилаҳои дигари туркӣ
уйғурҳоро низ «тот», яъне халқи эронитабор меномидаанд.
Маънои қавмӣ ва ҷуғрофии истилоҳи «тоҷик»-ро дар сарчашмаҳои исломӣ ба таври фаровон мушоҳида кардан мумкин аст. Барои
хулосаи фикр ба таври мухтасар танҳо ба чанд сарчашма рў меорем.
«Таърихи Байҳақӣ», ки ба қалами Хоҷа Абуфазл Муҳаммад ибни Ҳусайни Байҳақии Дабир тааллуқ дорад, дар бораи тоҷикон маълумоти
зиёде додааст ва аз қавли Туғрали Салҷуқӣ мегўяд: «Ва мо мардумони
аз нав ва ғарибем, расмҳои тоҷикон надонем.2 Ў ин суханонро дар ҳоле
мегўяд, ки аз Хоразм гузашта мехостааст дар атрофи он дар минтақаи
Нисо (Ашкободи ҳозира) барои сукунат аз амирони Ғазнавӣ иҷозат гирад. «... Ва ҳама аъёни тоҷикро дар он даровард».3
Дабири Сиёқӣ бо нақл аз «Сафарнома»-и Клавихо, сафири Кастилия дар Самарқанди давраи Темур менависад: «Чун ба шаҳри Андхуд
(Андхўй-С.Н.) воқеъ дар панҷоҳ километрии Ҷайҳун дар иёлати Балхи
қадим ворид шудем, ба марзи Эрон (Хуросони бузург) даромадем, зеро
ба кишвари тоҷик расида будем, ки забони мардумашон ба забони форсии маъмулӣ тафовут дорад, гўё, ин ки бисёре аз луғот, ки бар сари забонҳост айни забони форсӣ».4 Бояд гуфт, ки дар матни ин иқтибос аз
тарафи мутарҷим дахолат сурат гирифтааст ва ба он порчаи «воқеъ дар
панҷоҳ километрии Ҷайҳун дар иёлати Балхи қадим ворид шудем, ба
марзи Эрон (Хуросони бузург) даромадем» илова шудааст, ки шояд хусусияти тафсирӣ дошта бошад. Зеро дар матни тарҷумаи русии он иловаи фавқ дида намешавад ва он ин тавр аст: «Этот город относился уже
не к Мидийской земле, а к земле называемой Тахикиния, язык ее чем-то
отличается от персидского, но в основном похож на него», яъне «Ин
шаҳр (яъне Андхўй - С.Н.) ба сарзамини Мод тааллуқ надорад ва ба
сарзамини бо номи Тахикиния (Тоҷикия, Тоҷик - С.Н.) шомил аст, забони он забони форсӣ андаке фарқ дорад, вале асосан ба он монанд
аст».1 Дар ҳамин «Сафарнома» Клавихо вилояти Рейро низ шомили
Кононов А.Н. Поэма Юсуфа Баласагунского «Благодатное знание» Москва, Наука,
1983. – С. 505.
2 Хоҷа Абулфазл Муҳаммад ибни Ҳусайни Байҳақии дабир, Таърихи Байҳақӣ, тасҳеҳи
доктор Алии Акбари Файёз, Кобул, 1364/1985. – С. 732-733.
3 Њамин асар. – С. 791.
4 Саидмуҳаммад Дабири Сиёқӣ, Тот ва тозику тоҷик // Тоҷикон дар масири таърих,
гирдоварӣ ва таҳқиқи Мирзо Шакурзода, Теҳрон, 1373. – С. 165.
1 Руи Гонсалес де Клавихо, Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (14031406).-Москва, Наука, 1990. – С. 97.
