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Муқаддима 

 Гузориши масъала. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат 

Президенти Љумњурии Тољикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи 

пешбурд ва ривоҷу равнақи забони тоҷикӣ ва шеваҳои он аҳамияти махсус 

медиҳанд ва дар Ҷашни истиқлолият 11 - уми сентябри соли 2003 баён намуда 

буданд, ки “мо бояд аз лаҳҷаҳо дурдонаҳо пайдо кунем ва дастраси умум 

гардонем”. Дар ҳақиқат, шеваҳои забони тоҷикӣ бо таърихи забони куҳанбунёди 

тоҷикӣ ҳампаҳлу буда, дар онҳо ганҷҳои забонии зиёде маҳфуз аст, ки 

метавонанд, барои такмили забони адабии имрӯзаамон хизмат намоянд. 

Шеваҳои забонро метавон бунёд ва пойдевори асосии ҳар гуна забон номид. 

Барои рӯйи кор овардани хазинаи пурбори мардумии миллатамон ба онҳо 

таваҷҷуҳи хоса лозим мебошад. Ҷиҳати ҳалли ин масъала ҷамъоварии на танҳо 

калимаю истилоҳот, зарбулмасалу мақол, калимаҳои фразеологӣ, шеъру 

таронаҳои дар забони шевагии мо мавҷудбуда зарур аст, балки таҳқиқи 

ҳаматарафаи илмии онҳо ва тавсияи илмии донишмандон барои корбурди онҳо 

дар коргоҳи бузурги забони адабӣ дар давраи нави тараққиёти забонамон 

аҳамияти фавқуллода муҳим касб менамояд. Ин амал, дар навбати аввал, барои 

аз нестшавии босуръати калимаю истилоҳоти бунёдии шеваҳои забони тоҷикӣ 

дар давраи ҷаҳонишавӣ хизмат намояд, дар мавриди дигар барои умри дубора 

бахшидани забони адабии меъёр ва пурраю мустаҳкам намудани истилоҳоти 

соҳавӣ мусоидат мекунад. Тадќиќотњо барои бозкушоии асрору таҳаввулоти 

таркиби луѓати лањљањо хизмати арзанда хоҳанд кард. 

Мубрамӣ ва зарурати тањќиќи мавзӯъ. Баррасии лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ 

давраҳои гуногунро аз сар гузаронидааст. Агар ба марҳилаи аввали ковишҳои 

муҳаққиқони шеваҳои забонамон, ки дар нимаи дуюми асри XI ва ибтидои асри 

XX сурат гирифта буданд, назар афканем, мушоҳида кардан мумкин аст, ки он, 

асосан, ба навиштани мақолаҳои алоҳидаи экспедитсионӣ ва мушоҳидаҳои 

кӯтоҳи этнолингвистӣ мансубият доштанд. Дар марҳилаҳои баъдӣ муҳаққиқони 

зиёде кӯшиш кардаанд, ки доир ба шеваҳои забонамон тадқиқот анҷом дода, 
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онҳоро табақабандӣ намоянд. Солњои 50-уми асри гузашта муҳаққиқон ба 

масъалаи ҷамъоварӣ ва нашри сарвати луѓавии лањљањои тољикӣ асос гузошта, 

минбаъд ба корҳои илмӣ-тадқиқотии марбут ба фонетикаю грамматика мароқ 

зоҳир намудаанд. Солҳои баъдиро метавон давраи нисбатан пурмаҳсултари 

тараққиёти шевашиносии тоҷик номид, зеро дар ин марњила ба масъалаҳои 

баррасии илмии лексика ва грамматикаи шеваҳои ҷудогона ва ба вуҷуд овардани 

луғатномаҳои лаҳҷавӣ асос гузошта шуд. Дар баробари ин, ба масъалањои 

алоњидаи системаи лањљањо таваҷҷуҳи донишмандон равона шуд, ки рисолаи 

доктории А.З. Розенфелд “Системаи феъл дар шеваи љануби шарќии забони 

тољикї” [Система глагола в юго-восточных говоров таджикского языка, 1966], 

рисолаи доктории Ғ.Ҷӯраев “Системаи лексикаи лаҳҷавии забони тоҷикӣ” [1991, 

дар шакли монография соли 2017] ва рисолаи номзадии С. Хоркашев 

«Калимасозии исм бо пасвандњо» (дар асоси маводи шеваи љануби шарќии 

забони тољикӣ, 1996) намунаи тадқиқотҳои шевашиносӣ ба шумор меравад. 

Хусусияти муҳими ин давраи тараққиёти шевашиносии тоҷик аз он иборат 

аст, ки шевањои забони тољикӣ тасниф шуда, ба ин масъалаи муҳим аз љониби 

профессор В. С. Расторгуева нуқта гузошта шуд. Мутобиқи таснифоти ин 

донишманди мондагор шеваҳоямон ба чор гурўњи асосӣ таќсим карда шуданд: 

шимолӣ, марказӣ (мобайнӣ), љанубӣ ва љануби шарќӣ [Расторгуева, 1964].  

Њарчанд шеваҳои љанубӣ ва љануби шарќӣ дар асоси меъёрњои фонетикӣ 

ва ќисман феъл ба ду шева људо карда шудаанд, аммо далелҳои илмӣ гувоҳи 

онанд, ки дар масъалаи муносибатҳои дохилисистемавӣ ин ду шева умумиятҳои 

зиёде доранд. Бо ин ваҷҳ, дар муқоиса баррасӣ кардани муносибатҳои шевањои 

љанубӣ ва љануби шарќӣ, ба самти нави тадќиќот замина гузошт, ки рисолаи 

доктории С. Раҳматуллозода (С. Хоркашев) “Баррасии луѓавї-маъноии 

лексикаи предметї дар шеваи љанубї ва љануби шарќии забони тољикї” 

[Лексико-семантический и морфологический анализ предметной лексики в 

южных и юго-восточных говорах таджикского языка, 2015.]  маҳз ба ҳамин 

масъала бахшида шудааст. 
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Баррасии қабатҳои гуногуни соҳавии лексикаи лаҳҷаҳо аз тарафи чанде аз 

донишмандон [Ҷӯраев, 1981; Набиева, 1980; Исмоилов, 1982; Бурњонова,1984; 

Мирзоев, 1998; Сулаймонов, 2005; Ўзбеков, 2007; Замонов, 2008; Сангинова 

2012; Хоркашев, 2014; Бобомуродова, 2014; Гадоев, 2016; Абдуллоева, 2013; 

Саидов 2017; Шарифова, 2018; Мањмудов, Луѓат ва истилоњоти кордсозї 2005; 

Мруватов, Назаре ба лексикаи кордсозї, 1980; Намунаи луѓати гўишњои 

љанубии забони тољикї 2004; истилоњоти ангурпарварї 2006; истилоњоти марбут 

ба осиёб ва љувоз 2006; истилоњоти таом 2008; истилоњоти заргарї ва мисгарї] 

сурат гирифтааст. Онҳо ба масъалаҳои таҳқиқи лексикаи сару либос, чорводорӣ, 

кулолӣ, ороишӣ ва таҳқиқи мухтасари гурӯҳҳои мавзӯї даст задаанд, ки 

пешравии эҳсосшаванда дар самти баррасии лексикаи шеваҳо мебошанд. 

Ба таҳқиқи диссертатсионии қабатҳои алоҳидаи лексикаи лаҳҷаҳо, ки ба ин 

масъала хеле кам таваҷҷуҳ шудааст. Махсусан, калимаю истилоҳоти марбут ба 

растаниҳо дар асоси маводи шеваҳои љанубӣ ва љануби шарќии забони тоҷикӣ то 

имрӯз дар шакли диссертатсионӣ тањќиќ нашудааст ва ҳалли ин масъалаи илмӣ 

мубрамии онро ба вуҷуд овардааст, ки мо кӯшиш ба харҷ додаем, то онро 

мавриди баррасӣ қарор диҳем.  

Дараљаи тањќиќи мавзӯъ. Масъалаи таҳқиқи лексикаи лаҳҷаҳо дар 

шевашиносии тољик гуфтан мумкин аст, ки рӯз то рӯз вусъат ёфта, мавриди 

баррасии олимон ќарор гирифта истодааст. Дар ду маврид ба ин масъала рӯ 

оварда шудааст: 1. Китобњои дарсӣ. 2. Маќола ва асарњои тадќиќотӣ. Бо 

таваҷҷуҳ ба ин ки тањлили чанде аз ин осор дар бобњои диссертатсия сурат 

гирифтааст, дар ин ваќт мо ба ќайдњои мухтасар таваќќуф мекунем. 

Дар китобҳои дарсӣ ва воситаҳои таълимӣ [Эшниёзов, 1977; Ҳомидов, 

2006] зимни ташреҳи мавзӯъҳои марбут ба лексикаи шеваҳои забони тоҷикӣ ба 

масъалаи калимаҳои соҳавӣ низ дахл карда, ба таври мухтасар оид ба баъзе 

калимаҳои марбут ба наботот маълумот дода мешавад, ки ин ҳолат барои 

нишон додани умумият ва тафовутҳои луғавии таркиби луғати лаҳҷаҳо зарур 

будааст. 
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Асару мақолаҳои илмӣ-тадқиқотии донишмандон дар соҳаи шевашиносӣ 

хеле зиёд буда, дар аксарияти онҳо ба масъалаи луғати лаҳҷаҳо ва таҳлили 

таркиби луғавӣ даст задаанд. Дар тадќиќотњои лањљашиносон [Расторгуева, 1964; 

Рањматуллоев, 1970; Розенфелд, 1971; Мруватов, 1974; Љўраев, 1975, 1981; 

Мањмудов, 1978; Саидова, 1965; Маќсудов, 1977; Кабиров, 1995; Њалимова, 2002; 

Истамова, 1988; Осимова, 2004; Гадоев, 2012; Хоркашев, 2014; Сангинова, 2012; 

Раҳматуллозода, 2016, Саидов, 2017 ва ѓайра], ба масъалаи лексика бахши 

алоҳида људо карда шуда, перомуни тафовутҳои лексикаи лаҳҷаҳо, баррасии 

лексикаи умумихалқӣ ва хоси лаҳҷа аҳамияти махсус дода мешавад. 

Дар бобати фарогирии калимаҳои марбут ба қабатҳои луғавии лаҳҷаҳо 

бахши лексикаи панљљилдаи «Шеваи љанубии забони тољикӣ» [ШҶЗТ, 1981], ки 

ба ќалами Ғ. Љўраев тааллуқ дорад, бо ду љињат фарқ мекунад: 1) бо истифодаи 

ҳаҷми зиёди маводи тањќиќ; 2) аз рӯйи ба назар гирифтани тасвири яклухти 

шаклу маъно. Дар ин монография зимни баррасӣ ба масъалаи таҳқиқи гурӯҳҳои 

мавзӯӣ аҳамият дода, бори аввал дар шевашиносии тоҷик ҷиҳати ташреҳи 

қабатҳои луғавии соҳавии марбут ба асбоби рӯзгор, номи хӯрокворӣ, либос, 

асбоби зебу зинати занон, номи ҳайвонот, паранда, хазанда, ҳашарот, олоти 

меҳнат, номи дарахтон, зироат, истилоҳоти хешовандӣ иқдом карда мешавад.  

Муҳаққиқи мазкур соли 1992 диссертатсияи докториашро дар мавзӯи 

“Системаи лексикаи лаҳҷавии забони тоҷикӣ” дифоъ карда, онро чун 

монография соли 2017 ба чоп расонд. Ин асар ба самти пажӯҳишҳои системавӣ 

замина гузошта, дар шевашиносии тоҷик дар асоси маводи шеваи ҷанубӣ 

таркиби луғати лаҳҷаро ҳамчун система таҳлил намуд. Ин монография ҳамчун 

сарчашмаи назариявӣ аҳамияти бузурги илмӣ дорад. 

Ба масъалаи баррасии қабатҳои луғавии шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқии 

забони тоҷикӣ муҳаққиқ С. Рањматуллозода низ машғул шуда, дар китобаш 

“Баррасии лингвистии таркиби луғати лаҳҷа” [Хоркашев, 2014], ки ин асар сирф 

баррасии мавзӯйи-тематикӣ мебошад, доир ба воҳидҳои луғавии марбут ба 

хешутаборӣ, ҷашни тӯйи арӯсӣ, калимаҳои марбут ба ҳавлию хонасозӣ, номи 
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анвои хӯрок ва масолеҳи хӯрокворӣ, зарфҳои хӯрокворию пухтупаз, истилоҳоти 

марбут ба узвҳои бадан, номи ҳайвонот, парандаҳо, ҳашароту хазандаҳо 

тадқиқот анҷом додааст, ки аҳамияти калони илмӣ дорад.  

Муҳаққиқ Н.Гадоев ба баррасии лаҳҷаи Тагнов, ки ба шеваи ҷанубии 

забони тоҷикӣ марбут аст, машғул шуда, бо номи “Лексикаи лаҳҷаи Тагнов” 

асар эҷод намуда, перомуни масъалаҳои гуногуни лексикии лаҳҷаи мазкур дахл 

карда, доир ба гурӯҳҳои мазӯии зиёде маълумот додааст, ки дар байни онҳо 

калимаҳои марбут ба боғдорӣ ва гиёҳҳо низ ба таври мухтасар нишон дода 

мешаванд [Гадоев, 2012, 82-91]. 

Ба таҳқиқи лексикаи лаҳҷаи Конибодом муҳаққиқ Р. И. Сангинова даст 

зада, дар бахши таҳлили гурӯҳҳои мавзӯии таркиби луғавии лаҳҷаи мазкур 

перомуни калимаҳои марбут ба хонаю ҳавлӣ, хӯрокворӣ, кулолӣ, оҳангарӣ, 

дузандагӣ, бозиҳои кӯдакона, номи ҷашну маросимҳо тадқиқот анҷом додааст 

[Сангинова, 2012, 8-12].  

Таҳқиқгари дигар Ҷ.З. Саидов доир ба лексикаи лаҳҷаи Мўминобод 

тадқиқот бурда, боби дуюми корашро ба таҳлили мавзӯйи-тематикӣ бахшида, 

соҳаҳои ғаладона, обчакорӣ, боғдорӣ, чорводорӣ, парандапарварӣ, хӯрокворӣ, 

хешутабориро баррасӣ кардааст, ки саҳми муҳимест. 

 Яке аз самтҳои асосии кори шевашиносон тадвини луғатномаҳои 

лаҳҷавист, ки дар онҳо калимаю истилоҳоти зиёде гирд оварда мешаванд. Ин 

самти фаъолияти шевашиносон аз љилди панљуми “Очеркњо доир ба 

деалектологияи тољик” [Очерки по таджикской диалектологии]-и В. С. 

Расторгуева [Расторгуева, 1963], ки дар он маводи чор љилди «Очеркњо»-и ин 

муаллиф гирд омадаанд, оѓоз ёфта, бо луѓати шеваи љануби шарќӣ [Розенфелд, 

1982], луѓати мухтасари лањљањои Бухоро [Мањмудов, Бердиев, 1989], “Луѓати 

шевањои забони тољикї [Мањмудов, Љўраев, 1997], “Фарњанги гўйишњои љанубии 

забони тољикӣ” [Мањмудов, Љўраев ва Бердиев, 2014] давом кард. Дар ин 

луғатномаҳо маводи зиёди лаҳҷавӣ гирд омадааст, ки дар таҳқиқи масъалаҳои 

гуногуни шевашиносӣ хизмат карда метавонанд.  
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Аз таҳлили мухтасари осори ба бахши лексика бахшидаи шевашиносон 

маълум мегардад, ки перомуни масъалаҳои лексикаи марбут ба наботот кори 

алоҳидаи илмии диссертатсионӣ ба вуҷуд наомадааст. Аз ин рӯ, ба хулосае 

омадан мумкин аст, ки бо истифода аз захираи луѓавии шеваҳои љанубӣ ва 

љануби шарќии забони тољикӣ тањќиќи калимаю истилоҳоти марбут ба наботот 

аз манфиат холӣ нест. 

Њадаф ва вазифањои тадќиќот. Њадафи асосии тадќиќот, таҳқиқи яке аз  

қабатҳои асосии таркиби луѓавии шевањои љанубӣ ва љануби шарќии забони 

тољикӣ - калимаҳои марбут ба наботот мебошад, ки барои нишон додани 

ташаккул ва такмили захираи луғавии шеваҳои мазкур мусоидат мекунад.  

Барои расидан ба ин ҳадаф њалли вазифаҳои зерин пеш меоянд: 

1. Омӯзиш ва таҳқиқи масоили назариявии марбут ба таркиби луѓавию 

шеваҳои љанубӣ ва љануби шарќӣ;  

2. Љамъоварӣ, таснифот ва гурӯҳбандии калима ва истилоҳоти гурўњњои 

мавзўии таркиби луѓавии шевањои мазкур; 

3. Баррасии илмии номи анвои дарахтони мевадињанда; 

4. Муайян намудани љойгоњи калима ва истилоҳоти марбут ба дарахтони 

бемева дар ташаккули таркиби луѓавии шевањои таҳқиқшаванда; 

5. Баррасии воњидњои луѓавии марбут ба номи анвои зироатњои полезию 

ѓалладонадар шеваҳои љанубӣ ва љануби шарќӣ; 

6. Нишон додани мавқеи калима ва истилоҳоти марбут ба номи анвои алафу 

гиёњ ва буттањо; 

7. Таҳқиқи роњњои ташаккули воњидњои луѓавии марбут ба наботот:  

а) Муайян кардани наќши калимањои сода дар такмили воњидњои луѓавии 

марбут ба наботот; 

б) Муайянсозии наќши пасвандњо дар ташаккули калимаҳои марбут ба 

наботот; 

в) Нишон додани хусусиятҳои сермањсулӣ, серистеъмолӣ ва фаъолии 

пасвандњою ќолибњои калимасоз; 

г) таҳқиқи калимаю истилоҳоти типпи мураккаби пайваст; 
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ѓ) таҳқиқи калимаю истилоҳоти типпи мураккаби тобеъ; 

д) таҳқиқи калимаю истилоҳоти типпи мураккаби пасванддор; 

е) баррасии усули омехтаи калимасозӣ: 

8. Муайян сохтани љойгоњи ибора - истилоҳот дар ташаккули воҳидҳои луғавии 

марбут ба наботот; 

а) нишон додани нақши ибора-истилоҳоти ифодакунандаи анвои 

растаниҳои мевадиҳанда; 

б) Муайян сохтани љойгоњи ибора-истилоҳоти ифодакунандаи анвои 

растаниҳои бемева. 

Навгонињои диссертатсия. Навгонии кор аз он иборат аст, ки то имрӯз 

роҷеъ ба хусусиятњои луѓавию семантикӣ ва грамматикии воҳидҳои луғавии 

марбут ба наботот дар шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқии забони тоҷикӣ 

диссертасияи алоҳидаи илмӣ ба вуҷуд наомадааст. Дар диссертасия бори аввал 

ба таври мукаммал маводи марбут ба наботот дар шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби 

шарқии забони тоҷикӣ ҷамъоварӣ, табақабандӣ ва таҳқиқи илмӣ шуда, нақши 

воҳидҳои луғавии мансуб ба растаниҳои мевадор, бемева ва гулу гиёҳҳо баррасӣ 

гардида, ҷойгоҳи калимаҳои сода, сохта, мураккаб ва калима-ибораҳо дар 

ташаккули лексемаҳои соҳаи растанипарварӣ муайян гардидааст.  

Ањамияти назариявии тадќиќот. Омӯзиш ва таҳқиқи хусусиятњои луѓавию 

семантикии гурўњњои мавзўӣ ва сохтории калима ва истилоҳоти соҳавӣ дар 

муайян сохтани роҳи таърихии лаҳҷаҳо ва тараққиёти мунтазами забон ва 

шеваҳо мусоидат мекунад. Ҷамъоварӣ ва таҳқиқи воҳидҳои луғавии мансуб ба 

растаниҳо барои пурра кардани истилоњоти соњавии забони меъёр ва нишон 

додани нирӯмандии манбаъҳое, ки забони меъёр аз онҳо нерў мегирад, омили 

муњим мебошад. Азбаски воҳидҳои луғавии ин соҳа асосан тољикӣ мебошанд, 

истифодаи онҳо дар забони меъёр барои иваз кардани баъзе калимаҳои иќтибосӣ 

муҳим арзёбӣ мешавад. Таҳқиқи танҳо як гурӯҳи мавзӯӣ ҷиҳати пурратар 

омӯхтани соҳа мусоидат карда, барои нишон додани хусусиятњои хоси 

калимаҳои сода ва дар заминаи онҳо ташаккули воҳидҳои луғавии мансуб ба 

растаниҳо тавассути унсурҳои гуногуни калимасоз, сермаҳсулию каммаҳсулии 
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қолибҳои мавҷуда, омори лексемаҳои бо ин қолибҳо ба вуҷуд омада, аҳамияти 

назариявии тадқиқотро муайян менамояд.  

Ањамияти амалии тадќиќот. Ањамияти амалии диссертатсия аз он иборат 

аст, ки натиљањои он метавонанд, барои тадвини луѓати соњавии марбут ба 

наботот истифода шаванд. Диссертатсия ва мақолаҳои чопшуда барои дарсҳои 

амалию назариявии фанҳои лексикаи забони адабӣ, шевашиносӣ ва масоили 

марбут ба калимасозӣ дорои аҳамият мебошанд. Ҳамчунин, хулосаҳои илмии 

диссертатсия барои таҳияи барномаҳои таълимии шевашиносӣ, назарияи 

калимасозӣ, китобњои дарсии марбут ба фанни шевашиносӣ ва масоили 

калимасозии шевањо истифода шаванд. 

Роњу усулњои тањќиќ. Барои иҷрои кори таҳқиқотӣ аз усулҳои муќоисавӣ-

тањлилӣ, шарњу тафсир, усули лексикӣ-семантикию сохторӣ, усули баррасии 

омории воњидњои луѓавӣ ва мушоњида истифода шудааст. Ҷиҳати нишон додани 

ҳолати имрӯзаи ташаккули калимаю истилоҳоти марбут ба наботот исифодаи 

усули синхрониро лозим донистем. 

Асосњои назариявию методологии тадќиќот. Ба ҳайси асосњои назариявию 

методологии тадќиќот осори муҳаққиқони ватанию хориљї хизмат намудаанд, 

ки қисме аз онҳоро метавон номбар кард: М.С. Андреев, В.П. Григорев, Д.И. 

Эделман, Е.С.Кубрякова, И.И. Зарубин, В.А. Лившитс, В.С. Расторгуева, 

М.Д.Степанова, И.М. Оранский, Л. С. Пейсиков, А.З. Розенфелд, Ю.А. 

Рубинчик, Т.Д. Чхеидзе, Н. Маъсумӣ, Р.Ѓаффоров, Ѓ.Љўраев, Ф.Зикриёев, 

Б.Камоллидинов, М.Н. Ќосимова, Њ.Маљидов, Р.Л. Неменова, Ш. Рустамов, Д. 

Хоҷаев, Д. Саймиддинов, Ф.Р. Амонова, С.Назарзода, О.Маҳмадҷонов, 

М.Султонов, О.Қосимов, С.Раҳматуллозода, А. Нозимов, П.Нуров, 

Ф.Шарифова, З.Мухторов, М.Саломов, Д.Ҳомидов, С.Мирзоев ва дигарон 

сањми худро гузоштанд. 

Мазмуни асосии диссертатсия, ки барои дифоъ пешнињод мешаванд. 

1. Барои тадќиќи ташаккули таркиби луѓавии мансуб ба наботот баррасии 

масоили назариявии соҳаи мазкур мусоидат менамоянд. 
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2. Воҳидҳои луѓавии марбут ба наботот дар шеваҳои љанубӣ ва љануби 

шарќии забони тољикӣ, асосан, аз њисоби калимањои содаи тољикӣ ташаккул 

ёфта, онҳо барои ба вуҷуд омадани вожаҳои сохта, мураккаб ва ибора-

истилоҳоти соҳаи мазкур мусоидат мекунанд. 

3. Таҳқиқи хусусиятҳои луғавӣ-семантикии вожаҳои марбут ба наботот бо 

роҳи баррасии илмии номи анвои дарахтони мевадиҳанда, номи анвои 

дарахтони бемева ва номи анвои зироатҳои полезию ғалладона муяссар 

мегардад. 

4. Баррасии вожаҳои марбут ба анвои дарахтони мевадиҳанда дар заминаи 

нишон додани хусусиёти луғавии номи анвои себ, нок, зардолу, олу, шафтолу, 

ангур, тут, чормағз, дўлона, санљид, анор ва анљир имконпазир мебошад. 

5. Таҳқиқи хусусиятҳои луғавии номи анвои дарахтони бемева аз тариқи 

таҳлили номи анвои бед, сафедор ва њамљинсаш тирак ва ғайра сурат мегирад. 

6. Нишон додани ташаккули номи анвои зироатњои полезию ѓалладона 

баррасии номи анвои харбуза, тарбуз, каду, гандум, љав, арзан, лўбиё, нахўд, 

љуворимакка, пиёз, картошка ва лаблабуро талаб менамояд. 

7. Таркиби луғавии шеваҳои мавриди назар бо калимаю истилоҳоти анвои 

алафу гиёњ ва буттањо ғанӣ буда, барои бозкушоии онҳо таҳлили номи анвои 

гиёњони гуногуни истеъмолӣ, номи анвои пудина, замбурўѓ чукрӣ гиёњони 

шифобахш, гиёњони ѓайриистеъмолӣ, гул, љорўб ва хор мусоидат менамояд. 

8. Баррасии роҳҳои ташаккули калимаю истилоҳоти соҳаи наботот ва нишон 

додани роҳу восита ва қолибҳои калимасозии онҳо дар диссертатсия ба таври 

фароху доманадор баррасӣ мегарданд. 

Мавод ва манбаи тањќиќ. Маводи тањќиќ доир ба шеваи ҷанубӣ, асосан, 

дар асоси “Фарҳанги гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ” (Душанбе, 2012, 946), ки 

бо заҳмати муҳаққиқони шевашинос М.Маҳмудов, Ғ.Ҷӯраев ва Б.Бердиев таҳия 

ва чоп шудааст, танзим гардидааст. Доир ба шеваи ҷануби шарқӣ аз маводи 

“Луғати лаҳҷавии тоҷикӣ-русӣ/ Ҷанубӣ-шарқии Тоҷикистон” [Таджикско-русский 

диалектный словарь / Юго-Востоный Таджикистан], ки ба қалами 
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[А.З.Розенфелд 1982, 240] мансуб аст, истифода шудааст. Ҳамчунин, 

С.Раҳматуллозода маводи дар ихтиёр доштаашонро, ба мо пешниҳод карданд. 

Ғайр аз ин, зимни сафарњо ба минтаќањои гуногуни шеваҳои мавриди назар 

маводи муайяне барои кор танзим шуд, ки онро ҳам истифода кардем. 

Муњокимаи диссертатсия (апробатсияи кор).  Диссертатсия дар сексияи 

забоншиносии Институти забон ва адабиёти ба номи Абӯабдулло Рӯдакии 

Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (протоколи № 2 аз 05.13. 2019) 

муҳокима ва барои ҳимоя пешниҳод шудааст. 

Аз рўйи мавзўъ 7 маќолаи илмӣ, ки 4-тои он дар маҷаллаҳои 

тақризшавандаи КОА Вазорати маориф ва илми ФР ва КОА назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидааст. Бахшњои алоњидаи диссертатсия дар 

семинар ва конференсияњои љумњуриявии шуъбаи шевашиносии Институти 

забон ва адабиёти ба номи Рўдакии АИ Тољикистон (2016, 2017, 2018), ДДОТ ба 

номи С. Айнӣ (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) муњокима шудаанд.  

Сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, ду боб, хулоса, рӯйхати 

ихтисораҳо ва феҳристи адабиёт иборат аст.  
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БОБИ 1  

ТАЊЌИЌИ ЛУЃАВӢ-СЕМАНТИКИИ ВОЊИДЊОИ ЛУЃАВИИ  

МАРБУТ БА НАБОТОТ 

1.1. Матолиби муќаддамотӣ. Истилоњоте, ки барои баёни анвои растанињо 

дар шаклњои сода, сохта, мураккаб ва ибора-истилоњот ба вуљуд омадаанд дар 

ташаккули фонди асосии луѓавӣ ва дар ин замина таркиби луѓавии шевањо 

наќши муњим доранд. Растанињо як љузъи асосии табиат буда, бо њаёти мардумон 

алоќаи ногусастанӣ пайдо кардаанд. Ба њайати растанињо тамоми анвои 

дарахтон, гулу буттањо, гиёњон дохиланд. Халќ онњоро барои масоили гуногуни 

рӯзгорашон: хӯрок, сохтмон, табобат, киштукор, сохтани асбоби рӯзгор, олоти 

мењнат ва дар номгузорињои дењаю гузарњо, чарогоњу маконњои хурди дамгирию 

истироњатгоњњо ва ѓайра истифода мебаранд. Мардум растанињоро аз рӯйи 

аломату хусусият, монандию манфиатрасонӣ ва мисли ин, дар ќолибњои 

гуногуни калимасозии забон сохтаанд, ки љињати ѓановати луѓати шева мусоидат 

кардаанд. 

Номи растанињоро дар маљмӯъ ба чор гурӯњ људо кардан мумкин аст:  

1. Номи анвои дарахтони мевадињанда;  

2. Номи анвои дарахтони бемева; 

3. Номи анвои зироатњои полезию ѓалла; 

4. Номи анвои алафу гиёњ ва буттањо. 

Муаллифон «Шеваи љанубии забони тољикӣ» дарахтонро ба ду гурӯњ: 

мевадор ва бемева [Љӯраев, 1980, 182] табаќабандӣ кардаанд, ки бешубња 

мантиќӣ аст, мо низ аз ин усул истифода кардаем. 

1.2. Номи анвои дарахтони мевадињанда  

1.2.1. Истилоњоти умумии ин гурӯњ. Дар сохтани анвои дарахтони 

мевадињанда калимањои содаи њамин гурӯњ наќши асосӣ доранд. Мањз ба 

воситаи вожањои сода аксарияти истилоњот баён мешаванд, ки характери 

умумињалќӣ доранд. Њар дарахт номи муайян дошта бошад њам, калимањое 

мављуданд, ки барои њамаи дарахтон умумианд. Ин калимањо ба тарзи 

шинондан, парвариши нињол, сабзидан, беморӣ, пухтан, њосил бастани дарахтон 
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марбут аст. Маълум аст, ки дарахтон аз дона ё ќаламчањояшон ба вуљуд меоянд. 

Ин аст, ки онњо навда, шоху барг ва меваю дона доранд. Барои ифодаи онњо 

калимањои зиёд истифода мешавад. Дарахтони зардолу, шафтолу, себ, нок ва 

њоказо дар дохили мевањояшон дона доранд, ки дар шакли дунак//дун//дуна1 

истифода мешавад. Бо ин вожа на танњо донаи дарахтони номбурда, балки 

калимањо ва иборањои  гуногун  сохта шудааст, ки ба анвои растанињои гуногун 

далолат мекунанд: ѓаладуна (Вќ); ангури бедуна // ангъри бедуна (Ќ.); дунай 

харбуза (Шк.); дунай зардолу (Шк.); дунай каду (Вќ.); дунай тарбъз (Шк.); дунай 

дъмаѓз (Ќ.); дунай бодъм (Ќ.) ва ѓайрањо. Ин калима ба њайси нумератив (сар, бех) 

истифода шуда, дар сохтани вожањои дигар соњањои зиндагии мардум 

(донабирйон // дунабърйун, дунашурак, йак дуна њазор дуна ва ѓ.) фаъол аст.  

Дар баробари аз донањои дарахтон нињол гирифтан, роњи дигар низ њаст. 

Дарахтоне, њастанд, ки бо нияти нињол кардан навдаи онњоро бурида барои 

реша гирифтан як нӯги онро ба замин гӯр мекунанд. Барои баёни ин мафњум бо 

истифода аз монандии ашё дар ќолаби исму пасванди -ча калимаи ќаламча (Књ., 

Ќ., Шк.) сохтанд, ки ба ќалам шабоњат дорад ва ин на танњо дар шеваи љанубӣ ва 

љануби шарќӣ, балки ањамияти умумихалќӣ дорад. Аз «дона//дуна», «ќаламча»-

њо ва аз њамаи растанињо дар фасли бањор муѓча медамад, ки дар ин гўйиш дар 

шаклњои гуногун маъруфият дорад. Онро њомилони шева бо чанд вожа баён 

мекунанд: ѓъмча (Шк., Књ.) // ѓънча (Вќ., Шк., Ќ.); пундък// пъндък (Вќ., Ќ.,Љк.) 

ѓунча, муѓља, шукуфа: дърахто ѓънча карда бъдан (Лб.); дар и вахт тутойи Йол-ъ 

Порвор нав пъндък каа бъдан (Ёл). Бо истифода аз калимаи сохтаи пъндък 

вожаи пундъкпайванд // пъндъкпайванд (Љк., Шк., Вќ., Ќ.) муѓљапайванд ба 

вуљуд омадааст. Њамчунин, барои ифодаи ин маънӣ  вожањои найчапайванд// 

найчапайван низ ба кор мераванд ва меваи дарахти пайвандшударо бо вожаи 

сохтаи пайвандú (Ќњ.) баён менамоянд, ки дар ќолаби исму пасванди -ú сохта 

шудааст. Ба фикри мо, асоси калимаи ѓъмча // ѓънча //хъмча // хъмчък: решаи хъм 

// хум (хом) буда, бо пасванди -ак/ък илњоќ гардида, чандин маъноњоро далолат 

мекунад, ки онњоро омоним гуфтан мумкин аст: хомак//хумак дар гурӯҳи 

                                                           
1 Дар форсии миёна шакли “донаг” ёд мешавад.Ниг.: Саймиддинов, 2001,98.  
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лањљањои ќаротегинӣ, вахиёӣ-ќаротегинӣ ва шимолии Кӯлоб ба маънои «чоруќ, 

навъи пойафзол” дар дењаи Обигарм бо семантикаи “кӯдаки пеш аз мӯњлат 

таваллудшуда” ва ба маънои “харбузаи хом” дар лањљањои гурӯњи ќаротегинӣ 

роиљ аст. Њамчунин, бо вожањои гуногун, пасванди -а ва миёнванди -о- 

њамнишин шуда, калимањои зиёде сохтааст, ки дар ѓанӣ гардонидани лексикаи 

шева мусоидат кардаанд: хомќаймоќ (Ќ.); хомќалам (Љк., Ќ.)//хомток (Ќ.); хомов 

(Роѓ) // хомова (Роѓ оби бењаракат; хомохом (Вќ., Шк., Роѓ) //хумохум (Шк., Ќ.) 

хомохом, нопухта хомпаз (Ќ.); хомпийоз// хумпийоз (Вќ.) навъи таом; хомток 

(Љк.) ва ѓайрањо. Калимаи хъмча (Вќ., Ќ.) аз калимаи “хом” ва пасванди –ча 

сохта шуда, дар баробари “навдаи тари бутта ё дарахт”-ро  ифода кардан ба 

маънии халачӯб омада, бо иборањо њам истилоњ сохтааст: хъмйи говруна (Ќ.) 

говрона; хъмчайи говњайкун (Вќ., Ќ.). 

 Аммо калимаи пундък// пъндък, ки муродифи вожаи ѓъмча//ѓънча (ба 

маънии ѓунча) мебошад, дар санскрит [ 663. ص.1384سید محمد.تهران،  ] ба шакли «pindi» 

омада, «навъи дарахт» маънидод шудааст, ки решаи таърихӣ доштани калимаи 

мазкур гувоњӣ медињанд. 

 Яке аз калимањое, ки барои растанињои ин гурӯњ хусусияти умумӣ дорад, 

вожаи мураккаби тобеъ дъсниhол // дъснийол, дъснињол мебошад ва дарахтеро, 

ки кас бо дасти худ шинонда парвариш мекунад, номбар мекунад. Муҳаққиқ 

Ѓ.Љўраев доир ба ин масъала чунин баён менамоянд, ки «пеш аз њама чунин факт 

ба назар мерасад, ки дар шеваи љанубӣ чанде воњидњои луѓавӣ мустаъмал аст, ки 

сарфи назар аз навъњои гуногуни дарахтони мевадор ба њамаи онњо дахл дорад. 

Чунончи: дъстниhол - дастнињол дарахте, ки бо даст шинонда парвариш 

шудааст; дарахтони боѓчаи назди њавлӣ» [Љӯраев, 1980, 182]. Дар забони форсии 

миёна айнан калимаи асосии ин воњиди луѓавӣ nihāl “нињол” [Саймиддинов, 

2001, 97] истифода мешудааст. 

Маълум аст, ки дарахтон баъд аз муѓча кардан барг ва шоху навда 

мекунанд. Ин аст, ки дар шева љињати ифодаи анвои барг, ки барои њамаи 

растанињо муштарак мебошанд, калимањои навъи мураккаби тобеъ, дар ќолаби 

калимањои мураккаби ѓайриизофии майдабарг (Шк.); парамбарг (Ќ.), пањрамбарг 
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(Ќ.) пањнбарг ва тањбарг (Ќ.) баргњои поёнии нињол ва растанӣ ба вуљуд 

омадааст, ки ин калимањо дар асоси хусусиятњои зоњирии онњо (њаљму андоза) 

сохта шудаанд. Вожањои ифодакунандаи шоху навда калимањои шоха (Шк.); 

къндок (Љк.) дар къндоки тути акай Љабор йаг гъндишк-а задан-ъш, чалакú шид 

(Ёл.); саршох (Ќ.) нўки навда: њамунойе, ки саршох-да-й мефъруша (Њак.); навча 

(Шк.): шарт њами, ки ток-а навча-ш-а назани, лъѓат мекъна (Мӯм.) мебошанд. 

Дар байни инњо калимаи къндок  ба шарњ ниёз дорад. Дар шева калимаи 

кънда//кунда ќисм-ќисм буридаи дарахт мављуд аст, ки зимни ба ин асос њамроњ 

шудани пасванди -ок њамсадои «а» њазф шуда, калимаи къндок ба вуљуд омада, 

маънии «кундача ё навда»-ро гирифтааст. Калимаи кънда бо дигар калимањо 

њамроњ шуда, истилоњи дигар сохтааст, ки дар шакли калимањои мураккаб ва 

иборањо, маъноњои гуногун доранд: къндаарча дар лањљањои гурӯњи ќаротегинӣ; 

къндабед дар гурўњи лањљањои вахиёӣ-ќаротегинӣ. Ибора истилоњоти къндайи 

зъвун «ќисми аќиби забон»; къндайи љъвоз «кундаи љувоз»; къндайи чироғ «пояи 

чароғ; қисми поёнии чароғ» дар лањљањои гурӯњи ќаротегинӣ; къндайи чарх 

«кундае, ки ба он чархи осиёб пайваст карда мешаванд» дар лањљањои шимолии 

Кӯлоб ва къндайи сина « ќафаси сина» барои шевањои љанубӣ ва љануби шарќӣ 

муштарак мебошанд. Яке аз вожањои сермаъно кънда мебошад. Ба маънои 

маљозӣ калимаи кънда маънии «авлод»-ро ифода мекунад, ки аз рӯйи ин маънӣ 

ба вожаи мънда мувофиќат мекунад. Вожаи мънда њам њамон кънда аст, ки дар 

баъзе аз мањалњо (Ќ., Шк.) бо таѓйири савтӣ талаффуз мешавад ва маънии 

«каллак, дарахти шохњояш буридашуда»-ро далолат мекунад: ҳамийоле йа 

дърахти мъндайи тут доръм (Ял.). Бо асоси мънда дар шеваи љануби шарќӣ 

калимаи мъндала «кӯтоњќад» [Розенфелд, 1982, 130] сохта шудааст, ки муродифи 

вожаи фъндъќ дар ин шева мебошад. Калимаи кънда дар забони форсӣ низ 

истифода мешавад, ки ба панљ маънӣ дар «فرهنگ روز سخن» шарњ ёфтааст ва ду 

маъниаш бо шевањои мавриди тањќиќ мувофиќат мекунад: «кунда 1.танаи 

дарахт, ки реша дар хок дорад ва болотанаву шоху барги он ќатъ шудааст; 

2.ќитъаи чӯбе, ки ќассобон гӯштро рӯйи он тика-тика мекунанд (979 ,1383 ,انوری). 
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Љињати ифодаи маънии «њар гуна меваи хому нимпаз», ки барои растанињо 

умумӣ аст, дар шевањои љанубӣ ва љануби шарќӣ калимањои сода, сохта (бо 

пасвандњои -ак//-ък) ва мураккаби тобеъ мустаъмал аст: ѓура (Ќ.); ѓурък // ѓърък 

(Ѓк., Вќ.); кърък (Шк., Вќ., Љк., Ѓк.); чъшмак // чъшмък (Љк.); кълела//калела (Ќ., 

Шк.); бачахърак (Вќ.) истифода мешаванд: авал кълела-ра дъкафон менем-у мағз-

ш-а гирифта мековем, мехърем (Њак.). Љињати баёни мањз “ѓӯраи себ” дар шеваи 

љанубӣ калимаи мураккаби севѓура (Вќ.), севѓула (Ќ.) ѓӯраи себ низ роиљ аст. Дар 

робита ба интишори вожаи “ѓура” профессор Ѓ.Љӯраев ибдоли њуруф карда, 

мегӯянд, ки “дар гурӯњи лањљањои Ленинобод зардолуи нопухтаро “ѓӯра” 

мегӯянд. Дар нисбати мевањои дигар бошад, ин калимаро кор намефармоянд. 

Вале воњиди луѓавии “ѓур”, ки бо “ѓӯра” муносибати шаклӣ дорад, бо мафњуми 

умуман хом, нопухта алоќаманд мебошад” [Љӯраев, 1980, 183]. Муњаќќиќ 

Р.Сангинова аќида доранд, ки “дар бахши боѓдорӣ ва коркарди анвои мева дар 

лањљаи Конибодом унсурњое ба кор мераванд, ки аз тангнои интишори ин лањља 

ё дигар лањљањои њамгурӯњ берун баромада наметавонанд. Барои ин мегирем 

истилоњоти “ѓӯра, навнињол, љигда, олмурӯт, ношпотӣ, хазонак”. Лексемаи ѓӯра 

дар маънии “меваи хому нопухта” истифода мешавад. Дар њамин ифода дар 

лањљаи љанубӣ вожаи “ѓурик//ѓурък” роиљ аст. Воќеан, муодилњои ѓӯра ва ѓурик 

(ѓурък) аз нигоњи баромад аз як асосанд. Тафовут танњо дар тобиши услубиву 

маъноии шакли ѓӯра ба мушоњида мерасад, ки он дар лањљаи Конибодом дар 

нисбати зардолуи хому норасид корбаст мешаваду бас. Дар шеваи љанубӣ 

муродифи дигари вожаи ѓӯра истилоњи кърък  аст. Лекин кърък на танњо нисбат 

ба зардолуи хом, балки дар мафњум умуман меваи норасида ва хому нопухта 

истеъмол меёбад. Аз ин рӯ, маънии ин нисбатан васеътар аст”[Сангинова, 2005, 

99]. Ба ин аќида, ки истилоњоти ѓӯра, навнињол, љигда, ношпотӣ, хазонак аз 

“тангнои интишори ин лањља (Конибодом-Ю.С.) ё дигар лањљањои њамгурӯњ 

берун баромада наметавонанд” розӣ шудан наметавонем, зеро дар шеваи љанубӣ 

ва љануби шарќӣ њам бо њамин маъно дар муомилотанд ва ин, ки калимаи ѓӯра 

пасванди шаклсози –ак мегирад, масъаларо таѓйир намедињад. Рољеъ ба 

истифодаи морфемаи курак, курък, кърк, кърък њаминро хотирнишон кардан 
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лозим аст, ки њамаи онњо як маъно надоранд. Ин калимањо дар ду гурӯњ, ки 

мутаззоди њамдигаранд, истифода мешаванд. Аввал курак, курък њамон маънои 

мазкури “хом, нопухта, норасида, ғӯра”, ки барои њамаи растанињои 

мевадињанда умумӣ аст ва гурӯњи дуюм кърк, кърък ба маънии “давраи барои 

чӯљабарорӣ хобидани мурғ” мебошад. Аз рӯйи ин маънињо баромади калимањо 

њам фарќ мекунад. Ба маънии аввал, аз асоси “кур” (нобино) бо пасванди -ак //-

ък ба вуљуд омада, маљозан нопухта, хомро ифода мекунанд. Ин фикрро љумлаи 

“њаво њамуќа курак кардай, ки пеши по-т-а намебинӣ” [ШЉЗТ, 1980, 185] тасдиќ 

менамояд, ки дар ин љо курак маънии “аз касрати туман диданашавандагии 

пеши по” аст. Доир ба ин масъала баёни ин, ки “кӯр дар таркиби мазкур (маќсад: 

курѓанак- Ю.С.) ба маънии пинњон, пӯшида фањмида мешавад, яъне аз рӯйи он 

ки саракњои гандум, љав ва ѓайра ба дарун хобонда мешаванд, гӯё калимаи кур 

раво дониста шудааст” [ШЉЗТ, 1980, 185] фикри љолибест, аз тарафи 

муаллифони асари мазкур. Вожаи курак аз рӯйи маънои мазкур боз маљозан 

барои ифодаи “гули ношукуфта” (Вќ.) ва “ќашќа, пахтаи ношукуфта” (Шк.) њам 

мустаъмал аст. Тибќи маънои дуюм аз калимаи таќлиди овозии кър-кър, ки 

мурѓон њангоми давраи љӯљабарориашон садо мекунанд, бо пасванди -ак //-ък 

сохта шудааст ва ин аст, ки онњо омоним мебошанд. Аз рӯйи маънои дуюм 

хусусияти полисемӣ зоњир карда, на танњо барои мурѓон, балки барои ифодаи 

маънии “давраи тӯли морон, аспњо” ва семантикаи “таҳљоӣ” низ истифода 

мешавад: Пилдунии кърък ҳаминоан (Пд.). Аз рӯйи њудуди интишор бояд зикр 

намуд, ки вожањои курак // кърък // курък ва кърк дар саросари шеваи љанубӣ ва 

љануби шарќӣ мустаъмал аст: ангъри курък-а меғављем-у полида ов-ш-а мегирем 

(Ог.); и севой кърък-а чиндай, талхи буғма-ай (Кан.); ай и олучаҳой кърък 

овардас (Ёх.); мърғо курък шидийан, ай тъхмкъни-йам мондан (Дб.); мор кърък 

бъд, чум чú бъд, ки пеш-ъм кад, гърехтъм (Дм.); Камаров-ънда байтало кърък 

каийан (Шм.). 