1
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кишвари Тоҷик шумурда менависад: «Потом покорил всю землю Тахикинии (Тадҷикии), называемую Рей...» яъне «Баъдан (Темур-С.Н.) тамоми сарзамин ва империяи Орасан (Хуросон) ва ҳамчунин тамоми
ҳудуди Тахикиния (Тоҷикия)-ро бо номи Рей тобеъ намуд».1
Устод Садриддин Айнӣ дар яке аз мақолаҳои худ аз Равзат-уссафо иқтибосе овардааст, ки чунин аст: «Чингизхон, хавонин (хонон) ва
умарову нуниёнро ҷамъ карда гуфт, аз сари ҳазм азми разми вилояти
Тоҷик кардӣ».2
Аз намунаҳои оварда маълум мешавад, ки дар асрҳои миёна низ
яке аз номҳои Хуросони бузург ба номи «кишвари Тоҷик» ва «вилояти
Тоҷик» маъруф будааст. Дар иртибот бо номи забони тоҷикӣ масъала
каме номуайянтар аст. Барои донишмандони забоншинос ва дўстдорони фарҳанги миллӣ маълум аст, ки дар осори таърихӣ ва адабии гузашта ҳамин забоне, ки мо имрўз бо он гуфтугў мекунем, бо номҳои мухталиф-форсӣ ё порсӣ, дарӣ, порсӣ ё форсии дарӣ ёд шудааст. Дар Ҳиндустон бошад, баъди асрҳои ХVI баъзе муаллифон «форсии ҳиндӣ» ва
гоҳо барои таъкиди маҳали баромади он ин забонро «форсии Мовароуннаҳр» ва ё «форсии Эрон» низ гуфтаанд.3
Юнониҳо, румиҳо, арабҳо, суриёниҳо ва арманҳо, ки бо Эрони
замони салтанати хонадонҳои порсинажоди Ҳахоманишӣ ва Сосонӣ
робитаи наздик доштанд, низ тамоми қаламрави паҳновари зери нуфузи онҳоро «Порс», «Парс» ва ё «Форс» меномиданд ва ҳар чизеро, ки ба
онҳо нисбате дошт, аз ҷумлаи забони сокинони ин сарзаминҳоро низ
«порс», «фарс» мехонданд. Қабоили арабе, ки дар Яман, Сурия, Ҳиҷоз
ва Байнаннаҳрайн мезистанд ва нисбат ба дигар тоифаҳои тозӣ ба
Эрони Сосонӣ пайванди бештар доштанд ва солиёни дароз таҳти салтанати эрониҳо буданд, забони мардуми Эронро аз номи қавми Форс
гирифта, онро забони «форсӣ» мегуфтанд. Баъдтар дар садаҳои аввали
ислом «забони форсӣ» мутлақ забони ҷорӣ дар байни мубадони зардуштиро мегуфтанд, ки то асрҳои чори ҳиҷрӣ маркази онҳо дар маҳалҳои
кўҳистони минтақаи Форс буд. Сайёҳону муаллифони дигари араби ин
аҳд забонҳои ноҳияҳои дигари ин қаламравро бо номҳои забони
паҳлавӣ, дарӣ, хузӣ, табарӣ, суғдӣ ва хоразмӣ дар осори худ сабт кардаанд, ки дар аксари мавридҳо забонро ба ҷойи лаҳҷа ва ё шева истифода намудаанд. Бинобар ин аз сабаби сифати ом гирифтани истилоҳи
Ҳамон ҷо. – С. 15.
Ниг.: Айнӣ С. Маънои калимаи тоҷик // Садои Шарқ, №8, 1988.
3 Муфассал ниг.: В.А.Капранов Таджикско-персидская лексикография в Индии в
ХVI-ХIХ вв., Душанбе, 1987. – С. 14-17.
1
2
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«форсӣ» ба маънои эронӣ, ин луғат метавонистааст ба ҳар як аз ин забонҳо нисбат дода шавад.
Бинобар шарҳи боло эҳтимоли қавӣ дорад, ки забони «форсии
дарӣ» бар асоси ҳамин усул таркиб шуда бошад. Вале саволе пеш меояд, ки чаро чунин таркибот нисбат ба дигар забонҳои маъмули он
давра, ба монанди форсии хузӣ, форсии суғдӣ, форсии хоразмӣ ва амсоли он пайдо нашуд. Далели пайдо нашудани чунин таркиббандӣ ва
эҷодгарӣ нисбат ба забонҳои номбаршуда, тавре ки маълум аст, дар он
буд, ки забони дарӣ нисбат ба забонҳои муосири худ мавқеияти хоси
истисноӣ ва имтиёзоти зиёде ҳосил карда, то он дам тавониста буд
лаҳҷаҳои маҳаллии қаламрави нуфузашро дар худ ҳазм кунад. Тавоноии ин забон ба андозае буд, ки муаллифони давраи Сомониён китоби осмонӣ Қуръони Маҷидро ба забони форсии дарӣ баргардонданд ва
осори муҳими илмию адабӣ ба ин забон офариданд.
Саргузашти таркиби «форсии дарӣ» дар давраҳои минбаъда низ
бисёр ҷолиб аст. Пайванди байни «форсии ом», «форсии хос», оҳистаоҳиста ба ҷое расид, ки луғати аслии забон-«дарӣ» кам-кам аз паси истилоҳи «форсӣ» бардошта шуд ва дигар ин забонро, ки дар асл ҳамин забони дарӣ буд, ба шакли забони «форсӣ» ба кор бурданд. Ҳамин аст, ки аз
асрҳои ХV ба ин тараф дар осори хаттии боқимонда камтар истилоҳи
форсии дарӣ дучор мешавад. Хулоса, ин забон чи дар Осиёи Миёна ва чи
дар Афғонистону Эрон бо номи «забони форсӣ» вориди асри бист шуд.
Асри бистум ҳам ин уқдаро боз накард ва номи ягонаи собит барои ин забон ба вуҷуд наовард, балки баръакс гиреҳҳои тозае ба он афзуд.
Пас аз Инқилоби Октябр дар яке аз гўшаҳои соҳаи нуфуз ва интишори ин забони дар Осиёи Миёна Ҷумҳурии Худмухтори Тоҷикистон
таъсис гардид ва забони расмии он «забони тоҷикӣ» номида шуд. Дертар дар қаламрави Афғонистони кунунӣ дар ноҳияи Сурхкутали вилояти Бағлон сангнавиштае пайдо шуд, ки олими шаҳири Афғонистон Абдулҳай Ҳабибӣ онро санади муҳим барои таърихи забони форсии дарӣ
арзёбӣ карда ва дар асоси матни ин катиба ў истилоҳи нав, «забони дарии тахорӣ»-ро ҷорӣ кард. Пайравони ҷавонтари ў баъдтар истилоҳоти
дигареро ба сурати «забони тохарӣ» ва «дарии қадим»1 ба шаклҳои пешин илова карданд.
Саранҷом соли 1964 номи яке аз ду забони расмии Афғонистон
«забони дарӣ» ҳукм гардид ва аз он пас ин истилоҳ расмӣ шуд.
1 Доктор Маҳдӣ, Заминаҳои рушди забони форсии дарӣ то асри Сомонӣ, Душанбе,
1999.