Баъд аз нимпаз шудан мевањо мепазанд, ки ин њолатро њам бо калимаи 

умумиистеъмолии мева ифода карда, номи анвои меваро аз ин реша бо пасванди 

-гú сохтаанд: ҳами сол зандолу меваи пър гъръфту њамаш пъхт (Каб.); ай мевагú 
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ҳами сол бъсйо пийода шидем (Яр.). Калимањои зерин њам дар ќолаби 

калимањои сохта ва мураккаб маъноњои умумиро рољеъ ба меваљот баён 

мекунанд, ки барои шеваи љанубӣ ва љануби шарќӣ мафњуманд: 

мавизак//майизак “меваи дар шохи дарахт хушкшуда”; шънгъл “хӯша ё шохчаи 

мевадори дарахт (ангур, гелос, олуча ё зардолу), ѓуљум”; дубањра // дъбањра // 

дъбара дарахте, ки њар сол ду маротиба њосил медињад. Воњиди луѓавии 

бърпъштак дар дењаи Хумдон (Ќ.) ба ќайд гирифта шудааст, ки аз асосњои бар 

(њосил), пушт (боло; дар ин љо шоху барг) ва пасванди -ак ба вуљуд омада, ба 

дарахтоне ишора мешавад, ки њосили онњо дар шохњояшон боќӣ мондаанд. 

Вожаи банот ба маънии сурхи баланд истифода шуда, дар таркиби ибораи 

фразеологии “банот партофтан” семантикаи ранг гирифта, пухтани меваљотро 

далолат мекунад: се чилги-ш банот партофтай (Сх.). Дар китоби “Шеваи 

љанубии забони тољикӣ” калимаи лош//лошак баррасӣ шудааст, ки бо маънии 

матни мо мувофиќ аст: “лош//лошак – меваи пасмонда, ё харбузаву тарбузе, ки 

баъди ѓундоштани њосил дар шохњои дарахт ва ё полиз боќӣ мондаанд. Бо љузъи 

лошак калимаи мураккаби лошакчинӣ ба вуљуд омадааст, ки протсеси амали 

муайян, чидани њосили пасмондаро ифода менамояд: севойи калхоз-а лош 

карестийан, мо лошакчинӣ мерем (Ѓк.) ” [ШЉЗТ, 1989, 183].  

Барои ифодаи беморињои растанињои мевадињанда калимањои махсус 

истифода мешаванд. Љињати ифодаи бемории мевае, ки пеш аз пухтан зард шуда 

мерезад, вожаи навъи мураккаби бодрезък дар лањљањои љанубию шимолии 

Кӯлоб ва дар лањљањои гурӯњи ќаротегинӣ; калимаи мураккаби ѓуръкрез дар 

лањљањои шимолии Кӯлоб ба маънии “меваи ба офати табиӣ гирифторшуда, 

меваи хоми тарбодзада” истеъмол мешавад; чú офате расидай-ъш, ки ѓуръкрез 

шидай (Дљ.). Аммо дар баёни навъи касалии дарахт, тамоку ва зироатњои полезӣ 

морфемаи лексикии ширинча // шъринча маъмул аст, ки дар ќолаби вожасозии 

сифат+пасванд сохта шуда умумиистеъмол аст. Калимањои пирчув “танаи хушки 

дарахту растанињо”; лоќ//лоѓ// пуслоќ // пъслоѓ “пӯстлоќ” њам вожањое мебошанд, 

ки барои ифодаи маъноњои номбаршудаи дарахтони мевадињанда умумӣ 

мебошанд. 
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1.2.2. Номи анвои себ. Марзу буми кӯњистон барои парвариши дарахти себ 

мусоид аст. Ин аст, ки дар ин љо анвои гуногуни дарахти себ парвариш меёбад. 

Барои ифодаи анвои себ калимањои зиёд истифода шуда, дар аксарияти онњо 

калимаи себ иштирок менамояд. Бинобар ин, метавон гуфт, ки вожаи себ яке аз 

морфемањои серистеъмол ва сермањсул барои ташкили номњои анвои себ буда, 

барои такмили луѓати шева фаъол мебошад. Истилоњоти ин гурӯњ, асосан, дар 

ќолаби калимањои мураккаб ва истилоњ-иборањо зуњур намудаанд. Анвои себ аз 

рӯйи монандӣ ба ашёи гуногун, вобаста ба ранг, тамъу маза, мансубият ва ѓайра 

ба вуљуд омадаанд.  

Дар ќолаби калимањои мураккаби тобеъ аз рӯйи монандӣ номи анвои 

гуногуни себњо сохта шудааст. Баъзе аз анвои себ аз рӯйи хусусиятњои «зоњирию 

ботинӣ» бо њам шабоњат доранд. Масалан, латасев (Шк.); мулойимсев // 

мълойимсев (Вќ.); ордаксев (Шк., Ќ.) њарчанд анвои гуногуни себанд, вале 

навъњоеанд, ки баъди пухтан ниҳоят нарму мулоим мешаванд, ки ин хосият дар 

таркиби номи онњо сабт шудааст. Анвои себе мављуд аст, ки баъд аз пухтан 

калон-калон, доирашакл мешаванд ва рангњои сафеду сурх ба худ мегиранд ва 

дар номи онњо шакли зоњириашон нишон дода шудааст. Агар ба њудуди 

интишори ин вожањо назар кунем, сањнаи ягонаро намебинем. Истилоњи 

ќопасев; хубонú//хувонú дар лањљањои гурӯњи ќаротегинӣ; гърсев; кълчасев дар 

лањљањои шимолии Кӯлоб; чойниксев // чойнъксев; боғълмасев дар гурӯҳи 

лањљањои вахиёӣ-ќаротегинӣ; шойисев // шоњисев ва севбийú//севбињú барои 

аксариати лањљањои шеваи љанубӣ ва љануби шарќӣ маълум аст. 

Монандии себњо ба растанињо, ашёњои гуногун ва мансубият ба 

тавлидкунанда сабаб шудааст, ки истилоњоти сохти морфологиашон сохтаю 

мураккаб вобаста ба онњо сохта шавад. Масалан, дар лањљањои шимолии Кӯлоб 

навъи љугорисев//љъгорисев “себи дарозрӯяи сурхтоби нокмонанд”; ќосимсаркорú 

“себи дарозрӯяи сурх, ки аввалњои љавзо мепазад ва нињоят ширин аст”; 

њавлосевак “як навъи себи мулоим”; дар гурӯњи лањљањои ќаротегинӣ кадусев 

“навъи себи ба каду монанд”; заѓорасев // зъѓорасев “себи зардчатоби ширини 

туршомез”; камолисев “навъи себи гулобранг”; дар гурӯњи лањљањои Ванљ 
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њавлосев//hавлосев “навъи себи калон-калони ширин” дар муомилот аст. Воњиди 

луѓавии сохтаи љангалú, ки дар ќолаби исму пасванди -ú сохта шудааст, ба 

маънии “себи ёбоӣ, худрӯй” умумиистеъмол аст: навдай севи љангалú-ра пуст 

мекънем-ъ пайван мекънем (Њал.). Тарзи сохта шудани калимаи мазкури 

ќосимсаркорú бо он фарќ мекунад, ки вай аз асоси мураккаби ќосимсаркор ва 

пасванди -ú ба вуљуд омада, ду зинаи калимасозиро гузаштааст. 

Мутобиќи рангњо сохтани номи себ, ки ин ранг дар номи онњо сабт ёфтааст, 

маъмул аст: зардсев//зарсев (Ќ., Ванљ) навъи себи зардчатоб; кабутсев (Ќ.) як 

навъи себи кабудчатоби туршомез; съфедсев (Ќ.) як навъи себи сафед. Ќисме аз 

номи анвои себ вобаста ба тамъи онњо сохта шудааст, ки дар номашон сабт 

шудааст: търъшак (Вќ.): севи търъшак-ай; талхаксев (Шк.) як навъи себи ёбоии 

талхмаза. 

Себи љавпазак яке аз анвои махсусест, ки пеш аз њамаи себњои дигар 

мепазад, ки асосан дар лањљањои ѓарбии Кӯлоб истифода мешавад: дар њавлийи 

мо се бех севи љавпазак њастай (Ғк.). Ин истилоњ дар лањљањои шимолии Кӯлоб 

барои навъи зардолу дахл дорад: апа-м-шон йа тана зардолйи љавпазак дора 

(Ѓеш). 

Дар ќолаби ибора њам истилоњоти зиёде барои ифодаи номи анвои себ 

мављуд аст, ки чун муродифи калимањои мураккаби мазкур мустаъмаланд: севи 

ордак - ордаксев (Вќ.) навъи себи мањаллӣ; севи талхмаза (Вќ., Ќ.)// севи талхак -

талхаксев (Вќ.) себи талхмаза; севи търъшак -търъшак (Вќ.) себи туршак (ёбоӣ, 

љангалӣ); севи хубонú-хубонú //хувонú (Вќ., Ќ.) себи сурхчатоб, ки дар фасли 

тирамоњ мепазад; бийú//бињú - севбийú//севбињú (Ќ., Шк.); севи љавпазак // севи 

пешпазак-љавпазак (Вќ, Шк.) себи пешпазак, себе, ки моњњои май-июн мепазад; 

севи љангалú (Вќ.) муродифи севи пъштагú (Лахш) ба маънии «себи худрӯйи кӯњӣ, 

ки хурд ва турш мешавад» буда, дар шакли вожаи сохтаи љангалú њам роиљ аст.  

Њамчунин ибора-истилоњоти зерин њам барои номбар намудани анвои себњо 

хизмат менамоянд ва дар шакли калима вариант надоранд. Номи ќисме аз онњо 

ба шахсони ихтироъкунандаи анвои себ вобаста аст: севи ављалилú (Ќ.); севи 

шафиعú (Вќ.); севи маликú (Љк., Ќ.). Гурӯњи дигар ба анвои гуногун вобастааст. 
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Масалан севи бовогú (Шк.) як навъи себи мањаллиест, ки аз ќадим парвариш 

мешавад, вале севи боѓú (Вќ.) баъдан ихтироъ шуда, бо севи љангалú ва севи 

пъштагú аз назари љойи парвариш ва нашъу намо дар шакли мутаззод воќеъанд. 

Ғайр аз ин, истилоњи севи тирамойú «як навъи себи тирамоњӣ» дар гурӯҳи 

лањљањои вахиёӣ-ќаротегинӣ ва ванљӣ; севи чарсак «як навъ себи сершарбат» дар 

лањљањои ќаротегинӣ; севи љинљила «себи сершоху панља» дар лањљањои вахиёӣ-

ќаротегинӣ роиљ буда, дар ќолаби ибора сохта шудааст. 

Аз асоси вожаи сев бо пасванди -ак калимаи севак (Вќ.) сохта шудаст, ки ду 

маъно дорад: а). нињоли себи худрӯй; б).себча: севако-ра њама-ш-а зандоли кати 

райпо мехара-ш (Лан.). Ѓайр аз ин, барои аз себ тайёр кардани нӯшокињо ва ё 

талќони себ онро хушк карда, нигоњ медоранд ва барои ин дар зинаи дуюми 

калимасозӣ вожаи севќоќú (ќоќи себ) дар лањљањои ќаротегинӣ сохта шудааст: 

севќоќи-ра талќон мекънем (Ог.). 

1.2.3. Номи анвои нок. Яке аз анвои меваљот, ки дар кӯњистон нашъунамои 

хубтар доранд нок ва анвои он мебошад. Нок дар «Фарњанг» [ФЗТ,1969, 866] чун 

мурӯд, гулобӣ шарњ ёфтааст.Дар шеваи љанубӣ ва љануби шарќӣ анвои нок бо 

номњои нашпотú//нашпутú// нашпоту, ношпутú (Љк); мурут//мъруд // мърут (Ќ., 

Шк., Ғк., Ванљ), амрут (Шк., Ѓк., Дарв.) зикр мешаванд. Ин воњиди луѓавӣ дар 

лањљаи Бухоро дар шакли ношпӯтӣ [Мањмудов, 1989, 168], дар лањљањои 

тољикони ноњияи Китоб бошад, дар шакли «нокмурӯд» [Мањмудов, 1978, 184] 

истифода мешавад. Дар форсии миёна амрут шакли “анбаруд” доштааст 

[Саймиддинов, 2001, 98]. Ѓайр аз ин, анвои нок бо номњои анљирак «ноки хурди 

сурхчатоби анљирмонанд» дар гурӯҳи лањљањои вахиёӣ-ќаротегинӣ; 

кайвон//кайвун «навъи дарахти мевагӣ аз љинси нок»: кайвун нок воре ката-ката, 

уқа ширин не (Дљ.); каҳин «навъи амрӯди љангалӣ (хасак)»; севнок «ноки шаклан 

ба себ монанд дар лањљањои шимолии Кӯлоб вомехӯрад. Калимаи шъкинг аз 

рӯйи шарњи Н.Гадоев ба лањљаи Тагнов мансуб аст [Гадоев, 2012, 83], ки мо ба ин 

мувофиќем. Калимаи севнок дар минтаќаи Лахш (Вќ.) ба маънои «навъи алаф» 

низ истифода мешавад. 
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Навъњои мурут // мъруд // мърут нисбатан зиёдтаранд. Онњо бо калимањои 

сохта, мураккаб ва ибора-истилоњ баён мешаванд. Номгузории ин навъи мева 

мутобиќи рангњо (зард, сафед, сиёњ), монандиашон бо ашёи атроф (кулух, кулча, 

анљир), намуди зоњирии худи онњо ва ѓайра вобаста аст. Дар гурӯњи лањљањои 

ќаротегинӣ: зард-ак-мърут мурӯди зардчатоб; търъш-мърут дар ќолаби сифату 

исм сохта шудааст (Ќ.) амрӯди турш; кълух-мърут навъи мурӯд, ки бисёр мулоим 

мешавад. Дар лањљањои шимолии Кӯлоб: кълча-мурут амрӯди кулчамонанд; 

шањинг-мърут навъи мурӯди камобу туршмаза: шањингмърут -а ов-ъш кам –ай, 

маза-ш търъшча мешава (Сх.); анљир-мурут (Шк.) навъи мурут, ки ба анљир 

монандӣ дорад. Вожаи тарак танњо дар дењаи Ѓеш (Шк.) ифодагари навъи амрӯд 

роиљ аст. Дар гурӯҳи лањљањои вахиёӣ-ќаротегинӣ: ќоќ-мъруд (Вќ.) мурӯди ёбоӣ 

(хасак). Истилоњоти съфед--мъруд // съфедмърут «навъи амрӯди сафедчатоб» ва 

сийа-мъруд // сийањмуруд «мурӯди сиёњчатоб» барои шеваи љанубӣ ва љануби 

шарќӣ муштарак истифода мешавад. 

Яке аз анвои мурут хирсакмърут// хърсакмърут мебошад, ки сањроӣ (ёбоӣ) 

буда, онро хирсњо дӯст медоранд. Ин аст, ки онро дар гурӯҳи лањљањои 

ќаротегинӣ ва вахиёӣ-ќаротегинӣ бо номи хирс алоќаманд намудаанд. Ќоќмъруд 

ва хирсакмърут//хърсакмърут њарчанд бо пайванд кардан ба навъи хуб табдил 

ёфта бошанд њам номи ќаблиашон иваз нашудааст. Барои ифодаи анвои ин 

гурӯњ (муруди ёбоӣ) дар шакли ибора истилоњи мърути љангалú (Ғк.) ва мурути 

хърсак (Ғк., Ќ.) низ дар муомилот мебошад. 

Навъњои анљир-мурут ва шањинг-мърут њам дар шакли ибора-истилоњ 

истифода шуда дар ќолаби исму исм сохта шудаанд: мърути анљирак (Ќ.) як навъ 

мурӯди анљирмонанд; мърути шаҳдодú дар шакли ибора сохта шудааст ва 

мурӯди сероб ва хуштаъм мебошад (Ќ.). Мурудро њам мисли себ пора карда 

хушк мекунанд ва барои нӯшокӣ тайёр кардан истифода мекунанд: ай hотай ма 

мечина, қоқ мекъна мурут-а (Ог.); нашпутињой мо мардъм шърин мешида 

бъдастай (Лаѓ.); дар хар-ъш ќоќпарайи нашпотú мекашид (Ёл). 

1.2.4. Номи анвои зардолу. Барои такмили таркиби луѓавии шева номи анвои 

зардолу њам мусоидат менамояд, зеро ин соња рӯ ба инкишофу такомул мебошад. 
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Зардолу њам дар њаёти мардумон наќши муњим дорад. Онро дар шакли меваи тар 

ва хушк истифода мекунанд. Барои тайёр кардани нӯшокињои хуштаъм яке аз 

мањсулоти бењтарин аст. Номи анвои зардолу дар шеваи љанубӣ ва љануби шарќӣ 

ба хусусиёти худи зардолуњо вобаста аст. Онњо аз рӯйи маза, њаљму андоза, 

аломатњои берунию дохилӣ, марбут ба мањале будан номгузорӣ шудаанд. 

Истилоњсозии онњо дар асоси усулњои маъмули калимасозии забони тољикӣ 

сурат гирифтааст, ки асосан, дар дигар шевањои забони тољикӣ њам роиљанд. 

Калимањои сохта бо пасвандњои -ак // -ък ва -ú тавлид шуда бошад, барои 

ташкили вожањои мураккаб асосњои мустаќилмаъно хизмат кардаанд. Њамчунин 

ибора-истилоњот барои ифодаи анвои зардолу дар муомилот мебошанд. Ќабл аз 

овардани анвои зардолу гуфтан лозим аст, калимаи саѓерахърак ба маънои 

меваи нопухта; нимпаз (и зандолъ саѓерахърак шидаст) барои њамаи анвои 

зардолуњо умумӣ мебошад. Ин калима аз исм ва асоси замони ҳозираи феъл бо 

пасванди -ак сохта шуда, дар як ваќт ба њам васл шудани калимањои 

мустаќилмаъно ва морфемаи ёрирасонро ба инобат гирифта, онро ба гурӯњи 

вожањои мураккаби омехта њамроњ кардан лозим меояд. Солњои охир анвои 

зардолу зиёд шуда истодааст: ќандак, ки вожаи умумиистеъмол аст, «навъи 

зардолуи нињоят ширин ва хушхӯр»-ро ифода мекунад. Дар гурӯҳи кулобии 

њисорӣ навъи рухак; дар гурӯҳи лањљањои шимолии Кӯлоб ва кулобии њисорӣ 

навъи хърмойú; дар гурӯҳи лањљањои вахиёӣ-ќаротегинӣ навъи съфедак, ки 

зардолуи сафеди пешпазак аст ва навъи съфара «навъи зардолу» дар минтаќаи 

Лахш (Вќ) истифода шавад, навъи ширин-дуна дар асоси сифату исм сохта шуда, 

хоси гурӯҳи лањљањои вахиёӣ-ќаротегинӣ ва дарвозӣ мебошад. Калимаи ќандак 

дар баробари ифодаи навъи зардолу ба маънии харбузаќоќ, ќоќи харбуза низ 

маъмул аст, ки сермаъноии онро нишон медињад: ќарив ду синтир ќандаки 

харбъза кардем (Хов.). 

Барои ифодаи навъи зардолуњои ќандак, съфедак ва шириндуна ибора-

истилоњот њам истифода мешавад, ки аз пурра лексикализатсия нашудани 

вожањои мазкур гувоњӣ медињад. Зимни бо иборањо ифода ёфтан чун 
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муайяншаванда вожаи зардолу такрор шуда меояд: зардолийи съфедак; 

зардолийи ќандак; зандолийи шириндуна. 

Дар баробари ин боз 15 намуди зардолуњо ба ќайд гирифта шуданд, ки 

тавассути ибора-истилоњ баён мешаванд. Бар хилофи анвои дигари меваљот 

зимни баёни анвои зардолуњо калимаи «зардолу» чун муайяншавандаи иборањо 

бо њамаи ибора-истилоњот меояд. Муайянкунандањо, ки навъи зардолуњоро 

далолат мекунанд, вобаста ба ранг (сърх), мазаю тамъ (талх, търъш, шърин), 

њолати зоњирию дохилӣ, (къръмхурда, пуч, хорак), бузургию хурдӣ (ќъмба) ва ба 

ихтироъкор (hъкматú) ё мањале (љойдорú, кандибодумú, ќуќанú) вобаста буданро 

ишора менамоянд: зандолийи бодумак (Ќ.) зардолуи ширине, ки ба бодом 

монанд аст; зандолуйи кандибодуми зардолуи конибодомӣ; зардолуйи 

къръмхурда зардолуи кирмхӯрда; зардолийи пешпазак (Шк.) зардолуи пешпаз; 

зардолуйи пучак зардолуи пажмурда; зардолийи сърхак зардолуи сурхчатоб; 

зардолийи талхак (К.) зардолуе, ки маѓзи донакаш талх аст; зандолъйи търъшак 

(Ќ.) зардолуи туршмазза; зардолийи фалѓорú (Ќ.) зардолуи фалѓарӣ, навъи 

зардолу; зардолийи хорак (Шк.) навъи зардолу, ки дар танааш хор дорад; 

зардолийи шъринак (Ќ.) зардолуи ширин; зандолуйи ќъмба (Ќ.) як навъ зардолуи 

калон-калон; зардолийи ќуќанú (Ќ.) навъи зардолу, ки аслаш аз Ќӯќанд аст; 

зардолийи љойдорú зардолуи мањаллӣ; зардолийи hъкматú (Ќ.) як навъи зардолу, 

ки пайвандаш аз самти шимоли Тољикистон мебошад. 

Зардолуњое, ки хушк карда мешаванд бо калимаи мураккаби тобеи 

умумиистеъмолии зардолиќоќ ифода мешавад ва шираи тунуки 

хушконидашудаи зардолу бо исми тънъка (Вќ.) вомехӯрад: зардолийо бисйор 

гъръфтан, дъ ќоп ќоќ кардем, дањ тахта тънъка (Мт.).  

1.2.5. Номи анвои олу. Анвои олу њам дар таркиби луѓавии шеваи љанубӣ ва 

љануби шарќӣ барои бой гардонидани ин ќабати луѓати шева хизмат менамояд. 

Азбаски олу, олуболу ва гелос анвоъи гуногуни як мева мебошанд ва истилоњоти 

онњо чандон зиёд нест, лозим донистем, ки њамашонро дар як гурӯњ баррасӣ 

намоем. Дар забони форсии миёна шакли “олуг” [Саймиддинов, 2001, 98.] ва дар 

“Фанњанг” [ФЗТ, 1969, 914] калимаи олу “меваи донакдори зардолумонанд” 
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шарњ ёфтааст, ки аз мављудияти таърихии он шањодат медињад ва дар шакли 

адабиаш дар шевањои забони тољикӣ мустаъмал аст. Дар њамин шакл дар шеваи 

“Љабал-ул-сирољ”-и шимолии Афѓонистон [Обидов, 1977, 187] ва дар забони 

форсӣ [ПРС, 1983, 119] истифода мешавад, ки аз густариши он дар марзу буми 

фаррох гувоњӣ медињад. Барои ба вуљуд омадани анвои олу, асосан, вожањои 

содаи олу//олú ва гелос//гълос фаъоланд, њарчанд ки дигар калимањо бидуни 

дарљи вожањои мазкур навъи онњоро номбар кардан метавонанд. Дар ќолаби 

калимањои сода, сохта, мураккаб ва иборањо зуњур кардаанд. Вожањои мураккаб 

мевањоро аз рӯйи ранг, тарзи бор гирифтан ва ѓайра бо унсурњои луѓавии тољикӣ 

ва ќисман ӯзбекӣ равшан нишон медињанд: олуча//олича//олъча олуча: олуча мевú 

нордон-ай (Тд.); олуболу//олболу, олболи//олмолу2 (Шк.) олуболу, олучабандак: и 

сол олумолуо нагъръфтай-у? (Хов.); олчабандак (Вќ.) // олучабандак // 

оличабандак (Шк., Ќ.); зардолича (Ғк., Шк.) навъи олучаи зард; ѓандолу (Ќ.) // 

ѓандолú (Вќ., Ќ.) як навъи олуи сиёњ; ќањролу // ќаролу (Ќ.,Шк.) олуи сиёњ; 

сийагълос // сийањгълос (Ванљ) гелоси сиёњтоб; ќошќаргелос // ќошќаргълос (Вќ., 

Шк.) як нав гелоси калон-калони сурхтоб: ќашќаргълос хъти гърдай гов меша 

(Нӯш.); навгелос (Мс., Хум.) нињоли нав ба њосил даромадаи гелос; зардгълос (Ќ.) 

гелоси зард. Вожањои сийагълос // сийањгълос ва ќањролу // ќаролу синонимии 

якдигар мебошанд, зеро як маъно доранд ва барои муродифшавӣ калимањои 

ќара (ӯбекӣ) ва сийањ (тољикӣ), ки баромадњои гуногун доранд сабаб шудааст. 

Истилоњоти олъчай зардак ва олъчай сърхак њам аз анвои олу мебошанд, ки дар 

ќолаби ибора-истилоњ мустаъмаланд ва аз рӯйи муайянкунандањо маълум аст, ки 

навъи олуи зард ва сурх мебошанд: олъчай зардак тършак-ай-ъ олъчай сърхак 

шъринак (Ял.).  

Барои ифодаи анвои олу калимањои дигаре, ки дар таркибашон морфемаи 

олу мављуд нест, истифода мешаванд: ќањръндък // ќањролу ба маънии “олуи 

сиёњ” дар гурӯҳи лањљањои вахиёӣ-ќаротегинӣ ва њамин маънӣ бо вожаи ѓълумак 

дар лањљањои ќаротегинӣ истифода мешавад: ѓълумак–ъш меган, дърахти 

пешанги-ш-а. Гунаи алѓанљор дар лањљањои шимолии Кӯлоб ва гунаи алѓънљор 

                                                           
2 Дар Бадахшон шакли ѓалболї ва ѓолболу роиљ будааст. (Розенфельд, 1971,100). 
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дар лањљањои љануби Кӯлоб бо семантикаи “навъи олуи сиёњ” дида мешавад. 

Вожаи бандак дар лањљањои шимолии Кӯлоб маънии “олуболу”-ро бидуни 

калимаи олӯ дода метавонад: го олуболу мегану го бандак. Воњиди луѓавии 

чабарѓ//чаварѓ ба маънии “навъи олучаи кӯњӣ” фаќат дар гурӯҳи лањљањои 

вахиёӣ-ќаротегинӣ ва ќаротегинӣ маъмул аст.Калимаи кӯксултон (навъи олучаи 

калон-калон, ки баромади туркӣ дорад) дар лањљањо вариантњои гуногун 

дорад:купсултун // купсълтун дар лањљањои вахиёӣ-ќаротегинӣ ва ванљӣ; кусултон 

дар лањљањои шимолии Кӯлоб ва кълсътун дар лањљањои гурӯњи ќаротегинӣ. 

1.2.6. Номи анвои шафтолу. Шафтолу (шафтолу // шафтолú, шафтолъ) њам 

номи яке аз анвои дарахтон ва меваи он мебошад. Тавре ки маълум аст, ин 

калима дар аксарияти забонњои оилаи эронӣ ва аз љумла дар шевањои забони 

тољикӣ низ мустаъмал буда, идомаи шакли “шифтолуг” [Саймиддинов, 2001, 98] 

аз забони форсии миёна мебошад. Аз рӯйи маводи дасти мо, дар шеваи љанубӣ ва 

љануби шарќӣ 9 намуди анвои шафтолу мављуд аст, ки бо калимањои сохта, 

мураккаб ва иборањо баён мешаванд. Калимањои пашмак ва лашмак бо 

пасванди -ак сохта шуда, як маъниро фањмонда ба навъи “шафтолуи патнок” 

далолат мекунанд. Њудуди интишори пашмак љанубӣ ва ѓарбии Кӯлоб бошад, 

лашмак дар шимоли Кӯлоб истифода мешавад. Дар минтаќаи шимоли Кӯлоб 

навъи пашмак тавассути ибора шафтолийи пашмак њам баён мешавад, ки аз 

пурра субстантиватсия нашудани он гувоњӣ медињад: шафтолуйи лашмак да 

љоњой мо наѓз мешава (Зир.). Њамчунин, анљиршафтолу ва кълчашафтолъ, ки дар 

ќолаби калимањои мураккаби тобеъ ба вуљуд омадаанд ба як навъи шафтолу 

далолат мекунанд. Аз рӯйи ќонуни монандкунии ашё номгузорӣ шудаанд, зеро 

шакли зоњирии анљир ва кулча гирд буда, навъи шафтолуи гирдро бо номи ин 

ашё мувофиќ донистаанд. Бар хилофи навъи пашмак ва лашмак њудуди 

интишори ин вожањо васеътар аст: анљиршафтолу дар гурӯњи лањљаи вахиёи-

ќаротегинӣ ва гурӯњи шимолии Кӯлоб, вале кълчашафтолъ дар гурӯњи 

ќаротегинӣ дида мешавад.  

Дар гурӯњи лањљањои ќаротегинӣ навъи сърхшафтолу “шафтолуи 

сурхчатоб”, дар гурӯњи лањљањои шимоли Кӯлоб, ќаротегинӣ ва дарвозӣ навъи 
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съфедшафтолу “навъи шафтолуи сафеди пешпазак” ва дар гурӯњи вахиёи 

ќаротегинӣ калимаи ќоќшафтолú “шафтолуќоќ, ќоќи шафтолу” ба ќайд гирифта 

шуд, ки тарзи номгузории онњо дар асоси хусусияти зоњирӣ; сурх, сафед ва ќоќ 

сурат гирифта, бо роњи калимасозии вожањои мураккаб бунёд шудаанд. 

Шафтолуи хушк на танњо бо калима, балки бо ибора низ баён мешавад: ќоќи 

шафтолу (Вќ.).  

Дар ќолаби ибора дар гурӯњи лањљањои шимолии Кӯлоб навъи шафтолийи 

личак “шафтолуи бепашм (љилодор)” ва дар гурӯњи ќаротегинӣ навъи 

шафтолуйи хасак “шафтолуи бепайванд” дучор омад. 

1.2.7. Номи анвои ангур. Барои ѓановати таркиби луѓавии забони тољикӣ ва 

шевањо ангур ва анвои он мусоидат менамояд, зеро меваи ангур бо 

гуногуннавъияш боис шудаанд, ки вожањои зиёде дар тӯли таърих дар забон ба 

вуљуд оянд. Калимаи ангур барои тамоми форсизабонон маълум аст. Шарњи 

“Фарњанг” барои ангур хеле мувофиќ аст: “меваи хушмтаъми токии хўша-хўша, 

ки хелњои гуногун дорад ва аз он шароб њам тайёр мекунанд; ангури обӣ навъе аз 

ангур, ки серобу пӯстсахт аст; ранг гирифтани ангур аз ангур киноя аз таъсир 

гирифтан аз њамдигар” [ФЗТ., 1969, 70]. Зимни шарњи ин воњиди луѓавӣ 

муаллифи “فرهنگ روز سخن” аз гуногуннавъии он хабар дода чунин мегӯяд: ”Ангур 

меваи хўшагӣ ва ширину хӯрокӣ ба рангњову анвои мухталиф, дарахти ин мева 

ток аст” [113-114 1383انوری.   ]. Дар њаќиќат “ангур њам дар анъанаи боѓпарварии 

мардуми мо маќоми хосае дорад. Ин аст, ки вобаста ба ангур ва навъу намудњои 

он силсилаи калимаву таркибњо пайдо шудаанд3. Ќисми зиёди онњо унсурњои 

умумихалќӣ бошанд, ќисми дигар ба хазинаи лексикаи хоси ин шева тааллуќ 

доранд.” [(Љӯраев, 1980, 184.]. Аз ќадим ангур бо маќсади ороиши дастархон, 

таъмини вазъи иќтисодӣ (фурӯш), пухтани хӯрокњои гуногун аз барги он ва 

њамроњ кардани кишмиши он ба ѓизо, мураббо, мавиз, ширинї, шарбат, шароб 

кардан ва имрӯзњо чун дарахти сояафкан дар назди њавлињо истифода мешавад. 

Вобаста ба ин муњаќќиќ Сулаймонов И. калимањои ифодагари анвои ангурро 

                                                           
3 Доир ба луѓот ва истилоњоти ангурпарварї дар гўйишњои шимолии забони тољикї ниг.: (Мањмудов 2006, 
71-86). 
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дар лексикаи лањљаи кӯњистони Њисор дар як маќола баррасӣ карда, аз љумла 

менависад, ки “њанӯз дар даврањои ќадим тайёр кардани мавиз, мураббо, шаробу 

шарбат дар ин минтаќа (Њисор-Ю.С.) вуљуд доштанд. Мавсими љамъоварии 

њосили ангур аз миёнаи моњи июн баробари пухта расидани навъњои њисории 

майда ва сурхаи сиёњ шуруъ шуда, бо чидани тойфии калон дар фасли тирамоњ ба 

поён мерасад.” [Сулаймонов, 2002, 129]. Ин аст, ки боѓпарварон кӯшиш 

мекунанд, ки анвои онро бењтару бештар кунанд, то тавонанд аз аввали бањор то 

охири тобистон аз анвои он истифода карда, зиндагиашонро таъмин намоянд. 

Инак, дар шевањои љанубӣ ва љануби шарќӣ навъњои ангур дар заминаи 

калимасозии анъанавии забони тољикӣ ба вуљуд омадаанд ва барои фаррохтар 

шудани хазинаи луѓати шевањо замина сохтаанд.  

Ягона калимаи содае, ки навъи ангурро ифода мекунад, вожаи кишмиш 

мебошад, ки ба ду маънӣ: “ангур” ва “мавизи ангур”дар тамоми ќаламрави 

форсизабонон истифода мешавад. Ин калима дар “Фарњанги тафсирии забони 

тољикӣ” чунин шарњ ёфтааст: “навъи ангури майдаи бедонак; мавизи ин ангур: 

кишмиши зард, кишмиши сиёњ” [ФТЗТ, 2008, 615]. Дар “Фарњанги форсӣ ба 

русӣ” њамчун “کشمش кешмэш, изюм” тарљума шуда, анвои он “кешмэше офтобӣ -

высушенный на солнце”, “кешмэше бидонэ-изюм без косточек”, “кешмэше 

полоу- сорт мелького изюма (для плова)”, кешмэше шаќорӣ- сорт хорасанского 

изюма” [ПРС, 1983, 330; 469 ،1389ال، فرهنگ ام  ] оварда мешавад, ки аз мављудият ва 

зарурати њаётии ин растанӣ гувоњӣ медињад. 

Калимањои сохта тавассути пасванди -ú //- гú ва асосњои гуногун (шумора, 

исм) сохта мешаванд, ки маъноњои давомнокии рӯзњои пухтани ангур, 

мансубияти макони (минтаќави)-и вай ва ё мансубияти ангур ба шахси 

ихтироъкунандаи онро нишон медињанд: чилгú (Вќ., Ќ.) чиллагӣ, як навъи 

ангури пешпазак: ангъри чилгú мо-да њаст (Пв.); тагобú//таговú (Шк.) навъи 

ангур, ки ба минтаќаи Тагоб нисбат дорад; шибирѓунú (Ќ.) навъи ангури 

сиёњтоби бедона, ки токаш аз Шибирѓон (Афѓонистон) оварда шудааст; 

бахтийорú (Књ.) ангури пешпазак, ки шояд аз минтаќаи Бахтиёр (Эрон) 

овардаанд; њисайнú (Вќ.) њисайнио и сол нú наъбастан (Гх.). Навъи њисайнú 
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имкон дорад, ки аз минтаќаи Њусейнияи Эрон омада бошад ва ё шояд номи 

ангурро аз рӯйи шахси ихтироъкори он гузоштаанд. Анвоъи шибирѓунú, 

бахтийорú ва тагобú намуди ибора-истилоњ надоранд, предметонида шудаанд, 

вале њисайнú ва чилгú дар шакли ибора низ меоянд: ангури њисенú (Вќ., Ќ.); 

ангури чилгú// чългú (Вќ.): ангуройи чилгú унља тъйор шъдан о? (Кб.). 

Аз тариќи калимањои мураккаб њам вожањои зиёде сохта шудааанд, ки номи 

онњо вобаста аз аломату сифатњои онњо: њаљми ангур, ранги он, монандиаш ба 

дигар ашё ва ѓайра вобаста аст. Албатта, њамаи калимањои ин гурӯњ ба шеваи 

љанубӣ ва љануби шарќӣ марбут нестанд “кисми зиёди онњо унсурњои 

умумињалќӣ бошанд, ќисми дигар ба хазинаи лексикаи хоси ин шева тааллуќ 

доранд. Ба мисли чочи уштур (Књ.), говангур (Шк.), гурдай гов, лал (Књ.). 

Метавон гуфт, ки љараёни ташаккули лексики-грамматикии чочи уштур ва 

говангур то андозае ќатъ ёфтааст, яъне онњо ба сифати истилоњ як ќадар 

мустањкам шудаанд, њарчанд ки аз рӯйи сохт акси якдигаранд. Алалхусус, 

говангур аллакай ба кадом предмет тааллуќ доштани калимаро конкрет карда 

меистад. Љузъи гов маънии маљозӣ дошта, ба калон-калон будани донањои ангур 

ишорат мекунад” [Љӯраев, 1980, 184.]. Дар њаќиќат дар шевањои љанубӣ ва 

љануби шарќӣ калимањое мављуданд, ки ба маънии “калон, бузург” истифода 

шудани вожаи “гов”-ро далолат мекунанд: говсар каллакалон; говмалах малахи 

калони сабзтоб; говзамбур//говзамбър занбӯри ало; говкусик// говкусък (Вќ., Ќ.) 

пиллаи калон-калон; говқъч: говқъч кардан (Дарвоз) бо як дам хӯрдани об; 

говбинú (Ванљ) биникалон. 

Дар баробари вожањои говангур ва гурдай гов ибора-истилоњи ангури мили 

гов (Шк.) низ чун ифодакунандаи як навъи ангури калони сурхи дарозрӯя 

истифода мешавад. Навъи лал бошад, дар шакли калимаи сохта: лалú (Вќ.), 

мураккаб: лалангур, лаعлангур (Ќ.) ва њам дар шакли ибора-истилоњ: ангури лал 

ангури лаъл; ангури лалú (Шк.) роиљ мебошад ва ин гуна ангур дар љойњое 

парвариш мешавад, ки камоб аст. Аз шакли калимањо равшан аст, ки унсури лал 

шакли ихтисории «лалмӣ» аст ва номгузории он ба шакли парвариш мансубият 

пайдо мекунад. Кишти ин гуна зироатњои лалмӣ дар байни мардум аз ќадим 
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ривољ дорад ва мисли «гамдуми лалмӣ», «тарбузу харбузаи лалмӣ» мутадовил 

мебошад. Вобаста ба ранг, њаљму андоза, монанд будан ва ѓайра калимањои 

зерин мушоњида шуданд: савзинаъгъл (Ќ.) навъи ангури пӯстнафиси нињоят 

ширин; сийангур//сийањангур (Вќ., Шк.) ангури сиёњ; съфедангър (Ќ.) як навъи 

ангури сафедчатоб; гърдангър (Ќ.) ангури лӯндаи калон-калон.  

Вожаи љавз арабӣ буда [Назруллоњи, 1992, 41], дар забон маънии чормаѓзро 

дорад ва дар шеваи љанубӣ ва љануби шарќӣ љавз номи навъи ангурро далолат 

мекунад. Бо ин калима ва пасвандњои -ú, -ак ва -акú калимањои нав сохта 

мешавад, ки амалан як маъноро далолат мекунад: љавзакú (Ќ.) // љавзойú// 

љавпазак (Шк.), ки сохти морфологиашон сохта ва мураккаб мебошанд. Дар 

китоби “Топонимияи водии Кешруд” омадааст: “Љавз яке аз дењањои бостонии 

водии Кешруд буда, дар ќисмати љанубу ѓарбии ноњияи Китоб мавќеъ дорад. 

...Љавз, дар воќеъ дењаи куњан мебошад ва маънии макони чормаѓзро дорад” 

[Њомидов, 2002, 44]. Калимаи љавз дар лањљаи Бухоро ба маънии “чормаѓзи 

њиндӣ, ки барои табобати фишори хун истифода мекунанд” шарњ ёфта, вожаи 

љавзо, ки асоси калимаи љавзойú мебошад, шарњи дигар дорад: “арх. номи 

моњест, ки аз 23-юми май то 24-уми июн давом мекунад” [Мањмудов, 1989, 273]. 

Дар шеваи “Љабал-ул-сирољ” (шимоли Афѓонистон) бо семантикаи: “љавзо моњи 

сеюми таќвими афѓонӣ” [Обидов, 1977, 169] роиљ аст. Ин маънињо дар дигар 

луѓатномањо њам омадаанд [ФЗТ, 1969, 764; Розенфелд, 1982, 56]. Хулоса, ки 

номи ин навъи ангур ба ваќти пухта расидани меваи он робита дорад. Дар 

баробари калимањои содда, сохта ва мураккаб дар шакли ибора-истилоњ 12 

навъи ангур мављуд аст. Номи онњо ба аломату хусусияти худи онњо: бедона, 

худрӯй, соњиби ранги сафеду сиёњ, нафис, хурд, сероб, монандӣ ва ѓайра вобаста 

аст. Навъњои ангури чиликак ва ангъри бедуна барои њамаи тољикон хусусияти 

умумиистеъмолӣ доранд. Дар лањљањои шимолии Кӯлоб ибора-истилоњоти 

ангури лъќак “ангури вайроншуда”; ангъри фахрú“ ангури њусайнии зардчатоб”; 

ангури зълфú“ навъи ангури сиёњтоби ширин”; ангури овак “навъи ангури 

сероб”; ангъри сафед “навъи ангури лӯндаи сафедчатоб”; ангъри сийайú“ навъи 

ангури сиёњчатоби лӯнда”; дар гурӯҳи лањљањои вахиёӣ-ќаротегинӣ ангури хасак 
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“навъ ангури майдахели зардчатоб”; ангури мундон “як навъи ангури сиёњи 

лӯнда”; ангури пъштагú“ ангури ёбоӣ”; дар лањљањои гурӯњи ќаротегинӣ ангури 

хамирак “навъ ангури пӯстнафис” мустаъмаланд.  

Барои ифодаи боѓи ангур дар шакли калимаи мураккаб вожаи ангърбоѓ ва 

барои ифодаи ангури пир вожаи къњнаангър//кънаангър (Шк.) дида мешавад: да 

Ѓъљовак ангърбоѓи калхосú шидай (Дб.); нав ай ангърбоѓ гърехтаст (Ёл). Вожаи 

шънгилак (Шк., Ғк.) ба маънии хӯшачаи хурди ангур истифода шавад њам шакли 

шингил роиљтар аст: йа-дъ шънгилак мундаст, ангър (Кан.). Дар шеваи љанубӣ 

ибораи ангури сагак истифода шуда, хеле серистеъмол аст, зеро вай 

ифодакунандаи навъи буттаест, ки мевањои кулӯлаи сиёњи хурд дорад ва 

хӯрданибоб набуда, дар заминњо бисёр мерӯяд. Калимаи хомток, ки 

умумиистеъмолист, исми амали марбут ба ангур буда, бо токбур задани 

навдањои барзиёд ва чиндани баргњои токро барои расидани офтоб ва њаво ба 

хӯшањои ангур мефањмонад: њами вахт хомток менем (Шм.). 

Дар шеваи љануби шарќӣ анвои дигари ангур њам дида мешавад. Ин навъи 

мева дар Ванљ назар ба Дарвоз камтар аст. Ба ин љумла таваљљӯњ кунед: дар Ванљ 

кам гарама, дар Дарвоз пър–ай (Дарв.). Анвои он: сийаангÿр (Дарв.); ангÿр 

мешава чочи гов, бедуна, сийаангÿр; ангÿри бедуна: ангÿри бедуна дар мо би 

(Дарв.); ангÿри дъли гъндъшк (Дарв.); ангÿр аст шъкър, hъсайнú, дъли гъндъшк; 

ангурии чочигов (Ванљ, Дарв.): ангÿрои Назрибег ангури чочи гов–ан ангÿри 

хъшрӯ-н (Ванљ.); оли нав оварам ай амӯ ангÿри чочи гов (Ванљ.). 