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Дар Эрон ҳам даъвогароне пайдо шуданд, ки хостанд «забони
форсӣ»-ро ба «забони эронӣ» иваз кунанд. Устод Муҳаммад Муҳити
Таботабоӣ фикри табдили «забони форсӣ»-ро ба забони «эронӣ»
қотеона рад карда, чунин менависад: «...Табдили истилоҳи забони
форсӣ ба забони эронӣ, ҳатто дар қаламрави фанни забоншиносӣ ҳам
ҷоиз нест».1 Зеро ба ақидаи ў забони форсиро «ба таври мустақил ва
мунфарид наметавон... забони Эрон хонд. Зеро имрўз ин забон ба ҳама
фарру шукўҳ ва ҷилваи шоиронаи худ танҳо ихтисос ба миллати Эрон
надорад. Балки мардуми ду кишвари дигар ҳам... (Тоҷикистон ва
Афғонистон дар назар аст-С.Н.) ба ҳамин забон сухан мегўянд ва менависанд ва онро забони миллӣ ва расмии худ қарор додаанд».2
Дигар ин ки истилоҳи «забони тоҷикӣ» аз назари муҳаққиқон дар
таърихи забонҳои эронӣ Дабири Сиёқӣ дар осори маълум ва дастраси
замонҳои гузашта тақрибан сад асарро пайдо кардааст, ки луғати
«тоҷик» дар онҳо ба ин ё он муносибат зикр шудааст. Вале аз рўи ин
маъхазҳо дар ҳеҷ кадоми онҳо истилоҳи «тоҷик» ба маънои забон кор
нарафтааст. Бори нахуст ин луғат ба маънои забон дар «Сафарнома»-и
Миризатуллоҳи Ҳиндӣ (соли 1813) мушоҳида мешавад.3 Абдулаҳмади
Ҷовид яке аз муҳаққиқони забони форсии дарӣ дар мақолаи худ бо номи «Сухане чанд дар бораи тоҷик» матни ин истинодро аз Миризатуллоҳи Ҳиндӣ овардааст, ки чунин аст: «Забони Қуқон (Ҳирканд) (шояд
ва дурусташ ҳам Қуқанд, шаҳре дар Осиёи Миёна мебошад.-С.Н.) туркӣ
аст, аҳли шаҳр тоҷикӣ, яъне форсӣ мегўянд».4
Устодон С. Айнӣ ва Б. Ғафуров ҳам дар таълифоти худ ибораи
«забони тоҷикӣ»-ро танҳо дар мавриди забони ҳозираи тоҷик ба кор
бурдаанд ва агар сухан дар бораи давраҳои гузашта равад, онро форсӣ,
порсӣ, порсии дарӣ навиштаанд.
Аз ҷониби дигар, дар замоне, ки пантуркистон вуҷуди миллатеро
бо номи «тоҷик» дар қаламрави Осиёи Миёна инкор мекарданд ва дар
вақти тақсимоти ҳудуди ин сарзамин ҷое барои онҳо қоил набуданд,
Муҳаммад Муҳити Таботабоӣ, Кори фарҳангистон. Аз забон то форсии дарӣ //маҷ.
Ваҳид, №1, Теҳрон, 1347. – С. 7.
2 Њамон љо. – С. 9.
3 «Тоҷикон дар масири таърих», гирдоварӣ ва таҳқиқи Мирзо Шакурзода, Теҳрон,
1373.С.200; Назарзода С. Забон ва истилоҳот, Душанбе 2003. С.9; Ковиёнӣ Н. Нигоҳе ба
рўзномаи «Бухорои шариф», Пажўҳишгоҳи байналмилалии таърихи иҷтимоӣ,
Копенгаген, 2002. – С. 44.
4 Абдулаҳмади Ҷовид, Сухане чанд дар бораи тоҷикҳо // Тоҷикон дар масири таърих,
гирдоварӣ ва таҳқиқи Мирзо Шакурзода, Теҳрон, 1373. – С. 200.
1
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номи забони миллатро «форсӣ» ё «порсии дарӣ» гузоштан, баҳона
мешуд, то мухолифон тоҷиконро мардумони омад ҳукм карда,
масъалаи ташкили ҷумҳурии мустақилро барои онҳо дар Осиёи Миёна
мушкил гардонанд. Ҳол он ки барои оддитарин таърихдонону таъриххонон маълум аст, ки тоҷикон дар ин сарзамин соҳибхона буданд ва
меҳмонони хондаву нохондаи бисёреро диданд ва пазироӣ кардаанд.
Хулоса, аз баррасии иҷмолии вожаи «тоҷик» ба маънои қавм,
номвожаи ҷуғрофӣ ва номи забон чунин натиҷагирӣ кардан мумкин
аст:
1.Истилоҳи «тоҷик» ба маънои як қавми ориёӣ ё эронӣ аз давраҳои
бостон маълуму машҳур буда, дар сарчашмаҳо бо шаклҳои мухталифи
«тоз», «тот», «тоҷик», «таоҷик», «тагзик», «тоҷик» ва ғайра вомехўрад.
2.Ба маънои кишвар ё вилоят дар сарчашмаҳои таърихии ба дасти
мо расида дар шакли Тагзик, Тазиг, Тоҷикия, Тахикиния, Тоҷик аз садаи VII-и мелод ин тараф истифода шудааст.
3.Ба маънои забон низ тақрибан аз асри VII-и мелод дар манбаъҳои хаттии манотиқи Шарқии Эронзамин ва қабоили турку
сарзамини Тибет маълум будааст, ки ин ақидаи аксарияти муҳаққиқонро дар бораи истифодаи забони тоҷикӣ фақат аз асри ХIХ дар «Сафарнома»-и Миризатуллоҳи Ҳиндӣ ба куллӣ рад менамояд.
4. Ба таври умум аз мутолиаву баррасии маводу сарчашмаҳои ба
дастрасида чунин натиҷагирӣ кардан мумкин аст, ки агар вожаи
«форсӣ», «форс» дар минтақаи ғарбии паҳншавии халқҳои ориёӣ аз тарафи ҳамсоягони арабию юнонию румию суриёнӣ ба мардуми эронитабор тааллуқ гирифта бошад, пас истилоҳи «тоҷик» дар минтақаи
шарқии паҳншавии ин мардум аз тарафи чиниҳову турку тибетиҳо ва
ғайра барои номгузории қавму халқиятҳои эронӣ истифода шудааст.
Дар охири хотима таъкид карданӣ ҳастем, ки ин чанд фикру пешниҳод фақат тарҳи мавзуъ мебошад ва он ҳам танҳо дар асоси сарчашма ва манбаъҳои ба дасти мо расида мураттаб шудааст. Шояд дар оянда доир ба ин мавзуъ аз бойгонии азими таърихи қавмҳои ориёӣ мадраку далел ва санадҳои мушаххастару муайянтаре ба даст ояд ва маълумоти тозае ба он зам шавад.
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Комил Бекзода
НАҚШИ ИСТИЛОҲИ «ТОҶИК»
ДАР УСТУРАҲОИ «ОРИЁ» *
Мақолаи мазкур аз нуктаҳои зерин иборат аст:
Якум: Таҳлили номи мақола.
Ҳадаф аз ин ном чист? Ҷавоби мо ин аст: Истилоҳи «тоҷик»
мавзуъҳои густурдаеро дар бар мегирад… Ҳадафи мо мушаххас ва конкрет
аст. Танҳо дар устураҳо… афсонаҳо… мифҳо… На дар илм, на дар таърихи
илмӣ, на дар илми бостоншиносии мустанад ва кофтукови археологӣ… Ин
дар маҷмуъ кори ҳама донишмандони Шарқу Ғарби олам аст…
Дуюм: Ҳадафи мақола чист?
Мехоҳем ба андозаи тавоноӣ ва имкониятҳои имрўза ба ин масъала
равшанӣ андозем, ки устураҳои ориёӣ дар пайдоиши истилоҳи «тоҷик» чӣ
саҳме доранд? Решаи ин истилоҳ аз куҷо оғоз мешавад? Калимаи «Тоҷик»
чӣ калимаест? Исм аст? Сифат аст? Исми хос аст? Ё исми ҷинс аст? Ҳақиқӣ
аст ва ё сохта ва бофтаи хаёлоти муаллифони ношинос?
Сеюм: Сарчашмаҳои хаттии ин мақола.
Дар омода намудани ин мақола ба сарчашмаҳои зерин таваҷҷуҳ
намудем:
1-Авесто. Нашри Теҳрон, соли 1996 дар ду ҷилд;
2-Бундаҳишни бузург ё Эронӣ. Нашри Теҳрон, соли 1991;
3-Бундаҳишни хурд ё Ҳиндӣ. Нашри Теҳрон, соли 1990;
4-Паҷўҳише дар асотири Эрон. Навиштаи доктор Меҳрдоди
Баҳор. Нашри Теҳрон, соли 1984, ҷилди 1.