Тавре ки маълум аст, дар забони давраи классикӣ барои ифодаи маънии 

ангур вожаи «раз» њам истеъмол мешуд ва воњиди луѓавии сохтаи «разбон» аз ин 

асос аст: 

На пайваста раз хӯшаи тар дињад, 

Гање барг резад, гање бар дињад. Саъдӣ. (ФЗТ, 1969,115) 

Калимаи раз бо маънии «ангур», «ангурзор» ва «дарахтзор» дар шеваи 

љануби шарќӣ фаровон истифода мешавад, ки аз нигоњдории хати таърихӣ 

гувоњӣ медињад, вале дар маводи шеваи љанубӣ дида нашуд: 1.ангур, токи ангур, 

ангурзор: оли бъреме дар аму разо дам бъзанеме, љой хъб-ай (Дарв.); ов дар разо 
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мерафт бърафтъм, бъгардундъм-ъш бай нау съни га-ра (Дарв.); 2. дарахтзор, боѓ: 

љой пърнињол-у пърдърахт-а раз гувамем (Ванљ.); ами бобийо-мун ни раз 

мегуфтан боѓ-а (Ванљ).  

Калимањои мазкур анвои нопурраи ангурњоеанд, ки дар марзу буми љануби 

Тољикистон парвариш мешаванд. Истилоњоти онњо дар минтаќањои дигари 

сокинони форсизабон фарќ мекунад, ки ба хусусиёти лексикии шевањои онњо 

вобаста аст. Масалан, дар гӯйиши кирмонии забони форсии Эрон навъњои зерин 

сабт шудааст: ангури брук, ангури тура, ангури собӣ, ангури аскарӣ, ангури леку, 

ангури лавча ( .37-36،1375محمود،  ). 

1.2.8. Номи анвои тут. Яке аз растанињое, ки барои ба вуљуд омадани 

вожањои зиёде дар забонамон мусоидат кардааст, дарахт тут ва меваи он 

мебошад. Тут калимаест, ки барои њамаи форсизабонон равшан аст. Дарахти тут 

ва меваи он, ки анвоаш гуногун аст, дар њаёти мардумон наќши бузург дорад. 

Агар аз танаи дарахт (дар шева: къндай дърахт) зарфњои њаётан муњим: табаќ, 

пиёла, чимча ва ѓайра созанд, баргаш барои кирмакпарварӣ ва хӯроки чорво дар 

хољагии ќишлоќ мањсулоти асосӣ мебошад. Дарахташ чун растании сояафкан ва 

шохњояш љињати сохтани чапар (шиѓ) ва ё барои сӯзишворӣ истифода мешаванд. 

Меваи он яке аз бењтарин неъматњост, зеро аз навъњои гуногунаш чун хӯрок, 

ширинї, нӯшокӣ ва талќон (тутпъс) истифода шуда, дар мушкилтарин њолатњо 

мардумро аз сахтињо наљот додааст. Ин аст, ки љињати баёни анвои меваи он 

истилоњоти зиёде ба вуљуд омада, барои ѓанӣ гардонидани сафи вожањои забон 

хизмат кардаанд. Номгузории анвои тутњо њам мисли дигар анвои меваљот ба 

аломат ва хусусиёти онњо вобаста аст. Дар амал мебинем, ки ранги тутњо сафед, 

сиёњ, сурх ва аз рӯйи њаљм, хушкию серобӣ ва монандиашон калон, хурд, ширин, 

ёбоӣ, бесамар ва ѓайра мешаванд. Ин аст, ки алоими номбаршуда, бар асомии 

онњо илњоќ шудааст. Баъзе аз калимасозию номгузорињо рамзию маљозӣ аст. 

Масалан, тути бедонаи ниҳоят ширинро ба хотири ширинию зебоияш бо 

истифода аз растании зебо ва ороишии “гул” гълтут, тути серобу шириш ва 

бенињоят хуштамъро ба маќоми шоњи тутњо лоиќ дониста шоњтут//шотут// 

шањтут ном гузошта бошанд, дар љойи дигар мебинем, ки љињати ифодаи тути 
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ёбоӣ бо истифода аз вожаи “хас” (гиёњи хушкшуда) хастут ва тути бесамарро бо 

вожаи нартут баён мекунанд, ки вожаи “нар” зотан на ба растанињо, балки ба 

љинси њайвоноту одамон марбут буда, зоянда нест ва номгузории мазкур 

маљозию мантиќист. Бо ин њол, истифодаи морфемаи луѓавии наркин на танњо 

тут, балки барои ифодаи пояи бењосили сабзавот: сабзӣ, пиёз ва ѓ. њам мебошад: 

савзи-йа њама-ш наркин шидаст (Мт.). Маљмӯан, калимасозии анвои тутњо 

мантиќӣ сурат гирифта, дар шакли калимањои сохта, мураккаб ва ибора-

илтилоњот зуњур намудаанд. Дар аксарияти истилоњот воњиди луѓавии тут 

иштирок мекунад ва њудуди интишори онњо гуногун аст. Воњиди луѓавии шоњтут 

// шотут // шањтут барои њамаи тољикон хусусияти умумиистеъмолӣ дорад, аммо 

анвои дигаре аст, ки ба номи мањалњо, шахсони алоњида ва хосиятњои мањаллии 

анвои тут вобаста аст. Масалан, дар гурӯҳи лањљањои ќаротегинӣ съфедтут; 

сийатут//сийањтут; нартут; бурпъштак: ай бурпуштак мавиз мекънан; рахштут 

“тути донадори нињоят ширин ва рангоранг”. Навъи рахштут дар лањљањои 

шимолии Кӯлоб бо воњиди луѓавии гълтут ифода мешавад ва барои ифодаи ин 

ду вожа дар ин гурӯњи лањљањо (ќаротегинӣ ва шимолии Кӯлоб) калимаи 

лухú//лъхú низ мутадовил аст: лъхú-ра гълтут-ъш ни меган (Дљ.). Калимаи 

лухú//лъхи дар гурӯҳи лањљањои ѓарбии Кӯлоб низ мутадовил аст: ай лухú 

ширинú мекънан, ай бурпъштак мавиз мекънан (Ял.). Њамчунин дар лањљањои 

шимолии Кӯлоб сърхтут; зоѓтут “тути калони донадор”; калатут “тути лӯнда-

лӯндаи калон”; тутмайиз “тутмавиз, тути хушк” дида мешавад, ки хоси њамин 

лањљањо мебошад. Воњиди луѓавии хастут “тути ёбоӣ” барои лањљањои 

ќаротегинӣ ва шимолии Кӯлоб муштарак мебошад. 

Аз анвои номбаршуда навъњои шоњтут//шотут// шањтут, гълтут, калатут,  

нартут,  съфедтут,  сийатут//сийањтут, бурпъштак, сърхтут дар шакли ибора 

истифода намешаванд, њарчанд ки мантиќан тути съфед, тути сийа, тути сърх, 

тути бур мисли “ангъри сафед, ангъри сийа”, ки болотар тањлил шуд, гуфтан 

мумкин аст. Масалан, дар гӯйиши кирмонии забони форсии Эрон тути сийоњ  

дар баробари шоњтут бо маъноњои мазкур истифода мешавад [ 1375،66صفاری،  ]. 

Баёни гълтут, калатут, шоњтут ва нартут дар шакли ибораи “тути гъл”, “тути 
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кала” (сар), “тути шоњ”, “тути нар” ва ё бо иваз кардани љойи муайянкунандаю 

муайяншаванда њам бемантиќ ваба меваи тут марбут намешавад. Дар баробари 

ин, вожањои лухú//лъхú, рахштут, хастут тавассути ибора њам ифода мешаванд, 

ки дар сохтани муайянкунандањои ду вожаи баъдӣ пасванњои -ак ва -акú 

сањмгузоранд: тути лухú//лъхú (Вќ., Ќ., Шк.); тути рахшак; тути хасакú (Шк.) 

тути пайванд нашуда. Н.Гадоев дар бораи мављудияти навъњои иброњимхунӣ, 

мълес ва течки [Гадоев, 2012, 83] дар лањљаи Тагнов (Љк.) хабар медињад.  

Мисли дигар анвои растанињо барои ифодаи асомии тут як идда ибора-

истилоњот муравваљ аст. Меваи тутро ба марворид ва ё ба биринљ монанд карда, 

онро дар асоси монанди ба ин ашё дар лањљањои шимолии Кӯлоб тути марворúд 

ва тути бъринљак “тути хурд-хурди донадор” ном нињода бошанд, навъи дигарро 

аз рӯйи дараљаи њосилаш тути дъбањр хондаанд. Номи навъи тути мењтољú (Ќ.) 

ва тути пайвандú (Шк.) гувоњи он аст, ки аввалӣ ба ихтироъкори тут ва дуюмӣ ба 

амале, ки бо тут анљом ёфтааст вобастааст ва ин тарзи номгузории анъанавист. 

Анвои тути дъхтарчин дар лањљањои ќаротегинӣ ва тути дасчин//дъсчин дар 

гурӯҳи лањљањои вахиёӣ-ќаротегинӣ як маъно дошта, ба “тути аз дарахт бо даст 

чидашуда” далолат мекунанд.  

Дар таркиби тути лаълú (Шк.) ба маънии “навъи тути сурхчатоб” вожаи 

“лаъл” дида мешавад, ки вай дар таркиби калимаю иборањои ифодагари анвои 

ангур: лалангур,  лаعлангур, ангури лал, ангури лалú низ мушоњида шуд. Ќаблан 

баён шуд, ки дар таркиби вожањои навъи ангур калимаи “лал ва лаъл” ба навъи 

лалмӣ будани ангур далолат мекунад. Аммо дар таркиби тути лаълú навъи тут 

бо такя ба калимаи “лаъл” ба вуљуд омадааст ва маънии “тути сурхчатоб”-ро 

дорад. Сайри таърихӣ гувоњӣ медињад, ки баромади калимаи “лаъл” дар 

калимањои лаعлангур ва тути лаълú фарќ мекунад. Барои шарњи навъи ангур 

гунањои лалангур,  ангури лал ва ангури лалú кӯмак менамоянд ва шоњиданд, ки 

аз онњо њамсадои “м” ба хотири осонбаёнӣ ба ќонуни савтии њазф гирифтор 

шудааст. Љињати фарќи онњоро фањмидан ба мо “Фарњанг” [ФЗТ, 1969, 592] 

кӯмак мекунад: “лалмӣ кишти ѓаллаву дона, ки аз ѓайриобёрӣ, танњо ба воситаи 

оби барфу борон ба амал меояд”. Аммо дар баёни “лаъл” дар ибораи тути лаълú, 



38 
 

  
 

ки “лаъл” ба семантикаи “сурхчатоб” далолат дорад, фикр дигар аст. “Фарњанг” 

[ФЗТ, 1969, 597] иброз менамояд, ки: “лаъл шакли арабишудаи лол санги 

ќиматбањои сурхранги дурахшон” аст. Аз ин шарњ ба хулосае омадан мумкин 

аст, ки калимаи лол баромади тољикӣ дошта, маъниаш “сурх” аст ва нек назар 

намоем дар калимањои “лола” ва “лал” (тапак баъд аз сӯхтан сурх мешавад) 

маънии сурхии онро мебинем. Пас тути лаълú ба маънии “тути сурхчатоб” 

таърихи дуру дароз дошта, зуњуроти забони иљтимоъ аст. 

Дар фарњангњо калимаи ревич дида намешавад, аммо вожаи “ревољ (бо 

ишора ба “ревос)” ба маънии чукрӣ меояд [ФЗТ, 1969,134; ФТЗТ, 2008,159]. Дар 

забони яѓнобӣ шакли рена истифода мешавад [ФЯТ, 2008, 167], ки шояд аз рӯйи 

монандї ба он ибора-истилоњи ифодакунанадаи навъи тут: тути ревич дар 

лањљањои шимолии Кӯлоб сохта шудааст ва “тути дарозрӯяи бедонаи сершираи 

болаззат”-ро ифода мекунад. Лексемаи ревич ба гунањои ревъч (Шк., Љк.), рубич 

(Ќ.), ръвич (Ѓк.) ва шакли мураккаби ревичов// ревъчов (Љк., Шк.) номи таоми аз 

орд, шир ва равѓани маскаву заѓир тайёршударо низ мефањмонад, ки аз 

сермаъноии он дарак медињад. 

 Навъи тути балхú тути бедонаи сафеди нињоят ширину калон-калонест, ки 

ширааш зиёд мебошад ва номгузориаш ба минтаќаи аслии бобоияш (Балх) 

мебарад. Ин навъи тут ва навъи тути хасак дар лањљањои Бухоро њам истифода 

мешавад ва мувофиќи маълумоти М. Мањмудов ва Б. Бердиев дар ин лањљањо 

воњидњои луѓавии тути марворитак (тути сафеди ширин) ва тути хурӯзак (ба 

маънои тути хасак) муравваљанд, ки аз унсурњои луѓавии фарќкунанда 

мебошанд [Мањмудов, Бердиев, 1989, 217]. Дар луѓатномаи лањљавии В. С. 

Расторгуева ва А. З. Розенфелд доир ба воњидњои луѓавии ифодагари тут ва 

анвои он чизе гуфта намешавад [Расторгуева, 1963; Розенфелд, 1982]. 

Яке аз тутњое, ки номи ихтироъкорашро гирифтааст, тути мъзафарú (Шк., 

Љк.) мебошад, ки навъи тути донадор аст ва дар шеваи љануби шарќӣ низ 

мутадовил мебошад. Дар шеваи љануби шарќӣ анвои тут каме фарќ мекунад, 

њарчанд роњњои сохташавии истилоњот мисли шеваи љанубӣ аз рӯйи аломати 

бедонагию серобӣ ва ё ба номи шахсу мањалу минтаќа ва ѓ. вобаста аст: тути 



39 
 

  
 

мъзафарӣ (Ванљ); тути бедуна//тути ведуна (Дарв.); тути малбед (Дарв.) туте, ки 

мевааш рахњои сиёњранг (малла) дорад: тути малбед пър би ун пештаро, угам 

шърини-шун мељушунтем (Дарв); тути овѓуч (Ванљ)тути нимпази бемаза (гӯё дар 

об ѓутондагӣ); тути рованӣ навъи тут, ки ватанаш аз дењаи Рованд (Ванљ) аст; 

тути шайхӣ (Дарв) туте, ки мевааш калон-калон аст.  

1.2.9. Номи анвои чормаѓз. Дарахти чормаѓз њам яке аз дарахтони 

њосилдињандаест, ки дар њаёти мардумон наќши муњим дорад ва барои тамоми 

мардуми Тољикистон фањмою умумист. Ин калима мисли дигар анвои меваљот 

њам номи дарахт ва њам номи меваашро ифода мекунад. Дар забони форсӣ ин 

маънї бо калимаи گردو (герду) ифода меёбад [ПРС, 1983, 390]. Доир ба чормаѓз ва 

истилоњоти марбут ба он дар шеваи љанубӣ профессор Ѓ.Љӯраев баён месозад, ки 

«вобаста ба чормаѓз калимањои зерин ба назар расиданд: калила//калела// кълела 

(Ќ., Вќ., К.); парѓеч (Шк.); лаѓ (Љк); курак (Шк., Ѓк.), кърък (Шк.). Табиист, ки 

њамаи ин калимањо ба ивази «чормаѓз»-и адабӣ намеоянд, зеро дар шеваи љанубӣ 

худи чормаѓз серистеъмол мебошад. Калимањои зикршуда бештар ба таркиби 

чормаѓз оиданд. Бо вуљуди ин, баъзе аз инњо гоњо њуќуќи иваз кардани 

«чормаѓз»-ро мекунанд. Масалан, калимаи калила ба ду маъно меояд: 1) 

чормаѓзи нопухта умуман; 2) пӯсти чормаѓзи нопухта хусусан. Мисолњоро зењн 

мемонем: йа ќишлоќ рафтъм, се-чорта калила хурдъм хонайи котиби калхоз 

дъста-м съп-сийа шида монд (Шк.); калела, ки пухт, мекафа (В. Ќ.)» [Љӯраев, 198, 

184]. Боз як мисол дар таќвияти ин фикр: авал кълела-ра дъкафон менем-у мағз-

ш-а гирифта мековем, мехърем (Ҳак.). Илова ба ин, дар маводи дасти мо 

калимаи кълела: ба маънии «гирд» берун аз доираи истилоњоти марбут ба 

чормаѓз низ истифода шуда, шакли дигари вожаи «кълула»-ро ба ёд меорад ва 

шояд њарду як калима буда, аз «кулула-гирд, доира» маншаъ гиранд: сърх-ъш 

дъроз-у съфет-ъш кълела (Пв.). Бо ин асос вожаи мураккаби калеладандон (Тқ.) 

ба маънии дандонҳои роғи калон ва бадшакл низ сохта шудааст. 

Дар шеваи љанубӣ калимаи чормаѓз муродифњои чормаѓ//чомаѓ (Вќ., Ќ., 

Шк.)// чомоѓ// (Љк.)// чомоќ (Књ.) дорад: њами чормаѓ бъсйор гъръфта бъд (Ёл). 

Дар шакли калимањои сода ва сохта бо пасванди -ú ва –ак вожањои ќоѓат (Љк.) // 
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ќоѓатú //ќоѓотú // ќоѓатак чормаѓзи пӯчоќнафиси сермаѓз (Ќ.) вохӯрдем, ки аз 

рӯйи монандиаш ба «коѓаз» ба вуљуд омадааст. Навъи мағзú дар лањљањои 

шимолии Кӯлоб аз рӯйи нафисии пӯчоқ ва сермағз буданаш номгузорӣ шудааст: 

чормағз-ъш ҳама-ш мағзи-йай (Хов.). Барои ифодаи чормаѓзи пучак (бемаѓз) дар 

лањљањои ќаротегинӣ вожаи типи мураккаби ќоќмаѓзак // ќомаѓзак мустаъмал 

аст, ки семантикаи пуччакро ба пуррагӣ медињад. 

Њамчунин, навъњои чормаѓз бо ибора-истилоњ њам ифода мешаванд, ки 

номи онњо мутобиќи хусусиёти муайянкунандањо гузошта шуда, дар асл чун 

синоними воњидњои луѓавии ифодакунандаи навъњои чормаѓз мебошанд: 

чормаѓи курак “чормаѓзе, ки маѓзаш аз пӯчоќаш ба осонӣ људо намешавад” дар 

гурўњи лањљањои вахиёӣ-ќаротегинӣ; чомаѓи лула “чормаѓзи лӯндаи калон”; 

чомаѓи имелú//њамелú (Ќ.) “навъи чормаѓз, ки пӯчоќаш нињоят нафис буда, маѓзи 

он намоён аст; чомоќи ќоѓотú “навъи чормаѓз, ки маѓзаш аз пӯчоќ ба осонӣ људо 

мешавад” дар лањљањои ќаротегинӣ ва чомоѓи пучак “чормаѓзи пуччак” барои 

шеваи љанубӣ умумиистеъмол аст. Яке аз вариантњои истилоњии чормаѓзи курак 

вожаи чъкума (Вќ.) мебошад. Анвои чормаѓзи курук// кърък, чормаѓзи амелú дар 

шеваи љануби шарќӣ низ мустаъмал аст. Дар баробари ин бо ибора вожањои 

ифодакунандаи анвои чормаѓз дар шеваи љануби шарќӣ инњоянд: чормаѓзи ѓъз, 

чормаѓзи ѓузнулу, чормаѓзи фълхок [Розенфелд, 1956, 264; 1964, 88]. 

Вожањои марбут ба њолатњои гуногуни чормаѓз аз ќабили хомӣ, каммаѓзӣ, 

бемаѓзӣ, кирмхӯрдагӣ, њолати сиёњшавӣ ё пухта расидани он бо воњидњои 

луѓавии алоњида баён мешаванд. Ин ќадар таваљљӯњ ба чормаѓз, аз як тараф, 

гувоњи ќадру ќимати ин растанӣ ва меваи он барои њаёти мардумон бошад, аз 

тарафи дигар масъалаи ба вуљуд омадани истилоњот, чун вожањои соњавӣ, љињати 

бароварди ниёзњои забонии мардумон ањамияти бузурги таърихӣ дорад. Ба 

вуљуд омадани истилоњот таваккалӣ нест. Тавре ки мебинем, маънии калимањо 

шањодат медињанд, ки мардум дар асоси усулњои сайќалёфтаи калимасозии 

забонамон, аломату хусусиёти махсуси ин ё он мањсулотро ба назар гирифта, 

номи мувофиќе мегузоранд, ки аз забон ба забон гузашта, тӯли садсолањо шакл 

гирифта, меоянд. Аз тањлили онњо бармеояд, ки дар аввал аз таркибњо, иборањо 
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ва ё вожањои мураккаб сохта шаванд њам, ба гузашти айём суфта шуда, ба 

калимаи рехта табдил мешаванд. Масалан, морфемаи луѓавии нолахка ба 

маънии «чормаѓзи хом» дар гурӯњи лањљањои љанубии Кӯлоб маъмул аст. Ба 

фикри мо ин вожа бо пешванди но-, исми лах (лахт) ва феъли ка (кардан) сохта 

шудааст. Дар ин љо но- инкорро мефањмонад. Маълум аст, ки калимаи лахт ба 

маънии «сахт, мунљамид» истифода мешавад. Пас нолахка яъне «нолахткарда» 

«сахт нашуда, хом» гуфтан аст, зеро бар хилофи дигар мевањо чормаѓз њамгоме 

мепазад, ки њам пуст ва њам маѓзаш сахт шавад. Калимаи парѓеч (Шк, Вќ., Ќ.) // 

парѓечак (Ќ., Шк.) њам суфта шудааст, маънии «маѓзи нопухтаи чормаѓз»-ро 

мефањмонад, бо вуљуди он ки исми амал аст, яъне «ѓељидани пару пуљоќ»-и 

чормаѓз ё равшантар гӯем бо ягон олати нӯгтез кофта гирифтани маѓзи чормаѓзи 

норасидаро далолат мекунад. Вожаи дањаљак (Ќ.) - «чормаѓзи пухтае, ки њанӯз аз 

шох чида нашудааст», дар ќолаби маъмули калимањои мураккаби омехта сохта 

шудааст: дањаљак шид чормаѓ, акъ мечинем (Кањ.). Навъи параѓ//пъраѓ (Вќ., Ќ.) 

ба асоси калима «пара» -нимаи чормаѓз, аз як ду њиссаи чормаѓз далолат мекунад 

ва ин вожа ба дигар меваљот њам дахл дорад: дъ параѓ харбуза хърдъм (Љс.); йа 

параѓи сев ку? (Яр.) Анвои пучак (Вќ.) ба пучу бемаѓз будани мева гувоњӣ дода, 

на танњо ба чормаѓз, балки ба бодому писта ва зардолуњо њам мансуб аст, вале 

болотар дидем, ки зардолуйи пучак на маънии «пуччак», балки маънии 

«пажмурда»-ро далолат мекунад. Бо иштироки вожаи пуччак дар лањљањои 

ноњияи Китоб воњиди луѓавии мураккаби калапуччак// калапучак ба маънии 

«чормаѓзи кирмхӯрда, пуч ва хушкшудае, ки дар шохи дарахт меистад» 

[Мањмудов, 1978, 173] сохта шудааст, ки аз ќаробати маъноии калимаи сохтаи 

пучак дар шеваи љанубӣ гувоњӣ медињад. Навъи сийакъсак// сийањкъсак (Вќ, 

Шк., Љк.) ба сиёњшавию пучии чормаѓз ва навъи солък ба яксолагии чормаѓз 

гувоњӣ медињад. 

Воњидњои луѓавии дигар низ тавассути вожаи чормаѓз сохта шудааст, ки як 

кунљи холии хазинаи луѓати шеваро пур мекунанд: чормаѓќањак// чормаѓкаак (Ќ.) 

як навъи растанӣ, ки барги он ба барги чормаѓз шабоњат дорад; чормаѓзор 

чормаѓззор. 
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1.2.10. Истилоњоти марбут ба дўлона, санљид, анор ва анљир. Ин анвои 

дарахтони мевадор доираи камтари истилоњотро фаро мегиранд. 

Номи анвои дўлона. Дар шеваи љанубӣ ва љануби шарќӣ ба гунањои дулона // 

дълона // дълуна истифода шуда, дар асл умумиистеъмол аст: девна тори дълуна 

бърумаай (Дљ.). Анвои он, асосан, дар шакли ибора-истилоњ мутадовил 

мебошад. Истилоњот ба ранг ва монандии мева ба ашё вобаста мебошад: 

дълонайи зирак «дӯлонаи зарди калон-калон»; дълонайи сагак «дӯлонаи кӯҳии 

сурхчатоб»; дълунайи сърхак «дӯлонаи сурхчатоб»: дулонайи сърхак воре 

чортаркай-у дъмчък-ъш дърози балар-ай (Ғеш); дълунайи сийоҳак «навъи 

дӯлонаи сиёҳчатоб». 

Номи анвои санљид. Ин дарахт дар њаёти мардумон ањамияти ѓизоӣ ва 

табобатӣ дорад. Бо вожаи умумиистеъмолии санљит//сънљит ифода мешавад. Дар 

маводи мо ду навъи он дар шакли ибора омадааст, ки вобаста ба тарзи 

парваришаш номгузорӣ шудааст: санљити боѓú (Шк.) санљиди боѓӣ: сънљити 

боѓи-ш лулатар-ай (Нр.); сънљити зоѓак (Вќ., Ќ., Шк.) санљиди кӯњӣ (ёбоӣ). 

Номи анвои анор. Ин вожаи умумихалќӣ аст. Ањамияти табобатӣ ва ѓизоӣ 

дорад. Дар шеваи љануби шарќӣ бештар дар шакли нор маъмул аст: ами норой 

мо амим сол ичи надохтан (Дарв.); норои мо пър шърин–ан (Ванљ); дар йак 

сабадча иља анор йовара би (Ванљ). Дар маводи мо ду навъи он мављуд аст, ки бо 

ибора-истилоњ баён мешаванд: анори сърхдуна «анори сурхдона»; анори 

сафеддуна «анори сафеддона», ки барои шеваи љанубӣ ва љануби шарќӣ 

умумианд. Боѓи анор тавассути калимаи мураккаби анорбоѓ (Дањ.) ифода 

мегардад: да пеши идора йаг анорбоѓ њастай, њамуља њайкали Амиршоев.  

Номи анвои анљир. Калимаи умумихалќӣ мебошад. Бо шаклњои анљир // 

йанљир дар шеваи љанубӣ ва љануби шарќӣ истифода мешавад: йанљир да адиро 

меша (Хон.). Тавассути ин вожа калимаи анљибор (Нуш.) бо маънои навъи алафи 

кӯњӣ, ки баргњои хурд дорад, сохта шудааст.  
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1.3. Номи анвои дарахтони бемева 

2.3.1. Калимаву истилоњоти умумӣ. Масъалаи таъмини васоили зиндагӣ 

тавассути чӯб сабаб шудааст, ки мардум таркиби луѓаташонро бо вожањои 

марбут ба дарахтони бемева такмил дињанд. Ин аст, ки аз ќадим ба дарахт ва чӯб 

ањамияти махсус дода мешавад. «Дар форсии миёна мафњуми дарахт бо се вожа 

«draxt», “dār”, ”vаn” баён мешудан.Dār, ав. dāru, ф.н. dār; имлои дигари пањлавии 

он dāru, п.м. d'lwgwzrg «дарахти бузург». Аз таърихи корбурди вожаи мазкур ва 

маънои дувуми он – «чӯб» метавон ба ин натиља расид, ки dār «дор» аслан дар 

мавриди дарахтони бесамар ва барои чӯб истифодашаванда ба кор мерафтааст» 

[Саймиддинов, 2001, 96-97]. Барои ифодаи номи умумии дарахтон истилоњи 

барои њамаи тољикон маъмул “доръ дърахт” истифода мешавад. Дар канори ин 

дар шеваи љанубӣ ифодаи дол-ъ дърахт ва дар шеваи љануби шарќӣ дов-у дърахт 

роиљ аст: барои дов-у дърахт-ъш фанд-ъш каран, оли рафтаст, дар йак љой рахдú 

шъстаст, бо то дов-у дърахт мекъна, ки мемъра мерава бечора (Роѓ). 

Дар ташаккули воњидњои луѓавии марбут ба дарахтони бемева ва ба истилоњ 

сояафкан калимањои “бед” ва “тирак” (яке аз анвои сафедор) фаъоланд, ки аз 

унсурњои адабӣ њисоб меёбанд. Доир ба дараљаи интишори калимаи сафедор дар 

шеваи љанубӣ профессор Ѓ.Љӯраев менависад, ки “дарахтони људогонае, ки 

барои њамаи тољикон маълуманд, дар шеваи љанубӣ баъзан номњои гуногун 

гирифтаанд. Масалан, дар ифодаи сафедор ё њамљинси он калимањои арعар 

//арعара ва тирак ба назар мерасад. Табиист, бештар калимае, ки дар нутќи 

шевагӣ бо вариантњои гуногун дучор меояд, њудуди васеи истеъмол дорад” 

[Љӯраев, 1980, 186]. Дар њаќиќат, бед, съфедор ва њамљинсаш тирак // терак бо 

доштани намудњои гуногун њудуди интишори васеътареро соњиб мебошанд. 

Ташаккули ин истилоњот дар заминаи вожањои мураккаб бо дар назар 

гирифтани аломату хусусиёти худи ин дарахтон ба сомон расидааст. Њудуди 

интишори васеъ ва истифодаи фаровони ин истилоњот гувоњи он аст, ки онњо бо 

вожањои сохтаашон дар лексикаи шева љойгоњи махсус доранд. Онњо, асосан, аз 

иборањо сохта шудаанд ва дар ќолаби вожањои мураккаб суфтаю 

сайќалёфтаанду хусусияти истилоњӣ зоњир карда, барои равшан баён шудани 
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матлаб кӯмак мекунанд. Анвои гуногуни дарахтони бед, съфедор ва тирак мављуд 

аст, ки чунинанд: 

2.3.2. Номи анвои бед. Дар густариши вожањои ин гурӯњ морфемаи луѓавии 

бед ба њайси калимаи асосӣ омада, навъи он аз рӯйи аломату хусусиёти марбут ба 

ранг ва хосиятњои барои рӯзгор доштаашон муайян мегардад. Дар маводи мо ин 

навъ бо вожањои мураккаб баён мешаванд: къндабед (Ќ., Ванљ) “танаи дарахти 

бед”: йа къндабед-а мебъридем, у-ра къндай љъвоз мекардем (Каб.); катбед (Вќ., 

Ќ.) навъи бедест, ки шохҳояш зудшикан мебошад; хингбед (Ќ.) навъи бед аст, ки 

пӯсташ хокистарӣ бошад; сийабед (Вќ) //сийањбед (Шк.) беди сиёњ; сърхбед (Књ.) 

як навъи бед, ки пӯстлохаш сурхчатоб бошад; калбед (Шк.) беди садамонанд; 

зарбед (Шк.) зарбед, дарахтест аз љинси бед, пӯсти он зардчатоб аст. 

2.3.3. Номи анвои “съфедор” ва њамљинсаш “тирак”: Ин растанӣ њам бо 

хосияти барои сохтмон доштааш машњур аст. Хеле баланд ва рост њаракат 

мекунад. Дар минтаќањои гуногуни љумњуриамон дида шуда, воњидњои луѓавии 

умумиистеъмоланд. Калимаи ар-ар барои шеваи љанубӣ ва љануби шарќӣ, вале 

бо тағйироти савтии عар-عар хоси шеваи љанубӣ аст. Вожаи мазкур дар 

“Фарҳанги тоҷикӣ ба русӣ” бо ибораи “пирамидальный тополь” [2006, 42] шарҳ 

ёфтааст”, ки аз мавҷудияти он дар забони адабии тоҷикӣ дарак медиҳад: عар-عар-

а реша-ш хела давидагист (Хов.). Дар шеваи љанубӣ вожаи девдор “навъи 

сафедор, ки танаш калтаи сершох аст”, ки бо пасванди -ча дар шакли девдорча 

њам роиљ аст: сутоо-ш ќади девдор ѓавс-ай (Хов.); тай деворча-да шишта бъдан 

(Дор.). Калимањои съфедтерак “сафедоре, ки пӯстлоќаш сафед аст”; састирак 

“навъи сафедор”; мирзотерак “навъи сафедор”: мирзотерак дъроз мешава (Тд.) 

дар гурўњи лањљањои вахиёӣ-ќаротегинӣ ва воњиди луѓавии тирак//терак асосан 

дар дар гурӯҳи лањљањои ќаротегинӣ дида мешавад: тирак рос меройа, боло 

тирако-ра мън гърди беда-да шинундагú (Њд.).  

2.3.4. Номи анвои дигари дарахтони бемева. Ба ин гурӯњ калимањоеро 

овардем, ки онњо навъи бисёр надоранд ва дар ташкили гурӯњи калимањои 

ифодакунандаи растанињои њамљинс фаъол нестанд, вале мањсулоти зарурии 

њаётӣ мебошанд. Дар байни инњо вожањои арча, савда (сада), туѓ воњидњои 
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луѓавии классикӣ мебошанд [ФТЗТ, 2008] ва барои њамаи тољикон маълуманд. 

Навъњои дарахти арча, сада, туѓ, сийадърах // сийањдърах, шулаш мутадовиланд. 

Воњиди луѓавии шингълич “навъи дарахти сӯзанбарг аз љинси арча” танњо дар 

лањљањои ќаротегинӣ; гунаи чолак ба маънии“бурс, арча” дар шимоли Кӯлоб ва 

гунаи чолък дар лањљањои ќаротегинӣ дида мешавад, ки хусусияти фарќкунанда 

дар талаффузи пасванди -ак мебошад. Вожаи бандък, ки сермаъно мебошад, аз 

рӯйи семантикаи “навъи дарахт, ки ба арча монанд аст» ва шулаш ба маънии 

«арѓувон, як навъ дарахте, ки гулаш сурхи баланд аст» дар лањљањои шимолии 

Кӯлоб истифода мешавад ва дар дигар гурӯњи лањљањо ба ин маънӣ роиљ нестанд. 

Калимаи ќараѓоч // ќариѓоч ба маънии «ќайраѓоч, сада, гуљум» хоси гурўњи 

лањљањои кулобии њисорӣ, лањљањои ѓарбӣ ва шимолии Кӯлоб ба шумор меравад. 

Вожаи умумиистеъмолии сада дар гурўњи лањљањои кулобии њисорӣ дар шакли 

савда талаффуз мешавад ва навъи туѓък «навнињоли дарахти туѓ» дар гурўњи 

лањљањои љанубии Кӯлоб мустаъмал аст. Бо калимаи «туѓ» вожаи туѓдона (Ѓк., 

Шк.) ба маънии «меваи дарахти туѓ» њам сохта шудааст. Ин калима дар шакли 

«доѓ» дар лањљаи Панљакент [Исмоилов, Ќањњоров, 1988, 20] мустаъмал аст.Дар 

ин љо вожаи сийадърах // сийањдърах «навъи дарахти сиёњпӯст» барои шеваи 

љанубӣ ва љануби шарќӣ муштарак мебошад. 

Калимањои дигаре низ мављуданд, ки барои ифодаи иллату бемории 

дарахтон, ифодаи шоху навдаю танаи онњо мебошанд, ки бо вожањои сода, сохта 

ва мураккабу ибора баён мешаванд: тањак (Вќ.) шоху навдањои поёнии дарахт; 

(Ин вожа ба маънии «поёнаки тухм» низ истифода мешавад: ку, тањак-ш-а бъдор, 

бъзанъм (Ёз.); тањпочагú (Ќ.) бехљаст, навдањои наврӯидаи бехи дарахт; ѓъжда 

(Ќ.) љойи барљастаи танаи дарахт: њаму ѓъждай чормаѓ пук-ай; къндаарча (Ќ.) 

танаи дарахти арча: дъ кас да болú къндаарча съвор шъдан (Ог.); деви дарахт 

(Шк.) як навъ иллати (нуќси) дарахт, ки мисли замбӯруѓ дар танаи он пайдо 

мешавад ва онро мехушконад. 
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1.4. Номи анвои зироатњои полезию ѓалладона 

1.4.1. Калимаву истилоњоти умумии ин гурӯњ. Таркиби луѓавии забон аз 

њисоби фаъолиятњои одамон ва машѓулияти онњо дар замин аз замонњои қадим 

ташаккул меёфт ва њоло њам њолати таҳаввул аст. Дар баробари дарахтони 

мевадињанда ва бемева дар њаёти мардум зироатњое, ки аз тарафи худи онњо 

ихтироъ шуда, кошта мешавад, ањамияти калон доранд. Дар ин бахш доир ба 

тањаввулоти луѓавии шева тавассути вожањои асосии ин гурӯњ таваќќуњ мешавад, 

ки аз инњо иборатанд: харбуза, тарбуз, каду, ѓалладона, љав, арзан, лўбиё,  нахӯд, 

љувормакка, пиёз, картошка ва лаблабу. 

Чанд калима тавлид шудааст, ки барои баъзе аз зироатњои мазкур хусусияти 

умумӣ дорад. Масалан, тъхмú (ад. тухмӣ) ифодагари донаи њамагуна гиёњу 

зироати кишоварзӣ мебошад. Бо њамин маънӣ ва барои нишон додани 

семантикаи навъи зотии баъзе аз њайвонот: асп, гӯсфанд њам истифода мешавад: 

аспи тъхмӣ да ипадаромо пър мешава (Сам.); њаму талѓир гуспанди тъхмú-йай 

(Шв.). 

Барои ифодаи «кӯчат, нињоли сабзавот: помидор, ќаламфур, карам, 

бодинљон ва ѓ.», ки аз як љой ба љойи дигар кӯчонда, шинонда мешавад, ду 

калима сохта шудааст. Калимаи белак // белакú // белъкú (дар гурӯҳи лањљањои 

ќаротегинӣ, вахиёӣ-ќаротегинӣ ва гунаи белдикú дар гурӯҳи лањљањои љанубии 

Кӯлоб ва вожаи парварда дар лањљањои шимолии Кӯлоб роиљанд ва њарду њам бо 

феълњои «шинондан» ва «кардан» истифода мешаванд: парварда кардем, наѓз 

бастак (Шх.). Морфемаи луѓавии парварда аз рӯйи маънии «пайванд, навдае, ки 

барои пайванд интихоб мешавад» њам мавќеи истеъмол дорад. Гунаи белъкú ба 

маънии «кӯчат» дар шеваи љануби шарќӣ њам мустаъмал аст: иза белъкий 

памидор йоваръм ай савхоз (Ванљ); йак тахти ката-ра пийоз белъки каръм, ай 

пийозой апай Саврú (Дарв.). Ба фикри мо, асоси калимаи белак вожаи «бед»  

мегуяд буда, -ак пасванди калимасоз аст ва ба мурури замон «бедак» - «нињоли 

хеле хурд» шакли «белак»-ро гирифтааст ва аз ин асос лексемањои белакú // 

белъкú ва белдикú тавлид мешавад. Тавре ки мебинем, њамсадои «д» дар яке аз 

вариантњои вожаи мазкур белдики боќӣ мондааст, ки гувоњи фикри болост. Дар 
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луѓатњои мављудаи забони тољикӣ ва асарњои шевашиносии дастраси мо доир ба 

шарњи калимаи мазкур маълумот дода намешавад, аммо дар шеваи љанубӣ ва 

љануби шарќӣ тарбеда (алафи юнучқа) ва коҳбеда (коњи юнучќа) истифода 

мешаванд, ки унсури асосӣ вожаи “бед” буда, -а чун пасванд омадааст, ки ин љо 

монандии юнучќа ба дарахти “бед” боиси ба вуљуд омадани вожањои нав 

шудааст.  

Калимаи палак//полак (Вќ.) шакли адабиаш «палак» барои ифодаи маънии 

«ќитъаи замини кошташудаи растанињои танобнавдаи пањнбарг: тарбуз, каду, 

харбуза, бодиринг ва ѓайра истифода мешавад. Асоси ин калима «пал» таърихан 

аз «пар» (болу пар) маншаъ мегирад ва маљозан «болу пар»-и зироатњои 

мазкурро нишон медињад. Бо пасванди -ак омада, дар шакли палак//полак 

маънии номбаршударо ифода мекунад. Бо феъли «давондан» (палак давондан) 

нашъунамо ёфтани зироатро мефањмонад. Вожаи сохтаи дила (аз исми дил бо 

пасванди -а) ба маънии маѓзи харбуза, тарбуз ва њатто нону дигар мањсулот 

мустаъмал аст: пучоќи харбъза-ра бъз-мон, дила-ш-а хъд-мон, тъх-ш-а мърѓ-мон 

мехъра (Нз.). Дар ин гурӯњ калимаи сохтаи ангуштак (Шк.) //ангъштак (Ќ.) 

маљозан ба маънии «гул партофтани каду, бодиринг, тарбуз, харбуза»-ро 

инъикос мекунад. Њамчунин, морфемаи луѓавии наркин маънии «пояи бењосили 

сабзавот (њамчун сабзӣ, пиёз ва ѓ.), пайкол (Вќ., Књ., Ќ., Шк.) палчаи зироат ва 

пайколу пийол зироатро мефањмонанд: савзи-йа њама-ш наркин шидаст (Мт.); 

тоза мезадем, ов медодем пайколи пийоз-а (Яр.); йак зан рафт овбандú, бай 

пайколо-ра (Њиљ.); пайкол-у пийол-ш-а бъхел-ъ гов-ш-а бъмакун-у шир-ш-а 

калапо кън (Нб.). 

1.4.2. Номи анвои харбуза. Луѓате, ки барои ифодаи анвои харбуза ва 

вожањои матбут ба он ба вуљуд омадаанд, зиёданд. Онњо калимањое мебошанд, 

ки номи анвои харбуза ва муњимтарин хусусияту аломати ин зироат: нопухта, 

ёбоӣ ва ё ширину болаззат буданро далолат мекунанд. Дар бунёди анвои ин 

гурӯњ вожаи харбуза камистеъмол аст. Ин вожањо сохта, мураккаб ва дар ќолаби 

ибора-истилоњ ба вуљуд омадаанд. Калимањои тарак (Љк.) //тарък // таракак (Вќ.); 

савча (Ѓк., Вќ., Ќ., Књ., Шк., Дарв;) // савчък (Ѓк.); хомак(Вќ., Ќ.) //хумак (Ќ.); 
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таварак (Ќ., Шк., Љк.) ба маънии харбузаи норасида, нопухта, хомак истифода 

мешаванд: ийоле савчък-ай, баде пъхт мийоръм-тун; њама-ш тарак-ай, њолú 

нопухтä-й.(Шк.); и-ш таварак бъдай њолú (Њч.). Асоси калимањои тарак // тарък // 

таракак; савча// савчък; хомак//хумак морфемањои решагии тар, савз (сабз), 

хом//хум мебошанд ва маљозан ба хом будани мањсулот далолат мекунанд ва дар 

шеваи љануби шарќӣ њам истифода мешаванд. Дар ин љо пасвандњои -ак//-акак, -

ча//-чък хурдиро нишон дода, дар ин замина ба маънии хомӣ њам далолат 

мекунанд. Вожаи «хумък» ба маънои «пояфзол» њам истифода мешуд, ки онро аз 

пусти њайвонот медухтанд ва бо ин семантика дар шеваи љануби шарќӣ ва дар 

гурӯҳи лањљањои вахиёӣ-ќаротегинӣ (бо доштани синонимии чоръќ) њам 

мустаъмал буда ва њоло бо пайдо шудани пояфзолӣ мудерни корхонаи ин гуна 

мањсулот аз байн рафтааст. 

Барои баёни анвои харбузањое, ки пухта расидаанд, мутобиќи маъёрњои 

калимасозии забони тољикӣ, дар ќолаби вожањои сохта бо пасванди –ӣ ва –ак ва 

мураккаби тобеъ лексемањо бунёд шуда, дар муомилотанд ва истилоњсози 

мантиќан мутобиќи хусусиёти дохилию берунии ашё мебошад. Ин анвоъ, 

аввалњо, тавассути иборањо ва њоло бо морфемањои луѓавӣ баён мешаванд, ки аз 

лексикализатсияи онњо дарак медињад. Бо вуљуди ин, баъзе аз онњо то имрӯз 

пурра лексиконида нашудааст ва бо ибора њам баён мегарданд. Дар сохтани ин 

навъи зироат на танњо вожањои аслии тољикӣ, балки вожањои иќтибосӣ низ 

иштирок мекунад. Масалан, бо вожаи сард аз забони арабӣ ва бӯрӣ аз ӯзбекӣ 

унсурњои тољикӣ њамроњ шуда, вожањои нав бунёд шудааст: сарда (Вќ.) харбузае, 

ки барои зимистон нигоњ медоранд; бурикалла (Ќ.) навъи сабзтоби хеле ширин. 