5-Фарҳанги вожаҳои Авасто. Асари Эҳсон Баҳромӣ. Дар 4 ҷилд.
Нашри Теҳрон, соли 1991.
6-Ҳикмати Хусравонӣ. Таълиф ва пажўҳиши устод Ҳошим Розӣ.
Теҳрон, Нашри соли 2001.
7-Турон - гаҳвораи тамаддуни ориёӣ. Асари доктор Ҳамдам Муминҷонов. Нашри Душанбе. Соли 2004.
8-Аз таърихи фалсафаи тоҷик. Асари академик Мусо Диноршоев.
Нашри Душанбе, соли 1988.
9-Ориёиҳо ва тамаддуни ориёӣ. Навиштаи профессор Муҳаммадқул Ҳазратқулов. Нашри Душанбе, соли 2006.
* Мирзо Шукурзода. Тоҷикон дар қаламрави Ориёно. Чопи дувум. Гирдоварї ва
пажӯҳиши Мирзо Шукурзода. – Душанбе: Деваштич, 2009. – С. 140-143.
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10-Тоҷикшинос - Асари доктор Юсуфшоҳи Яъқубшоҳ. Нашри
сеюм. Душанбе, соли 1999.
Аз осори дигар донишмандон низ ҳангоми навиштани ин мақола
фаровон истифода кардем. Аз ҷумла ёдоварии исми чанде аз ориёшиносони муосири тоҷикро дар ин гузориш сазовор медонем. Устодон:
Акбари Турсон, Муҳтарам Ҳотам, Иброҳим Умаров, Зиё Абдулло, Салимшо Ҳалимшо, Парвонаи Ҷамшед, Диловаров Муаззам, Муҳаммадзамони Солеҳ, Нуъмон Неъматов, Муҳаммад Осимӣ, Шохуморов Абусаид, Мирзо Шукурзода, Шерзод Абдуллозода, Тоҷиддин Мирзоев,
Ардамеҳр, Раҳим Масов, Кароматулло Олимов, Додихудо Саймиддинов, Бобоназар Бобохонов, Валӣ Самад, Дорои Дўст…
Чорум: Далелҳои мо аз чӣ қароранд?
Сарчашмаҳои хаттии то ба замони мо расида гувоҳӣ медиҳанд, ки
калимаи «тоҷик» исми хос, исми як шахси устуравӣ аст. Он шахси
афсонавӣ ва устуравӣ Тоз ё Тоҷ ном доштааст. Ба ин чанд далел:
Якум: Дар «Бундаҳишн»-и Эронӣ номи Тоҷ ду маротиба дар
саҳифаҳои 83 ва 149 зикр шудааст.
Дуюм: Дар «Бундаҳишн»-и Ҳиндӣ се бор дар саҳифаҳои 96,
118,120 омадааст:
Сеюм: Дар китоби «Матнҳои паҳлавӣ» дар қитъаи шеъре иборат
аз 24 мисраъ ду бор номи «тоҷик» дар шакли ҷамъ «Тоҷикон» бо ҳарфи
«ҷ» омадааст. Дар саҳифаи 160.
Чорум: Муҳаққиқи муосири Эрон, доктор Меҳрдоди Баҳор дар
китоби «Пажўҳише дар асотири Эрон» (ҷилди 1) як бор аз Тоз дар
саҳифаи 140 ва бори дуюм ду маротиба дар саҳифаи 161 аз «Тоҷикон» бо
ҳарфи «ҷ» ном бурдааст. Сарчашмаи асосии устод Баҳорро дар ин таҳқиқ
ҳарду китоби «Бундаҳишн» ва «Матнҳои паҳлавӣ» ташкил медиҳанд.
Панҷум: Ин се китоби бостонӣ «Бундаҳишни Эронӣ», «Бундаҳишни
Ҳиндӣ» ва «Матнҳои паҳлавӣ» бар ин ақидаанд, ки ин ҷуфти устуравии
Тоз ва Тозак ё Тоҷ ва Тоҷак саравлоди қавми арабанд. Ва кишварашон
Дашти Тозиён аст. Ин сарчашмаҳо аз номи Тоз қавми «тозӣ» сохта, дар
маҷмуъ 29 маротиба дар саҳифаҳои худ аз он ёд кардаанд.
Дар таҳлили ин ривоят ду муҳаққиқи тоҷик устодон Ҳамдам Муминҷонов ва Юсуфшоҳи Яъқубшоҳ роҳро барои мо ҳамвор кардаанд.
Устод Ҳамдам Муминҷонов соли 2002 дар мақолаи худ бо номи «Авасто доир ба этногенези тоҷикон» (Ахбори АИ ҶТ, соли 2002, №1,2, саҳ.
184-191) ба ин натиҷа расид:
«Дар мифологияи бостонии тоҷикӣ-форсӣ, ки зуҳури этникии
халқи ориёиро нишон медиҳад, фақат ду ҷуфт ном оварда шудааст: Тоз
ва Тозак, Ҳушанг ва Гузак. Номи дигаре оварда нашудааст.
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Ба ақидаи сарчашмаҳои паҳлавӣ-мегўяд муҳаққиқи тоҷик, -Тоз ва
Тозак саромадони халқи араб шуморида шудаанд. Аммо (ҳақиқат ин
аст), ки ин ривояти бостонӣ асли ориёӣ дорад…
Мо дар ин масъала ба сохтакорию бофтакориҳои муъбадони
даврони Сосонӣ рў ба рў мешавем. Зеро дар ин давра Осиёи Миёна аз
дасти онҳо (берун) рафта буд ва он муъбадон дидаю дониста Тоз ва Тозакро ба тозию араб табдил доданд. Ҳол он ки Тоз ва Тозак асосгузорони
миллати тоҷик ва Эронӣ ҳастанд. Ҳатто сарчашмаҳои ведоӣ, тибетӣ ва
асримиёнагӣ бар он далолат мекунанд, ки дар ибтидо истилоҳи «тоҷик»
номи умумии ҳамаи форсизабонони дунё будааст (Ҳ. Муминҷонов «Турон-гаҳвораи тамаддуни ориёӣ», Душанбе -2004. с.152).
Ин буд хулосаи таҳқиқи устод Ҳ. Муминҷонов. Ва сазовори зикр
аст, ки ҳамин назарро дар мавридҳои гуногун устод Юсуфшоҳи
Яъқубшоҳ дар китоби «Тоҷикшинос» (Д.1999) ва дар дигар осори худ
борҳо таъкид кардааст. Фақат бо ин тафовут, ки устод Юсуфшоҳ сари
мавзуи шахсияти Тоҷ баҳс накардааст. Аммо устод Ҳ. Муминҷонов
маҳз сари ин мавзўъ меандешад.