Дар байни анвои дигар вожањои ќандак “навъи харбузаи ширин”; чарсак “навъи 

серобу ширадор, ки хеле чарс аст”; шоњӣ “навъи бисёр бомаза” дар шеваи љанубӣ 

ва љануби шарќӣ муштарак истифода мешаванд. Аммо воњиди луѓавии 

зархарбъза “харбузаи зардчатоби ширин” дар шеваи љануби шарќӣ ва дар гурўњи 

лањљањои вахиёӣ-ќаротегинӣ ва вожаи осмахарбуза “навъи кабудчатоби пӯсташ 

захим барои зимистон” дар лањљањои ќаротегинӣ истифода мешавад. Вожаи 

осмахарбуза (осмонхарбуза) дар лањљањои Бухоро бо калимаи осмонӣ 
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[Мањмудов, 1989, 176] баён мешавад, зеро баъд аз љамъоварӣ онро бо гиёњи лух ё 

навдањои борики дарахтон баста, овезон мекунанд ва то зимистон меистад. Дар 

байни ин анвоъ ќандак боз бо ду маънои дигар низ мустаъмал аст. Аввал, 

болотар тањлил шуда буд, ки ба як навъи зардолуи нињоят ширин ва хушхӯр 

далолат мекунад. Маънои дигари ин калима харбузаќоќ мебошад: ќарив ду 

синтир ќандаки харбъза кардем (Хов.). Ин калима дар шакли ќоќандак дар 

лањљањои шимолии Кӯлоб низ роиљ аст ва унсури “ќо” мухаффафи “ќовун”-и 

ӯзбекӣ буда, муодили тољикиаш харбуза мебошад. Барои ифодаи ин маънӣ дар 

шакли ибора истилоњоти мавизи харбъза дар лањљањои ќаротегинӣ ва ќоќи 

харбъза дар гурўњи лањљањои вахиёӣ-ќаротегинӣ истифода мешавад, ки аз 

фарќњои истилоњии гурўњи лањљањо далолат медињад. Дар баробари ин, 

тавассути ибора истилоњоти зерин во мехӯрад, ки намудњои гуногуни харбузаро 

нишон медињанд. Аз љумла, истилоње, ки “навъи харбузаи зимистона”-ро 

мефањмонад, дар дар гурўњи лањљањои вахиёӣ-ќаротегинӣ вожаи сарда, вале 

њамин маънӣ дар лањљањои шимолии Кӯлоб бо ибораи харбъзайи сарда баён 

мегардад. Ибора-истилоњи харбъзайи барги най “навъи харбуза ширин”; 

харбъзайи сагак “харбузаи ёбоӣ”; харбъзайи турú “навъи харбуза”; харбъзайи 

њайитќарагú “харбузаи маѓзаш сурх” дар лањљањои ќаротегинӣ дида мешавад.  

Вожањои дигаре низ мављуд аст, ки дар баёни ќисмњои харбуза мусоидат 

мекунанд. Ин калимањо на танњо барои харбуза, балки барои дигар мањсулот низ 

мувозӣ хизмат доранд, ки аз серистеъмолию сермаъноии онњо дарак медињад: 

бийора (Ќ.) буттаи харбуза, тарбуз, бодиринг ва м. инҳо: се чор бийора харбъза 

коштем (Нав.); дав (Вќ., Ќ., Шк., Љк., Ѓк., Ванљ) дави ток, дави харбуза: соз раҳ 

бъгард, ки дави харбуза-ву тарбъз-а наљиқú (Ск.); дав-ъш ҳамуве, ки қил вори 

медава (Сам.). Калимањои банчък (Шк., Дарв.) // бандък (Шк.)// бандина (Қ.) дар 

ќолабњои гуногун сохта шуда бошанд њам, њар се “думчаи харбуза”-ро ифода 

мекунад: бандъки харбъза-ра тов метан, мепаза. Барои ифодаи пора, порча, тика, 

карч (тарзи буридани харбуза ё тарбуз) калимањои ќаламак (Књ.), тилим//тълим 

(Вќ., Ќ., Шк., Књ.) роиљ аст: ай њаму савча-т йа ќаламак те, бачам-да (Кпн.); дъ 

ќаламак харбъза-ву чор каламак тарбъз-а йа лањта-да пок-покú хърд-у халос кад 



50 
 

  
 

(Тӯда); йа тилим харбъза бъте (Б.). Бо феълњои кардан ва кашидан меоянд: 

харбъза-ра тилим къне (Ош.); њами тилим кашидъм-ъ дъ булак шъд.  

Љињати нишон додани њолатњои гуногуни харбуза калимањои дигар мављуд 

аст. Вожаи гирмгинú (аз морофемаи кирм ва пасванд) ду маъно дорад: а). харбуза 

ё тарбузи иллатнок; б). полезе, ки тоқа-тоқа баромадааст. Лексемаи верамърда 

(Ќ.) бошад, ба маънии палакмурда ва ё пажмурдагии харбуза ё тарбузест, ки пеш 

аз пухтан палакаш хушкида аст. Асоси ин калима вера//вира (Тег.) дар шеваи 

љанубӣ ба ду маънӣ истеъмол мегардад:а). решамайдаҳои дарахт; б). буттаи 

(палаки) харбуза, тарбуз, бодиринг, каду ва ғайра: верай харбъза пъчала шидай 

(Обл.); Истилоњи палакмърда ба маънии верамърда дар шеваи љануби шарќӣ 

мустаъмал аст. 

1.4.3. Номи анвои тарбуз. Вожаи тарбуз умумитољикӣ аст. Дар таркиби 

луѓавии шевањо анвои тарбузњое мављуданд, ки дар ин сарзамин кошта 

мешаванд. Мисли дигар анвои зироат дар ќолаби вожањои сохта (як навъ, ки бо 

пасванди -ак омадааст), мураккаб (се навъ) ва иборањо (4 навъ) ба вуљуд 

омадаанд. Сохтани калимањо аз рӯйи аломату хусусияти зоњирӣ: ранг, тамъ, 

замони пухтан (дер ё зуд) ва њаљми донањои тарбуз вобаста шудааст. Инак 

вожањо: регак “тарбузест, ки маѓзаш дар дањон мисли шакар пош хӯрда об 

мешавад” дар гурӯҳи кулобии њисорӣ; алатарбуз “тарбузи ало-було” ва бешдона 

“навъи тарбузи донамайда”дар лањљањои шимолии Кӯлоб ва вожаи сийатарбъз // 

сийањтарбъз “тарбузи пӯчоќаш сиёњ” дар шеваи љанубӣ ва љануби шарќӣ 

муштарак аст. Дар лањљањои ноњияи Китоб воњиди луѓавии каданг ба маънии 

“тарбузи дарозрӯя” роиљ аст, ки ба шеваи љанубӣ ва љануби шарќӣ хос нест. 

[Маҳмудов, 1978, 56]. 

Ибора-истилоњот: тарбъзи говхърак (Ќ.) як навъ тарбузи бемаза; тарбъзи 

мошак (Шк.) як навъ тарбузи сиёњ, ки холњои хурд-хурди сафед дорад; тарбъзи 

норасид (Шк.) тарбузи хом; тарбъзи чългú (Вќ., Ванљ) тарбузи зудпаз (пешпазак.). 

Ибораи харбъзи каљак ба навъи харбуза нест, балки маљозан гуна харбузаеро 

ифода мекунад, ки бемазза ва ё пастсифат бошад: охи, талбънда-ра чú метан, йа 

харбъзи каљак (Хов.). Муайянкунандаи ин ибора каљак аз рӯйи маънии “тилим, 
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карљ, як пораи камоншакли харбуза ё тарбуз” низ мустаъмал аст. Морфемаи 

луѓавии тарбъзак (Хов.) низ дида мешавад, ки навъи тарбуз, балки як намуди 

растаниро ифода мекунад. 

1.4.4. Номи анвои каду. Каду барои тамоми мардуми тољику форс фањмо 

аст. Анвои каду њам барои таќвияти таркиби луѓавии шева аз ањамият холӣ нест, 

зеро яке аз мањсулоти асосӣ љињати таъмини хӯроквории мардумон мебошад ва 

ба замми ин хусусиятњои давоӣ њам дорад. Зимни сохтани навъњои ин гурӯњ 

калимаи каду фаъол ва серистеъмол аст. Њудуди интишори анвоъ мухталиф аст. 

Калимањои сохта, мураккаб ва иборањо барои ба вуљуд омадани навъњои каду 

истифода шудаанд, ки ин анвоъ маљмӯан 11 намудро ташкил медињад. Калимаи 

сохтаи кадуча (Шк., Љк.) на танњо хурдӣ, балки як навъ кадуи сафеди хурдро низ 

мефањмонад, ки дар ин љо пасванди -ча њам шаклсоз ва њам калимасоз шудааст. 

Барои нишон додани маънии хурдӣ дар «Шеваи љабал-ул-сирољ» [Обидов, 1977, 

173] пасванди -ак (кадугак) истифода шудааст, ки яке муродифи пасванди -ча аз 

рӯйи ин вазифа аст. Дар вожањои мураккаб калимаи асосӣ (каду) њамеша дар 

мавќеи дуюм меояд. Тарзи ташкили калимањо аз рӯйи монандии каду ба ашёи 

гуногун, таъинот, андоза ва ѓ. аст. Вожаи лапа (Шк., Љк.) ба маънои пањн (тунук), 

њамвор ва дар шакли такрор лапа-лапа семантикаи «калон-калон»-ро дорад: 

хамир-а лапа мекънан-ъ мебъран (Хљ.): барфи лапа-лапа мебора (Хљ). Унсури 

лапа дар шакли лап њам ба маънои васеъ роиљ аст. Аммо калимаи лап дар шакли 

такрори таъкидии лап-лап омада, маънии дигарро дода метавонад; лап-лап 

омадан (Вќ.) ором, оњиста ва бо каме ќомати хам омадан. Дар њамин шакл ба 

маънии «чашмак задан» (масалан; «чироѓ лап-лап кара дар гирифтас») дар 

шеваи шимолӣ истифода мешавад (Расторгуева, 1963, 129), вале ин муаллиф доир 

ба воњидњои луѓавии ифодакунандаи каду маълумот намедињад [Расторгуева, 

1963]. Дар ибораи дашти лап (Љк.) дашти васеъро ифода мекунад: тарафойи уво 

дашти лап-ан (Уч.). Ин воњиди луѓавӣ ба маънои «калон» дар шеваи љануби 

шарќӣ мустаъмал аст, ки ба вожаи «лъмб» муродиф аст. Аз шакли лапа, ки 

гунањои њапа // аппа низ дорад, навъи каду сохта шудааст. Ба мисолњо назар 

менамоем: лапакаду (Ќ.) кадуи калони гирдшакл: лапакаду гърд-гърди ката-ката 
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мешава (Дд.); њапакаду // аппакаду (Шк.) як навъи кадуи калони доирашакл: 

кадуи гърд-а њапакаду мегем (Мӯм.); сепчакаду (Вќ.) як навъи каду, ки ба себ 

монанд аст; тамошокаду // тъмошокаду (Шк.) тамошокаду; шурбокаду // 

шурвокаду (Вќ.) кадуе, ки дар шӯрбо меандозанд; гушкаду (Вќ.) як навъи кадуи 

«сергушт». Дар «Луѓати мухтасари лањљањои Бухоро» танњо ду намуди каду 

(кадубодӣ ва замбаркаду) нишон дода шудааст, ки дар дигар лањљањо дида 

намешаванд. Шояд муаллифон овардани навъњои умумиистеъмолии онњоро 

салоњ надонистаанд. (Мањмудов, Бердиев, 1989, 98; 118). 

Дар њайати иборањое, ки навъи кадуро ташкил менамоянд, љойи вожаи 

каду њамеша дар аввал аст ва ба унвони муайяншаванда љояшро тайѓир 

намедињад, ки ин хусусият дар сохтани ибора-истилоњоти анвои харбуза 

(харбъзайи сарда, харбъзайи барги най) низ дида шуд. Муайянкунандањо ба 

макон, њаљму андоза, таъинот, этноним ва ѓайра мансубанд: кадуйи иротú// ротú 

(Шк., Ќ.) навъи кадуи ҳиротӣ, палавкаду, ки аз тарафи А.З.Розенфелд њам нишон 

дода шудааст [Розенфелд, 1982, 98]. Ибора-истилоњоти кадуйи лағмонú «навъи 

кадуи калони пӯсташ сабзчатоб»; кадъйи кълойú «кадуи калони пӯсташ 

кабудчатоб» дар лањљањои шимолии Кӯлоб ва кадуйи тайловú «навъе, ки пӯсти 

сахт дорад»; кадуйи тољикú «навъи кадуи пӯсташ нафис» дар лањљањои 

ќаротегинӣ истифода мешаванд.  

Барои пухтани хӯрокњои гуногун, гирифтани об ва дигар мањсулот аз каду 

истифода мекунанд, ки дар тањлили гурӯњњои тематикии марбута баррасӣ 

шудаанд. Ин љо бо номбар кардани муњимтарини онњо ќаноат мекунем: 

кадубашир (Шк.); кадулафкак (Ќ.); кадуова (Вќ.,Ќ.); кадупийова (Шк.); 

кадупорък (Љк); кадусев (Қ.); кадусар (Шк.); кадуйи башир // вашир (Вқ., Қ.); 

кадуйи ов (Ќ.); кадуйи овхурú (Шк.); кадуйи нос. (Шк.). 

Анвои ѓалладона њам дар ѓановати таркиби луѓавии шева наќши бузург 

дорад, зеро аз даврањои дуродур дар зиндагии мардумон наќши болое доштанд. 

Ба ин гурӯњ мањсулоте шомиланд, ки бо калимањои гандум, љав, нахут//нахът, 

лӯбиё, арзан, љугорӣ ва ѓайра баён мешаванд. 
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Калимаи ѓалла дар «Фарњанг» чунин шарњ ёфтааст: «ѓалла//ѓала 1.даромад 

аз дахл ва пули иљора, кирояи хона ва ѓ.; 2.њосиле, ки аз замин мерӯяд, њамчун 

љав, гандум, љуворӣ ва донањои дигар: ѓалла бардоштан ѓалла даравидан, ѓалла 

љамъ кардан» [ФЗТ, 1969, 645]. Дар шевањои љанубӣ ва љануби шарќӣ 

ѓала//ѓалладуна бо маънои гандум фањмида мешавад ва чун синоними њамдигар 

мустаъмаланд, вале гандум мутадовилтар аст.Ин аст, ки истилоњоти ѓаладъравú, 

ѓалакувú, ѓалакътú дар баробари гандъмдъравú, гандъмкувú ва гандъмкътú 

истеъмол мешаванд. Анвои љав, нахут // нахът, лӯбиё, арзан, љугорӣ бо номњои 

худашон баён мегарданд. 

Барои ифодаи масоили гуногуни марбут ба ин гурӯњ чанд вожае мављуд 

аст, ки хусусияти умумӣ доранд ва ё барои чанде аз онњо умумӣ аст.Дар байни 

онњо калимањои неш ва сарак барои њамаи тољикон маълум аст, аммо вожањои 

сарѓанък, наwќонú, пийодасувор ва ќаваќ ниёз ба ташрењ доранд. Сарѓанък аз се 

унсур сар+ѓан+ък иборат аст, ки дар ин љо ѓан бо доштани гунаи гън ва шакли 

адабии ѓун маънии ѓарамро медињад4. Ба ин маънӣ вожаи ѓанак // ѓанък доираи 

васеи истифода дошта, маънои ѓарами хурди дарзњои ѓалла (дар сари замин)-ро 

дорад: имрӯз се ѓанак-а кашидем (Ёх.). Бо ин асос чанд истилоњ сохта шудааст, 

ки њамаашон ба масоили кор бо ѓалладона марбутанд: чапарѓанак// чапарѓанък 

(Љк.) болои њам чиндани дарзањои ѓалла; љавѓанък (Шк.,Љк., Роѓ) ѓарами 

дарзањои љав; нимѓанак (Ќ.) ѓарами ѓаллаи хӯшањояш ба дарун тал чинда, ки аз 

5–10 дарза иборат аст: ѓанъки дъсара (Ќ.) як тарзи тал чидани ѓарами ѓалла, ки аз 

40-50 дарза иборат аст.  

Дар китоби “Лањљањои бадахшонии забони тољикї” (Бадахшанские говори 

таджикского языка) вожаи наwќон ба маънии «недород» [Розенфелд, 1971, 116] - 

камњосилӣ, ќањтӣ истифода мешавад. Дар маводи дасти мо навќон омада, ба 

назари мо аз навѓън-навѓан-навѓун (нав ѓундошташуда) маншаъ гирифта, ба 

маънии «ѓалла (љав)-и тезпазак» ва бо илњоќи пасванди -ú маънии маљозии 

«тезпазак»-ро гирифта, дар шакли сохта њам маљозан ба маънии «бењосилӣ ва 

                                                           
4 Доир ба вариантњои калимаи ѓънък ва истилоњоте, ки мафњуми ѓарамро ифода мекунанд, пурратар ниг.: 
Љўраев, 1980, 191-194. 
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гуруснагӣ» меояд. Вожаи пиёдасувор (ад. пиёдаю савор; маљ. хушку тар) маљозан 

маънии якрангро соњиб шудааст. Таркиби калимаи ќаваќ гумон меравад, ки ду 

љузъ: ќав ва -ак иборат аст. Дар забони давраи классикӣ вожаи ќав ба маънои 

«пилтаи љаќмон, пахтаи сӯхта» [ФЗТ, 1969. 661] омадааст. Зимни орд кардани 

ѓалладона тагмондаи он дар љувоз аз кӯфташавии зиёд мисли пахтаи сӯхта 

мешавад ва ин аст, ки бо гирифтани пасванди -ак соњиби маънии нав «пасмондаи 

шолӣ ва гандуму љав, ки пас аз кӯфтан дар обљувоз ё ӯѓурак боќӣ мемонад» 

шудааст. Намунаи љумлањо: нешак (Ќ): съhм дамидагú-нда мън њамуља рафтъм, 

ки љав нешак заай (Пп.); сарак: (Вќ., Ќ., Шк., Дарв.) хӯшаи ба замин афтодаи 

ѓалла: сараки љав-а чинен (Шм.); сарѓанък (Вќ. Шк.) ѓункунии сараки ѓалла аз 

ќабили гандуму љав ва ѓ.; сарпеч (Љк. Роѓ) неш ба дарун задан: аму дунањойи 

шинундагú-ра борун задак, ким дар тайи хок сарпеч шидак (Сч.); наwќонú 

(Бадахшон) 1. ѓалла (љав)-и тезпазак, ки њосили он барои рафъи айёми 

гуруснагии аввали тобистон истифода мешуд; пийодасувор (Вќ., Ќ.) саросар ва 

якранг сар накашидани зироат (ѓалла); Воњиди фразеологии зъвонии гъндъшк 

шидан њам маљозан дон гирифтани ғалла, нимпаз шудани ғалла ва дигар 

зироатҳоро мефањмонад: гандъм зъвони гъндъшк шид (Чб.). Вожањои чъкуртак 

(Шк.), пайхум (Вќ., Књ., Ќ.)// пайхун (Ѓк., Шк.) дар ифодаи пайхол, дарзањои 

барои кӯфтан тит кардашудаи ѓаллаи дар хирман роиљ бошанд. Морфемаи 

луѓавии нимкора дар лањљањои шимолии Кӯлоб семантикаи хӯшањои нокӯфтаи 

ѓалларо дорад, ки њангоми бодкунӣ људо мешавад.Калимаи чукала (Вќ., Ќ.) // 

чувкала (Шк.) аз ибораи чӯбњои калшуда маншаъ гирифта, семантикаи пояњои 

анвои ѓалладона ё дигар гиёњеро мефањмонад, ки баъд аз кӯфтан аз баргњо људо 

мешаванд: чукалай љав-а гуспан намехъра (Шуг.); чукалайи болой гандъм-а 

кафакашú менан (Њиљ.). Вожаи савздърав (Вќ., Ќ.) ба маъниаш бисёр мувофиќ 

гузошта шудааст, зеро мафњуми хомдарав кардани ѓалларо далолат 

мекунад.Барои ифодаи коњмайда, пасмондаи пояи гандум, заѓир, шолӣ, мош ва 

ѓайра вожањои пухка // пухол // пахол, пъхол (Ќ., Дарв.), бъхол (Вќ.) истифода 

мешавад. Ин воњиди луѓавӣ дар лањљаи ноњияи Китоб дар шакли “пӯка” 

(Мањмудов, 1978, 192) ва дар лањљањои Бухоро њам “пахол” [Мањмудов, 1989, 184] 
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истифода мешудааст. (Доир ба ташрењи дигар калимањои ин гурӯњ ва доираи 

интишори онњо ниг.: (Љӯраев, 1980, 186-194). 

1.4.5. Номи анвои гандум. Анвои гандум дар шакли калимањои сохта, 

мураккаб ва ибора зикр мешаванд. Калимаи сърха ба маънии «гандуми аз бод 

баромада» дар гурӯҳи лањљањои вахиёӣ-ќаротегинӣ, ќаротегинӣ ва ванљӣ дида 

мешавад, ки бо пасванди -а ва сифати сурх, ки хосияти гандум аст, сохта 

шудааст: ай хара сърха-ра љидо мекънан (Лахш). Бо иштироки вожаи гандъм 

пасванди -ак вожаи гандъмак (Вќ.) “навъи гиёњи даштӣ, ки хӯшааш ба гандум 

қаробат дорад” сохта шудааст. Ин вожа сермаъно аст ва номи гули шерози 

тоқиро низ мефањмонад, ки ба хӯшаи гандум шабоҳат дорад. Дар ибораи 

фразеологии гандъмнамойи кардан (Шк.) маљозан ба маънои фиребгарию 

маккорӣ кардан меояд: љавфъруш-ай у ситамгари симтан, го ба ман-а 

гандъмнамойи мекъна (Кд.). 

Вожањои съфедпъштак (Ќ.); ѓърсарак (Ќ.) дар ќолаби калимањои 

мураккаби тобеъ ба вуљуд омадаанд: ѓърсарак серњосил-ай (Мс). Калимаи 

ѓърсарак агар дар лањљањои ќаротегинӣ дида шавад, дар дигар лањљањо бо ибора 

ифода мегардад. Гунаи гандъми гърсарак дар лањљањои шимолии Кӯлоб ва 

гандъми сарғурак дар гурӯҳи лањљањои вахиёӣ-ќаротегинӣ, ки маънии «гандуми 

хӯшакалони бе сук»-ро ифода мекунад. Воњиди лексикии гърсарак дар навъи 

гандъми гърсарак аз њамнишинии калимањо ва пасванди -ак ба вуљуд омадааст. 

Аз асоси “гърд” афтидани њамсадои “д” аз зуњуротии савтии шевањо аст. Имкон 

дорад, ки шакли ихтисории “гър” ќиёфаашро дар баъзе аз манотиќ ба шакли 

“ѓър” таѓйир додааст. Калимањои ѓърсарак, ѓърък, ѓурък, ки ба шаклгирию 

гирдшавии анвои меваљот далолат мекунанд, гувоњи њамин фикр аст.  

Дар шакли ибора анвои гандум аз рӯйи аломатњои зоњирии марбут ба ранг 

(сиёњ, сафед, сурх, сабз) ва макон сохта мешаванд: гандъми савзак (Вќ.) навъи 

гандуми пӯсташ сабзтоб; гандъми сийаҳак (Шк.) гандуми ба офате гирифтор 

шуда; гандъми сийаҳсук (Шк.) гандуми сиёҳқилтиқ; гандъми съфедак (Вќ., Дарв.) 

навъи гандуми сафед; гандъми қиблагú (Шк.) навъи гандуми маҳаллӣ; гандъми 

сурхак (Дарв.) // гандъми сърха (Шк.) як навъи гандуми сурхчатоб.  
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Истилоњоти дигаре низ њастанд, ки ба љараёни шудгори замини гандум, 

сабзиши он, аљзои гандум, дарав, кӯфтан ва аз вай тайёр кардани анвои ѓизо 

дахл мегиранд. Истилоњоти марбут ба ѓизоњое, ки аз гандум тањия мешаванд, дар 

бахши анвои хӯрок муфассал тањлил шудааст. Бо вожањои мураккаб меоянд ва 

дар ќолаби исм+исм, исм+сифат, исм+феъл сохта шудаанд, ки зимни тањлили 

морфологии вожањо пурратар баррасӣ гардидаанд: гандъмчош (Вќ.) шахсе, ки 

гандумро ба замини шудгор мепошад; гандъмбар (Вќ., Қ.) давраи аввали сабзиши 

гандум; куркафа (Вќ.) донхонаи хӯшаи ғалла: куркафа-ра алов ни мекънан; 

гандъмдърав гандумдаравӣ, дарави гандум; гандъмка (Вќ., Ванљ) коҳи гандум; 

гандъмпайа гандумпоя (Вќ.); сарчънг (Вќ.), сарченг (Шк.) ѓарами ѓаллаи нокӯфта; 

гандъмчъкú (Шк.) гандумкубӣ, ҳолати кӯфтани гандум: чанта-ш ранги 

оғъракчаҳой гандъмчъкú бъдай; гандъмбољ (Вқ., Қ.) таоме, ки аз омехтаи гандум, 

нахӯд ва лӯбиёи кӯфташуда тайёр мекунанд; гандъмкуча (Вқ., Шк., Қ.) 

гандумкӯча, таоме, ки аз нахӯд, гандум, мушунг, наск, лӯбиё ва гашничу пиёзи 

сабзи қимашуда тайёр мекунанд: зимистон шид, акъ вақти гандъмкучахърú ҳам 

омад; гандъмов (Ќ.) а). як навъи таом, ки аз гандум тайёр мекунанд; б). оби 

гандум, ки аз он крахмал тайёр мекунанд; гандъмљушак (Қ.) кашк, гандумкӯча; 

гандъмбирйон // гандъмбийрун (Шк., Дарв., Вќ.) гандумбирён: гандъмбирйон-а 

йод кардъм, иқа гандъмбърйон кън, бъхърем (Кан.). 

1.4.6. Номи анвои љав. Ин мањсулот њам дар бунёди истилоњоти марбут ба 

зироат сањим аст. Анвои љав зиёд нест ва аз ин, рӯ истилоњот њам мутобиќи онњо 

ташаккул ёфтааст. Калимаи мураккаби харљав (Шк.) ва ибораи љави сехона 

(Шк., Вќ., Ќ.) “љави серњосил” ду истилоњеанд, ки барои ифодаи анвои љав 

омадаанд. Маънои “калон”-ро ифода кардани морфемаи луѓавии “хар” роњи 

таърихии дуру дароз дорад ва њолати истисноӣ нест. Дар шеваи љанубӣ ва 

љануби шарќӣ бо “хар” омада, на танњо маънии калон: харпанља, харкафтар,  

харљав, балки семантикаи сахт, зуд, тез: харшап, хардав, харгърез-ро ифода 

кардани вожањо дида мешавад. 

Калимањои дигаре мављуданд, ки дар доираи кор бо љав истифода 

мешаванд, ки ба пояи љав, номи парранда, асбоби рӯзгор, навъи нон, хӯрок, 
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номи дарахт ва ѓайраро ишора мекунанд. Онњо сохта ва мураккаб мебошанд. 

Вожањои сохта бо пасвандњои -ú ва -ак калимањои мураккаб дар ќолабњои 

гуногуни исмњои мураккаб меоянд. Бо калимаи љав омада пасванди -ú вожаи 

љавú сохтааст, ки ду маънӣ дорад: а) љавú (Шк.) нони љавӣ, ки дар шакли “нони 

љавин” њам мутадовил аст. б) љавú (Шк.) орди љав. Дигар вожањои мураккаб: 

љавпайа (Ќ., Ванљ.) љавпоя; љавкът (Вќ.) кӯба, олате, ки бо он љав мекӯбанд; 

љавбед (Вќ.) маљнунбед; љавак (Шк., Ќ.) дом, донањои шадда кардашудаи љав, ки 

барои дастгир кардани парандагон истифода мекунанд. Дар лањљањои Бадахшон 

ваќти сабзидани љавро бо вожаи наврас ифода мекунанд [Розенфелд, 1971, 

116].Бо иштироки вожаи љав калимањои дигаре сохта шудааст, ки аз доираи 

анвои ин зироат берун аст: љавмаст (Вќ.) асп ё њайвони хуб парваридаро далолат 

мекунад. Њамчунин гунљишке, ки љавро дӯст медорад, бо номи љавхурак ё љавхър 

(Љк., Шк.)“кунданӯл”; таоме, ки аз ярмаи љав тайёр кунанд, љавиншакаров (Вќ.) 

номгузорӣ шудааст. 

1.4.7. Номи анвои арзан. Дар гурӯњи лањљањои Ќаротегин кишти арзан, 

заѓир, љуворимаккаро бо калимаи њафтода ифода мекунанд.  

Арзан- яке аз навъњои мањсулоти ѓалладона аст. Дар шакли арзан // арзън 

дар шеваи љанубӣ ва љануби шарќӣ мустаъмал аст, ва бо ин вожа сохтани 

воњидњои лугавии нав кам ба назар мерасад: тъхми шъмо арзан вори бисйо шава 

(Нӯш.). Дар ќолаби вожаи мураккаби тобеъ калимаи арзанкор // арзънкор шахсе, 

ки бо коридани арзан машѓул аст, дида мешавад: и падар-му арзънкор бъд 

(Лан.). Зироати аз љинси анзан бо исми ќъноќ // ќуноќ ном бурда мешавад, ки дар 

шакли сода сурат гирифтааст: пештар ќуноќ бъд, мехърдан (Ёз); ѓайре ќъноќ 

мехъран, и мардъм (Хов.). Бо ин вожа ќъноќи башир навъи хӯрок; ќъноќќаак 

(Вќ.) // ќъноќќањ (Ќ.) навъи растанӣ, ки ба ќӯноќ монанд аст, роиљ аст, ки 

истилоњот барои шевањои љанубӣ ва љануби шарќӣ муштараканд.  

1.4.8. Номи анвои лубиё. Ин навъ њам дар њаёти мардумон наќши муњим 

дорад. Дар шакли лубú (Қ.) //лъвú роиљ аст. Баробари худаш, ки вожаи содда аст 

як навъи дигар бо ибора: луби гуштаг (Вќ.) ифода меёбад, ки лӯбиёи ғилофаш 

паҳн мебошад. Њамчунин, воњидњои луѓавии сода ва сохта барои ифодаи 
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зироатњо аз љинси лӯбиё мављуданд: боқила//боқиле // боқлú (Вқ., Қ.) боқило, як 

навъи зироат аз љинси лӯбиё, ки аз он таом ва аз ордаш нон мепазанд: боқиле ай 

мушунг лъмбтар-ай, ката-ката мешава (Яр.); мълъкак (Ќ.) мулкак, зироати 

лӯбиёӣ, ки донаи он аз донаи мош калонтар буда, нони онро мулкин мегӯянд. 

Дар доираи ин гурӯњ вожаи сохтаи шамшерак (Вќ.,Ќ.) аст, ки маънии кӯсаки 

лӯбиё, мушунг (дар ваќти хомиаш)-ро мефањмонад: шамшераки луби-ра-м 

мехъра (Нӯш.). Бо лубиё номи анвои таъомњои зиёде сохта шудааст, ки дар 

бахши анвои хӯрок баррасӣ шуданд. 

1.4.9. Номи анвои нахӯд. Дар шевањои љанубӣ ва љануби шарќӣ дар шакли 

нахут//нахът истифода мешавад. Навъи зиёд надорад. Калимаи мъљък 

(Бадахшон) ба маънии нахӯд ва бърчақ (Вќ.) чун навъи нахӯди пӯсташ сабзтоб 

мустаъмал аст. Њам дар забони адабӣ ва њам дар шевањо дар њайати калимаи 

фразеологии нахъди пеши ќошуќ омада, маънии беодоб, тирмизар, аќлакро 

дорад, ки дар шевањои љанубӣ ва љануби шарќӣ бо калимањои пирбумак ва 

пешпуртак низ ифода меёбад: е нахъти пеши ќошъќ, мун-да бъхърем (Хов.). 

Вожаи нахутак (Шк.) низ вохӯрдем, ки як навъ растанӣ аз љинси нахӯд мебошад. 

Беш аз дањ намуди таом ва хӯриш бо нахуд пухта мешавад, ки дар бахши анвои 

хӯрок тањлил шуданд. 

1.4.10. Номи анвои љуворимакка. Дар шевањои љанубӣ ва љануби шарќӣ бо 

калимањои љањварú// љаhварú (Вќ., Ќ.) //љугорú// љигорú// љъгорú (Шк., Дарв.) 

ифода меёбад: иќа љаhварú мепухтодан, къдом мъhал љаhварú-ра бинан (Хум.). 

Се навъи љуворимакка бо вожањои мураккаб ва ибора-истилоњ баён мешаванд: 

макаљаҳварú (Вќ.): и љоо-нда макаљаҳварú нағз мешава; зарљугорú (Шк.) навъи 

маккаљуворӣ; љугорúйи аспаг (Вќ.) љуворимаккаи сафеди мањаллӣ. Навъи 

љъгорúйи љоруб (Шк.) мављуд аст, ки ба мисли љуворимакка буда, аз он љорӯб 

месозанд. Истилоњоти сълтунак (Ќ.) гули љуворимакка; кокълак (Ќ.) маљозан 

“риши љуворимакка” ва синоними он дар шакли ибораи тољи љъворú “пӯпаки 

љуворимакка”: тољи љъворú касали љигар-да дору-вай (Вќ.) дар муомилотанд. 

1.4.11. Номи анвои пиёз. Дар шакли пийоз дар шевањо истеъмол мешавад. 

Анвои он дар шакли сода, мураккаб ва иборањо бо дар назар гирифтани ранг, 
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њаљми тана, љойи баромад, таъинот ташаккул ёфтаанд: килк (Ќ.), кълк (Шк.) // 

килкак (Ќ.) танаи пиёзи тухмӣ: зъмин мекафа-ву килк-уш меройа (Ғоф.). Дар 

гурӯҳи лањљањои вахиёӣ-ќаротегинӣ сърхпийоз “сурхпиёз, пиёзи сурх”; нешпийоз 

“нешпиёз, пиёзи сабз”; дар лањљањои ќаротегинӣ пийози кълкú “пиёзи тухмӣ”: 

пийози савзак “пиёзи сабз (навхез)”; картушкапийоз “пиёзе, ки мекоранд”: 

картъшкапийоз-а картъшка вори къшт-ъш мекъни; сархуна “пиёзе, ки барои 

тухмӣ мешинонанд” дар лањљањои ванљӣ пийози куйú “пиёзи кӯњӣ”.  

1.4.12. Номи анвои картошка ва лаблабу. Дар шевањо вариантњои картушка 

//картъшка //катушка//тушка мављуд аст. Яке аз мањсулоти њаётан муњим аст. Бо 

ин вожа калимањои сохта ва мураккабе ба вуљуд омадааст, ки навъи картошкаро 

аз рӯйи ранг, замини кишти мањсулот ва ифодагари гули он мебошанд. Дар 

гурӯҳи лањљањои ѓарбии Кӯлоб воњидњои луѓавии съфедкартъшка «картошкаи 

сафед»; сърхкартъшка «картошкаи сурх»; дар лањљањои ќаротегинӣ 

картушкагъл//картъшкагъл «гули картошка»; дар гурӯҳи лањљањои вахиёӣ-

ќаротегинӣ картушкавара // картъшкавара «замини картошкадор»: замини 

катъшкавара-нда ръшқа коридай (Ҳо.).  

 Лаблабу дар шевањо шаклњои лаблабу//лавлаву, лавлавун, лавлавон дорад. 

Дар маводи дасти мо танњо як намуд бо калимаи мураккаби тобеъ ифода 

мешавад: сърхлавлавун (Шк.) лаблабуи сурх. 

Бояд зикр намуд, дар шевањои љанубӣ ва љануби шарќӣ анвои мушунг; 

наск//адас; савзӣ//зардак; шибит// шъбит//шивит; гашнич //гашничкак бо номњои 

худашон мустаъмаланд ва анвое дар маводи мо мављуд нест. 
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1.5. Номи анвои алафу гиёњ ва буттањо 

1.5.1. Калимаву истилоњоти умумии ин гурӯњ. Мављудияти асомии бенињоят 

зиёди алафу буттањо гувоњи он аст, ки дар тӯли таърих мардум аз онњо барои 

эњтиёљоти гуногуни худ истифода кардаанд. Онњоро чун хӯроки худашон ва 

барои њайвоноти хонагӣ, воситаи табобатии шифобахш, асбоби рӯзгор ва ѓайра 

истифода мебаранд. Теъдоди ин калимањо нињоят бисёр аст. Таркибан сода, 

сохта мураккаб ва аз иборањо сохта шудаанд. Дар байни вожањои сода калимаи 

сатрú серистеъмол аст. Вожаи сатрú//сатърú дар шеваи љанубӣ аз рӯйи чанд 

маънӣ истифода мешавад, ки њамаи онњо ба анвои гиёњ робита доранд. Пеш аз 

њама сатрú номи навъи алаф аст ва дар робита ба ин ба маънии ним дарза, 

якчанд ќабзаи алаф ё ѓаллаи даравидашуда, чоряки дарза низ меояд; чан ќавза-

ра мемонем, сатрú меша (Чб.); бегайú шава, чил сатърú кä мезанъм (Мӯм.). 

Вобаста ба ин проф. Ѓ.Љӯраев чунин фикри маъќулро пеш меоранд, ки 

“калимаву терминњои ифодакунандаи ѓарам дар шеваи љанубӣ аз рӯйи 

мундариља, њудуди интишор як хел нестанд. Чунон ки дар забони адабӣ барои 

ифодаи онњо як силсилаи муайян ба вуљуд омадааст (тор, ќабза, банд, ѓарам...), 

дар шеваи љанубӣ њамин гуна равиши аз љузъ ба кул мушоњида мегардад. 

Калимаи сатри-ро дар њамин силсила баъди калимаи умумихалќии ќабза//ќавза 

воњиди луѓавии дуюм номидан мумкин аст”. [Љӯраев 1980,190]. Мушоњидањо 

нишон медињанд, ки ба маънои дарза (як банд сатрú) дар шеваи љануби шарќӣ 

вожаи веб истифода мешавад. Маънии дигари сатрú//сатърú навъи нонест, ки аз 

орди љуворимакка ва арзан тайёр карда, гоњо равѓану тухм њамроњ мекунанд: 

сатрú-ра дар това мепазан (Лахш). Вобаста ба ин, ибораи нони сатрú мустаъмал 

аст, ки навъи ноне мебошад, ки дар натиљаи турш шудани хамир аз танӯр 

меафтад: нуни сатри ширин мебийа (Лан.). 

Њамчунин, калимањои содаи зиёде роиљанд. Дар байни инњо воњиди луѓавии 

кањ//коњ хусусияти умумиистеъмолӣ дорад. Истилоњи патрум // патрум “навъи 

растании пањнбарг” дар лањљањои ќаротегинӣ; пъсъмч // пъсънч “навъ буттаи 

кӯњӣ”; пара“як навъ растанӣ, ки баргњояш пањну сафед аст” дар лањљањои 

шимолии Кӯлоб: адир рафтú, иќа пъсъмч бийор, кайин мекънем (Кан.); йавшон 
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“явшон, дармана (буттаи бемеваи худрӯй)”; анис “зира”; анис сангзъмино-да 

мешава дар гурӯҳи лањљањои ѓарбии Кӯлоб; чака “навъ дарахти кӯњӣ, ки меваи 

туршомез дорад”: чака ранги олучабандак-ай дар гурӯҳи лањљањои вахиёӣ-

ќаротегинӣ мустаъмал аст. Дар байни ин гурӯњ калимаи йавшон дар лањљаи 

Бухоро њам роиљ аст [Мањмудов 1989, 110]. 

Вожањои сохта тавассути пасвандњои -ак//-ък//-ик, -акú, -ú, -а, -ча ба вуљуд 

меоянд. Ин калимањо ба ду гурӯњ таќсим мешаванд. Ба гурӯњи аввал вожањоеро 

дохил кардан мумкин аст, ки бо пасвандњо шакл гирифта бошанд њам, асосњои 

онњо дар марњилаи кунунӣ маънои мустаќил надоранд ва мањз бо иштироки 

пасвандњо соњиби семантика мегарданд, рехта шудаанд. Аз рӯйи интишор чунин 

аст: 

Дар гурӯҳи лањљањои кулобии њисорӣ: пуѓанак “бӯйи модарон (растании 

давоӣ)”. Дар лањљањои шимолии Кӯлоб: шупак “навъи растании кӯњӣ”; кълък 

“буттаи куҳӣ”; чавлабú “як навъи растанӣ”; чаблулӣ “навъи растанӣ”. Дар 

лањљањои ќаротегинӣ саќлак “навъи растанӣ”. дар гурӯҳи лањљањои вахиёӣ-

ќаротегинӣ љъљък “навъи растанӣ, ки бехмевааш мисли пиёз аст”; чирмович “ 

зарпечак”; 

Чанд намуди муштарак мављуд аст. Аз чумла, даргурӯҳи лањљањои шимолию 

љанубии Кӯлоб ва лањљањои дарвозӣ шънък “навъи растании кӯњӣ, ки истеъмол 

мекунанд”; лангурú// лангърú “каварбутта”;  дар гурўњи лањљањои вахиёӣ-

ќаротегинӣ шимолию ѓарбии Кӯлоб ѓомък “навъи зироати мушунгмонанд”; 

ѓомък-ъ сагпистун-а оварда нун мекаан (Дм.); дар гурӯҳи лањљањои вахиёӣ-

ќаротегинӣ ва ќаротегинӣ љољък// љољú “њолмон, навъи растании хӯрданӣ, ки 

гулаш мисли гули лола аст”: љољú камта бориктар-ай (Љав.) ва ѓайра. 

Дар гӯйиши Ванљ калимаи “пухник” [Розенфелд 1964, 108] “пух (птичий)”, 

дар лањљањои Бадахшон намуди “пахнук” “гусиная кожа” маъмул аст [Розенфелд 

1971,122]. Дар гӯйиши бахтиёрии минтаќаи Эрон калимаи “пух” ба чанд маънӣ 

истифода мешавад. Яке аз маънињо “калимаи тавњиномез дар тањќир ва кучак 

шумурдани касе” [Иршодӣ 1388, 225] мебошад. Дар шеваи љанубӣ  пъхник// 



62 
 

  
 

пъхнък (Вќ., Шк.) ба маънии “тухми растании лух” истифода мешавад. Тухми 

растании лух назар ба тухми гандум хеле ночиз аст ва ин аст, ки ба назари мо 

асоси он (пъх) на ба пусту пари парранда, ки дар шевањои љануби шарќӣ ва 

Бадахшон истифода мешавад, балки чун семантикаи пух дар гӯйиши бахтиёрӣ 

мебошад. Бо ин асос вожањои пахол//пъхол ва пъхка низ мутадовил аст, ки 

болотар баррасӣ шудаанд. 

Асоси вожаи кайик калимаи кањ//коњ аст ва бо замми эпентезаи -й ва илњоќи 

пасванди -ик маънии “навъи гиёҳи кӯҳии сарсабз” ва бо пасванди -ин дар шакли 

кайин (Шк., Љк.) соњиби ду маъно мегардад: 1. навъи буттаи кӯҳӣ, ки аз пӯсти вай 

банд тайёр мекунанд; 2. банд ё арғамчине, ки аз пӯстлоқи буттаи кайин бофта 

мешавад: дъмби хар-да кайин мебандан-у ай дайро мегъзаран (Хов.). Њамчунин, 

вожаи ѓов (Вќ., Ќ.), ѓāв (Шк., Ѓк.) ба ду маъно мустаъмал аст: 1. ѓавѓо, маѓал; 2. 

дар таркиби ѓов-ъ ѓапа (Лб.) маънии “хасу хошок”-ро ифода мекунад. Аз рӯйи 

маънии дуюм бо пасванди -ък дар шакли ѓовък (Яр.) омада, маънии навъи 

растании кӯњиест, ки бехмевааш ба картошка монанд буда, гулаш сурхчатоб 

мебошад. 

Як силсила истилохоти марбут ба гиёњ дар шакли сохта бо пасвандњои 

мазкур вомехӯранд, ки асосњои онњо исм, сифат, феъл ва ѓайра буда, ниёз ба 

шарњ надоранд, зеро дар забони меъёр, ба истиснои талаффузи шевагиашон, 

мустаъмаланд: часпак (Шк.) як навъи растанӣ; кашак (Шк.) як навъ алафи 

бадбӯи тунд; ховак (Вќ.) тухми гули як навъ растанӣ; нахутак (Шк.); шумак 

(Шк.): шумак сохти ѓармаш ворú бълан меша (Шх.); руѓанак (Вќ); гузък (Вќ.) як 

навъи буттаи кӯҳӣ, ки сӯзанбарг аст; шурък (Шк., Дарв.); хубак (Љк.,Шк.) хубак, 

шумтол, шунг, чормоѓак (як навъи буттаи кӯњии мевадор): ръндък // ръндак (Вќ., 

Ќ., Шк., Вќ.), рундък // риндък (Ѓк., Дарв.) як навъи растании бутанок, ки хорњои 

лӯндаи часпак дорад ва онро њамчун дастаи кирмак истифода мебаранд; печак 

(Књ., Шк., К., Ванљ), печък (Вќ.) печак (растанӣ): иќа печак бийор, гусала-ра те 

(Кан.); сийањак (Вќ.) як навъи растанӣ, ки дар даруни гандум мерӯяд, донааш 

сиёњ аст; чъшмакú (Шк.) як навъи растанӣ. Дањњо чунин вожањо мављуданд, ки 

дар шевањои љанубӣ, љануби шарќӣ ва дигар шевањои забони тољикию забони 
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меъёр дида мешаванд, ки дар шакли сохта муравваљанд ва овардани онњоро 

зарур намедонем. 

Дар ќолаби калимањои мураккаби тобеъ воњидњои луѓавии зиёде сохта 

шудааст, ки дар онњо вожаи ка //кањ //коњ њамчун љузъи асосӣ истифода 

мешаванд ва лексемањои нав номи растанињо: гулу буттањо ва алафњоро 

мефањмонанд. “Калимаи ка//кањ баръакси забони адабӣ дар ќисми лањљањои 

шеваи љанубӣ, асосан, дар маънии “алаф” маъмул аст” [Љӯраев, 1980, 188]. Ин 

аст, ки зимни сохтани калимањои мураккаби тобеъ ба маънои номи алаф чун 

љузъи асоси ка//кањ меояд ва гоњо вожаи алаф истифода мешавад. Барои ифодаи 

растании шифобахш на алаф ё ка//кањ, балки вожаи умумихалќии гийоњ роиљ 

аст. Дар забони тољикӣ вожаи кањ ва калимањое, ки бо он сохта шудаанд, назар 

ба алаф таърихи ќадимтар доранд, зеро вай мутааллиќ ба забони тољикӣ ва алаф 

аз забони арабӣ [Фарњанг 1969, 56] иќтибос шудааст. Љузъи тобеъ дар ин гуна 

вожањо аломат ва хусусиёти гиёњон аз ќабили талхӣ, ширишӣ, нармию дуруштӣ, 

ранг, хосияти табобатии онњо ва ѓайра мебошанд. Барои намуна чанд мисоле аз 

рӯйи интишори онњо оварда мешавад, ки калимаи асосӣ дар мавќеи баъдӣ воќеъ 

аст. Дар лањљањои ќаротегинӣ шъдърка: у сън-ънда пъгайú мехезе, шъдърка 

дамидагú (Шу.); дъруштка - коҳи калон-калоне, ки бо љоду майда мекунанд. Дар 

гурӯҳи лањљањои вахиёӣ-ќаротегинӣ сийалаф- сиёњалаф. пахтакањак - навъи 

растанӣ; съфедкањак - навъи растанӣ, ки ба гандум монанд аст; талхакä: талхака-

ра маза-ш тъмч-ай (Мт.); нармакањ - навъи растанӣ; коњи мањин. Дар гурӯҳи 

лањљањои ѓарбии Кӯлоб дардкањак - навъи растании кӯњӣ; момокаҳак - як навъ 

растанӣ, ки бӯйи хушу таъми гуворо дорад; ширинка - як навъ растанӣ, ки шираи 

гулу бехмевааш ширин бошад. Дар лањљањои шимолии Кӯлоб пиркањ - коњи 

калон-калон; чаноркањ - навъи растанӣ; шурбокањак - як навъ растании хушбӯю 

хуштаъме, ки ба хӯрок меандозанд; газандака - навъи растанӣ; рангкањ - навъи 

растанӣ, ки аз он ранг тайёр мекунанд. 

Њамчунин, калимањои дар байни лањљањо муштарак њам дида мешавад: 

шудрука (Ќ., Вќ., Ванљ) як навъи сабзаи кӯњӣ; сийакä// сийањкä (Вќ., Ќ., Шк., Љк.) 

як навъи растанӣ; кимйока (Ванљ); овка //овикањ (Шк., Вќ., Дарв.) як навъ алаф, 
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ки дар љойњои намнок мерӯяд; сузанкањ (Ќ., Шк.) газна, сӯзгиёњ; сумбулкањ (Вќ., 

Ќ.) як навъи растании гулаш чатршакл; чиноркä//чиноркаак (Шк., Љк.) чинорак, 

чанорак, як навъ растании зардгул, ки баргаш ба барги чанор монанд аст. 

Зимни баёни юнучќаи тар, хушк ва ҳар навъ алафи силос кардашуда бо 

иштироки калимаи ка//кањ вожањои каҳбеда//кабеда ва тарбеда//бедай тар дар 

муомилот мебошад, вале вожаи юнучќа дар шакли шевагии ръшқа дар шевањои 

љанубӣ ва љануби шарќӣ мутадовил аст. Дар ин замина калимањои говръшқа (Ќ.) 

юнучқаи худрӯй; ръшќапайа (Ќ.) юнучќапоя (муродифаш бедапайа) сохта 

шудааст, ки љузъи асосӣ дар мавќеи баъдӣ љойгир аст. Вожаи ръшќа чун 

муайяншавандањои иборањое, ки анвои юнучќаро мефањмонанд меояд: ръшќайи 

адирú (Б.) юнучќаи ёбоӣ (даштӣ); ръшќайи пъштагú (Ќӯш.) ръшќайи говак (Вќ., 

Ќ., Шк.) ръшќайи лалма (Ќ.) юнучќаи лалмӣ. Ба гумони мо ръшќа дар асл аз 

вожаи лањљавии ръждка //ръждкањ, ки ќолиби маъмули калимасозӣ бо вожаи 

ка//кањ мебошад, ба вуљуд омадааст ва болотар теъдоди зиёди вожањоро бо ин 

ќолаб ва аломатњои мушобењ ба ръшд мушоњида намудем. Зимнан бояд гӯем, ки 

калимаи ръжд дорои маъноњои њамвор, суфта, хушсифат, зебо, тоза, пуртароват 

ва ѓайра мебошад, ки аксарият ба юнучќа муносибанд. 

1.5.2. Номи анвои гиёњњои гуногуни истеъмолӣ. Як ќатор гиёњоне мављуд аст, 

ки аз тарафи одамон кишт карда намешаванд. Онњо дар марѓзор, дашту даман ва 

кӯњњо мерӯянд. Таљрибаи садсолањои мардум доир ба истеъмоли онњо сабаб 

шудааст, ки барояшон номњои мувофиќ гузоранд. Зимни номгузорӣ аломату 

хусусиёти тезию турушӣ, шӯрӣ, бӯи хуш, монандии барг ё танааш ба ашёи 

гуногун ва дигар хосиятњои онњо ба назар гирифта шудааст. Тањќиќ нишон 

медињад, ки баъзеашон аз њудуди шевањои љанубӣ ва љануби шарќӣ берун 

меравад ва ё аз давраи классикӣ маншаъ мегирад. Масалан, дар шеваи љанубӣ 

къравшак, дар лањљаи Бухоро каравш [Мањмудов 1989, 122] ва дар забони давраи 

классикӣ ба шакли карафс [Фарњанг 1969, 539] мустаъмал аст, ки тафовути савтӣ 

мутобиќи меъёрњост. Вожаи пайванд (Вќ.) дар забони адабӣ дар шакли чилбуѓум 

(растание, ки танааш пайвандњои зиёд дорад) дида мешавад, ки тафовути шаклӣ 

барои муродиф шуданашон мусоидат кардааст.Њамчунин, навъњои шълха // 
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шилха; туршак (як хел алафи хӯрданӣ); шура // шурък // шурак; сузанак ба 

истиснои тафовутњои фонетикӣ дар забони адабӣ ва дигар шевањо роиљ аст. 

Калимаи дигаре дида мешавад, ки дар луѓатњои мављуда во намехуранд: 

нуѓроќ//нъѓроќ (Ғк., Ќ.) як навъ растанӣ, ки бехмеваашро истеъмол мекунанд. Ин 

вожа дар шакли нуѓроќ//нъѓроќи сагак (Ғк.) низ дида мешавад ва гули 

кабудчарангест, ки одатан дар полез мерӯяд. Калимаи сагак дар њайати 

иборањои ифодакунандаи растанињо зиёд истифода шуда, маљозан ба навъи ёбоӣ 

ва пастсифат далолат мекунад. Таваљљӯњ шавад: харбъзайи сагак, ангури сагак, 

чъкрий сагак, самаруѓи сагак, дълонайи сагак.  

Калимањои ифодакунандаи гиёњони фоидаовар дар ќолибњои гуногун 

истифода шуда, дар шевањои мавриди тањќиќ доираи мухталифи истифода 

доранд. Баъзан яке аз гиёњон дар лањљањо ба тариќи гуногуни савтӣ талаффуз 

мешавад. Масалан сечак//сечък дар гурӯҳи лањљањои вахиёӣ-ќаротегинӣ ва 

шакли севчък дар лањљањои шимолии Кӯлоб, ки ифодагари навъи гиёњест, ки 

барги сирмонанд ва гули нилобӣ дорад. Доираи интишори баъзе аз анвоъ бо 

доштани гунањои савтӣ васеътар аст: шакли кокътú дар лањљањои ѓарби ва 

шимолии Кӯлоб// кавкутú дар лањљањои ќаротегинӣ ва шакли каакути // какутú 

дар гурӯҳи лањљањои љанубии Кӯлоб ва дарвозӣ (Љш.) растании хушбӯи кӯҳист, 

ки баргаш ба барги райҳон монанд аст ва онро барои хуштаъмӣ ба таом 

меандозанд. Воњидњои луѓавии зерин њам ба њамин навъи гиёњон мансубанд: 

карамчак (Ғк.) растании хушбӯест, ки бехмевааш ба лаблабу монанд аст; ќараќот 

(Ќњ., Ќ., Шк.) меваи буттаи зирк; йолмун//йолму, ҳолмон//ҳолмун (Ќ.)// олму (Вқ.) 

ҳолмон, як навъ растании хӯрданӣ, ки гулаш ҳинорангу зарди сурхчатоб 

мешавад: йаг дърахт-ънда се гъл мебърора йолму (Кб.); йолмун-а мехурдем 

(Даҳ.); нозбу (Вќ.) нийозбу (Шк., Ќ.), нозбӯй, як навъ гиёњи хушбӯй, ки ба таом 

меандозанд; шънгилак (Ќ.) як навъ алаф, ки ба шибит монанд аст; мойил (Шк.) 

як навъ растании хушбӯй, ки ба угро меандозанд. 

Дар байни иборањои ин гурӯњ он чи ба назар аљиб менамояд, он аст, ки ба 

њайси муайянкунандањо ва ќисман муайяншавандањо калимаи одам ва номи 

паррандаю њайвонот омада, вожањои гиёњӣ истифода нашудаанд: сечаки одамак 
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(Вќ.) навъи растанӣ, ки бехмеваашро истеъмол мекунанд; пайи зоѓак (Шк.) 

растании пањнбарги бањорӣ, ки ќобили истеъмол аст; пайи пишак (Вќ.) //пайи 

пъшъкак (Вќ., Шк.) растании сӯзанбарг, ки аввали бањор мерӯяд; сечаки саѓър 

(Вќ.); суми аспак (Вќ.) як навъи растании хушбӯй ва хуштаъм, ки ба таом 

меандозанд; гуши бъзак (Шк., Ғк., Ќ.) як хели алафи кӯҳӣ, ки ба шулла ва угро 

меандозанд: гуши бъзак гуфтани меви буҳор ҳастай. 

1.5.3. Номи анвои пудина. Дар шевањо шакли пудина//пъдина дорад ва дар 

њамаи шевањои забони тољикӣ мустаъмал аст. Ин гиёњ њамчун растании њаётан 

муњим барои такмили таркиби луѓавии шева мусоидат кардааст. Калимањои 

субинак // сабинак “навъи пудинаи хӯрдании кӯњӣ” дар лањљањои ќаротегинӣ ва 

шимолии Кӯлоб; љамбилак //љамилак // љамбелак дар гурўњи лањљањои вахиёӣ-

ќаротегинӣ ѓарбии Кӯлоб ва ќаротегинӣ ба маънии “пудинаи кӯњӣ (растании 

хушбӯйи кӯњӣ)” истифода мешавад:љамилак-ам сохти собинак-ай-ъ буйи хъш 

дора (Хов.) дар луѓатномањою фарњангњои мављудаи забони тољикию шевањо ба 

назар нарасиданд ва шояд ба гунањои дигар мустаъмал бошанд. Барои ифодаи 

анвои пудина иборањо њам истифода мешаванд. Дар байни онњо пудинайи боѓú 

“наъно; нозбуй” дар шевањои љанубӣ ва љануби шарќӣ муштарак мебошад ва 

пъдинайи йалмú њам умумиистеъмол аст. Дар навъи пудинайи говак аз рӯйи 

семантикаи “пудинаи муаттари баргкалон” дар гурўњи лањљањои кулобии њисорӣ 

вожаи гов маљазан ба калон будани баргњояш мебошад. Навъи пудинайи 

кокътú// ќоќътú дар гурӯҳи лањљањои вахиёӣ-ќаротегинӣ растаниест, ки дар кӯњу 

пуштањо мерӯяд ва хушбӯй аст. 

1.5.4. Номи анвои замбурӯѓ. Замбурӯѓ яке аз мањсулоти ѓизоиест, ки кошта 

нашавад њам, дар њаёти мардум воситаи рӯзгузаронист. Бинобар ин, бо дар 

назардошти аломатњояшон онњоро номгузорӣ намудаанд, дар шакли сода, сохта 

мураккаб ва иборањо зуњур мекунанд. Анвои сода: хоч (Ќ., Шк.) //ќорч (Вќ. Ќ.) 

замбурӯѓ; саморуѓ: пъго нъмерай, къњо-да баръм, хоч чинем (Њак.); самаруѓ (Ќ., 

Шк.), саморуѓ (Вќ.) саморӯѓ (навъи занбӯруѓ): самаруѓ њамитаре шъреш воре 

часпък -ай (Ќањ.); Дар забони яѓнобӣ шакли хорч истифода мешавад [Мирзоев, 

2008, 221]. 
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Дар шакли вожањои сохта. Гунаи кузақарнú дар лањљањои шимолии Кӯлоб 

ва гунањои ќузаќандú // ќузиќаринú// ќузаќаннú дар гурўњи лањљањои вахиёӣ-

ќаротегинӣ; ќараќузинú дар гурўњи лањљањои вахиёӣ-ќаротегинию шимолии 

Кӯлоб ва гунаи ќараќузнú дар лањљањои ќаротегинӣ ва кулобии њисорӣ ба 

маънии “навъи занбӯруѓи хӯрданӣ, ки шабењ ба шиканбаи гӯсфанд аст” 

истифода мешавад, ки аз забони ӯзбекӣ омадааст ва дар шеваи љануби шарќӣ 

мустаъмал нест. Анвои ќӯзиќандӣ ва ќорч дар лањљаи ноњияи Китоб [Мањмудов, 

1978, 234] ва шаклњои замбӯруќ//замбӯрӯѓ дар лањљањои Бухоро [Мањмудов, 

Бердиев, 1989, 100] истифода мешавад. 

Бо ибора аз рӯйи аломату хусусиятњояшон баён шудани ин анвоъ 

гуногуннавъии онро нишон медињад: ќорчи харак (Ќ.) як навъ занбӯруѓи 

нохӯрданӣ; телпаки морак (Шк., Ќ.) навъи занбурӯѓи истеъмол нашаванда; хочи 

къндагú (Шк.) замбӯруѓе, ки дар бехи дарахту буттањо рӯяд ва истеъмолист; 

самаруѓи сагак (Шк.) занбӯруѓи хасакӣ; самаруѓи йобунú (Вќ.) самаруѓи йобойú 

(Ванљ) саморӯѓú ёбоӣ. 

1.5.5. Номи анвои чукрӣ. Ин растанӣ њам дар назди њавлӣ ё заминњои 

махсус кошта намешавад, балки худрӯй аст ва дар мавзеъњои кӯњистонӣ 

аввалњои бањор мерӯяд. Дар шевањо шакли чъкрú//чъкърú дорад: ай ису барф 

мехеза-йъ чъкърú бъромаан мегира (Шу.). Навъи он бо ибора мустаъмал аст: 

чъкрий сагак (Вќ.) як навъи чукрӣ, ки истеъмол намекунанд; чъкрийи тайисангú // 

чъкрийи санглохú ба маънии чукрӣ, ревољ, ки дар зери санг, байни сангтӯда ва 

рег мерӯяд ва хусусияти умумиистеъмолӣ дорад. Ревољ, куруш ва ров аз 

хонаводаи њамин гурӯњанд, ки анвои онњо њам чунин аст: љолък (Шк.) ревољи 

наркин, чуќрии нарина; парачъкрú (Шк.) як навъ ревољ (чукурӣ); девкуруш (Ќ.) 

як хели куруш аст, ки нисбат ба куруш калонтар буда, баргњои пањн дорад; 

ровшък (Ќ.) // рошак // рошък (Шк., Љк.): рошък нъхсбър меша, тез меша, барой 

халадард даво-йай (Нр.);  

1.5.6. Номи анвои гиёњони шифобахш. Истилоњоти марбут ба гиёњони 

шифобахш як ќабати махсуси таркиби луѓавии шеваро фаро мегирад ва барои 
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такмили он мусоидат мекунад, зеро бо гиёњон табобат кардан дар тамоми тӯли 

таърих мубрам ва замонавӣ ба шумор меравад. 

Албатта, дар марзу буми љумњуриамон гиёњони шифобахше, ки илм онњоро 

медонад бенињоят зиёд аст, аммо хосиятњои шифобахшии онњоро њамаи мардум 

намедонанд. Сабаби асосии ин аз он иборат аст, беморхонањои расмӣ љойи 

табибони халќиро гирифтааст ва дар тӯли дањсолањо номи аксарияти гиёњони 

шифобахш ба њукми фаромӯшӣ даромадаст. Ин љо мо номи гиёњонеро баррасӣ 

менамоем, ки њомилони шева хосиятњои табобатии онњоро худашон медонанд ва 

дар њаёти њаррӯзаашон истифода мекунанд. Онњо дар ќолаби вожањои сода, 

сохта мураккаб шакл гирифтаанд ва доираи интишорашон як хел нест. Истилоњи 

содаи коснú чун доруи халқӣ, ки аз растании “коснӣ” аст ва истилоњи сано бо 

маънии гиёњи табобатие, ки баргаш ба барги бед монанд буда, ѓӯрааш мисли 

мурч тунд аст, дар гурӯњи шимолии Кӯлоб истифода мешавад. Калимаи коснú бо 

намуди кошнигаҳ ва маънии мазкур дар ду гурӯњи лањља: шимолии Кӯлоб ва 

Ќаротегин истеъмол мешавад. Истилоњи баъдӣ (сано) дар шакли ибораи санойи 

макка дар гурӯњи Ќаротегин дида мешавад, ки номи доруи халќие аст, ки аз 

баргу решаи сано тайёр мешавад ва барои исњол истифода мекунанд. Калимаи 

умумиистеъмолии усма дар шеваи љанубӣ истифода шавад њам, дар гурӯњи 

Ќаротегин шакли шевагии исма//ъсма дорад ва бо ин шакл роиљ буда, бо ибораи 

исмайи тар низ серистеъмол аст: ба абру -ш исмай тар мекаша. Исмњои 

мураккаби тобеи ин истилоњ усмакавут//исмакабут на танњо дар гурӯњи 

Ќаротегин, балки дар гурӯњи шимолии Кӯлоб низ ба ќайд гирифта шудааст: 

бъра ай њота иќа исмакабут бъгú бийо, дар кошо бъкашем (Дањ.). Аммо њудуди 

интишори вожаи тутийо растание, ки аз хокистари он сурма тайёр кунанд ва 

сурмаи вай нури чашмро зиёд кунад, васеътар буда, гурӯњи лањљањои ќаротегинӣ, 

вахиёи-ќаротегинӣ, шимолии Кӯлоб ва дарвозиро фаро мегирад.  

Дар баробари ин бо калимањои сохтаю мураккаби шевагии зерин вохӯрдем: 

сирък (Љк.) як навъи растании шифобахш; ховак (Вќ.) тухми гули як навъи 

растанӣ, ки даво аст; хилтчú (Вќ., Ќ.) як навъ растании хушбӯй ва шифобахш; 

меعдаҳак (Қ.) навъи растанӣ, ки ба захми меъда даво будааст; чачараќú//чачъраќи 
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(Ѓк., Шк.) //съчарасќу (Књ.) коснӣ, њиндбо: ай асароти њакимú-ш чачъраќú-ра 

мехъран (Љк.); лолаљиғак (Шк., Ќ., Вќ.) растаниест аз љинси лола, ки гули зард ва 

решаи пиёзшакл дорад, онро чун воситаи шифобахш истеъмол мекунанд; 

гаркунда (Шк., Қ.) қаламфури кӯҳӣ, ки ба дарди миён даво аст; عарљинак (Ќ.) як 

навъ растании шифобахш; руѓанљизак (Вќ., Ќ., Дарв.) як навъи растании кӯњӣ, ки 

шираи онро чун даво ба рӯй мемоланд; пупалоќ (Шк., Љк., Дарв.) // папалоќ 

(Шк.) як навъи растании кӯњии хушбӯйи шифобахш; ситамкаш (Вќ.) алафи 

шифобахшест, ки барои кашидани зањри љароњат мебанданд; съфедкамолú (Вќ) 

растанӣ, ки дар тибби халќӣ барои табобати дарди шикам истифода мебаранд; 

сангсабил (Шк.) номи растании шифобахши кӯњӣ; сагпистун (Ќ.) растании гулаш 

кабуди давоӣ. 

Як ќатор калимањои марбут ба гиёњон дар ќолабњои гуногуни калимасозӣ ба 

вуљуд омадаанд, ки на танњо дар шевањои љанубӣ ва љануби шарќӣ, балки ба 

истиснои хусусиёти савтиашон барои тамоми тољикон фањмоанд: рањдавък// 

рäдавък// рањдавак // рäдавак растание, ки барои нобуд кардани санги гурда 

истифода мебаранд; чойкањак // чойкаак (Ќлб.); њазориспан // њазориспанд (Вќ., 

Ќ.) њазориспанд; мурчакамол (Шк.) // мърчакасол (Қ.) растании хушбӯйи 

шифобахш (ба дарди варами шуш ва чашм даво аст), ки ба ров монанд аст; 

пайвандак (Вќ.) буттаи сӯзанбарг, ки решаашро ба атолаи кочӣ меандозанд ва ба 

касалии устухон шифо мебахшад. 

1.5.7. Номи анвои гиёњони ѓайриистеъмолӣ. Гиёњони ѓайриистеъмолӣ њам дар 

хаёти мардумон наќши муњим доранд. Онњоро на танњо чун хӯрокӣ њайвоноти 

хонагӣ, балки барои масоили гуногуни зиндагӣ истифода мебаранд. Аз љумла, аз 

пӯстлохи онњо барои бофтани канаб, сохтани ќамчин, бандина, навдањои баъзе 

анвоъ барои танидани кирмак, љињати гирифтани рангњо барои бофандагӣ, хаси 

борику дарози бархе аз гиёњон барои чароѓ ва дигар масоил муфид мебошанд. 

Гиёњони ин гурӯњ дар дашту сањро, кӯњу биёбон, байни зироати полезию 

ѓалладона, марѓзор, лаби кучаю хиёбон, дар оби равон ва ё кӯлњо мерӯянд. 

Растанињое њастанд, ки дар зери баргу гули онњо мӯрча, занбур, сангпушт, 

хорпушт зиндагӣ мекунад ва ё дар зери онњо ќурбоќќањо тухм мемонанд, 
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паррандагон лона мегузоранд. Тану барг ва тухми гиёњонро мардум ба дигар 

ашёњо монанд мекунанд. Баргњо ва гули гиёњон зардчатоб, кабудча, сурхча, 

бунафш, нофармон хушбӯй, сарсабзу њамешасабз мебошанд. Њамаи ин аломату 

хусусияти гиёњон барои он оварда шуд, ки мардум онњоро мутобиќи њамин 

хосиятњо номгузорӣ намудаанд. Гоњо ин аломатњо дар номи растанињо сабт аст, 

гоњо нест ва аз рӯйи манотиќ њам тафовути истифодаи онњо дида мешавад. Ба 

чанд мисол таваљљӯњ шавад. Барои бофтани “канаб” аз растании њамном яъне 

канаб ва бо каме таѓйироти савтӣ аз гиёњони кандук//кандуккана (Тӯда) 

истифода мебаранд ва ресмоне, ки аз пӯстлохи канаб бофта мешавад, бо илњоќи 

пасванди калимасози -ú канабú номгузорӣ шудааст, ки дар њамин шева 

синоними пуслоќú (Ќ.) низ дорад. 

Вожаи сир (Ог.) номи як навъи буттаест, ки аз он њам “бандина” метобанд, 

бо вуљуди он ки дар шева баробари забони адабӣ ва дигар шевањои забони 

тољикӣ ба маънои роз (сири дъл, сиръ асрор, сиръ савдо, сир гъръфтан) ва пиёзи 

кӯњӣ низ мустаъмал буда, хусусияти омонимӣ зоњир намудаанд.  

Барои сохтани “ќамчин” аз растании њамном яъне ќамчинак, ки бо иловаи 

пасванди калимасози -ак сохта шудааст, истифода мебаранд. Љињати ин кор 

буттаи лъхка// лъхкайин њам мустаъмал аст ва асоси ин вожаи мураккаби тобеъ 

лух//лъх барои њамаи тољикон роиљ буда, растаниест, ки баргаш мисли қамиш 

аст ва дар лаби љӯю ботлоқ мерӯяд. 

Дар номи растанӣ сабт шудани хосияти таъинотии вай дар вожаи сихчъроѓ 

(Вќ.) бараъло маълум аст ва ин вожа ифодакунандаи навъи растаниест, ки хаси 

борику дарози он чун чароѓ истифода мешуд. Баъдан, чароѓњое пайдо шуданд, 

ки бо равѓани заѓир меафрӯхтанд ва номи онро њам сихчъроѓ (Вќ., Ќ.) монданд, 

ки дар марњилаи кунунӣ омониманд: сихчъроѓ-а да сари пичайи дейдун 

мемундем (Яр.). Вожаи мазкур аз ду асос: сих ва чъроѓ таркиб ёфта бошад њам, аз 

њодисаи факки изофат дар ибораи “сихи чароѓ” маншаъ мегирад. Вожаи сих дар 

“Фарњанг” ба маънои “мили борики филизии нӯгтез” [ФЗТ, 1969, 252] маънидод 

шуда бошад њам, дар забони адабї фаровон истифода шуда, маъноњои гуногун 

дорад. Дар шевањои љанубӣ ва љануби шарќӣ чанд маънӣ дорад: а). шохчањои 
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борики буттањо. б). мех, чангак къртайи тоѓойи-м сих-да кашол бъдай (Лахш). в). 

сӯзиш, дард: дъл-ъш сих мезана, късал-ай (Кд.).  

Бо таваљљӯњ ба ин, ки шоху навдањои растанӣ барои танидани кирмак 

мувофиќ аст ва дар кирмакпарварӣ истифода мешавад, исми онро шохак (Вќ., Ќ., 

Љк.) гузоштаанд. Њамин растаниро дар лањљањои шимолии Кӯлоб аз рӯйи 

монандиаш ба чангол бо истифода аз пасванди -ак чанголак гуфтаанд. Ѓайр аз 

ин, барои кирмакпарварӣ шоху навдањои навъи растанињои ќайсаќура дар 

гурўњи лањљањои вахиёӣ-ќаротегинӣ ва нимбош даргурӯҳи лањљањои ѓарбии 

Кӯлоб истеъмол мешавад. Гиёњи дигари зарурии рӯзгор испарак дар гурўњи 

лањљањои ѓарбии Кӯлоб мебошад, ки аз он дар бофандагӣ ранги зард њосил 

мекунанд: бъра иќа испарак бъчи бийор, њаму карбос-а ранг кънем (Кан.). 

Њамчунин, дар ин ќисмат вожаи кърмък дар гурўњи лањљањои љанубии Кӯлоб ва 

гунаи кърмак-ро дар лањљањои шимолии Кӯлоб овардан мумкин аст, ки номи 

“пӯстлохи решаи бодом ва решаи торон (гиёҳи кӯҳӣ)” аст ва чармгарон дар ранг 

кардан истифода мебаранд.Ин калимаи сохта бо пасванди -ак буда, чандин 

маъноњо дорад ва яке аз онњо “кирми пилла” аст ва ин љо њам њамгунии вожањо 

дида мешавад. 

Гиёњи маъруфи тамоку//тамокú дар шевањои љанубӣ ва љануби шаркӣ ду 

навъ дорад, ки бо ибора ифода мешаванд ва муайянкунандањои онњо макони 

баромади тамоку ва таъиноти онро далолат мекунанд: тамокúйи балхú “навъи 

тамокуи аълосифат”; тамокуйи носú “навъи тамоку” дар лањљањои дарвозӣ ва 

ќаротегинӣ роиљ аст, ки аз он нос тайёр мекунанд. 

Аз рӯйи монандӣ гузоштани номи ин гурӯњи растанињо њам дида мешавад. 

Дар ќолаби калимањои мураккаб ва иборањо меоянд, ки на танњо вожањои 

тољикӣ, балки ӯзбекӣ низ сањм доранд: гунањои кабутгълак // кавутгълак “навъи 

растанӣ, ки гули кабудчатоб дорад” дар гурўњи лањљањои вахиёӣ-ќаротегинӣ ва 

гунаи кавгълак дар лањљањои ќаротегинӣ. Дар лањљањои шимолии Кӯлоб 

воњидњои луѓавии ќъзилќийоѓ “навъи ѓеша, ки баргаш сурхчатоб аст” ва ибораи 

дъли бара ба маънии «навъи растанӣ, ки баргаш ба дил монанд аст» истифода 

мешавад. Вожаи зарпечак // зарпечък хусусияти умумиистеъмолӣ дорад.  
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Дар баробари ин калимањое вомехӯранд, ки монандии онњо ба ашёњои 

гуногун дида шавад њам, ин монандӣ дар истилоњот ва вожасозӣ сабт намеёбад 

ва аз рӯйи интишор њатто бо вариантњои савтӣ фарќ мекунанд: гунаи саманталоќ 

дар лањљањои ќаротегинӣ, вале шамантулоќ дар гурўњи лањљањои кулобии њисорӣ 

ва шамантълоќ дар гурўњи лањљањои љанубӣ ва шимолии Кӯлоб ба маънии 

“растании пањнбарг, ки бехмевааш ба картошка монанд буда, сафед аст” роиљ 

бошад, вожаи испаѓул “навъи растанӣ, ки ба зуф монанд аст” дар гурўњи 

лањљањои вахиёӣ-ќаротегинӣ ва ќаротегинӣ дида мешавад. Њамчунин, дар 

лањљањои шимолии Кӯлоб ќамшоќ //ќамишоќ - як навъи растании ѓешамонанд; 

дъбълға - як навъи буттаи кӯҳӣ, ки ба бодом монандӣ дошта, пӯсташ сурхчатоб 

аст; дар гурўњи лањљањои вахиёӣ-ќаротегинӣ вълчакамол - навъи буттаи кӯҳӣ; 

чъмбълиќ - як навъи растании сурхча, ки бехмевааш ба сабзӣ монанд аст; дар 

шеваи љанубӣ ва љануби шарќӣ каврак - як навъ растании қадбаландест, ки 

танааш мисли офтобпараст ковок мешавад, дар муомилотанд. 

Дар сохатни номи растанињо њаёти обхокињо низ ба инобат гирифта 

шудааст. Калимањои зерин, ки дар ќолаби вожањои мураккаби тобеъ ва ибора бо 

истифода аз вожањои аслии тољикию иќтибосии ӯзбекӣ сохта шудаанд гувоњи ин 

маънӣ мебошад: ѓъкљома // ѓъкљума (К.) навъи растанӣ ки дар об месабзад; 

чаѓзибаќа (Ќ.) як навъ растании сабзранги обист, ки дар зери он ќурбоќќањо тухм 

мегузорад: чаѓзибаќа лаѓљонак-ай (Шм.); самбаќагъл (Ғк.)// самбаќагълак (Шк.) 

навъи растанӣ, ки дар зери баргу гули он сангпушт зиндагӣ мекунад; курпайи ғук 

(Вќ.) алафи қурбоққа; сойайи самбаќа (Шк.) як навъи растании кӯњии пањнбарг. 

Гиёњони кӯњї њам зиёданд, ки онњоро бо вожањои гуногун ном мебаранд: 

кимйо (Шк.) гиёҳест, ки дар мавзеъҳои баланди кӯҳрӯйида, аз он дорувор тайёр 

карда мешавад; кампирчъпон (Шк.) навъи растании кӯҳӣ: чушќанок (Шк.) навъи 

растании кӯњӣ; ѓъргушак// ѓъргушú (Вќ., Ќ., Шк.,Љк., Ванљ) як навъ алафи кӯњӣ; 

сангакбушол (Вќ.) навъи буттаи кӯњӣ; љенљик (Шк.) навъи буттаи кӯњӣ, ки баргаш 

дарозрӯя буда, гули зардчатоб дорад. 
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Дар маљмўъ бояд гуфт, ки истилоњоти марбут ба гиёњони ѓайриистеъмолӣ як 

ќабати нињоят калони калимањоро дар бар мегирад ва онњо њам барои масоили 

гуногуни рӯзгор муфид мебошанд. 

1.5.8. Номи анвои гул. Дар ташаккули лексикаи шевањои љанубӣ ва љануби 

шарќӣ анвои гул мавќеи намоён дорад. Аз рӯйи таркиби морфологиашон онњо 

сода, сохта ва мураккаб буда, аксарияти онњо барои њамаи тољикон фањмо аст ва 

характери умумихалќӣ доранд. Масалан, гулњои наргис, бунафша, ѓармаш, лола, 

райњон, сияҳгӯш, хайрӣ, гули ҳино, тољи хурӯс, ишқи печон, ки дар ќолабњои 

гуногун сохта шудаанд, барои њамаи тољикон умумианд. Баъзе аз онњо бо 

тафовути савтиашон фарќ мекунанд; бънафша, сийаҳгуш, тољи хъруз. 

Дар баробари ин анвои гулњои зиёде вомехӯранд, ки бо роњњои гуногун 

сохта шуда, хазинаи луѓати шеваро бештар намудаанд. Бо пасванди -ак аз 

асосњое, ки аломатро далолат мекунанд, исми навъи гул сохта шудааст, ин ашё 

дорои хусусиятњои асоси вожа мебошанд: калак (Ғк.) гули қоқу: калак бийор, 

бозú мекънем (Ғк.). Морфемаи луѓавии курак дар шакли курък меваи хомро 

ифода мекунад, ки болотар доир ба ин масъала фикрамонро баён карда будем, 

аммо бо гунаи курак ба маънои “гули ношукуфта” дар гурўњи лањљањои вахиёӣ-

ќаротегинию ванљӣ ва аз рӯйи семантикаи “кӯрак, ќашќа, пахтаи ношукуфта” 

дар умумиистеъмол аст. 

Як идда исмњои мураккаби ифодакунандаи номи гулњо мављуданд, ки ин 

истилоњотро мутобиќи рангњояшон гузоштаанд. Онњо аз иборањое, ки љузъи 

атрибутиашон рангњои гуногун мебошанд, сохта шудаанд. Доираи интишори 

минтаќавии ин воњидњои луѓавӣ баробар нест. Баъзе аз онњо тамоми минтаќаи 

шеваи љанубӣ ва љанубӣ шарќиро фаро гиранд, ќисме аз онњо бо лањљаи яке аз 

манотиќ мањдуд мемонад. Баъзан вариантњои ин ё он навъи гул интишори ягона 

надоранд. Ба ин маънӣ лексемаи сийагуш//сийагуш тамоми минтаќаро фаро 

гирифта бошад њам, варианти сийагуша хоси шимоли Кӯлоб мебошад. Навъи 

съфедгъл ва зардакгъл барои гурӯњи кӯлобии њисор, вале ареали интишори 

сърхгъл ва савзакгъл Ќаротегин ва сийагъл дар шимоли Кӯлоб ва Дарвоз аст. 



74 
 

  
 

Навъи дигари гулњо дар доираи калимањои мураккаби тобеъ сохта шудаанд, 

ки на аз рӯйи ранг, балки аз њисоби рабту монандиашон ба ашёи гуногун, 

вобаста ба шакли зоњирии худи гулњо ва ѓайра номгузорӣ шудаанд. Барои мисол 

бо калимаи ахтар навъи ахтаргъл дар лањљањои шимолии Кӯлоб сохта шудааст, 

ки номи гулест бо рангњои сурху норинљӣ ва зард ва хурду резаю њамешасабз 

буда, баргњои пањн дорад. Асоси ин вожа ахтар дар шеваи љанубӣ ба маънои 

«њайрон» њам меояд, вале ареали ин маънӣ бо минтаќаи Лахш мањдуд мешавад 

ва гузашта аз ин калимаи ахтаргъл дар Лахш роиљ нест. Аммо вожаи ахтаргъл 

бо доштани маънои мазкур аз асоси ахтар-ситора бунёд нашудааст, балки ба 

фикри мо аз «ахтар» маънӣ мегирад, зеро монандиаш ба порањои лахчаи сурх 

робита дорад ва њудуди интишораш дар гурӯњи лањљањои шимолии Кӯлоб 

мебошад. Бо тарзи монандкунӣ сохтани номи гулњо бо ин калима анљом 

намеёбад, балки ин тарз вусъат дорад. Монандии гулњо ба абрешим, бахмал, 

коса ва ѓайра дида мешавад. Бо таваљљӯњ ба интишори ин навъи гулњо дар 

минтаќањои мухталиф гуфтан мумкин аст, ки буриши љуѓрофии сохтани 

калимањо аз рӯйи монандӣ хеле васеъ буда, анъанаи классикӣ дар забони зиндаи 

халќ њифз шудааст. Навъи бърешъмгъл дар шимолии Кӯлоб, бахмалгъл дар 

дењаи Пилдони гурӯњи вахиёӣ-ќаротегинӣ ва косагъл дар Лахш ба ќайд гирифта 

шудааст. Косагъл бо таѓйири савтии косагул дар лањљаи Бухоро низ мустаъмал 

аст [Мањмудов, 1989, 129]. 

Исми чинирайњон, ки њудуди интишораш минтаќаи Лахш мебошад, навъи 

гули райњонест, ки нињоят хушбӯй ва баргњои хурд дорад. Зоњиран ин калимааз 

сифати нисбии чинӣ, марбут ба этноними чин ва исми райњон сохта шудааст, 

вале дар асл вожаи чинӣ намуде аз косањо (зарфњои аз Чин овардашуда) буда, 

навъи гули мазкур ба коса монандӣ дорад ва ин монандӣ боиси номгузории гул 

шудааст. Ба ин маънӣ дар гурӯњи лањљањои кӯлобии њисорӣ вожаи чинигул як 

навъи гули зард, ки чатршакл аст ва садарайњон // савдарањйун//садарањйун навъи 

райњони баргмайдаи хушбӯй на танњо дар лањљањои кӯлобии њисорӣ, балки дар 

лањљањои ќаротегинӣ ва ванљӣ низ мустаъмал аст. 
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Аломатњои зоњирии гулњо низ боиси номгузории онњо шудааст. Як идда 

номи навъи гулњое, ки дар гурӯњи лањљањои шимолии Кӯлоб истифода мешаванд, 

мањз аз рӯйи њамин хусусият дар ќолаби вожањои сохта ва мураккаб бунёд 

шудаанд: гълхор, каљгъл, ѓъмчагъл, ќопагъл як навъ гули зарди калон-калон, ки 

аввали бањор мерӯяд; шумак сохти ѓармаш ворú бъланд мешава; саѓерагълак як 

навъ гули сафедчатоб, ки аввали бањор мерӯяд; љавѓостун // љавѓостон як навъи 

гули сурхи доирашакли калон, ки бӯйи хуш дорад; лолаҳак. Навъи лолаҳак дар 

шакли лолакаҳак гурӯњи љанубии Кӯлоб низ дида мешавад. 

Наъњои дигаре мављуд аст, ки дар доираи вожањои мураккаби тобеъ сохта 

шуда, њудуди интишори гуногун доранд. Ба ин маънӣ чавѓъстун (навъи гули 

бањорӣ) фаќат дар дењаи Шулуптуи гурӯњи ѓарбии Кӯлоб; наргиси шалаластú 

(гули наргисо, ки сафедӣ ва зардии он моил ба сиёњист) танњо дар ќишлоќи Оби 

ширини гурӯњи ѓарби Кӯлоб; къндагъл (як намуди гули садбарг) танњо дар дењаи 

Пилдони гурӯњи вахиёи ќаротегинӣ, аммо анвои чъмълдиќ як навъи гули сурхи 

ба сиёњӣ моил; тољгул//тољгъл тољи хурӯс, бӯстонафрӯз дар тамоми гурӯњи вахиёи 

ќаротегинӣ мустаъмал аст. Ареали баъзе аз анвоъ аз доираи ин гурӯњ васеътар 

мебошад: атъргъл навъи гули садбарг; ѓармашгъл гули хайрӣ даи гурӯњњои 

ќаротетинӣ ва шимолии Кӯлоб истифода мешавад. Навъњои ишқандарпечон 

ошиқи печон ва лолагул дар гурӯњи кӯлобии њисорӣ мављуд аст. 

Тавассути ибора истилоњот беш аз 50 навъи гул баён мешавад. Онњо ба ду 

гурӯњ таќсим мешаванд. Гурӯњи якум вариантњои калимањои мураккаб 

мебошанд, гурӯњи дигар истилоњотеанд, ки њоло дар шакли калима ташаккул 

наёфтаанд. Ба гурӯњи аввал анвои зеринро дохил кардан мумкин аст: 

гълибънавша//банавша гули бунафша; гъли сийаҳгуш гули сиёҳгӯш, гулест, ки 

дар аввали баҳор мешукуфад; гъли сийогъл (Шк.) номи гули кӯҳӣ, ки сиёҳтоб аст; 

гъли тољи хърус (Шк.) гули бӯстонафрӯз, сурхи махмалӣ аст; гъли қамчинак 

(Шк.) як навъ гули кӯҳӣ мисли қамчин гул дорад; гъли љавғостон (Ғк.) як навъ 

гулест, ки аввали баҳор мерӯяд. Он дар намуд ва ранг ба гули лола монандӣ 

дошта, аз љиҳати зебогӣ ва бӯй аз лола фарқ мекунад. Гурӯњи дуюм хеле зиёданд. 

Онњо истилоњотеанд, ки дар тамоми минтаќањо интишор наёфтаанд. Баъзе аз 
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онњо мутобиќи маводи мо аз доираи як лањча берун нарафтаанд. Зимни бунёди 

онњо муайянкунандањои ифодакунандаи номи њашароту њайвонот, наботот, 

зарфњои гуногун, исмњои маънӣ ва ѓайра истифода шудааст. Мављудияти онњо 

мутобиќи минтаќањо чунин аст: 

Дар гурӯњи шимолии Кӯлоб. Дар байни манотиќи ин гурӯњ анвои бештар 

дар ареали Ховалинг ва Сарихосор ба дасти мо расидааст: гъли азраќ гули 

нилуфар; гъли алғунљор гулест, таксурхи зардчатоб; гъли дъмби рубаҳак навъи 

гул, ки ба думи рӯбоҳ монанд аст; гъли къравчак гули растании карафс; гъли 

навруз гулест, ки дар аввали баҳор мерӯяд, зардчатоб аст; гъли маҳтов навъи 

гулест зардчатоб ба ранги моҳтоб; гъли пайи пъшак навъи гули кӯҳӣ, ки ба 

панљаи гурба монанд аст; гъли шибит гули растании шибит; гъли шулаш гули 

арғувон; гъли ҳанú гули ҳино; гъли љуғак гули кӯҳии зарди ба сурхи моил; гъли 

ҳавоборонак//ҳавоборунак як навъ гули кабудчатоби саҳро. Минтаќаи 

Даштиљум: гъли магас як навъ гули кӯҳӣ, ки бунафши паст аст; гъли дуғак як 

навъ гули хурди сафедчатоб; гъли гъли фасонру навъи гули сурхтоби ба зардӣ 

моил, ки ниҳоят хушбӯй аст; гъли чъкрú гули ревољ; гъли йолмун навъ гули 

љигарранг. Минтаќаи Ғеш: сиғерак навъи гули кабудчатоби кӯҳӣ; гъли туғак 

навъи гули хурди саҳро. Минтаќаи Доробӣ: гъли шаманталоқ номи гули як навъ 

растанӣ, ки бунафш аст. гъли пайи зоғак  навъи гулест, ба панљаи зоғ монанд аст. 

Дар Наврӯњо: гъли аспак навъи гулест борики дарозрӯяи бунафш.  

Дар гурӯњи ѓарбии Кӯлоб. Дар минтаќаи Шулупту: гъли аљина растаниест, 

ки гулаш бунафши камбӯй мешавад; гъли самсам гули савсан; гъли сақичак як 

навъ гули кӯҳӣ, аз решааш сақич тайёр мекунанд; Дар Кангурт: гъли 

тағорашиканак гулест, ки аввали баҳор дар доманаҳои кӯҳ мешукуфад, 

сафедчатоб буда ба бойчечак монанд аст; гъли чачарақú// чачирақú гули ҳиндбо;  

Дар гурӯњи ќаротегинӣ ва вахиёї-ќаротегинӣ ин анвоъ истифода мешаванд: 

гъли мунљ гули як навъ растании кӯҳӣ, ки сурхи баланд мешавад; гъли дъмби 

руба; гъли маҳсар гули маҳзар, навъи гулест тор-тори заъфармонанд, аз заъфар 

сурхтар ва бӯяш пасттар аст; гъли қарақош; гъли қоқуф гули қоқу; гъли пармак 
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як навъи гули кӯҳӣ, ки рангаш гулобист; гъли харгуш; гъли муљах//мъљах номи 

гули як навъ растанӣ; гъли хуч гули насрин (настаран). 