Он чи мо гуфтанием, ин аст, ки:
Мо назари ҳарду устодро ҷонибдор ҳастем. Мехоҳем баҳс идома
ёбад. Ва мегўем:
Ба ин масъала боистӣ аз нигоҳи илми устурашиносии муосир
наздик шуд. Чаро ки устура фалсафаи универсалист… Тоҷ низ шахсияти устуравӣ аст… Аз нигоҳи имрўз дину фалсафа шогирдони устураанд… Устура ба маънои илмӣ ва муосираш… На афсонаҳои пеши по
афтода… Барои устура гузаштаву ҳозира ва оянда вуҷуд надорад…
Устура таҷассуми абадият аст… Ҳар мавҷуди бошуур ва зинда
абадият ва ҷовидонагӣ мехоҳад… Ҳам шахсҳои алоҳида ва ҳам қавму
миллатҳо… Барои ин зиндагӣ нақша ва қолаб зарурат дорад…
Нақшаву қолаби зиндагии абадиро устура мебофад ба сомон
медиҳад… Вақту фазои устураро ҳадаф ва идеали ҷовидонаи шахс ва
миллат фароҳам меоварад. Ба як калима, устура фалсафаи шахсӣ ва
кулли Инсоният аст…
Шахсияти Тоҷ ба шахсияти асосии мифологияи қавми ориёӣ сахт
алоқаманд аст. Аҳурамаздо инсони аввалинро офарид. Ў Каюмарс ном
дошт. Аз Каюмарс Меҳрӣ ва Меҳриёна зода шуданд… Баъди чанд
насле аз онҳо Сиёмак ва занаш Вашог ба вуҷуд омаданд… Фаравоку
Фаравогин фарзандони Сиёмаканд… Тоҷу Тоҷак аз насли Фаравок
мебошанд…
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Ҳамин ҷост, ки дар мо саволе пайдо шуд:
Чаро маҳз Тоҷ ё Тоз аз байни дигар шахсиятҳои устуравӣ соҳиби
ному нишон гашт? Пайравони худро пайдо кард? Асосгузори миллати
тоҷик гардид? Ҷавоби мо ин аст, ки дар замони Тоҷ қавми ориёӣ ба
марҳалаи сифатан нави иҷтимоӣ расида буд… Табақоти ҷамъиятӣ ба таври равшан мушаххас шуданд… Ақидаҳои диниву фалсафӣ пайдо шуд.
Тақсимоти меҳнати фикрӣ ва ҷисмонӣ масъалаи давру замон гардид…
Мантиқан ба ин натиҷа мерасем, ки аҷдодони Тоҷ соҳиби фарр,
мақом ва шукўҳ будаанд. Аҷдодони вай, ки Фаравок ва Фаравогин ном
доранд, далолат бар ин маъно мекунанд. Дар ҳарду ном калимаи
«фарр» зикр шудааст: Фарра-вок ва Фарра-вогин. Методологияи фалсафаи устура нишон медиҳад, ки маҳз Тоҷ метавонист чунин мақомеро
дар таърихи қавми худ ишғол намояд. Ва ишғол ҳам кард… Ин аст, ки
дар тўли зиёда аз ҳазор сол, ба таъбири устод Юсуфшоҳ, қавми ориёӣ
зери истилоҳи этникии «тоҷик» худро ба ҳамаи миллатҳои ҷаҳон муаррифӣ намудааст.
Мо замони ин устураро замони пеш аз таърих тахмин мекунем…
Дар ҳудуди замони устуравие, ки Ҷамшед зиндагӣ мекард… Ҳафт
ҳазор (7.000) сол пеш ё зиёдтар.
Ҳамин тавр, номи Тоҷ ё Този устуравии ориёиҳо дар тўли таърих
рамз ва символи мушаххаси пайдоиши нажодии онҳоро ифода мекард… Ва ҳоло ҳам ифода мекунад. Дар сурате, ки истилоҳоти дигаре
чун: «форсӣ», «эронӣ», «дарӣ», «хуросонӣ», «зарафшонӣ», «балхӣ»,
«бухороӣ» ва ғайра бештар ҷанбаҳои ҷуғрофӣ ва минтақавӣ доштанд
ва ҳоло ҳам доранд. Ва охирин сухан ин аст, ки истилоҳи «тоҷик» то
ҳол дорои мазмуни қавмӣ, нажодӣ, этникӣ, миллӣ ва умумиориёӣ мебошад. Устураҳои ориёӣ ҳамон вожаи «фарр»-и мавҷуд дар номи Фара-вок-ро ба калимаи «тоҷ» тарҷума карданд.
Ва номи шахсияти афсонавии Тоҷ ва Тоҷак гўё тарҷумаи нави
паҳлавии Фаравок ва Фаравогин бошад.
Ҳамин тавр, бардошти куллии мо аз ин мавзуъ ба ин қарор аст, ки
шахсияти устуравии Тоҷ асос ва пояи нажод ва миллати тоҷикро ташкил медиҳад.
«Тоҷик»-яъне миллате аз насли Тоҷ ибни Фаравоки ориёӣ!
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