Анвои зерин дар гурӯњи шимолии Кулоб, ќаротегинӣ ва вахиёи ќаротегинӣ 

ва ванљӣ муштараканд: гъли ҳамешабуҳор гули ҳамешабаҳор (сарсабз) - гулест, 

ки аз баҳор то тирамоҳ пай дар пай мешукуфад; гъли ҳолмон // ҳолмун як навъ 

гулест, ки аз љиҳати шакл ба чархчуб монанд буда, решаи он дар муолиљаи 

касалии дил истифода бурда мешавад. 

1.5.9. Номи анвои љорӯб. Калимаи љоруб барои њамаи тољикон маълум аст. 

Дар баробари ин шакл гунањои љорув // љурбú дар шевањои мавриди назар 

мутадовил аст. Ин вожа аз њамнишинии исму асоси замони њозираи феъл ба 

вуљуд омадааст. Барои љорӯб кардан аз растанињои гуногуни кошташаванда ва 

аз навдаву буттањои дарахту рустанињо, хор ва анвои алаф истифода мешавад. 

Дар истилоњсозӣ номи ин растанињо ба назар гирифта шудааст. Ѓайр аз ин, дар 

истилоњсозӣ ранг, нармию мулоимӣ ва дигар аломатњои онњо муњим аст. 

Барои ифодаи љорӯби зиёд истифодашудаи кӯњнавожањои шънък// шъндък 

(Вќ., Шк., Дарв., Ванљ); къндак // къндък (Шк.) мустаъмал аст. Гумон меравад, ки 

шънък шакли таѓйирёфтаи вожаи хънък (маљозан безеб) аст, зеро љорӯберо 

шънък мегӯянд, ки дар натиљаи истифодаи бисёр шаклаш хеле сӯда, яъне безеб 

шудааст. Ба ин маънӣ љоруб//љоруви хингак (Ќ.) мављуд аст, ки маънии калимаи 

хинг дар шева ба замми «ранги бур» семантикаи безебро њам дорад. Дар љойи 

дигар хингак як навъ хорбуттаест, ки дар кирмакпарварӣ (барои печидани 

пилла) истифода мебаранд. Пасванди -ак бо вожаи кунд васл шуда, воњиди 

луѓавии къндак // къндък сохта шудааст, ки мантиќист, зеро љорӯб бисёр 

истифода шуда, кунд гардида, ќобили истифода нест. 

Анвои љорӯб аз вожањои сохта, мураккаб ва иборањо ба вуљуд омадааст. 

Доираи истифодаи баъзе аз онњо хеле мањдуд ва бархе васеътар аст. Дар баъзе аз 

манотиќ исмњои ифодакунандаи љоруб дар шакли ихтисорӣ истеъмол мешавад. 

Масалан, дар Шӯробод (Шк.) вожаи хортанък дар шакли хотънък роиљ буда, ба 

навъи растанӣ, ки аз он љорўб тайёр мекунанд, далолат мекунад. Аз растанињои 

хордор истифода карда, љорўб тайёр кардан дар Кангурт (Ѓк.) хорљоруб ва дар 
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Лахшу Њакимӣ (Вќ., Ќ.) хорљурбú њам дида мешавад. Навъи сърхљурбú ва 

съфедљоруб танњо дар минтаќаи Даштиљум (Шк.) дида мешавад: сърхљурбú-йам 

алаф њисов мехъра. Анвои дигар њам њудуди интишори гуногун дорад. Дар 

лањљањои шимолии Кӯлоб деҳқонљоруб //деҳқунљурбú; шохљорув // шохљурбú -

љорубе, ки аз шохи дарахт ё хорбутта сохта мешавад ва бо он хирман мерӯбанд; 

пољоруб - љорӯбе, ки аз навдаву буттањои дарахту рустанињо тайёр кунанд ва дар 

хирман истифода баранд; бибиљорув - як навъи растании љорубмонанди баргу 

танааш сурхчатоб; талхакљорув -як навъи љоруб, ки аз алафи талха баста 

мешавад: талхакљорув кати хирман-а мерубан; дар лањљањои ќаротегинӣ 

деҳқунљорув як навъи растаниест, ки аз он љорӯб месозанд; дар гурўњи лањљањои 

вахиёӣ-ќаротегинӣ љурбишох; сартилмак љорӯб сартилмаки мийонбаста, мекъна 

одам-а хаста (фолк.); кафакаш хорљорӯбе, ки барои људо кардани кафа дар 

хирман истифода мекунанд. 

Зимни дар шакли ибора сохтани навъи љорӯб калимаи љоруб чун 

муайяншаванда такрор шуда меояд ва муайянкунандањо аломатњои гуногуни 

онро мефањмонанд. Доираи истифодаашон якнавохт нест: љурбийи нармак 

“навъи љорӯб” дар лањљањои шимолии Кӯлоб; љурбийи съфедак “навъи љорӯб” 

дар шеваи љануби шарќӣ; љурбийи ќуќанú “љорӯби хонарӯбӣ” дар гурўњи 

лањљањои вахиёӣ-ќаротегинӣ. 

1.5.10. Номи анвои хор. Дар ѓановати луѓати шева калимаи хор њам 

истифода шудааст. Баробари дигар гиёњон хор њам яке аз мањсулоти асосӣ барои 

хӯроки њайвоноти хонагӣ, гиёњи давоӣ ва ё аљзои асбоби рӯзгор истифода 

мешавад. Ин аст, ки бо ин калима вожањои бисёре сохта шудаанд ва анвои зиёди 

хор гувоњи дар њаёт зарур будани онро нишон медињад. Ин калимањо номи 

растанињои хордор ва ё номи худи хорњоро ифода мекунанд. Дар шакли сода, 

сохта ва мураккабу иборањо ба вуљуд омадаанд. Вожањои сохтаи ин гурӯњ бо 

пасвандњои -ак ва -акú бунёд гардидаанд: сира дар лањљањои ќаротегинӣ ба 

маънои “латтахор, растании хордори худрӯй, ки гулњояш сурху кабудча 

мешавад»; одамак «як навъ растании хордор» дар гурўњи лањљањои вахиёӣ-

ќаротегинӣ; мастакú «як навъи растании давоӣ, ки ғӯрааш хорнок мешавад» дар 
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лањљањои шимолии Кӯлоб. Гунаи каландак // къландак дар гурўњи лањљањои 

вахиёӣ-ќаротегинӣ ва гунаи къландък дар гурӯњи лањљањои дарвоз ба маънои 

“хори сари девори ҳавлӣ” дида мешавад. Калимаи хъшхор дар гурўњи лањљањои 

вахиёӣ-ќаротегинӣ ду маънӣ дорад: а) хорзор, хористон, љое, ки хори бисёр 

дорад; б). як навъи дарахти хордор. Аз рӯйи маънои якум вожаи сифатии хъш 

муродифи пасванди -истон ва -зор шудааст. Мисли ин калима дар вожањои 

мураккаби тобеъ љузъи хор дар мавќеи дуюм омада, ба анвои гуногуни гиёњ 

далолат мекунад. Баъзе аз анвои гиёњони хордор барои сохтани асбоби рӯзгор 

(рафида) истифода мешаванд. Ин анвоъ, асосан, хоси шеваи љанубианд. Ба 

маънии “навъи растание, ки ғӯрааш хорҳои часпак дошта, аз он рафида тайёр 

мекунанд” дар лањљањои ќаротегинӣ гунаи мушхор // мъшхор дар гурўњи 

лањљањои вахиёӣ-ќаротегинӣ шакли мучхор мустаъмал аст. Њамчунин, дар 

лањљањои ќаротегинӣ къркърахор - навъи хор; латахорак - навъи хори ѓӯрааш 

гирда, ки аз вай рафида тайёр мекунанд; ѓузикхор - навъи хор: йа ќавза ѓузихор 

овард -у ови гард-да шушт (Ѓоф.); дар лањљањои шимолии Кӯлоб љъзхор - 

мушхор: љъзхор-а дъруни рафида мемонан, ай ру-ш лата мекашан (Зир.); 

Навъњои дигаре мављуд аст, км дар чанд гурӯҳи лањљањо дида мешаванд: 

гуспанхорак (Шк., Ќ.) хори гӯсфандак, як навъи растанӣ, ки ғӯрааш хор дорад ва 

часпак аст; рафидахорак (Вќ., Ќ., Шк.) мушхор, эзорчаспак; чаќиртиконак (Ғк.) 

як навъ гиёњи хордор: чаќиртиконак да њами хамгú њастай. 

Дар баробари ин як идда номи хорњо ба назар расиданд, ки барои шевањои 

љанубӣ ва љануби шарќӣ умумианд: сийахор “навъи хор”; сафедхорак // 

съфедхорак “сафедхор”; кофирхор “хори мағелон”; дулонахор // дълунахор 

“навъи дӯлонаи майда-майдаи хордори”; дулонахорак //дълунахорак “як навъи 

хор, ки ғӯрааш ба дӯлона монандӣ дорад; шътърхорак // шътъралаф “шутурхор”; 

сагдандон // сагдандун“навъ растании зањрдори хордор”. 

Бо ибора баён шудани ин анвоъ њам ба назар мерасад, ки љузъи 

муайяншавандањо калимаи хор буда, такрор шуда меоянд: хори къркърахър (Ќ.); 

хори одамак (Ќ.): хори одамак нугтез меша (Њак.); хори сийо (Ќ.) сиёњхор; хори 

ќаламхурак (Ќ.); хоргизак (Ғк.) як навъи хори зањрдор. 
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Агар нек назар намоем, номи анвои растанињо бањри беканореро мемонад 

ва баррасии илмии њаматараю сохтани луѓоти алоњидаи ин анвоъ рози 

нокушудаи фарњанги мардумро аз дурињои дури таърих боз мекунад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

  
 

БОБИ II  

РОЊЊОИ ТАШАККУЛИ ВОЊИДЊОИ ЛУЃАВИИ  

МАРБУТ БА НАБОТОТ 

2.1. Матолиби муќаддамотӣ. Ташаккули воњидњои луѓавии марбут ба 

анвои наботот аз роњњои суннатии калимасозии забони тољикӣ сурат 

гирифтааст. Махсусан, роњи морфологӣ яке аз воситањои асосии ба вуљуд 

омадани вожањои мазкур мебошад, ки аз замонњои ќадим маншаъ мегирад. 

Вожасозӣ дар масири таърих мардумро њамроњӣ мекард, зеро барои сохтани 

калимањои нав лозим буд. Роњу воситањои калимасозии давраи ќадим ва миёнаи 

таърихи забони тољикӣ аз тарафи донишмани бузург, аз љумла В. С.Расторгуева, 

Л. С. Пейсиков, Е. К. Молчанова, И. М. Оранский, Д. Саймиддинов ва ѓайрањо 

баррасӣ шуда, фикру андешањои љолиб баён гардидаанд. Аз љумла, Д. 

Саймиддинов рољеъ ба љойгоњи калимасозӣ дар забони форсии миёна баррасї 

анҷом дода, чунин менигорад, ки «вожасозӣ чун дар дигар забонњо дар форсии 

миёна низ аз манбаи асосӣ ва њамешагии такмил ва ташаккули луѓат мањсуб 

мегардад. Тайи рушди ин забон дар њама сабкњои он луѓату истилоњоти 

фаровонеро метавон пайдо кард, ки онњо бар пояи ќолабњои суннатии вожасозӣ 

танзим ва ташкил ёфтаанд» [Саймиддинов, 2001, 112]. 

Ташаккули таркиби луѓавии забонро ба инобат гирифта, Ш.Рустамов 

баррасии роњу воситањои исмро бо фикри зирин шурўъ мекунад: «калимасозӣ 

воситаи асосии бойшавии таркиби луѓавии забони тољикӣ мебошад. Усул ва 

ќолибњои калимасозӣ мунтазам такмил ва инкишоф меёбад. Таѓйироту 

такомулоти калимасозӣ мувофиќи сохти грамматика ва ќонунияти дохилии 

инкишофи забон ба амал меояд» [Рустамов, 1981, 93]. Ба ин гуфта 

забоншиносони маъруф њамаќидаанд, ки дар даврањои гуногун кору фаъолият 

кардаанд [Степанова, 1953; Левковская, 1954; Кубрякова, 1965; Пейсиков, 1975, 

Оранский, 1988; Рустамов, 1981; Љўраев, 1981; Саймиддинов, 2001; Касимов, 

2006, Хоркашев, 2014, 2016 ва диг.]. 

Дар баррасии баъзе ќолибњои суннатии классикии забони тољикӣ, асосан, 

луѓатномањое мисли «Бурњони ќотеъ», «Фарњанги Рашидӣ», «Фарњанги 
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Љањонгирӣ» ва “Фарњанги забони тољикӣ” хизмат карда бошанд њам, тадќиќоти 

олимони шинохтаи тољик Њалимов С. [Њалимов, 1979, 2002] М.Н. Ќосимова 

[Ќосимова, 2003, 2016], Ќосимов О. [Касимов, 2006, 2016], дар тањќиќи 

масъалањои назариявии калимасозии осори классикӣ љойгоњи муњими илмӣ 

доранд. Њамчунин, месазад ёдовар шуд, ки рољеъ ба масъалањои роњу воситањои 

калимасозии муосири забони форсӣ, дарӣ ва тољикӣ донишмандони зиёде 

корњои илмӣ ба табъ расонидаанд. Дар ин росто фаъолияти олимон дар тањќиќи 

забони форсӣ (Л.С. Пейсиков, Ю. А. Рубинчик, Т.Д. Чхеидзе, Т.А.Чавчавадзе, 

Т.И. Джахонгиров, С.А. Алиев, Ф.Р. Амонова), забони дарӣ (Л.Н. Киселева, У. 

Обидов) ва забони тољикӣ (Шукуров М., Рустамов Ш., Ѓаффоров Р., Ќосимова 

М.Н., Њалимов С., Муњаммадиев М., Ш.Ниёзӣ, Шоев Э. ва дигарон) љолиби 

диќќатанд. 

Доир ба масъалаи тањќиќи шевањои забони тољикӣ низ корњои зиёде дар 

даст дорем, ки муњимтарини онњо ба ќалами муњаќќиќоне чун Расторгуева В. С., 

Хромов А.Л., Ѓаффоров Р., Љўраев Ѓ., Розенфелд А.З., Мањмудов М., Мурватов 

Љ., Обидов У., Мањадов М., Бердиев Б., Саидов Р., Раҳматуллозода С. ва 

дигарон дахл дорад. Зимни баррасињои худ шевашиносони мазкур дар бахши 

морфология ба масъалаи роњњои калимасозии ин ё он лањља дахл карда, ба таври 

мухтасар маълумоти муњими илмӣ пешнињод кардаанд, ки ба равиши корњои 

илмии онњо мувофиќ буд. Дар солњои охир муњаќќиќ С.Хоркашев ба баррасии 

бевоситаи роњњои калимасозии шевањои љанубӣ ва љануби шарќии забони 

тољикӣ машѓул шуда, чандин асару маќолањои илмӣ пешнињод намуд 

[Хоркашев, 2010, 2012, 2013, 2014]. Њамчунин, ў соли 2016 рисолаи махсус 

перомуни роњњои морфологии калимасозии шевањои љанубӣ ва љануби шарќии 

забони тољикиро нашр намуд [Рањматуллозода, 2016], ки дар бозкушоии масоили 

калимасозии шева наќши муњим дорад. Бо вуљуди ин, муњаќќиќони мазкур дар 

бораи хусусиятњои калимасозӣ ва роњњои ба вуљуд омадани воњидњои луѓавии 

марбут ба наботот ба ѓайр аз ишорањо кори муфассале пешкаш накардаанд. 

Ин аст, ки мо дар ин боби рисола кўшиш мекунем, перомуни масъалаи мазкур 

таваќќуф намоем. 



83 
 

  
 

Шевањои љанубӣ ва љануби шарќӣ дар бобати воњидњои луѓавии марбут ба 

наботот маводи зиёде дорад. Ин воњидњои луѓавӣ моро ба хулосае овард, ки ин 

боби корро ба чор бахш таќсим намоем:  

1. Наќши калимањои сода дар такмили воњидњои луѓавии марбут ба 

наботот.  

2. Наќши пасвандњо дар сохтани калимаву истилоњоти марбут ба 

воњидњои луѓавии соњаи наботот.  

3. Наќши калимањои мураккаб дар сохтани калимаву истилоњоти соњаи 

наботот.  

4. Наќши ибора ва таркибњо дар ташаккули воњидњои луѓавии марбут 

ба наботот. 

Бо мақсади равшан гардидани моҳияти ҳар банд онҳоро дар алоҳидагӣ 

баррасӣ менамоем. 

2.2. Наќши калимањои сода дар такмили воњидњои луѓавии 

 марбут ба наботот 

Таркиби луғавии шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқии забони тоҷикӣ саршор 

аз воҳидҳои луғавии аз ҷиҳати сохт сода, ки ба яке аз соҳаҳои қадимии ҳаёти 

мардум - наботот вобастагии калон дорад, хеле бой аст. Дар фонди асосии 

луғавӣ аҳамияти барҷаста доштани калимаҳои содаро муҳаққиқи забони немисӣ 

М.Д. Степанова муҳим дониста менигорад, ки: «чи хеле ки маълум аст, 

калимањои решагї фонди асосии таркиби луѓавиро ташкил дода, њамчун асос 

барои калимасозї хизмат мекунанд» (корневые слова, как известно, составляют 

ядро основного словарного фонда и служат центрами словообразовательных 

гнезд) [Степанова, 1953, 58]. Ҳамчунин, муҳаққиқ С.Хоркашев зимни баррасии 

калимаю истилоҳоти марбут ба сохтмон ва хонасозӣ дар шеваҳои ҷанубӣ ва 

ҷануби шарқии забони тоҷикӣ ба нақши калимаҳои содаро аҳамият дода, аз 

ҷумла менависад, ки “дар ташаккули лексикаи ин гурўњ ва гурўњњои тематикии 

дигари марбут ба шеваҳои таҳқиқишаванда, наќши асосиро воњидњои луѓавии 

сода мебозанд. Дар навбати аввал ин бо он алоќаманд аст, ки калимањои сода 

вобаста ба маъноњои гуногун доштанашон морфемањои сермаъно ва омонимї 
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шуда, барои бой шудани захираи муродифот ва калимаҳои мутаззод воситаи 

асосӣ мебошанд.  Аз тарафи дигар, онњо дар сохтани калимањои мураккаб 

иштироки фаъол доранд.” (в формировании лексики этой группы, а также 

других тематических групп связанных с анализируемими говорами, заметную 

роль играют простые ЛЕ. В первую очередь это связано с тем, что простые слова 

благодаря обладанию различных значений, становятся полисемантическими и 

омонимичными морфемами и служат хорошим активным средством для 

обогащения запасов синонимов и антонимов. С другой стороны, они принимают 

активное участие в образовании сложных слов). [Хоркашев, 2015, 25]. Ин 

гуфтаро ба калимаҳои марбут ба наботот ҳам мутобиқ донистан мумкин аст, 

зеро муҳите, ки сокинони шеваҳои мазкурро иҳота кардааст, аз рӯйи мавҷудияти 

растаниҳо гуногунранг буда, барои ифодаи онҳо воҳидҳои луғавии содае 

истифода мешаванд, ки ба фонди асосии луғавии шеваҳо марбут мебошанд. Ин 

воҳидҳои луғавиро аз рӯйи хусусиятҳои растаниҳо ба гурӯҳҳо ҷудо кардан 

мумкин аст: 

-воҳидҳои луғавии сода, ки номи умумии растаниҳоро ифода мекунанд; 

-воҳидҳои луғавии сода, ки номи растаниҳои ҳосилдеҳро ифода мекунанд; 

-воҳидҳои луғавии сода, ки номи растаниҳои бемеваро ифода мекунанд; 

2.1.1. Воҳидҳои луғавие, ки номи умумии растаниҳоро ифода мекунанд. 

Калимаҳои сода дар ташаккули калимаҳои сохта, мураккаб ва ибора-истилоҳоти 

ифодакунандаи номи растаниҳо нақши асосӣ доранд, зеро тавассути онҳо 

калимаҳои зиёде сохта мешаванд. Ин аст, ки таҳлили онҳо барои нишон додани 

доираи фарогирандаи луғоти марбут ба наботот боиси аҳамият мебошад. Дар 

таркиби луғавии шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқии забони тоҷикӣ дар байни 

калимаҳои сода теъдоде аз вожаҳое вомехўрад, ки моҳиятан ба аксарияти 

растаниҳо дахл доранд. Онҳо ифодакунандаи номи аломату хусусият, ҳаҷму 

андоза, пухтаю хом, хонагию саҳроӣ, ҳосил, узв ё қисме аз аҷзои растанӣ, 

коркарди растанҳо ва ғайраҳоро ифода мекунанд. Барои ифодаи номи ин ё он 

хусусиёт метавонад як ё якчанд калима хизмат кунад. Масалан, калимаҳои 

гъл//гул, хъм// хум (Шк., Вќ., Љк., Ѓк.), ѓур (Њиљ., Яр.) //ѓура (Ќ.), дун//дуна, хъша 
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(хўшаи ѓалла, ангур, љъгоримака ва м. инњо), тъхм, тъхъм (Вќ.), тухм//тух//тъх 

(Ѓк., Шк.), кънда//кунда (кунда, танаи буридаи ҳар гуна дарахт) савз (сабз 

кардан) ва ғайра воҳидҳои луғавие мебошанд, ки дар ифодаи хусусиёти 

растаниҳо аз ҳисоби калимањои сода муродиф надоранд, аммо онҳо метавонанд 

омоним бошанд, дар ҳайати воҳидҳои фразеологӣ оянд ва ибораҳои рангоранги 

устувори забон ва ё барои сохтани калимаҳои сохта, мараккаб ва ибора-

истилоҳоти марбут ба растаниҳо фаъол мебошанд. Масалан, вожаи тъхм// тъхъм 

(Вќ.), тухм// тух//тъх (Ѓк., Шк.) дар баробари номи умумии тухмии ҳар гуна 

растанӣ ба маъноҳои “тухми мурғ, байза”: тъхм њис менан-ъ озъќ метан (Кањ.) ва 

ба маънои “авлод, насаб, зурриёт (Вќ., Ќ., Шк.) истифода мешавад: илоњо, тъхми 

шъмо арзън вори бисйо шава (Нўш.). Ва ё калимаи гъл “гул, муғљаи вошудаи 

гиёҳ ва дарахтон, шукуфа” дар баробари ин маъно дар таркибҳои гуногун ба 

маъноҳои дигар истифода шуда, дар сохтани калимаю ибораҳои дигар унсури 

фаъол мебошад ва мутобиқи маводи дасти мо дар калимасозӣ фаъол мебошад. 

Аз ҷумла, дар ҳайати калимаҳои мураккаби тобеъ ва тобеи омехта хеле зиёд дида 

мешавад: атъргъл (Кањ., Хов., Сх.), ахтаргъл (Шк.), бахмалгъл (Пд.), бърешъмгъл 

(Сх., Хов.), ѓармашгъл (Дх., Шх.), ѓъмчагъл (Шк.), зардакгъл (Књ.), хъшбугъл, 

картушкагъл // картъшкагъл (Ҳал., Ял., Кд.), каљгъл (Сх., Хов.) косагъл (Лахш), 

къндагъл (Пд.), къртагългун (Қ.), ќопагъл (Сх., Хов.), гълистон (Мт.), гълбасар // 

гълбарсар (Вқ.), гълбаст (Қ.), гълбег//гълбек (Вқ., Қ.), гълғъм: гълғъм бастан (Каҳ., 

Нр.), гълдор (Хов.), гълдустдор (Каҳ.), гълка (Нз.), гълкунор//гълкукнор (Қлб.), 

гълқанд (Ош.), гълмех (Қ.), гълхор (Кд., Дљ., Қул., Сх., Хов.), навбуњор (Лаѓ., Мт.), 

пахтагъл (Дб.), пъштигъл (Књ.), савзакгъл (Шв., Шм.), савзинаъгъл (Ќ.), 

саѓерагълак (Б., Мўм.), самбаќагъл (Б.), сангълак (Вќ.), сърхгъл (Њиљ., Яр.), 

тозагългун (Дањ., Зир., Лаѓ.), тољгул//тољгъл (Лахш, Вд., Нд., Нз., Яп., Яхч), 

чамандагъл (Вќ.),чечакгъл (Дљ., Њљ.), гълакбурú (Ҳак.), гълакдузú (Эл.), гълакú 

(Чб.), гълдаста, гълкънú (Обл.), заргълак (Лахш), кабутгълак // кавутгълак (Вқ., 

Қ.), самбаќагълак (Мўм.), гълакбозú (Хов.). Дар баробари ин, калимаи гъл дар 

сохтани ибораҳо, ки ифодакунандаи маъноҳои гуногун мебошанд, низ фаъол ва 

серистеъмол буда, даҳҳо унсури наҳвӣ сохтааст: ѓарќи гъл (Мс.), касалий гълбег 
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(Љф.), докайи гълбар (Дљ.), қъшлоқи Сийогълак (Ҳак.), навбуњори тозагългън 

(Мт.), ръмоли чоргъла (Нўш., Ќлб., Њиљ., Дм., Яр.), сърхи гълнорú (Пв., Хм., 

Шв.), тагсарийи гълдузú (Лахш, Пд.), тоќий гълдузú тоќии гулдўзишуда, тоќий 

чамандагъл (Дм., Лш., Нўш., Ќлб., Яр.), тоќий ироќú, гъли љъворú (Лахш), гъли 

азраќ гули нилуфар; гъли алғунљор (Сх., Хов.) гулест, таксурхи зардчатоб; гъли 

аспак (Нр.) як навъ гулест борики дарозрўяи бунафш; гъли аљина (Шлп.) 

растаниест, ки гулаш бунафши камбўй мешавад; гъли бънавша//банавша гули 

бунафша; гъли дъмби руба (Қ.) навъи гул, ки ба думи рўбоҳ монанд аст; гъли 

дуғак (Дљ.) як навъ гули хурди сафедчатоб; гъли маҳсар (Қ.) гули маҳзар, навъи 

гулест тор-тори заъфармонанд; гъли гандум (Нр.) гули гандум; гъли гандъмак 

(Нўш., Ғеш) як навъ гули кўҳии зардчатоб; гъли дуғак (Дљ.) як навъи гули кўҳӣ, 

ки нозуки сафед аст; гъли зардак як навъи гули худрўйи баҳории зардчатоб; гъли 

къравчак (Сх., Хов.) гули растании карафс; гъли навруз гулест зардчатоб, ки дар 

аввали баҳор мерўяд; гъли маҳтов (Сх., Хов.) навъи гулест зардчатоб ба ранги 

моҳтоб; гъли пайи зоғак (Дор.) як навъи гулест, ба панљаи зоғ монанд аст; гъли 

пармак (Нўш., Дм.) як навъи гули кўҳӣ, ки рангаш гулобист; гъли пайи пъшак 

(Сх., Хов.) як навъи гули кўҳӣ, ки ба панљаи гурба монанд аст; гъли ишқи печун 

(Сх., Хов.) гули ошиқпечон; гъли самсам гули савсан; гъли сиғерак (Ғеш.) навъи 

гули кабудчатоби кўҳӣ; гъли сақичак як навъ гули кўҳӣ, ки аз решааш сақич 

тайёр мекунанд; гъли сийаҳгуш гули сиёҳгўш, гулест, ки дар аввали баҳор 

мешукуфад; гъли сийогъл (Хов.) номи гули кўҳӣ, ки сиёҳтоб аст; гъли 

тағорашиканак (Кан.) гулест, ки аввали баҳор дар доманаҳои кўҳ мешукуфад, 

сафедчатоб буда ба бойчечак монанд аст; гъли тољи хърус (Сх., Хов.) гули 

бўстонафрўз, сурхи махмалӣ аст; гъли туғак (Ғеш.) як навъи гули хурди саҳро; 

гъли фасонру (Дљ.) як навъ гули сурхтоби ба зардӣ моил, ки ниҳоят хушбўй аст; 

гъли чачарақú//чачирақú (Кан.) гули ҳиндбо; гъли чъкрú гули ревољ; гъли 

шаманталоқ (Дор.) номи гули як навъ растанӣ, ки бунафш аст; гъли йолмун (Дљ.) 

як навъ гули љигарранг; гъли магас (Дљ.) як навъ гули кўҳӣ, ки бунафши паст аст; 

гъли мунљ (Қ.) гули як навъ растании кўҳӣ, ки сурхи баланд мешавад; гъли 

муљах//мъљах номи гули як навъ растанӣ; гъли хуч (Мх., Шв., Ҳак.) гули насрин 
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(настаран); гъли шибит (Сх., Хов.) гули растании шибит; гъли шулаш (Сх., Хов.) 

гули арғувон; гъли қамчинак (Ғеш.) як навъ гули кўҳӣ мисли қамчин гул дорад; 

гъли қарақош (Пд.); гъли қоқуф гули қоқу; гъли ҳавоборонак// ҳавоборунак (Сх., 

Хов., Дор.) як навъ гули кабудчатоби саҳро; гъли ҳамешабуҳор (Нўш., Сх., Хов.) 

гули ҳамешабаҳор (сарсабз)-гулест, ки аз баҳор то тирамоҳ пай дар пай 

мешукуфад; гъли ҳолмон//ҳолмун як навъ гулест, ки аз љиҳати шакл ба чархчуб 

монанд буда, решаи он дар муолиљаи касалии дил истифода бурда мешавад; гъли 

ҳанú (Сх., Хов.) гули ҳино; гъли љуғак (Сх., Хов.) навъи гули кўҳии зарди ба 

сурхи моил; гъли љавғостон (Кан.) як навъ гулест, ки аввали баҳор мерўяд. Он дар 

намуд ва ранг ба гули лола монандӣ дошта, аз љиҳати зебогӣ ва бўй аз лола фарқ 

мекунад. 

Аммо барои ифодаи баъзе аз хусусиёти растаниҳо беш аз як калимаи сода 

хизмат мекунад. Масалан, дар баробари калимаҳои бар, хум (хом) мутаносибан 

вожаҳои умумиистеъмолии ҳосил, норасида (норасийа, нопъхта) низ мустаъмал 

аст: ай ами ръшқа чор маротиб бар мегира (Ял.); найчапайванд соли дъйъм-да бар 

мегира (Мўм.); сев агар хум боша, нашап (Хов.); зандолуо хум-ъ хатела тамом 

шид (Мўм.). Калимаҳои алаф // عалаф, кањ ва гийоњ-ро ба қатори ҳамин калимаҳо 

ворид кардан мумкин аст, зеро онҳо ҳамдигарро иваз кардан метавонанд, ҳарчанд 

вожаи алаф // عалаф (Вќ., Шк., Ќ.) растаниҳои сабзи хӯроки ҳайвонот ва 

лексемаҳои кањ, гийоњ // гийо (Гх.) марбут ба хӯроки хушки чорво буда, дар 

маҷмуъ ифодакунандаи хӯроки ҳайвонот мебошанд: и алаф-ай, самаруѓ воре 

часпък-ай (Кд.). Аммо калимаи гийоњ // гийо дар баробари семантикаи мазкур 

барои ифодаи маънои номи умумии растаниҳои шифобахш низ мустаъмал аст: 

агар бача медоштъм, ҳами гийо-ра мекофт мийовард (Ҳак.). Ин нозукии 

истифодаи калимаҳои мазкурро муаалифони ШҶЗТ хуб дарк карда, менигоранд, 

ки ”калимаи ка (<каҳ) баръакси забони адабӣ дар қисми лаҳҷаҳои шеваи ҷанубӣ, 

асосан, дар маънии "алаф" маъмул аст (муқ. кунед: кадърави рафтъм). Бо вуҷуди 

ин, дар ин шева калимаи мазкур аз мафҳуми дар забони адабӣ доштаи худ 

тамоман дур намеравад. Масалан, воҳиди луғавии мураккаби гълка (қ., 

Ниёзбегиён), ибораҳои гъли ка, гарди ка (ш-к., Даштиҷум), ки бо ҷузъи ка сурат 
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ёфтаанд, дар ифодаи резаи коҳ, пешбодаи коҳ дучор меоянд, Бояд гуфт, ки ин 

ҳолат дар ҳама ҷо устувор нест. Чунончи, айнан барои ифодаи мафҳуми қайдшуда 

дар деҳаи Каҳдара воҳиди луғавии пуха (шояд аз пахкаҳ бошад) низ истеъмол 

мешавад” [ШЧЗТ, 1980,192]. 

Калимаи бар мисли забони адабии тољикӣ вожаи омонимӣ мебошад ва ба 

маъноҳои паҳлу, канор, назди, паҳн, ҳосил, феъли фармоиш аз бурдан пеш. аз 

барои// бо мақсади низ фаровон истифода мешавад. 

Ба ҳамин монанд калимаи кънда//кунда дар истеъмол аст, ки дар баробари 

маънои “кунда, танаи буридаи дарахт”: да тайи иморат кънда-ра гур-ъш 

мекардем (Қлб.) ҳамчунин ба маъноҳои (1) “авлод, насаб, насл, зурёт” (Вқ., Шк., 

Қ., Каҳ., Љк.): асли къндайи уво ай Йоғсу-ай, мо-ра кънда-му ай Самарқан (Каҳ.); 

(2) маљ. сустгард, лаванд (Ҳиљ., Яр.): аспи тъ ай Насръдин кънда-ай; (3) маљ. 

ботамкин, вазнин (Хов., Ҳиљ., Яр.): акай Собир йа одами кънда-ай, ки ҳишка-да 

кор надора (Хов.). Ин калима барои сохтани калимаҳои мураккаби тобеи 

къндаарча “танаи дарахти арча”: дъ кас да болú къндаарча съвор шъдан (Ог.) ва 

къндабед “танаи дарахти бед”: йа къндабед-а мебъридем, у-ра къндай љъвоз 

мекардем (Қлб.) ва гиркънда (Ќ.) “кундаи љувоз” чун ҷузъи асосӣ мебошад. 

Њамчунин дар таркибҳои устувори кънда партофтан (Ан., Пор., Ёл) аз рӯйи 

семантикаи “насаб зиёд кардан, духтареро ба љавоне номзад (вобаста) кардан” ва 

ба кънда уфтодан ба маънои “дастгир шудан” мустаъмал аст: босмачийо да 

Камаров ба кънда уфтодан (Дх.) дида мешавад. Метавон чанд ибораи дигареро 

овард, ки калимаи кънда дар сохтани онҳо нақши асосӣ дорад: къндайи зъвун 

(Љф.) қисми ақиби забон; къндайи љъвоз кундаи љувоз; къндайи чарх кундае, ки 

ба он чархи осиёб пайваста мешавад; къндайи чироғ (Сам., Шв., Ҳак.) пояи 

чароғ; къндайи сина (Хов., Хон.) қафаси сина ва ѓайра.  

Вохиди луғавии лош (Дб., Дљ., Кан., Сх., Вд., Нд., Нз., Хв.) ба маънии номи 

умумии “пасмондаи ҳосили полез ва дарахтони мевагӣ, ки баъди ғундоштани 

ҳосил боқӣ мемонад” мустаъмал мебошад. Калимаи мазкур, асосан, бо феъли 

чиндан (Вд., Нд., Дб., Дљ., Кан.) меояд ва ин аст, ки калимањои мураккаби 

лошакчин ва лошакчинú, ки аввал шахс ва дуюм амал ва раванди ҷамъоварии 
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хазонро ифода мекунанд, сохта шудааст. Њарчанд ки ба калимаи лош пасванди -

ак илҳоқ шудааст, ки он (-ак) хусусияти шаклсозӣ дорад: лоши харбъзаҳо йа 

арасот-ай, мо лошакчинú мерем (Дб.). Дар сурати бо феъли кардан истифода 

шудани вожаи лош таркиби фразеологӣ ба вуҷуд омада, маънои “фош кардан; 

сир бой додан”-ро мефаҳмонад: бача, мево қибоби-та лош-ъш кардай (Вд.). 

Ҳамчунин “ба лексикаи ифодакунандаи дарахтони мевадор ва бемева 

инчунин шумораи зиёди воҳидҳои луғавие вобастаанд, ки ба қисмҳои онҳо дахл 

доранд. Намунаи онҳо калимахои хадра навдаи дарахтони мевадор ва бемева, 

чолак - шохчаҳои арча ва ғайра мебошад, ки бештар дар лаҳҷаҳои гурӯҳи Кӯлоб 

паҳн шудаанд” [ШҶЗТ, 1980, 225]. Дар шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқӣ мисли 

забони адабии тоҷикӣ калимаҳои барг, пуст, тана, реша, мъхча//муғча, 

хуша//хъша барин унсурҳои луғавӣ дар муомилот аст, аҷзои растаниҳоро ифода 

карда, дар ташаккули воҳидҳои луғавии шеваҳо мусоидат кардаанд. 

2.1.2. Воҳидҳои луғавии сода, ки номи растаниҳои ҳосилдеҳро ифода 

мекунанд. Ин қабати луғати шеваҳоро калимаҳои марбут ба дарахтони 

мевадиҳанда ва растаниҳои марбут ба сабзавот ва полезиро ташкил мекунанд. 

Бо таваҷҷуҳ ба ин ки растаниҳои мевадор дар ҳаёти одамон нақши муҳим 

доранд, барои ифодаи онҳо истилоҳоти зиёде дар муомилот аст. Мисли забони 

адабӣ дар шеваҳо низ калимаи мева ифодакунандаи номи умумии ҳосили ҳар 

гуна навъи дарахт мебошад. Дарахтони мевадиҳанда, асосан, дар боғҳо ва 

заминҳои назди ҳавлӣ парвариш мешаванд ва онҳоро бо вожаи боғú ном 

мебаранд, аммо қисме аз онҳо берун аз он вуҷуд доранд. Барои ифодаи ин маънӣ 

дар шеваҳо калимаи лалмú, лалма (Кд., Хов., Сх., Мўм., Дљ.), йалмú (Њўш.) 

истифода мешавад. Дар баробари ин вожа калимаи ќълоѓ // ќълоќ (Ќ.) камоб, 

лалмӣ: иља ов намераф, аслú ќълоѓ бъд (Пп.) низ дар муомилот аст. На танҳо 

калимаҳои сода, балки вожаҳои сохта низ ин маъноро ифода карда метавонад ва 

воҳидҳаои луғавии адирú (Б.), пъштагú (Ќўш.), даштӣ (Књ.), къҳú (Њиљ., Яр.), 

љангалӣ (Љк) гувоҳи ин маънӣ мебошад. Барои ифодаи замини лалмӣ лексемаи 

чакалакú (Вд., Нд., Нз.) низ дар муомилот аст. Калимаҳои мазкур бо анвои 
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растаниҳо омада, дар таркиби калимаю ибораҳо саҳроӣ ва ё лалмӣ будани 

онҳоро мефаҳмонанд: лалангур (Књ.), гашниҷи йобонú (Ќ., Вќ., К.), пудинайи 

йалмú (Лахш, Мт.), севи адирú (Б.), ангури даштӣ (Хов., Дљ.), гандъми лалмú 

(Сч.), амрўди љангалӣ (Љк) ва субъекти машғули ин корро лалмикор ва ё бъргати 

лалма мегӯянд: да боло йа калхоси лалмикор бъд (Лаѓ.). нуни гандъми лалми 

бъсйо бамаза-ай (Сч.), гиръфтай бъргати лалма-ш каай (Хов.).  

Растаниҳое, ки дар кӯҳу дашт мерӯянд, дар ҳолатҳои зарурӣ ва ниёз ба 

онҳо истифода шуда, барои ифодаи онҳо воҳидҳои луғавии гуногун вуҷуд 

доранд. Аз ҷумла, калимаҳои зеринро овардан мумкин аст: каҳин (Хов., Ёл) 

навъи амрўди љангалӣ (хасак): лухú//лъхú (Шк., Ғк., Қ.) як хели тути бедонаи 

ниҳоят ширин: ай лухú ширинú мекънан, ай бурпуштак мавиз мекънан (Ял.); 

лъхú-ра гълтут-ъш ни меган (Дљ.): йолмун//йолму, ҳолмон // ҳолмун (Пв., Хм., 

Шм.), олму (Вқ.) //олмун (Књ., Ќ.) ҳолмон, як навъ растании хўрданӣ, ки гулаш 

ҳинорангу зарди сурхчатоб мешавад ва бехмевааш ба картошка монанд буда, аз 

орди он атола тайёр кунанд: то у солако њолмун мехърдан (Нд.), њолмун гъфтагú 

алаф дорем, кола намехъра (Мх.): ќарачака (Лахш) буттаи (дарахти) кўњӣ, ки 

меваи туршомез дорад: ќарачака ранги олучабандак-ай: сано (Кд., Нр.) як навъ 

гиёњест, ки баргаш ба барги бед монанд буда, ѓўрааш мисли мурч тунд аст: сано 

йа алаф-ай ранги бед воре (Кд.); анис (Ёл) зира; анис сангзъмино-да мешава: 

камол (Шк.) камол гуфтанú алаф мешава, ширеш-ъш дору- вай (Хов.); љољú (Лб., 

Дд., Љав., Фар.) навъи растании хўрданӣ, ки гулаш мисли гули лола аст: љољú 

камта бориктар-ай (Љав.); Дар шакли калимаҳои сода номи баъзе растаниҳое 

ифода меёбанд, ки бехмева, барг ва ё меваи онҳо хусусияти давоӣ дорад: сир 

пиёзи кўњӣ, саримсоќ: сири даштú бу дора и сир бу-намекъна (Мс.); ангет (Ст., 

Хов.) ангет (Вќ., Ќ.), як навъи буттаи хорноки кўњӣ, ки гулаш ба гули љигда 

монанд аст ва равѓану шарбати мевааш ба бисёр дардњо давост; зелол // зилол 

буттаи зирк ва меваи он зиришк: йаг бътай зелол да дъстъм хърд, агане њот 

мешидъм (Нд.); шънък (Љк., Шк.) як навъи растании кўњӣ, ки истеъмол мекунанд; 

шълха шилха, туршак (як хел алафи хўрданӣ); пудина//пъдина пудина, њулбўй: 

пудинайи лави ов чú буйе дора, савзиназанак чú гуфтугуйе дора (фолк.); рањйон // 
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рањйун (Вќ., Ќ., Шк.) райњон, нозбў. Ҳамчунин калимаҳои чағора,  хоч//қорч, 

чъкри,  модел, бубинак, шибит, торон//торун, ров //ровшък //рошак, нуѓроќ 

//нъѓроќ дар байни мардуми ҷануби Тоҷикистон фаровон истифода шуда, 

растаниҳои маъмул ба шумор мераванд, ва анвои гуногун доранд, ки тавассути 

калимаҳои сохта ва ибораҳо баён мешаванд: хоч (Ќ., Шк.) замбурўѓ: пъго 

нъмерай, къњо-да баръм, хоч чинем (Њак.); ров растани кўњии хўрдании 

шифобахш: ров калон шава, камол мешава (Лахш); нуѓроќ//нъѓроќ (Дб., Кан., 

Ст., Чб., Ог.) як навъ растанӣ, ки бехмеваашро истеъмол мекунанд: шав Ќушгаза 

мерам нуѓроќ мечинум (Кан.). 

Перомуни калимаҳои марбут ба боғдорӣ ибдоли ҳуруф карда, профессор 

Ғ.Ҷӯраев ба хулосае меоянд, ки “анъанаи қадимаи боғдорӣ боиси ба вуљуд 

омадани навъҳои гуногуни дарахтони мевадор ва аз ин рӯ, пайдоиши номҳои 

зиёди ин соҳа гардидааст. Шеваи љанубӣ дар ифодаи љинсҳои асосии дарахтони 

мевадор аз шеваҳои дигари тоҷикӣ қариб тафовуте надорад, чунки ин қабил 

дарахтон дар бештари маҳалҳои Осиёи Миёна парвариш меёбанд: зардолу, себ, 

олу, шафтолу, ангур, биҳӣ ва ғайра. Баъзе аз инҳо дар ин ё он маҳали 

тољикнишин кам рӯянд ҳам, мафҳумҳо барои мардуми он љоҳо бегона 

намебошад.Пеш аз ҳама чунин факт ба назар мерасад, ки дар шеваи љанубӣ 

чанде воҳидҳои луғавӣ мустаъмал аст, ки сарфи назар аз навъҳои гуногуни 

дарахтони мевадор ба ҳамаи онҳо дахл дорад” [ШҶЗТ, 1980, 224]. Воқеан барои 

ифодаи воҳидҳои луғавии содаи марбут ба мевоҷоти боғӣ як теъдод калимаҳо 

истифода мешаванд, ки тавассути онҳо анвои гуногуни меваҳо сохта мешаванд. 

Калимаҳо содае, ки дар ин гурӯҳ мустаъмаланд асосан хусусияти умумихалқӣ 

доранд, аммо калимаҳои мураккаб ва ибора-истилоҳоти бо онҳо сохташуда 

хусусияти лаҳҷавӣ касб кардаанд. Калимаҳои ангур, раз, љавз, кишмиш, себ, 

ношпотú // ношпутú (Љк); мурут // мъруд // мърут // амрут, олу // олú // олича, гелос 

// гълос, дулона//дълуна, бодом, анор, нор, анљир, писта//пъста, љигда, санљит // 

сънљит (Вќ., Књ., Ќ., Љк., Шк.), шафтолу // шафтолú // шафтолъ (Ќал., Њал., Ял.) 

ва ғайра на танҳо дар шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқӣ, балки ба дигар шеваҳо 

низ дахл доранд. Аммо анвои ангур, себ, санҷид ва ғайраро, ки аз рӯйи сохт 
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мураккаб ва ибора –истилоҳ мебошанд, дар бахшҳои марбута хоҳем дид, ки 

хусусияти хоси лаҳҷавӣ доранд. Махсусан “ангур” дар анъанаи боғпарварии 

мардуми мо мақоми хосае дорад. Ин аст, ки дар шеваи ҷанубӣ вобаста ба ангур 

ва навъу намудҳои он силсилаи калимаву таркибҳо пайдо шудааст. Қисми зиёди 

онҳо унсурҳои умумихалқӣ бошанд, қисми дигар ба хазинаи лесикаи хоси ин 

шева тааллук доранд. Ба мисли чочи уштур (к:-зс., Анатурушаки точик), 

говангур (ш-к.), гурдай гов, лал нҳ.) ва ғ.” (ШҶЗТ, 1980, 225). 

Ин хусусиятро дар калимаи санљит // сънљит (Вќ., Књ., Ќ., Љк., Шк.) ҳам 

дидан мумкин аст: зарбед-а гъл-ъш сънљит воре-ву неке и савзтар-ай (Нз.); санљити 

боѓú (Шк.) санљиди боѓӣ: сънљити боѓи-ш лулатар-ай (Нр.); сънљити зоѓак (Вќ., Ќ., 

Шк.) санљиди кўњӣ (ёбоӣ). 

Калимаи умумистеъмолии чормағз дар шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқӣ 

ба таври васеъ истифода мешавад ва дар баробари ин вожаҳои дигаре низ 

ҳастанд, ки намудҳои чормағз ва ҳолатҳои марбут ба чормағзро ифода мекунанд. 

Масалан, калимаи нолахка (Ан., Ёл, Пор.) ифодагари “чормаѓзи хом” бошад, 

лаѓ (Дљ., Роѓ, Ёл, Пор.) чормаѓзеро ифода мекунад, ки ба пухтан наздик шуда, 

пўсташ ба осонӣ људо мегардад: чормаѓ лаѓ дод, ба (баъд) мешиканем, мехърем 

(Дљ.); парѓеч (Шк, Вќ., Ќ.) маѓзи нопухтаи чормаѓз; курак (Нўш., Дљ., Кан., Шв., 

Сам., Лахш) // кърък (Сх., Хов.) чормағзе, ки мағзашро аз пўчоқаш људо кардан 

душвор аст. Вожаи калела // калила // кълела (Каҳ., Обл., Хов., Хум., Ҳак., Шм.) 

бошад ба ду маънӣ маъмул аст: 1. чормағзи нопухта, ки аз пўсташ ба осонӣ људо 

намешавад: йа қишлоқ рафтъм, се-чорта калила хърдъм, дъсто-м съп-сийо шида 

монд (Хов.); 2. пўсти чормағзи норасида: калела, ки пухт мекафа (Ёз.). “Табиист, 

ки ҳамаи ин калимаҳо ба ивази "чормағз”-и адабӣ намеоянд, зеро дар шеваи 

чанубй худи чормағз серистеьмол мебошад. Калимаҳои зикршуда бештар ба 

таркиби чормағз оиданд. Бо вуљуди ин, баъзе аз онҳо гоҳо ҳуқуқи иваз кардани 

"чормағз"-ро пайдо мекунанд” [ШҶЗТ, 1980, 225]. Дораи истифодаи калимаи 

параѓ // пъраѓ (Вќ., Ќ.) ба маънии пора, ќалам, ним, ќисм дар ифодаи ниме аз 

чормаѓз, себ, харбуза ва ѓайра васеъ аст: дъ параѓ харбуза хърдъм (Љс.); йа 

параѓи чормағ ку? (Вќ.); севойи хуб бъд-ъ пъраѓ карда боли бонг партофем 
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(Њиљ.). Бо ин вожа калимаи параѓа (Шк.) пъраѓа (Вќ., Ќ,) ва параѓаваса. (Шк.) ба 

маънии “васа, чўбпора” ба вуҷуд омадааст: параѓайи хунайи мо арча-ай (Хов.).  

Дар байни вожаҳои сода калимаҳои ќайум (Ан., Ёл, Пор.) амрўд, мурўд: 

ќайум љоњой мо-да йа арасот-ай (Пор.); туғък (Ҷк.) растание, ки мевааш хурд ва 

зард аст; кайвон//кайвун (Дљ., Пшб., Пшм.) чун вожаҳои хоси шева 

ифодакунандаи “як навъи дарахти мевагӣ аз љинси нок” ва пуда // пъда ба 

маънии “мавизе, ки аз ангури навъи паст тайёр шудааст”, мустаъмаланд: кайвун 

нок воре ката-ката, уқа ширин не (Дљ.). Ҳамчунин, лексемаи пуѓанак (Књ.) ба 

маънии навъе аз растаниҳои давоӣ дида мешавад, ки зоҳиран тавассути пасванди 

-ак сохта шудааст, аммо вожа бидуни пасванди мазкур дар шакли пуған беманӣ 

мемонад, лексиконида шудааст.  

Дар байни воҳидҳои луғавии сода, ки номи растаниҳои ҳосилдеҳро ифода 

мекунанд, калимаю истилоҳоти марбут ба сабзавот ва полезӣ низ ҷойгоҳи 

алоҳида доранд. Онҳо бо як вожаи сода ифода шуда, дар ташаккули воҳидҳои 

луғавии навъи худ мусоидат мекунанд. “ Аз терминҳое, ки навъҳои маҳаллии 

зироатро ифода менамоянд, мъшънг, наск, мънҷ, лавкашак, боқиле//бокеле, 

санҷил, мълкак баринҳоро қайд кардан мумкин аст.” [ШҶЗТ, 1980, 246]. Бо 

вуҷуди ин, аксариати калимаҳои ин гурӯҳ, асосан, хусусияти умумиистеъмолӣ 

доранд ва барои ҳамаи шеваҳои забони тоҷикӣ фаҳмоанд: ѓалла//ѓала, гандум, 

љав, шолӣ, бъринҷ, арзан, нахут//нахът, лубú // лубиё, лаблабу, љугорú, мака, пиёз, 

картошка, бодиринг, харбуза, тарбуз, њандала // њандалак // андала, каду, гашниз 

// гашнич, шибит, зелол//зилол, ангет (Ѓиљ., Ст., Хов.) // ع  ангет (Вќ.,Ќ.) мисоли 

барҷаста шуда метавонанд. Бо ин калимаҳо воҳидҳои луғавии зиёде сохта 

мешавад, ки на танҳо ба анвои растаниҳо, балки ифодакунандаи маъниҳои 

гуногун мебошанд. Масалан бо калимаи ѓала (Вќ., Шк.) ѓалла: њолú њъкмат ѓала–

ра фароѓ кааст (Кањ.) калимаҳои ѓаладона // ѓаладуна, ѓаладъравú, ѓалакувú (Бе.) 

// ѓалакътú (Дор.) // ѓалачъкú (Шк., Књ) сохта шудааст: Нуралú–ра ѓалачькú-да 

гъръфтан (Ќул.). 

Њамчунин, метавон бо калимаи гандъм сохташавии воҳидҳои луғавии 

мураккабро нишон дод: гандъмбар (Вќ., Қ.), гандъмбирйон // гандъмбийрун 
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(Кан.), гандъмдърав, гандъмпайа, гандъмка (Лахш, Тд., Қўш.), гандъмак (Лахш) 

гандуми биёбонӣ, як навъи гиёњи даштӣ, ки хўшааш ба гандум қаробат дорад; 

гандъмбољ (Вқ., Қ.) таоме, ки аз омехтаи гандум, нахўд ва лўбиёи кўфташуда 

тайёр мекунанд; гандъмкуча (Вқ., Шк., Қ.) гандумкўча, таоме, ки аз нахўд, 

гандум, мушунг, наск, лўбиё ва гашничу пиёзи сабзи қимашуда тайёр мекунанд; 

гандъмнамойú (Шк.) фиребгарӣ, ҳаннотӣ; гандъмов (Вд., Пор., Хум.) як навъи 

таом, ки аз гандум тайёр мекунанд; гандъмчош (Кул.) шахсе, ки гандумро ба 

замини шудгор мепошад; гандъмчъкú (Хон.) гандумкубӣ; гандъмљушак (Қ.) 

кашк. Дар баробари калимаҳои мураккаби тобеъ метавон чанд намунае аз 

ибораҳое, ки тавассути калимаи гандум ба вуҷуд омада анвои онро нишон 

медиҳанд, мисол овард: гандъми савзак, гандъми сарғурак, гандъми сийаҳак 

(Шк.), гандъми сийаҳсук (Сх., Хов.), гандъми сурхак (Сх., Хов.), гандъми сърха, 

гандъми съфедак, гандъми гърсарак (Сх., Хов.), гандуми сарғурак, гандъми 

қиблагú (Сх., Хов.) ва ғайра. 

Дар байни калимаҳои ин гурӯҳ калимаи гашниз // гашнич низ бо 

хусусиятҳои худ фарқ мекунад. Ин вожа дар баробари ифодаи алафи хушбўйи 

хўрданӣ дар баёни гашничи ёбоӣ, ки судаи онро дар ҳолати хунравӣ ба љароҳат 

истифода мебаранд, маъмул аст. Бо илњоқи пасванди –ак дар шакли гашничак 

//гашнъчак ба маъноҳои “мўҳраи хурди махсуси нуқрагӣ ба шакли гули гашниз, 

ки онро дар байни шаба ё гўшвор васл мекунанд” дар гурӯҳи лаҳҷаҳои кӯлобӣ ва 

вахиёию қаротегинӣ ва ба гунаи гашничак ба маънои “наќшу нигори миллӣ дар 

афзори ороиши занон ва кашидаву рўйпўшњои гулдўзишуда” дар гурӯҳи 

кӯлобии ҳисорӣ дида мешавад. Ғайр аз ин, дар гурӯњи лаҳҷаи ќаротегинӣ 

қаринаи гашничкак во мехўрад, ки ифодагари навъи растаниест, ки баргу гулаш 

ба кашниз монанд буда, таъми сабзиро дорад. Маълум мегардад, ки дар 

калимасозӣ ва ибораороӣ калимаҳои мазкур метавонанд ба маъниҳои гуногун 

истифода шаванд. 

Калимаҳои ин гурӯҳ ҳам ниҳол ва ҳам меваи онро ифода мекунанд. Вақте 

ки калимаҳои гандум, љав, арзан, нахут//нахът, лубú // лубиё, лаблабу, љугорú, 

мака, пиёз, картошка, бодиринг, харбуза, тарбуз, каду ва ғайра номбар мешавад, 
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ду маънӣ дар назар дошта мешавад ва аз рӯйи матн маълум мегардад, ки ниҳол 

ва ё меваи он маҳсулот дар назар дошта мешавад. Аммо баъзе вожаҳо аз ин 

қоида мустасноанд. Аз љумла, калимаи сута (Лахш, Пв., Хм., Шм., Њиљ., Яр., Кд., 

Нр.) маънии ниҳоли ҷугоримаккаро надорад, балки танҳо ба маънии хўшаи он 

маъмул аст: љавњарú сута дора, барг дора-въ гъл (Њиљ.). Њамчунин вожаи ѓулинг 

(Књ., Шк., Ќ.) // ѓулънг (Ќ.,Шк.) маънии зардолуи хушкро дорад, на дарахти 

зардолуро ва дар лаҳҷаи Ховалинг ба маънии “шингил” роиҷ аст: йа ѓулинг 

ангър бъте (Хов.) ва вожаи ѓъљъм // ѓъљум (Вќ., Ќ., Шк.) дар баробари 

семантикаи ѓављала дар гурӯҳи лаҳҷаҳои кӯлобӣ ба маънии “хуша” низ 

мустаъмал аст: хъшай майда-ра ѓъљъм мегем (Дтг.). 

Ба ақидаи муаллифи ШҶЗТ “Калимаи хъша дар ифодаи сари ангур, гуфтан 

мумкин аст, дар ҳамаи лаҳҷаҳои шеваи ҷанубӣ мустаъмал мебошад. Калимаи 

мазкур ба шакли хӯша дар забони адабӣ ва баъзе шеваҳои дигари тоҷикӣ ҳам 

дучор меояд. Дар забони адабї маънои ин калима хеле васеъ аст. Лекин дар 

шеваи ҷанубӣ калимаи мазкур на фақат ба қонуни фонетикии забони гуфтугӯйи 

тобеъ шудааст (хӯша > хуша > хъ ша), балки маънои худро ҳам хеле маҳдуд 

намудааст. Ба ин маънӣ ин калимаро дар катори диалектизмҳои лексикй 

гузоштан мумкин аст, ҳарчанд ки дар силсилаи калимаҳои умумихалқӣ аз назар 

гузаронидани он низ матлуб мебошад”. 

Дар шарҳи калимаи “хъша” ФЗТ чунин меорад: "чандин донаи ғалла ва ё 

мева, ки ба ҳам пайваста аз танаи гиёҳ ё шохи дарахт овезон мешаванд, мас. 

хӯшаи гандум, хӯшаи ангур" ["Фарҳанг" 1969, 269]. Ба фикри мо, истифодаи 

калимаи умумиистеъмолии хъша дар доираи нишон додани меваи як растанӣ 

маҳдуд намешавад, балки он барои ифодаи хўшаи ѓалла, ангур, ҷуворимакка, 

гандум ва ғайра ҳам мутадовил аст: љъгоримака-ра и сол хъша-ш ката-ката 

шидай (Дx.); хъшай гандъм ни ба њаму бънкув кътида мешава (Мўм.); ангуро 

хушоойи соз гирифтан (Ст.). Ҳатто дар ибораи хъшай дъмб ба маънии “нўги 

думи њайвонот” низ аз рӯйи монандӣ омадааст: гусалай мешиданӣ ай хъшай 

дъмб-ъш маълум-ай (Лаѓ.). Барои ифодаи хўша ё шохчаи мевадори дарахти 

гелос, олуча ё зардолу ба ҷойи калимаи “хуша” дар гурӯҳи лаҳҷаҳои қаротегинӣ 
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ва кӯлобии ҳисорӣ вожаи “шънгъл” (Ќ., Књ.) ба мушоҳида мерасад, ки аз 

хусусиёти фарқкунандаи лаҳҷавӣ шуморидан мумкин аст. Ин калима пасванди -

ак гирифта, дар шакли шънгилак (Дб., Кан., Шлп.) дар баробари маънии 

хўшачаи (шохчаи) хурди ангур: йа-дъ шънгилак мундаст, ангър (Кан.) ба маънии 

“як навъ алаф, ки ба шибит монанд аст” (Ќал.) низ маъмул аст 

 Барои ифодаи макони кишти растаниҳо ба мисли шолú, бодиринг, харбуза, 

тарбуз, њандала // њандалак // андала, каду ва ғайра вожаи палак // полак, ки 

марбути растаниҳои полезӣ аст, истифода мешавад. 

 Њамин тариқ, воҳидҳои луғавии сода, ки номи растаниҳои ҳосилдеҳро 

ифода мекунанд, аз рӯйи баромад асосан тоҷикӣ буда, ба гурӯҳҳои боғию даштӣ 

марбутанд ва барои ташаккули луғати соҳа муҳим мебошанд. 

2.1.3. Воҳидҳои луғавии сода, ки номи растаниҳои бемеваро ифода мекунанд. 

Калимаҳои зиёде дида мешаванд, ки барои ифодаи растанихои бемева истифода 

мешаванд. Ин гуна растаниҳоро аз рӯйи истифодаашон дар ҳаёти мардумон ба 

ду гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст. Ба гурӯҳи аввал калимаҳоеро дохил кардан 

мумкин аст, ки онҳо ифодакунанаи растаниҳои давоӣ мебошанд, дар ҳаёти 

мардумон нақши калон доранд. Қисме аз онҳо гӯё ба ҳамаи дардҳо даво, аммо 

қисми дигаре барои рафъи дарди шикам, шифои ҷароҳат, табобати рӯдаю меъда, 

беморињои дандондард, зардча, халадард ва ғайра истифода мешаванд. 

Калимаҳои ин гурӯҳро ба тариқи зер овардан мумкин аст: буғма (Нўш.) як навъи 

растании бисёр талх, ки ба ҳар гуна касалиҳо даво аст; маҳмил (Дб., Кан.) // 

маҳмел (Ог.) як навъ растанӣ, ки барги он ба дарди шикам давост: гуспандо-ра 

ки чойлов бърден, иқа маҳмил бийорен (Кан.); чањир (Ог., Хов., Хон.) // чайир 

(Дб., Кан., Чб., Ѓиљ.) як навъи растанӣ, ки шираи тани вай ба љароњат даво аст; 

търбит (Мт.) як навъи гиёњи кўњӣ, ки дарои дарди шикам мебошад; уд (Хов.) уд, 

навъи растании баргаш ѓафси њамешасабзи давоӣ; عанис (Вќ., Ќ., Књ.) бодиён 

(растании сўзанбарги давоӣ); њирѓай (Књ.) ирѓай, дарахти бесамари кўњӣ, ки 

решааш барои нобуд сохтани санги гурдаву зањрадон давост; тутийо (Вќ., Ќ., 

Шк.) тўтиё, як навъи растанӣ, ки аз хокистари он сурма тайёр кунанд, ки сурмаи 
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вай нури чашмро зиёд куна; оќчайир (Кањ., Нд.) ширеши растании мурчакамол, 

ки ба он беморињои дандондард, зардча ва халадардро табобат мекунанд. 

Ҳамчунин калимаи “бањтър” (Љав.) мављуд аст, ки ба ду маънӣ истифода 

мешавад; 1. навъи растанӣ, ки барои мору каждумгазида давост. 2. (Дб., Кан., 

Ст.) боњтур, мори безањр. 

Ба гурӯҳи дуюм воҳидҳои луғавие шомил мешаванд, ки номи растаниҳо 

гуногун аз қабили номи гулҳо, буттаҳо, дарахтон, хор, калимаҳои 

ифодакунандаи номи хӯроки чорво ва ғайра мебошанд. Дар байни онҳо 

калимаҳои наргис, хайрú, бунафша, чънор, арча, бед, ѓармаш, лола, хор, бед, савда 

(сада), туѓ хусусияти умумиистеъмолӣ доранд ва дар забони адабии тоҷикӣ дар 

шеваҳои забони тољикӣ истифода мешаванд. Дар баробари ин калимаҳое дида 

мешавад, ки бо хусусиёти савтии худ фарқ мекунанд ва ё моҳияти хоси лаҳҷавӣ 

доранд: ѓуш (Шк.) як навъи дарахти кўњии сахтчўб, ки аз он тир, найза, инчунин 

мизроб месохтанд: дар боѓ-ът даро-м аз баройи навдайи ѓуш, дъхтар дидъм, 

сурхú задай дар бари ру-ш (Нр.); ѓъмай // ѓумай ѓумай: ѓумай хест, туѓай шид 

(Кч.); ѓъмча (Шк.) ѓунча; муѓља, шукуфа; ғевч (Чк.)навъи дарахтест, ки дар 

санглох мерӯяд; фарк фарк, заранг, як навъ дарахти борикбарги кўњии чўбаш 

сахт; сир (Ог.) як навъи бутта, ки аз он бандина метобанд; рем // рим (Ќ.) як навъ 

дарахти бесамар аз љинси сафедор, аммо баръакси он баланд намешавад; сира 

(Хм., Шм.) латтахор, растании хордори худрўй, ки гулњояш сурху кабудча 

мешавад; собока (Пв., Хм., Шм.) як навъи растанӣ; сърай (Шк.) як навъ буттаи 

гулаш арѓувонӣ, ки баргаш ба печак монанд аст; ръшќа (Шк., Љк., Ќ.) юнучќа: 

ръшќа -ра ба асп –ъ хар кашундан (Дљ.); лух//лъх (Вқ., Шк., Қ., Ғк.) лух, растание, 

ки баргаш мисли қамиш буда, дар лаби љўй ва ботлоқ мерўяд: лух қамиш борин-

ай-у мулоим-ай (Кан.); собока (Пв., Хм., Шм.) як навъи растанӣ; аҷръқ // аҷриқ 

(Вқ., Љк.) // аљириќ // аљъриќ алафи худрўи пањн, ки аз решаи хазандааш афзоиш 

меёбад: и решаи аљириќ-а ай чо овардú? (Шх.); пуш (Шк.) як навъи бутта аз 

љинси шибог; сус (Књ.) ширинбуя; кавар (Вқ., Шк., Ғк., Љк.) каварбутта: дар таги 

буттай кавар йа кузача танга дора (Тқ.) ва ғайраҳо. Истифодаи калимаҳо содаи 

навъи шънък, аҷрък, пуш, сус, чоқла, ров, камол дар лаҳчаи Тагнов аз тарафи 
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Н.Гадоев нишон дода шудааст (Гадоев, 2012, 92). Њамчунин ба ин гурӯҳ вожахои 

бъшол, хуч, зелол, балар (дарахти буттагӣ), яхма, ғомък (гиёҳ аз ҷинси наск), тара 

(буттааш мисли зағир аст ва аз он равған мегиранд), хадра (Ќ.,Шк.) навда, шох, 

мъшинг (мушунг) ва ғайраро дохил кардан мумкин аст, ки дар шеваҳо 

серистеъмоланд. Дар шеваҳои тоҷикони атрофи Андиҷон бо таъсири забони 

ӯзбекӣ баъзе аз калимаҳои ифодакунандаи номи растаниҳои ӯзбекӣ ҷойи 

калимаҳои тоҷикиро гирифтаанд: экин –зироат, урӯғ-тухм, тол-бед, илдиз-реша, 

қайрағоч-сада, ӯрик-зардолу, қавун - харбуза [Мурватов, 1974,125]. Калимаи 

урӯғ-тухм дар шакли уруқ дар лаҳҷаҳои тоҷикони ноҳияи Китоб дар баробари 

калимаҳои ғайдолú-навъи олуи сиёҳ, матор-пиёзи анзур, таwрук-тарбуз, 

хорич//замурӯғ//қорч-замбурӯѓ, йархон-райҳон, маҷирак // манғич - кавар, қав-

шилха, ки ифодакунандаи номи растаниҳо мебошанд, ба мушоҳида мерасанд ва 

бо хосиятҳои фарқкунандаи овоию луғавӣ нисбат шеваҳои чанубӣ ва ҷануби 

шарқӣ дар муомилотанд. [Маҳмудов, 1978, 130-134]. 

Калимаҳои сода дар сохтани калимаҳои мураккаб ва ибора-истилоҳот 

нақши муайяне доранд. Масалан, бо калимаи лола калимаҳои типи мураккаби 

зерин ба вуҷуд омадааст: лолакаҳак (Шк., Љк.) лолаи даштӣ; лолагул (Кҳ.) гули 

лола; лолатъруғ (Дљ., Мўм.) аспи сурхтоб; лолаҳак (Сх., Хов.) лолахасак; 

лолаљиғак (Дљ., Қлб., Ҳиљ., Яр., Нўш.) растаниест аз љинси лола, ки гули зард ва 

решаи пиёзшакл дорад, онро чун воситаи шифобахш истеъмол мекунанд ва 

ғайра. Ҳамчунин метавон вожаи ръшќа // рушќаро мисол овард, ки на танҳо 

калимаҳои мураккаб, балки ибора-истилоҳот низ сохтааст: ръшќадърав (Ан., Ёл, 

Пор., Сѓ.) юнучќадарав, мавсими дарави юнучќа; ръшќадъравú (Ан., Ёл, Пор., 

Сѓ.) юнучќадаравӣ; ръшќапайа юнучќапоя, замини юнучќааш даравидашуда; 

ръшқайи адирú (Б.); ръшќайи пъштагú (Ќўш.) ръшќайи адирú; ръшқайи говак 

(Вќ., Ќ., Шк.); ръшқайи лалма (Ќ.) ва ғайра. 

Барои ифодаи ҷою макони парвариш ва ё сабзиши растаниҳо ва амалҳое, 

ки бо маҳсулоти растаниҳо анҷом дода мешавад, як теъдод калимаҳо дар 

муомилотанд, ки овардани онҳо аз манфиат холӣ нест. Дар байни онҳо вожаи 
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љангал хусусияти умумиистеъмолӣ дорад, ки бо он калимаи љангалú ва ибора-

истилоҳи хоси лаҳчавии ҷангали ѓова (Вќ.) љангали касногузар ба вучуд 

омадааст: љангали ѓова-ра туѓай-ъш меган (Пд.). 

Ҳамчунин овардани калимаҳои содаи зерин, ки хоси лаҳҷаанд аз манфиат 

холӣ нест, зеро моҳиятан ба коркард, амалиёт, ҷойи нигаҳдошт ва истифода 

растаниҳо вобастаанд: ѓърамб // ѓърам (Шк., Ќ.) ѓарам; шола; ѓъжда (Нд.) љойи 

барљастаи танаи дарахт: њаму ѓъждай чормаѓ пук-ай; раша (Вќ., Ќ.) // роша (Књ.) 

марза, вот: да тайи раша йа даф заргуш дидъм (Нз.); пъштавъ раша (Сам., Шв.) // 

пъшта: њами пъшта-въ раша мерафтъм, кањ мийовардъм (Сам.); чаѓат (Ќ.) 

чакалакзор, буттазор; веб (Вқ.) дарзаҳои нобаста; чош//чошт (Вќ., Ќ., Шк.) 

хирвор, ѓарами ѓаллаи кўфташуда; пухол // пахол, пъхол (Ќ.); пука (Ѓк., Ќ., Шк.) 

коњмайдаи зироатњои лўбиёӣ (нахўд, мош, наск ва ѓ.): гуспандо-ра пука барен, 

бъхъран (Кан.); бъхол (Вќ.) пахол (пасмондаи пояи арзан, заѓир шолӣ, мош, 

мушунг). Калимаи пахол дар лаҳҷаи тоҷикони атрофи Андиҷон дар таркиби 

фразеологии пахол дохтан ба маънии “ба коре водор кардан, маҷбур кардан, 

шӯр ангехтан” меояд [Мурватов, 1974, 124], ки яке аз хусусиятҳои фарқкунандаи 

лаҳҷавӣ буда, дар шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқӣ дида намешавад. 

Њамин тариқ, воҳидҳои луғавии содаи марбут ба растаниҳо бунёди тоҷикӣ 

дошта, ба фонди асосии луғавии шеваҳо дохил буда, аз қадим барои бароварди 

ниёзҳои гуфтории сокинон хизмат кардаанд. Қисме аз ин вожаҳо дар осори 

адабиамон, ки таърихи беш аз ҳазорсола доранд, дарҷ гардидаанд. Аз ҷумла, дар 

“Наврӯзнома”-и Ҳакими Тирмизӣ (755/56-869), ки анқариб 1200 сол пеш ба 

забони тоҷикӣ навишта шудааст, калимаҳои полиз // полез (5 бор), ғалла (4 бор), 

пунба (4 бор), зироат (3 бор), гандум (2 бор), гиёҳ (2 бор), сабзӣ (1 бор), кунҷид (1 

бор), ангур (1 бор), ток (1 бор), ҷав (1 бор), арзан (1 бор), анҷир (1бор), мева (1 

бор), коҳ (1 бор), беҳу (1 бор) истифода шудаанд (Ҳакими Тирмизӣ, 2016). 

Ҳамчунин, дар “Нисоб-ус-сибён”-и Абунасри Фароҳӣ (асри ХIII) калимаҳои 

зиёди марбут ба растаниҳо вомехуранд, ки аз муҳим будани онҳо дар ҳаёти 

мардум гувоҳӣ медиҳад: мева, хурмо, ҷав, анҷир, мурӯд, нахӯд, боқило, арзан, раз, 

дона, коҳ, турб, пунба, шалғам, тарра, зағир, гул, сарв, райҳон, хиёр, пудина, 
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тарбуз,  харбуза, коҳ, бед, дарахт, исфедор,  газ, хор, бех, шох, бар, тухм, санавбар, 

хас, хуша, ғӯра (Фароҳӣ, 1993, 3-23). Калимаҳои мазкур дар асар муќаррар 

истифода мешаванд ва ин ҳолатро метавон реша дар таърихи забон доштани 

истилоҳоти марбут ба растаниҳо шумурд. Калимаҳои содаи ифодакунандаи 

растаниҳо барои ба вучуд омадани воҳидҳои луғавии сохта, мураккаб ва ибора-

истилоҳот чун асос хизмат карда метавонанд, ки ин хусусияти онҳоро мо дар 

бахшҳои зерини диссертатсия барасӣ хоҳем кард. 
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2.3. Наќши пасвандњо дар сохтани калимаву истилоњоти марбут ба воњидњои 

луѓавии соњаи наботот 

Дар асоси калимаҳои сода тавассути пасвандҳо сохтани калимаҳо, яке аз 

роҳҳои асосӣ ва меъёрии забони тоҷикӣ ва шеваҳои забони тоҷикӣ ба шумор 

меравад ва ин хусусияти суннатии калимасозӣ дар тӯли садсолаҳо сайқал ёфта, 

дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти мардум истифода мешавад. Таҳлилҳо гувоҳи онанд, ки 

дар ташаккули калимаҳои сохта дар шеваҳои ҷанубӣ [ШҶЗТ, 1979] ва ҷануби 

шарқии забони тоҷикӣ [Хоркашев, 2010] нақши пасвандҳо муҳиманд. Маводи 

дасти мо баёнгари он аст, ки воҳидҳои луғавие, ки дар шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби 

шарқии забони тоҷикӣ бо пасвандҳо сохта мешаванд, барои ифодаи номи 

меваҳо, номи гулу гиёҳу буттаҳо, номи алафҳои гуногун, ифодакунандаи номи 

узв ё қисме аз растаниҳо, баёни номи наботот аз рӯйи аломату хусусият, ифодаи 

номи ҳолати растаниҳо (аз қабили гул партофтан, пажмурда шудан, ба пухтан 

наздик шудани меваҷот) ва ғайра истифода мешаванд. Дар шеваҳои номбаршуда 

дар сохтани калимаҳои ифодакунандаи номи наботот ва мафҳумҳои ба он 

алоқаманд пасвандҳои -ак, -ú//-гú, -ча, -а, -акú, -ин, -ина, -зор хизмат мекунанд, ки 

онҳоро метавон дар шакли алоҳида баррасӣ намуд. 

2.3.1. Пасванди –ак. Пасванди –ак яке аз морфемаҳои вандии сермаҳсул аст, 

зеро бо он калимаҳои зиёде сохта шуда ва ин раванд то имрӯз ҳам идома дорад. 

Тадқиқоти олимони соҳа ба он шаҳодат медиҳанд, ки пасванди мазкур аз замони 

қадим то ба мо омада расидааст. Аз ҷумла, Хромов А.Л. менависад, ки -ак аз 

забони суғдии -ак ‹-ака омадааст ва барои ифодаи хурдию навозиш ва сохтани 

исмҳо дар забони яғнобӣ хизмат мекунад [ОИЯ, 1982, 666]. 

Аз баррасии мутахассисон бармеояд, ки дар забони классикиамон пасванди 

-ак истифода шавад њам, дар калимасозӣ каммаҳсул ва ѓайрифаъол будааст ва 

бештар њамчун воситаи шаклсоз намоён гардида, маънои хурдӣ, навозиш, 

таҳқиру тамасхур, таҳдиду нописандӣ, дӯстдорӣ ва ѓайраро ифода мекунад [Им, 

1977; Климчицкий, 1940; Оранский, 1988; Отахонова,1986; Раупов,1973; 

Розенфельд, 1956, 1964, 1971; Ҳалимов, 1975; Шарифов, 1958; Қосимова, 2003]. 
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 Ба маънои хурдию навозиш, таҳқиру тамасхур, таҳдиду нописандӣ ва 

дӯстдорӣ истифода шудани ин пасванди дар осори Рӯдакӣ [Қосимова, 2003, 355], 

дар «Бадоеъ-ул-вакоеъ»-и Восифӣ [Шарифов, 1958, 46.], дар забони осори Раҳим 

Ҷалил [Гаффоров, 1964, 18], дар забони гилонӣ [Расторгуева, Керимова, 1971, 51] 

мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. 

Дар замони имрӯза пасванди -ак на танҳо шаклсоз, балки дар калимасозии 

забони адабии тоҷикӣ ва дар ташаккули воҳидҳои луғавии шевањои забони 

тољикӣ фаъолона иштирок мекунад. Дар давраи нави тараққиёти шеваҳои 

ҷанубӣ ва ҷануби шарқии забони тољикӣ ин морфемаи грамматикӣ вариантҳо 

пайдо карда, якҷо бо онҳо калимаҳои зиёде сохтааст. Муҳаққиқ Ғ.Ҷӯраев 

баррасии вариантнокиро аз рӯйи маводи шеваҳо муфид арзёбӣ карда, ба хулосаи 

дуруст меояд, ки унсурҳои шевагӣ ба тағйироти гуногун дучор мешаванд 

[Љўраев, 1992, 24-25]. Ҳамин андешаро тақвият дода, С. Хоркашев зимни 

баррасии хусусиятҳои калимасозии пасванди мазкур дар шеваи ҷануби шарқии 

забони тоҷикӣ доираи истифодаи қаринаҳои онро аз лиҳози теъдод муайян 

кардааст. Муҳаққиқи мазкур бо истифода аз адабиёти илмии забоншиносӣ 

муайян мекунад, ки теъдоди вариантҳои пасванди -ак дар забон ва шеваҳо як хел 

нестанд ва “агар дар забони адабии тољикӣ вариантҳои -ак (-акак), дар забони 

форсӣ -ак (-екак), пашту -ак (-а/кау, -икау), яѓнобӣ -ак(-к), забонњои шуғнонию 

рушонӣ -к (-ик, -öк), язғуломӣ -ак (-ък, ỷgllỷк), ишкошимӣ -к (-ỷк), истифода 

шавад, дар шевањои забони тољикӣ сурати зер дорад: лањљаҳои арабҳои 

тољикзабон -ак//ек, ноҳияи Китоб -ак (-йак), атрофи Андичои -ак (-ҳак,-йак), 

лањљањои Ромит -ак (-ик,-ок), лањљањои Бадахшон -ак (ик, -ек, -ук, -ък), шеваи 

љанубї -ак (-ик, -ек, -ук, -ък, -йак, -ҳак), шеваи шимолӣ -ак (-ҳак,-йак), шеваи 

ҷанубу шарrӣ -ак (-ик, -к, -ък, -йак, -чък) [Хоркашев, 2010, 34-35]. 

Аз ин иќтибос маълум аст, ки вариантҳои пасванди мазкур дар лаҳҷаҳо ва 

забонҳо аз ҷиҳати миқдор баробар нестанд, аммо варианти -ак умумиистеъмол 

ба назар мерасад. Муаллифи “Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ” Ҷ.Мурватов ба ин 

ақида аст, ки “суффикси мазкур дар ҳамаи лаҳҷаҳои шеваи ҷанубӣ хеле 
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серистеъмол буда, чунин вариантҳои фонетикӣ дорад: -ак, -ик, -ек, -ук, -ък, -йак, -

ҳак. Вариантҳои -ик, -ък дар материали лаҳҷаҳои Кулоб, Қаротегин, вахиёӣ-

қаротегинӣ ва Роғу Бадахшон хос буда, аммо дар лаҳҷаҳои кӯлобии Ҳосор қайд 

нашудаанд” [ШҶЗТ, 1979, 16-17]. Муҳаққиқ А.З.Розенфелд дар лањљаҳои 

қаротегинӣ вариантҳои «-ҳак, -ук, -ък»-ро ба мушоҳида гирифтааст [Розенфелд, 

1960, 19-20]. Дар ин ҷо ба хулосае омадан мумкин аст, вариантҳои пасванди –ак 

дар дохили лаҳҷаҳо низ тафовут доранд.  

Хусусиятҳои калимасозию шаклсозии пасаванди -ак дар шеваи љануби 

шарќї муњаќќиќ М. Маҳадов дар рисолаи номзадиаш “Припянджские говоры 

таджиков Дарваза” (Гуйишњои тољикони Дарвози соњили Панљ) низ баён 

намудааст [Махадов, 1972, 138]. Маълум мегардад, ки дар шеваҳои ҷанубӣ ва 

ҷануби шарқии забони тоҷикӣ дар вазифаи шаклсозӣ бо исмҳои ифодагари 

ҳайвоноту наботот, ашёи рӯзгор, узви инсон, шахс, номи амал, макон, 

топонимҳо, исмҳои маънӣ ва ѓайра омада, ба онњо семантикаи хурдӣ, навозиш, 

дӯстдорӣ бахшида, якҷо бо вариантҳои савтиаш фаъол аст. Вале бояд зикр кард, 

ки ҳам дар забони адабии тоҷикӣ ва ҳам дар шеваҳои забони тоҷикӣ барои 

ифодаи хурдию навозиш дар баробараи пасванди -ак морфемаи -ча низ хизмат 

мекунад, ки гоҳо метавонанд ҷойи ҳамдигарро иваз намоянд. Ин ҳолат асосан 

дар забони адабии тољикӣ ба мушоҳида мерасад, аммо дар лаҳҷаҳо онҳо ҷойгоҳи 

хоса доранд [ГЗАҲТ, 1981; ШҶЗТ, 1979] ва истифодаи онҳо дар мавқеи 

муайяншуда зарур мебошад. Масалан, барои шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқӣ 

истифодаи калимаҳо бо пасванди -ак дар шаклсозӣ ҷойгоҳи хоса дорад ва 

пасванди -ча наметавонад, онро иваз кунад: нъҳолак, шохак, каҳдънак, ғурък.  

  Ба андешаи муаллифи ШҶЗТ розӣ шудан мумкин аст, ки “суффикси -ак 

баъзан бо суффикси -ча дар як ҷо кор фармуда мешавад. Дар ин ҳолат -ча ба 

предмед маънои хурдӣ, вале -ак маънои навозиш мебахшад”. [ШҶЗТ, 1979, 17]. 

Масалан, ин ҳолатро дар калимаҳои хоҳарчаҳак, сандуқчаҳак, дъхтарчаҳак ва 

ғайра мушоҳида кардан мумкин аст. Лексиконида шудани пасванди -ак ва ҷузъи 

воҳидҳои луғавӣ шудани онро дар калимаҳои ҷебак (киса), сичък (меваи 
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норасида), търақ (сӯрохӣ дар девор, кӯҳ, пирях ва ѓ.), солчък (тухми мўрча), 

ғомък (гиёҳест шабеҳ ба мош), ревчък (оташкоб), бийорак (бародар), чағерък 

(кӯдак) ва ғайра мушоҳида кардан мумкин аст. 

 Муҳаққиқон бо феълҳо омада, њамчун анxомаи асосҳои феъл, дар шумораи 

танҳо хизмат кардани пасванди -ак -ро зикр кардаанд. дар ҳақиқат дар 

калимаҳои гъфтак, рафтак, астак//њастак, нестак, бъридак, паридак, гъръфтак, 

хурдак, шиштак ва ғайра бо феълҳо омада ба шахси 3-юми танҳо далолат 

мекунад. Ин хусусият дар лаҳҷаю забонҳои гуногун аз тарафи донишмандон 

баён шудаанд [муфассал ниг.: Алиев, 1985, 9; Бахтибеков, 1979, 14; Зарубин, 1928; 

Мирзоев, 1936; Расторгуева, 1962; Успенская, 1956; Розенфелд, 1976]. 

 Дар баробари шаклсозӣ пасванди -ак барои сохтани калимаҳои нав низ 

хеле сермаҳсул аст. Ин морфема дар сохтани калимаҳои марбут ба шахс ва 

ғайришахс истифода мешавад. Муҳаққиқони забони тоҷикӣ [ЗАҲТ, 1973; 

Рустамов, 1972] забони форсӣ [Пейсиков, 1973] ва шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ 

(ШҶЗТ, 1979) дар сохтани исмҳои ғайришахс истифода шудани пасванди 

мазкурро таъкид мекунанд. Аз баррасиҳои муҳаққиқ С. Раҳматуллозода (феълан 

С. Хоркашев) дар шевањои ҷанубӣ ва ҷануби шарқӣ маълум мегардад, ки 

пасванди -ак яке аз морфемаҳои фаъол ба шумор рафта, бо асосҳои гуногун 

омада, дар сохтани исмҳои марбут ба шахс, сохтани номи ашёи гуногун, макон 

ва исмҳои маънӣ иштирок мекунад. Ин муҳаққиқ дар сохтани исмҳои шахс аз 

асосҳои исмӣ калимаҳои дъмбък, ақлак, мъштък, кавгак ва бо асосҳои сифатӣ, 

калимаҳои ба монанди майдаак (тифл, кӯдак), гỷлак (тифл) ва вожаҳои хапак, 

пастак, ғавсак, сийоњак, сафедак, зардак (калро гӯянд), қобилак ва uайраро мисол 

меорад, ки дар ин калимаҳо пасванди -ак шахс ва лақаби онро аз рӯйи ба ин ё он 

аломат ва ё ба хусусияте, ки дар маънои асоси нуҳуфтааст, мефаҳмонад 

[Рахматуллозода, 2016, 28-29].  

Дар забони адабии тоҷикӣ пасванди -ак исҳои хос намесозад (Рустамов, 

1972), аммо мисолҳои фавқ гувоҳи онанд, ки имкониятҳои калимасозии пасванди 

-ак дар шеваҳо васеътар аст. Имкониятҳои сохтани исмҳои ифодакунандаи номи 
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ашёи гуногун, номи макон ва исмҳои маънӣ аз тарафи муҳаққиқон баён шудаанд. 

Дар ҳақиқат пасванди мазкур дар сохтани исмҳои гуногуни ғайришахс яке аз 

морфемаҳои фаъол ба шумор меравад. Пасванди -ак аз асосҳои гуногун исмҳое 

месозад, ки ифодакунандаи номи қисмҳои асбоби ресандагию бофандагӣ, узви 

аҷсоми оҳангарию косибӣ, осиёю юғу сипор, номи растанӣ ва ё қисмҳои онҳо, 

исмҳои ифодагари ҳодисаҳои табиат, номи ҳайвонот, парандаю чаранда, 

бозичаҳои кӯдакона, маводи истеъмолӣ, ҷою макон, номи узви инсон, сину соли 

одамон ва ғайраҳо мебошад. Ҳарчанд муҳаққиқони шеваи ҷанубӣ [ШҶЗТ, 1979-

1980; Рахматуллозода, 2016] доир ба хосиятҳои калимасозии зикри боло 

пасванди -ак андешаҳои муҳими илмӣ баён карда бошанд ҳам, ба таври 

ҳаматарафа нишон додани имкониятҳои калимасозии ин морфемаро дар доираи 

вожаҳои ифодакунандаи наботот ба ўҳда надоштаанд. Зимни таҳлили вожасозии 

ин пасванд сохташавии калимаҳои марбут ба растанӣ аз тарафи Ҷ. Мурватов дар 

шеваи ҷанубӣ зикр шуда, калимаҳои қандак-харбузаи хушк, сарак-хӯша, руғанак-

номи алаф, шибитак - як навъ алаф, шурък- номи алаф, зардак - сабзӣ зикр 

мешаванд [ШҶЗТ, 1979, 18]. Ҳамчунин, муҳаққиқ С. Раҳматуллозода зимни 

баррасии роҳҳои калимасозии пасвандии шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқии 

забони тоҷикӣ дар ҳадди маводи дастрас имкониятҳои сохтани калимаҳои 

марбут ба набототро тавассути пасванди -ак нишон медиҳад, ки аҳамияти 

калони илмӣ доранд. Номбурда изҳор медорад, ки бо пасванди -ак 26 воҳиди 

луғавӣ дар даст дорад, аммо маҷмуан 11 вожаро номбар мекунад, ки чунинанд: 

гушворак, коғатак, ангъштак, сечак//сечък//севчък, одамак, хотънък, кокълак, 

чолак//чолък, нофак. 

  Маводе, ки дар дасти мост, гувоҳи он аст, ки пасванди -ак дар сохтани 

калимаҳои марбут ба наботот фаъол ва серистеъмол аст. Бо ин пасванд дар 

шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқии забони тоҷикӣ калимаҳои ифодакунандаи 

набототе ба мушоҳида мерасанд, ки номи меваҳо, номи зироати лубиёӣ, номи 

гиёҳу буттаҳо, номи алафҳо, исмҳои ифодакунандаи узв ё қисме аз растаниҳо, 
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номи калимаҳои ифодакунандаи аломату хусусияти наботот, калимаҳои 

ифодакундаи ҳолати растаниҳо ва ғайра мебошанд. Аз ҷумла: 

А. Воҳидҳои луғавии ифодакунандаи номи меваҳо. Номи меваҳо дар ҳаёти 

ҳаррӯзаи мардум нақши калон дорад. Аз ин рӯ, онҳо ҳамарӯза истифода 

мешаванд ва ташаккул меёбанд. Махсусан, бо пасванди -ак сохтани калимаҳои 

марбут ба номи меваҷот ва дигар растаниҳо гувоҳи он аст, ки дар ташаккули 

номи растаниҳо пасванди мазкур хеле фаъол аст. Аз осори мунташиршуда 

маълум аст, ки дар эҷодиёти Абӯабдулло Рӯдакӣ [Қосимова, 2003], дар 

“Шоҳнома”-и Фирдавсӣ [Касимов, 2006], “Гулистон”-и Саъдии Шерозӣ 

[Ҳалимов, 1975] ва дар «Бадоеъ-ул-вакоеъ»-и Восифӣ [Шарифов, 1958] бо 

пасванди -ак калимаҳои марбут ба растаниҳо сохта нашудааст. Аммо дар 

маводи шевањои ҷанубӣ ва ҷануби шарқии забони тоҷикӣ калимаҳои зиёдеро 

мебинем, ки маҳз бо ин пасванд ба вуҷуд омадаанд. Ҳарчанд ин калимаҳо умри 

садсола доранд, аммо дар осори адибон ҷой нагирифтаанд. Шояд осори адибони 

мо кам омӯхта шудаанд ва ё зимни баррасии осори онҳо ба ин масъала кам 

таваҷҷуҳ шудааст. 

Барои ифода номи меваҳо дар шеваҳои мазкур калимаҳои қоғатак (Қ.) 

чормағзи пӯчоқнафиси сермағз; пучак (Туғ.,Тег., Дарв.) чормағзи пучак (бемағз); 

лъчак (Вқ.) чормағзи аз пӯст ҷудошуда: даҳаҷак (Қ.) чормағзи пухтае, ки ҳанӯз аз 

шох чида нашудааст; солък (Қ., Ҷк., Шк.) чормағзи сиёҳшудаи пуч; 

мавизак//майизак (Шк.) меваи дар шохи дарахт хушкшуда; пашмак (Даҳ., Зир.) 

навъи шафтолу; лашмак (Даҳ., Зир., Лағ.) навъи шафтолу; кърък // курък // курак 

(Шк., Ғк.), курак (Нӯш., Дҷ., Кан., Шв., Сам., Лахш) чормағзи каммағзи пӯчоқаш 

ғафс; рухак (Кҳ.) як навъи зардолу; таварак (Мк., Дор., Қ., Шк., Ҷк., Ҳҷ.) 

харбузаи хом (и-ш таварак бъдай ҳолú (Ҳч.); регак (Кҳ.) як хел тарбузест, ки 

мағзаш дар даҳон мисли шакар пош хӯрда об мешавад ва ғайра дар 

истифодаанд. 

Аз мисолҳои овардашуда маълум аст, ки барои ифодаи номи чормағз 

калимаҳои қоғатак, пучак, лъчак, даҳачак, солък, курък // курак, ки чун муродиф 
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навъҳои гуногуни чормағзро номбар мекунанд. Аммо дар ҳақиқат онҳо 

муродифи бевосита нестанд ва ба назари мо чун калимаҳои алоҳида анвои 

чормағзро аз рӯйи нишонаҳояшон мефаҳмонанд ва қисме аз вожаҳои мазкур ба 

маъноҳои дигар чун калимаҳои ҳамгуни луғавӣ (омонимҳо) истифода мешаванд. 

Аз ҷумла, калимаи солък дар баробари ифодаи маънои “чормағзи сиёҳшудаи 

пуч” ба маънои марбут ба растаниҳои дигар низ меояд, ки чунинанд: солък (Дб., 

Шлп.) сабӯсаки дарахт, ки аз асари хӯрдани кирм ба вуҷуд меояд; солък (К., Қ.) 

ғӯзаи пахта, кӯсак. Лозим ба зикр аст, ки ин калима дар шаклҳои солък (Пв., Хм., 

Шм.) ва сулък (Дх., Кав.) ба маънои лонаи занбӯри сиёҳ ва оруи асал низ меояд 

ва аз он калимаи мураккаби тобеи солъкзамбър (Кд., Нр., Пшм.) ба вуҷуд 

омадааст: и солък-ай, чақа нашав, ки мегаза-т (Шм.). 

Ҳамчунин, калимаи курък ва вариантҳои он кърък, курък, курак дар 

баробари ифодаи “чормағзе, ки мағзашро аз пӯчоқаш ҷудо кардан душвор аст” 

ба маъноҳои “гули ношукуфта”; “кӯрак, қашқа (пахтаи ношукуфта)” ва ба 

маънои “навъи ангур” (Ог.) низ мустаъмал аст. Ин хусусиятро муҳаққиқ Ғ.Ҷӯраев 

ба мушоҳида гирифта менависанд, ки “аз рӯйи мушоҳидаҳо маълум мегардад, ки 

калимаи курак//кърък фақат маҳзи терминологияи ифодакунандаи чормағз 

набуда, балки дар ифодаи “хом” хусусияти дигар меваҳоро ҳам нишон дода 

метавонад. Чунончи: бас-ъш къ охи кърък-ъш мереза сев-а!  Ховалинг [ШҶЗТ, 

1981, 185], ки ин маъниро дар мисолҳои дар боло овардаамон дидан мумкин аст.  

Дар баробари ин, мутобиқи маводи дасти мо дар шеваи ҷанубӣ, ки онро 

мушоҳидаҳои муҳаққиқон Ғ.Ҷӯраев [ШҶЗТ, 1981, 185] ва А.Сӯфиев [Сӯфиев, 

1958] низ тасвиб мекунанд, калимаи курак (Дб., Куг., Ҳиҷ., Кан., Кб., Кп.) ба 

маънои “туман, абри дудмонанд” низ истифода мешавад: ҳаво ҳамиқа курак 

кадай, ки пеши по-т-а намебини (Дб.). Дар баробари ин, мутобиқи маводи мо 

вожаи мазкур ба маъноҳои “бели чубин барои бод кардани ғалладона” истифода 

мешавад, ки ба маънии аввали (бели чубин) муродифи калимаи лаҳҷавии кърчак 

мебошад: ма ба курак ҳар дъ тъхм-а бод кардъм (Тқ.); мърғо курък шидийан, ай 

тъхмкъни-йам мондан. (Дб.).  
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 Дар баробари лексемаҳои мазкур як идда калимаҳое вомехўранд, ки аз 

рӯйи аломату хусусияте, ки дар асоси (решаи) калимаи сохташуда маҳфуз аст, 

тавассути пасванди -ак ба вуҷуд омадаанд. Аломату хусусияте, ки дар асосҳои 

хом, ғура, савз, тар, търъш, қанд, съфед, чарс, зард мавҷуд аст, ба пасванди -ак ва 

вариантҳои он имкон додааст, ки дар қолаби исму пасванд ва сифату пасванд 

анвои гуногуни меваҷотро ба вуҷуд оварад: хомак (Қлб., Ҳиҷ., Яр., Ҳо.) // хумак 

(Нд., Нз.) харбузаи хом (норасида, нопухта), сабча; ғурък // ғърък // ғурик (ғура), 

(Ғк., Вқ.) ғураи меваҳои зардолу, ангур ва ғайра; савчък (Ғк.) харбузаи хом; тарак 

(Ёл, Пор.), тарък (Вд., Нд., Нз., Хум.) харбузаи норасида; як навъи амрӯд; қандак 

(Кҳ., Ғк., Вқ., Қ., Ҷк.) як навъи зардолуи ниҳоят ширин ва хушхӯр; (Ғк., Шк., Қ.) 

харбузақоқ, қоқи харбуза; търъшак (Мт.) навъи себ; съфедак (Дм., Лахш) як 

навъи зардолуи сафеди пешпазак; чарсак, (Хм., Шм.) навъи себ, тарбуз, харбузаи 

сершарбат; қоқандак (Даҳ., Зир.) қавунқоқ, харбузаи хушконидашуда; зардак // 

савзї (Ҳак., Қӯш., Кд., Ҳиҷ., Нӯш., Хҷ.) сабзӣ.  

 Дар калима қоқандак лексемаи “қовун”, ки вожаи туркӣ аст, ба ҳодисаи 

ихтисоршавӣ дучор шуда, аз он шарки “қо” боқӣ монда, якҷо бо исми “қанд” ва 

пасванди -ак калимаи нав сохтаанд ва он вожа дар шева лексиконида шудааст. 

Баъзе аз калимаҳои мазкур хусусияти омонимӣ доранд. Аз ҷумла, калимаи 

хомак//хумак (Вқ., Қ., Шк.) дар баробари маънои “харбузаи хом” ба маъноҳои 

“навъи пойафзоле, ки аз пӯсти хоми гов дӯхта мешавад” ва “кӯдаки пеш аз 

мӯҳлат таваллудшуда” меояд: хумак-а мепушидъм-ъ мерафтъм мактав (Каҳ.); 

бäди ҳами дъхта дига не бачú расидаги-ш-а дидъм, не хомак-ш-а (Ог.). Барои 

ифодаи “навъи пояфзол” бо калимаи хомак ибораҳои “хомаки лоқ” (Ҳиҷ., Яр.) 

ва “хомаки пустъкú (Нд., Нз.) низ сохта шудааст. 

 Калимаи тарак // тарък ғайр аз маънои харбузаи норасида ва навъи амрӯд 

боз ба маъноҳои “тифл, навзод, ширмак” ва “толор, воиш, хавоза” низ истифода 

мешавад: бача-ш ҳоле тарак-ай (Тқ.); ҳами ҷуво-ра бъбърем, ангър-мон-а тарак 

бандем (Ёл). 

Лексемаи търъшак низ ғайр аз семантикаи “навъи себ” ба маънои “як навъ 

хӯроке, ки тарзи тайёр карданаш чунин аст: ордро дар маскаи сӯзонидашуда ё 
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дурдаи қаймоқ тафт дода, ба он дӯғоб мерезанд” маъмул аст: търъшак-ъш ай 

дърдай қаймоқ меша (Ҳо.). 

Вожаи съфедак баробари маънои “навъи зардолу” семантикаи сифатии 

“сафедчатоб, сафедранг”-ро дорад, ки бешубҳа характери омонимӣ пайдо 

кардааст. Хусусияти омонимии калимаи зардак дар он зоҳир мегардад, ки вай 

маъноҳои “сабзӣ” ва “навъи занбўр”-ро ифода мекунад ва ҳарду маъно аз 

аломати асоси калима зоҳир мегардад: бе зардак оши пълов намешава (Қӯш.); 

намуҷа хунайи зардак-да сев бъд, калта-ш кадан (Хҷ.). 

Б. Воҳидҳои луғавии ифодакунандаи номи зироати лубиёӣ.  

Бо пасванди -ак ва асосҳои гуногуни исмӣ як идда калимаҳои 

ифодакунандаи зироатҳои лубиёӣ ба вуҷуд омадааст, ки аз инҳо иборатанд: 

ѓовък (Яр.) як навъи растании кўњист, ки бехмевааш шабењи картошка буда, 

гулаш сурхчатоб аст; карамчак (Дб., Кан.) растании хушбӯест, ки бехмевааш ба 

лаблабу монанд аст; нахутак (Б.) як навъ растанӣ аз ҷинси нахӯд; мъҷък навъи  

нахӯд; мълъкак (Вд., Каҳ., Нд., Нз., Ог., Шгд.) мулкак, зироати лӯбиёӣ, ки донаи 

он аз донаи мош калонтар; қавақ (Шк.) 1. пасмондаи шолӣ ва гандуму ҷав, ки 

пас аз кӯфтан дар обҷувоз ё ӯғурак боқӣ мемонад. 2. қабақ, кадуи хӯрданӣ; 

гандъмак (Лахш) гандуми биёбонӣ, як навъи гиёҳи даштӣ, ки хӯшааш ба гандум 

қаробат дорад: имсол полези мо қавақи хуб кардас (Лахш); ѓовък-а гъл-ъш сохти 

севчък-ай, реша-ш чени тушка вори сийа(Яр.); ба хърдан-шон мълкак корида 

бъдан (Ог.); шамшераки луби-ра -м мехъра (Нӯш.). 

Вожаи гандъмак ғайр аз маънои “гандуми биёбонӣ” боз дорои семантикаи 

омонимии “номи гули шерози тоқӣ, ки ба хӯшаи гандум шабоҳат дорад”, 

мебошад. Вожаи шамшерак бошад, дар баробари ифодаи маънои “мушунг” 

барои ифодаи семантикаи “номи ҷузъи пояи гаҳвора” ва “асбоби шамшер, 

шакли чӯбини бофандагӣ” низ истифода мешавад, ки ба ин маънӣ омоним 

шудааст. 

 В. Воҳидҳои луғавии ифодакунандаи номи гиёҳу буттаҳо. Дар сохтани номи 

номи гиёҳу алафу буттаҳо пасванди -ак фаъол аст. Ба ҳайси асос аз гурӯҳҳои 

лексикӣ-грамматикӣ исму сифат ва гоҳо асосҳои феълӣ истифода шудаанд. 
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Калимаҳои сохташуда номи гиёҳу алафу буттаҳоеро ифода мекунанд, ки онҳо 

дар зиндагии мардум барои ҳалли масоили гуногуни ҳаёт истифода мешаванд. 

Аз ҷумла, барои истеъмоли худи одамон ва ё барои хӯроки ҳайвоноти хонагӣ, 

барои пухтани анвои хӯрок, истеҳсоли ранг, табобати беморон, барои хушбӯйӣ, 

дар истеҳсолот бо мақсадҳои гуногун ва ғайраҳо истифода мешаванд. 

Калимаҳои ин гурӯҳро, ки бо пасванди -ак ва вариантҳои он сохта шудаанд, ба 

таври зер овардан мумкин аст: 

 Воҳидҳои луғавии ифодакунандаи хӯроки чорво: сечак//сечък (Вқ., Қ.) 

севчък (Шк.) як навъ гиёҳ, ки барги сирмонанд ва гули нилобӣ ё бунафш дорад: 

кълък (Даҳ., Зир., Мӯм.) як навъи буттаи кӯҳӣ; гузък (Нӯш.) як навъи буттаи 

кӯҳии  сӯзанбарг; нармак // нармакаҳ 1. (Ҳиҷ., Яр.) як навъ растанӣ; 2. (Қ.) коҳи 

маҳин; каландак//къландак хори сари девори ҳавлӣ; одамак (Лахш) як навъ 

растании хордор; кайик (Дҷ.) як навъи гиёҳи кӯҳии сарсабз; ғовък (Яр.) навъи 

растани кӯҳист, ки бехмевааш ба картошка шабењ буда, гулаш сурхчатоб аст; 

сийаҳак (Нӯш., Қлб., Ҳиҷ., Яр.) як навъи растании тухмаш сиёњтоб, ки дар даруни 

гандум мерӯяд; руғанак (Лахш, Хт.) як навъ растанӣ; тарбъзак (Хов.) навъи 

растанӣ; шупак (Мӯм., Дарв.) навъи растании кӯҳӣ; сузанак (Ғк., Шк., Кҳ.) 

сӯзанак: ѓовък-а гъл-ъш сохти севчък-ай, реша-ш чени тушка вори сийа; ғармаш-

а гъл-ъш сохти севчък-ай (Яр.); ана ҳамино севчък-ан, чú кор-ъш менú. (Тд.). 

 Воҳидҳои луғавии ифодакунандаи гиёҳҳои истеъмолии одамон: туршак 

(Мӯм.) // търъшак (Ванҷ) шилха, туршак (як хел алафи хӯрданӣ); гашничкак (Ял.) 

як навъ растанӣ, ки баргу гулаш ба кашниз монанд буда, таъми сабзиро дорад; 

шънгилак (Қал.) як навъ алаф, ки ба шибит монанд аст; субинак (Қ., Шк.) як 

навъи пудинаи кӯҳӣ, ки ниҳоят хушбӯй аст, ҳулбӯйи кӯҳӣ; сабинак (Шк.) як 

навъи растанӣ аз ҷинси пудина (наъно), ки хушбӯй бошад; ҷамбилак//ҷамилак // 

ҷамбелак (Вқ., Ғк., Қ.) пудинаи кӯҳӣ, ҳулбӯй; чормоғак (як навъи буттаи кӯҳии 

мевадор): хубак зелол ворú кабут-ай, ғурък мекъна (Мӯм.).  

 Воҳидҳои луғавии ифодакунандаи номи гиёҳҳои давоӣ: меعдаҳак (Қ.) 

навъи растанӣ, ки ба захми меъда даво будааст; عарҷинак (Қ.) як навъ растании 

шифобахш;. пайвандак (Вқ., Ванҷ) як навъ буттаи сӯзанбарг, ки решаашро ба 
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атолаи кочӣ меандозанд ва ба касалии буѓум шифо мебахшад; пуғанак (Кҳ.) бӯйи 

модарон (растании давоӣ), ровшък (Қ.)// рошак // рошък  (Шк., Ҷк.) растинии 

кӯҳии шифобахш: рошък нъхсбър меша, тез меша, барой халадард даво-йай 

(Нр.): рошък хуни одам-а меқапида бъдастай (Мӯм.) 

 Воҳидҳои луғавии ифодакунандаи мақсадҳои гуногун. Аз ҷумла, 

истеҳсоли ранг, сузишворӣ, кирмакпарварӣ, ифодаи номи гул: испарак (Кан., 

Дб.) гиёҳест худрӯй, ки аз он дар бофандагӣ ранги зард ҳосил мекунанд: бъра иқа 

испарак бъчи бийор, ҳаму карбос-а  ранг кънем (Кан.); шурък // шурак шӯра: 

шурък-а қоқ мекънан, мезанан алов (Мӯм); рундък // риндък (Ғк.) як навъи 

растании бутанок, ки хорҳои лӯндаи часпак дорад ва онро ҳамчун дастаи кирмак 

истифода мебаранд; курпа–ра руйи карбос–ъш қати партофтас, рундък часпидас 

(Крз.); къҳ-у калот ҳама-ш ръндък (Яр.). хингак2 як навъ хорбуттаест, ки дар 

кирмакпарварӣ (барои печидани пилла) истифода мебаранд; чанголак (Шк.) 

навъи растанӣ, ки барои танидани кирмак истифода мебаранд; шумак (Шх., 

Хов.) гули хайрӣ: шумак сохти ғармаш ворú бъланд мешава (Шх.).  

Калимаи печак // печък дар қолаби ҳамин гурӯҳи вожаҳо сохта шудааст ва 

ба се маъно (номи гиёҳ, хӯроки чорво, номи мева, номи ширинӣ) истифода 

мегардад, аз ин ҷиҳат онро калимаи омонимӣ номидан мумкин аст: 1.печак (Кҳ., 

Шк., К.) // печък (Ҳиҷ., Яр.) печак (растанӣ): иқа печак бийор, гусала-ра те (Кан., 

Дарв.); гуспанд-ънда печък дъравида додú? (Хиҷ.). 2. печак (Ғк., Кҳ.) дастанбӯй, 

ҳандалаки хурди хушбӯй: ай бозор дъта печак бъхар (Ст.); 3. печак (К.) печак, як 

навъи қанд, ки аз орду қиёми шакар тайёр мекунанд. 

 Г. Воҳидҳои луғавии ифодакунандаи номи узв ё қисме аз растаниҳо. Дар 

байни калимаҳое, ки бо пасванди -ак сохта шудаанд, вожаҳои ифодакунандаи 

номи узв ё қисме аз растаниҳо ба мушоҳида мерасад, ки онҳо дар ҳаёти мадум 

ҳамарӯза мустаъмаланд. Онҳо ифодакунандаи номи тухми растаниҳо, хўша ва ё 

сараки онҳо, гули гиёҳҳо, шоху навдаҳо, пӯст, муғча, ҳолати хазонӣ ва ғайра 

мебошанд: ховак (Вқ., Дм, Нӯш.) тухми гули як навъ растанӣ. пъхник // пъхнък 

(Вқ., Шк.) тухми растании лух: лой-да пъхники лъх-а арараш мекардем, 
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мешакидем-ъш (Мӯм.); шънгилак (Дб., Кан., Шлп.) шингил, хӯшачаи (шохчаи) 

хурди ангур: йа-дъ шънгилак мундаст, ангър (Кан.). кокълак (Вд., Каҳ., Нд., Нз.) 

пӯпаки ҷуворимакка; сарак (Обл.) хўшаҳои нимкӯфта; сълтунак (Вд., Нд., Нз.) 

гули ҷуворимакка; таҳак (Вқ.) шоху навдаҳои поёнии дарахт; къндок (Ан., Ёл, 

Пор., Сғ.) шох, навда: дар къндоки тути акай Ҷабор йаг гъндишк-а задан-ъш, 

чалакú шид (Ёл.); пуслоқ (Ғк., Кҳ,, Қ., Шк.) // пъслоғ (Вқ.) пӯстлоқ: даҳани гов-а 

пуслоқи бед қати мебандем (Ҳал.); бандък думчаи харбуза: бандъки харбъза-ра 

тов метан, мепаза (Дор.); пундък// пъндък (Вқ., Қ., Ҷк., Ванҷ) пунба, муғча: дар и 

вахт тутойи Йол-ъ Порвор нав пъндък ка бъдан (Ёл); лошак (Б., Шлп., Кан., Дб.) 

хазонак, пасмондаи ҳосили полез ва дарахтони мевагӣ, ки баъди ғундоштани 

ҳосил боқӣ мемонад: лоши харбъзаҳо йа арасот-ай, мо лошакчинú мерем (Дб.); 

парғечак (Шк., Вқ., Қ.) мағзи нопухтаи чормағз; шохак (Вқ., Қ., Ҷк.) дастаи 

рустаниҳо, ки ба он кирмак нах метанад; кърмък (Дҷ., Хҷ.), кърмак (Сх., Хов.) 

пӯстлохи решаи бодом ва решаи торон (гиёҳи кӯҳӣ), ки чармгарон дар ранг 

кардан истифода мебаранд. 

Дар байни калимаҳои боло вожаи кокълак, ки пўпаки ҷуворимаккаро 

ифода кардааст, дар асл семантикаи “мӯйи овезони духтарчаҳо”-ро дорад ва аз 

рӯйи шабоҳат ба мӯйи духтарон мардум пӯпаки ҷувориро кокълак гуфтаанд. 

Вожаи таҳак дар баробари ифодаи маънои шоху навдаҳои поёнии дарахт ба 

маънои поинаки тухми мурғ низ мустаъмал аст: ку, таҳак-ш-а бъдор, бъзанъм 

(Ёз.). Вожаи бандък ҳам морфемаи луғавии омонимӣ буда на танҳо семантикаи 

“думчаи харбуза” балки ба маъноҳои "навъи дарахти шабењи арча (Дљ.)”, "банди 

пўпакдори қисми пеши љома (Сам.)” ва шакли бандък (Дор., Ёл, Нр., Кд.) // 

бандик (Каҳ., Обл., Сх., Хов.) барои ифодаи маънои “бандина” истифода 

мешавад: иқа бандък бийор дарзаҳо-ра бандем (Ёх.); қавза гърифтем дар болой 

бандик мундем (Обл.). 

Калимаҳои каҷак ва қаламак низ дар ин гурӯҳ серистеъмол ва вожаҳои 

омонимӣ мебошанд. Вожаи каҷак аз лиҳози хусусиятҳои луғавӣ грамматикӣ ҳам 

ба исм ва ҳам ба сифат муносибат дорад. Дар гурӯҳе аз калимаҳо номи ашё ва 

дар ҷойи дигар аломати ашёро мефаҳмонад ва маъноҳои гуногунро ифода 
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мекунад. Лексемаи каҷак дар ифодаи номи растанӣ карҷ, як пораи камоншакли 

харбуза ё тарбуз аст, аммо ба маънои маҷозӣ семантикаи “бемазза, пастсифат”-

ро ифода мекунад ва сифати ашё аст: охи, талбънда-ра чú метан, йа каљак харбъз 

(Хов.). Дар баробари ин ба маъноҳои “номи қисме аз дастгоҳи ҷувоз (Вқ., Дм., 

Қлб., Б., Ванҷ)”, “карнаи печка (Нӯш., Лахш)”, "оринҷи даст (Лахш, Мт.)”, 

"каҷак, думи мурғобӣ (Лахш, Пд.)” низ дар истифода аст: сари каҷак-ънда 

борсанг фър мегарда (Қлб.); лав-лави ғори каҷак ҳезум-а задам (Хов.). 

Ҳамчунин, калимаи қаламак, ки дар доираи воҳидҳои луғавии 

ифодакунандаи номи растаниҳо маънои “тилим, порча, пораи харбуза”-ро 

ифода мекунад, ба маъноҳои “қалам, қалами кандакорӣ дар рӯйи чӯб; қалами 

филизбурӣ”, "қалама, чӯбҳое, ки барои устувории девор дар байни он гузошта 

мешавад”, роиҷ аст, ки бешубҳа байни онҳо робитаи маъноии омонимӣ мавҷуд 

аст: ай ҳаму савча-т йа қаламак те, бачам-да (Кнч.); йа лаҳта-да дъ қаламак 

харбъза-ву чор ќаламак тарбъз-а йа лаҳта-да пок-покú хърд-у халос кад (Тӯда). 

Ғ. Воҳидҳои луғавии ифодакунандаи номи макон ва ҳолати растаниҳо. 

Теъдоди калимаҳое, ки бо пасванди -ак сохта шуда, номи ҳолати растаниҳоро 

ифода мекунанд чандон зиёд нестанд. Аз асосҳои исмии чъшм//чашм ва 

ангуштак // ангъштак калимаҳои нав месозанд, ки ҳолатҳои гулкунӣ ва ё ба 

пухтан наздик шудани растаниҳоро мефаҳмонанд: чъшмак // чъшмък (Ҷк.) ба 

пухтан наздик шудани меваҷот: туто чъшмак додан, бади йа ҳафта мечинем-ъш 

(Сам.); ангур чъшмък додай, қариби пъхтан-ай (Шгд.); ангуштак (Шк., Сх., Хов.) 

//ангъштак (Қ., Нз.) гул партофтани каду, бодиринг, тарбуз, харбуза. Калимаи 

чъшмак//чъшмък (Вқ.,Ҷк.) дар баробари маънои боло чун унсури луғавии 

омонимӣ ба маънои “чашмак; нур, шӯъла”: чъшмъки афтов чъшмо-м-а кур кард 

(Мт.) ва ба маънои “сӯрохии тиреза”: да чъшмъки търиза ойна мемунем (Кб.) низ 

истифода мешавад. 

Барои ифодаи макон бо пасванди -ак вожаҳои палак//полак (Вқ., Қ., Шк.) 

палаки харбуза-ра сармо бърдан (Куч.) ва ғанак // ғанък (Обл., Қ., Ёх., Лахш) 

ғарами хурди дарзҳои ғалла (дар сари замин): имруз се ғанак-а кашидем (Ёх.) 

сохта шудааст. 
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  Д. Воҳидҳои луғавии ифодакунандаи номи растаниҳои бемева. Бо пасванди 

-ак ин қабил калимаҳо чандон зиёд нестанд. Аз асосҳои исмӣ калимаҳои зерин 

сохтааст: тирак // терак (Лахш) дарахти тирак: тирако-ра мън гърди беда-да 

шинундагú (Ҳд.); туғък (Ёл, Пор.) навниҳоли дарахти туғ; бандък (Дҷ.) як навъи 

дарахт, ки ба арча монанд аст; килкак (Хов.) қамиш. Гунаҳои омонимии 

калимаи тирак бо маъноҳои “тираки ош” ва “ҷузъи юғ, ки онро ба чигинаву 

сипор мепайванданд” вуҷуд доранд, вожаҳои серистеъмол мебошанд. Ҳамчунин, 

калимаи бандък (Дор., Сам., Ёл, Нр., Кд.) // бандик (Каҳ., Обл., Сх., Хов.) бо 

семантикаи “банди пӯпакдори қисми пеши ҷома” ва ба маънои “бандина” 

истеъмол мешавад. 

Ҳамин тавр, аз таҳлили боло маълум мегардад, ки пасванди -ак дар 

ташаккули калимаҳои соҳаи дарахтони мевадор ва бемева, гулу гиёҳ ва буттаҳо, 

ҳолати растаниҳо ва макони парвариши онҳо саҳми калон дорад. Дар сохтани 

баъзе аз гурӯҳи калимаҳо тавре ки дар боло нишон дода шуд, серистеъмолу 

фаъол ва дар ҳолатҳое ҳам ғайрифаъол ба назар мерасад. Қисме аз вожаҳои 

сохта хусусияти омонимӣ дошта маъноҳои гуногунро ифода мекунанд. 

2.3.2. Пасванди -ú // -гú. Донишмандон ва муҳаққиқони забонҳои давраи 

қадими тоҷикӣ-форсӣ [Раторгуева, 1966,31; Саймиддинов, 2001, 50], муҳаққиқони 

забони осори давраи классикиамон [Қосимова, 2003, 346; Ҳалимов, 975, 283; 

Касимов, 2006, 22] ва давраи нав [Рустамов, 1972, 48; ЗАҲТ, 1973, 64; 

Мирзоев,1987, 108; Пейсиков, 1973; Чхеидзе, 1969, Амонова, 1982, 37] ба ин 

андешаанд, ки таърихан ду пасванди -ӣ вуҷуд дорад. Яке аз онҳо “ё”-и масдарӣ, 

ки барои сохтани исмҳо хизмат мекунад ва дуюми “ё”-и нисбат, ки барои 

сохтани сифатҳои нисбӣ истифода мешавад. Муҳаққиқони мазкур дар сохтани 

исмҳо аз замонҳои қадим муравваҷ будани “ё”-и масдариро, зикр карда, дар 

асоси маводи дастрасашон муайян кардаанд, ки вай, асосан, исмҳои маънӣ 

(абстракт) месозад. Дар баробари ин, дар исмсозӣ барои ифодаи маънои 

мансубият ба ҷою макон низ роиҷ будаст: Ҳахоманишӣ, Бобулӣ, Суриёнӣ 

[Саймиддинов, 2007, 50], Маккӣ [Қосимова, 2003, 346] ва ғайра. Муҳаққиқ 
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О.Қосимов роҳҳо калимасозии “Шоҳнома”-и А.Фирдавсиро мавриди баррасии 

амиқи илмӣ қарор дода, ин пасвандро ба унвони ванди омонимӣ таҳқиқ карда, 

дар баробари пасванди ифодакунандаи мансубият сохтани топонимҳоро низ 

нишон медиҳад. Ба андешаи эшон “тавре, ки маводи љамъовардашуда нишон 

медиҳад, танњо дар се њолат ба воситаи пасванди -ї топонимњо - номи кишварҳо 

сохта шудаанд, ки чун асоси калимасозӣ исмҳои ифодагари макон ва 

муносибатҳои этникї хизмат мекуннад: Сандалӣ– музофот дар Ҳиндӯстон, 

Суғдӣ- кишвари Суғд, Барбарӣ “Барбаристон” (как показал собранный 

фактический материал, только в трёх случаях при помощи суффикса -ӣ 

образованы топонимы - названия стран, мотивированные существительными со 

значении местности и этнической принадлежности: Сандалӣ–провинция в 

Индии, Суғдӣ - “Согдиана”, Барбарӣ “Барбаристон”) [Касимов, 2006, 31]. 

Масъалаи таҳқиқи пасванди -ú диққати таҳқиқгарони шеваҳои забони 

тољикиро ҳам ҷалб кардааст. Аз ҷумла, Ҷ. Мурватов зимни баррасии роҳҳои 

калимасозии шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ таҳқиқи вожасозии гурӯҳҳои 

лексикӣ-грамматикии исму сифатро якҷоя ба роҳ мемонанд ва дар робита ба 

пасванди -ú чунин менигоранд: “Ин суффикс ҳам дар сохтани исмҳо ва ҳам дар 

сохтани сифатҳо дар шеваи ҷанубӣ, мисли забони адабӣ, яке аз суффиксҳои 

сермаъно ва серистеъмол буда, ҳамеша бо ёрии он калимаҳои нав сохта 

мешаванд. Сермаъноии он ба имкониятҳои бо калимаҳои гуногунсохту 

гуногунмаъно омаданаш алоқаманд аст. Бояд қайд кард, ки суффикси исмсози -ӣ 

ва суффикси сифатсози -ӣ таърихан ҳам аз якдигар фарқ мекунанд. Суффикси -ú 

// -гú барои ҳамаи лаҳҷаҳои шеваи ҷанубӣ умумӣ аст [ШҶЗТ, 1979, 22]. Аз 

баррасии муҳаққиқ Ҷ.Мурувватов бармеояд, ки бар хилофи забони осори давраи 

қадим ва забони адабиёти классикӣ дар шеваи ҷанубӣ пасванди мазкур на танҳо 

исмҳои абстракт ва сифатҳо, балки исмҳои моддӣ низ месохтааст. Ин муҳаққиқ 

зимни овардани вазифаҳои пасванди -ú // -гú аз исм сохтани исмҳои моддиро 

махсус зикр карда, калимаҳои таҳсангӣ, русангӣ (сангҳои осиёби обӣ), таҳдарӣ, 

болодарӣ, паҳлударӣ (номи қисмҳои дар) [ШҶЗТ, 1979, 22] ва ғайраро мисол 
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овардааст, ки имкониятҳои бештар доштани пасванди мазкурро дар лаҳҷаҳо 

нишон медиҳад. Ҳамчунин, ба масъалаҳои калимасозии шевањои ҷанубӣ ва 

ҷануби шарқии забони тоҷикӣ муҳаққиқ С. Раҳматуллозода (қаблан С. 

Хоркашев) даст зада, китобҳои [Калимасозии исм бо пасвандҳо 2010, 144с.] ва 

“Калимасозии исм дар шеваҳои љанубї ва љануби шарќии забони тољикї” 

[Словообразования имён существительных в южных и юго-восточных говорах 

таджикского языка 2016, 274с.] - ро ба ин масъала мебахшад. Ин муҳаққиқ 

андешаҳои Ҷ. Мурувватовро дар робита ба хусусиятҳои калмасозии пасванди -ú 

// -гú тақвият дода, дар шеваи ҷануби шарқии забони тоҷикӣ сермаҳсул, 

серистеъмол ва фаъол ба шумор рафтани онро таъкид карда,чунин менависад:    

“ Ин морфема дар ҳамаи лаҳҷаҳои шеваи ҷануби шарқӣ мавриди истифода буда, 

якҷоя бо қаринаи худ, ки -гӣ аст, аз ҳиссаҳои гуногуни нутқ исм месозад” 

[Хоркашев, 2010, 31]. Ин муаллиф афкори худро зимни таҳқиқи хусусиятҳои 

калимасозии шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқии забони тоҷикӣ дар солҳои баъдӣ 

тақвият дода, дар ин шеваҳо ба таври фаровон истифода шудани пасванди -ú // -

гú –ро дар доираи калимаҳои ифодакунандаи исми шахс, номи ашёи гуногун, 

макон ва исмҳои маънӣ нишон медиҳад [Раҳматуллозода, 2016]. 

Бояд хотирнишон сохт, ки донишмандони зиёде доир ба таҳқиқи лаҳҷаҳои 

гуногуни забони тоҷикӣ даст зада, зимни нишон додани хусусиятҳои 

морфологии гурӯҳҳои лексикӣ-грамматикии калимаҳо доир ба хосиятҳои 

калимасозии пасванди -ú//-гú ба таври хеле мухтасар андешаҳояшонро баён 

намудаанд [Бердиев, 1979, 13-14; Маҳадов, 1972,134-141; Маҳмудов, 1978, 26-27; 

Исаев, 1982, 27-28; Розенфелд, 1971, 16-17; Саидова, 1965,9; Саидов 1971,7-8; 

Хромов, 1987, 666; Ҷалолов, 1967,18]. 

Аз баррасии осори муҳаққиқон ба хулосае омадан мумкин аст, ки роҷеъ ба 

сохтани калимаҳои марбут ба растаниҳо тавассути пасванди -ú//-гú фасли 

махсусе бахшида нашудааст ва ё баҳси ҷиддие сурат нагирифтааст. Ҳарчанд бо 

ин пасванд дар доираи вожаҳои ифодакунандаи наботот калимаҳои зиёде ба 
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вуҷуд наомадаанд (ҳамагӣ 10 калима), вале ин хусусияти бисёр муҳимест, ки то 

имрӯз гуфта нашудааст. 

Дар шеваҳои мавриди таҳқиқ бо пасванди -ú калимаҳои зерини 

ифодакунанда марбут ба наботот сохта шудааст: пайвандú (Қҳ.) меваи дарахти 

пайвандшуда; хърмойú (Кҳ., Шк.) як навъи зардолу; лухú//лъхú (Шк., Ғк., Қ.) як 

хели тути бедонаи ниҳоят ширин: ай лухú ширинú мекънан, ай бурпуштак мавиз 

мекънан (Ял.); лъхú-ра гълтут-ъш ни меган (Дҷ.); тъхмú (Лахш, Яр., Хм., Шм., 

Ог., В. Ванҷ, К. Дарв.) донаи ҳамагуна гиёҳу зироат: кам-ъ кута тъхмú дорем, 

пага мекорем (Мт.); сатрú (Кч., Лағ., Зир., Даҳ.) як навъи алаф; лангурú // лангърú 

(Шк., Ҷк.) каварбутта; ҷавзакú (Пб., Пп.) навъи ангур, ҷавпазак; чългú (Пд.) 

ангури ёбоӣ (худрӯй); пуслоқú (Қ.) банде, ки аз лифи дарахт мебофанд.  

Калимаи сатрú (асосаш вожаи сатр ба маънои чодар аст) дар баробари 

маънои “номи навъе аз алаф” бо гунаи сатрú //сатърú (Вқ., Қ., Шк., Ғк.) ба 

маънои “ним дарза, якчанд қабзаи алаф ё ғаллаи даравидашуда; чоряки дарза 

(банд)” низ мустаъмал аст: чан қавза-ра мемонем, сатрú меша (Чб.); бегайú шава, 

чил сатърú кä мезанъм (Мӯм.). 

Калимаи гирмгинú (Яр., Ҳиҷ.) ду зинаи калимасозиро гузаштааст. Аввал бо 

пасванди -гин калимаи гирмгин ва дар зинаидуюми калимасозӣ аз калимаи 

гирмгин бо пасванди -ú лексемаи гирмгинú ба вуҷуд омадааст, ки ба маънои 

харбуза ё тарбузи иллатнок (нуқсдор) истифода мешавад ва ҳамчунин, ба маънои 

“ полезе, ки тоқа-тоқа (ноҳамвор) мебарояд” истифода мешавад. 

2.3.3. Пасванди -ча. Ин пасванд яке морфемаҳои грамматикиест, ки реша 

дар умқи таърихи забон дорад. Тавре ки В.С. Расторгуева зикр кардааст, ин 

морфема дар забони форсии миёна дар шакли -ičak, -čak барои ифодаи хурдию 

навозиш истифода мешудааст. Дар «Шоњнома»-и Фирдавсӣ пасванди –ча 

алломорфҳои «-за, -жа, -из, -иза, -изак» дошта дар шаклсозию калмасозӣ 

иштирок мекардааст, вале назар ба забони адабии имрeзаи тољик дар 

«Шоњнома» каммањсул мебошад [Ќосимов, 2006, 139-140]. Дар лаҳҷаи арабҳои 

тољикзабон ҳам истифода шуда, хусусиятҳои шаклсозию калимасозӣ дорад 

[Ҷӯраев, 1975, 52]. Мутобиқи тадқиқоти олимон ин пасванд дар лаҳҷаи тоҷикони 
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атрофи Андиҷон [Мурватов, 1974, 28] ва дар забони гилакӣ [Расторгуева, 1971, 

54] хусусиятҳои калимасозӣ надоштааст, танҳо воситаи шаклсоз қаламдод 

мешавад. 

Зимни баррасӣ Ҷ.Мурувватов доир ба хусусияти шаклсозӣ ва калимасозии 

пасванди -ча фикр ронда, онро пасванди камаҳсул медонад ва дар кораш 

калимаҳои “гърдача - навъи нон, остинча - асбоби нонпазӣ, совача як навъи 

зарф”-ро овардааст [ШҶЗТ, 1989, 26]. 

Муҳаққиқ С. Раҳматуллозода роҷеъ ба ин пасванд таҳқиқот анҷом дода, 

чунин менависад: “Суффикс -ча активно функционирует и в словообразовании, 

так в качестве словообразующих основ выступает имени существительные, 

глаголы и звукоподражательные слова. Количество образованных слов 

составляет 52” [Рахматуллозода, 2016, 95]. Ин муҳаққиқ калимаҳои бо ин пасванд 

сохташударо ба гурӯҳҳои маъноии номи асбоби хона, номи ашёи 

ифодакунандаи хӯрок, ҳайвонот, меваҷот ва дарахтон, номи бемориҳо ва узви 

бадани инсон, номи либос ва ороишот, ҷою макон табақабанди карда, таҳлил 

намудааст.  

Дар шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқии забони тоҷикӣ бо пасванди -ча 

калимаҳои зиёде шакл гирифтаанд, ки дар доираи вожаҳои ифодакунандаи 

наботот нестанд. Бинобар ин, овардани онҳоро салоҳ намедонем. Зимни баррасӣ 

ба мо маълум шуд, ки калимаҳои марбут ба номи меваҷот, дарахтон ва вожаҳои 

марбут ба онҳо дар шеваҳои мавриди назар чандон зиёд набуда, ҳамагӣ бо 

пасванди -ча 8 калима сохта шудааст. Онҳоро ба таври зер овардан мумкин аст: 

зардолича (Кан., Сх., Хов.) як навъи олучаи зард; савча (Ғк., Вқ., Қ., Кҳ., Шк.) 

сабча, найчаи харбуза; харбузаи нопухта, хомак; кадуча (Шк., Ҷк.) кадуча, як 

навъ кадуи сафеди хурд; ғънча (Вқ., Шк., Қ.. Қ.Дарв.), ғъмча (Кҳ.) ғунча, муғҷа, 

шукуфа, пунбак: ғъмча-ш кам мунд, хънък гъръфт (Луғ.); химча//хъмча (Вқ., Қ., 

Т., Ванҷ) химча, навдаи тари бутта ё дарахт; навча (Мӯм., Сх., Ст., Тқ.) // навҷа 

(Ёх., Соф., Сд.) навда: шарт ҳами, ки ток-а навча-ш-а назанú, лъғат мекъна 

(Мӯм.); ќаламча ќаламча, навдаи буридаи току дарахтони гуногун, ки барои 



119 
 

  
 

реша гирифтан як нўги онро ба замин гўр мекунанд: йа-дъ ќаламчайи ток 

шънондем (Ќн.). 

Калимаи химча//хъмча, ки асоси он вожаи “хом” аст, ғайр аз маънои 

“навдаи тари бутта ё дарахт” ба маънои “халачӯб” низ истифода мешавад. 

Масалан, хъмчайи говруна (Нд., Нз.) - говрона; хъмчайи говҳайкун (Вқ., Қ.)- 

говрона.  

Вожаҳои ширинча // шъринча (Вқ., Ғк., Кҳ., Қ., Ҷк., Шк.), ки тавассути 

пасванди -ча сохта шудааст, ба маънои “ширинча, навъи касалии дарахт, тамоку 

ва зироатҳои полезӣ” истифода мешавад ва дар баробари ин ба маънои бемории 

“ширинча, навъи касали пӯст”, ки бештар дар бадани тифл пайдо мешавад, 

мустаъмал аст. 

Ҳамин тавр, пасванди -ча дар шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқии забони 

тољикӣ на танҳо шаклсоз, балки калимасоз низ ба шумор рафта, дар доираи 

калимаҳои марбут ба наботот низ вожаҳо сохтааст. 

2.3.4. Пасванди -а.  Аз тадқиқоти забоншиносон маълум аст, ки пасванди -а 

яке аз пасвандҳои сермаҳсул ва фаъол буда, дар забони форсии қадим реша 

дошта, дар қадим шакли -а-ка ва ё -ака доштааст [ОИЯ, 1982, 204]. Дар забони 

адабии имрӯзаи тоҷикӣ [ГЗАҲТ, 1981] ва дар забони давраи классикӣ [Қосимова, 

2003, 348; Касимов, 2006, 54] аз пасвандҳои сермаҳсул қаламдод шудааст. 

Муҳаққиқи шеваи ҷанубии забони тоҷиқӣ Ҷ.Мурувватов доир ба хусусиятҳои 

исмсозии ин пасванд чизе намегўяд [ШҶЗТ, 1979, 16]. С.Раҳматуллозода доир ба 

масъалаи калимасозии шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқӣ тадқиқот бурда, 

пасванди -а –ро чун морфемаи фаъоли исмсоз муаррифӣ карда, бо ин унсури 

грамматикӣ сохтани калимаҳои ифодакунандаи марбут ба шахс, номи ашё, 

макон ва исмҳои маъниро баён менамояд. Аммо роҷеъ ба сохтани калимаҳои 

марбут ба наботот чизе намегӯяд [Рањматуллозова, 2016, 56]. 

Дар ҳақиқат дар шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқии забони тоҷикӣ бо 

пасванди -а ба вуҷуд омадани калимаҳои марбут ба наботон чандон фаъол нест. 

Бо ин морфема 8 калима сохта шудааст. Аммо бояд зикр кард, ки дар доираи ин 
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қабати луғавӣ морфемаи мазкур хусусияти шаклсозӣ низ дорад. Калимаҳои 

дона//дуна (Сам., Ҳак., Нӯш., Кев., Дарв., Б., Ванҷ) донаи зардолу, шафтолу, 

хурмо, себ, нок; тухми харбуза, тарбуз, каду ва ҳоказо; шоха (Ҳак., Нӯш., Кев., 

Дарв., Шк.) “шохчаи дарахт” бо пасванди –а шакл гирифта бошанд ҳам, маънои 

онҳо бо ососҳои дон ва шох баробаранд: дуна-ра ов бърдайсодас (Сам.); кърм 

тигайи донайи зардоли-ра хърдай (Нӯш.). 

Бо пасванди мазкур калимаҳои зерин, ки марбут ба наботот мебошанд, 

сохта шудааст: дила (Нд.) мағз: йа дила харбъза бъхърú, ҷун-ът медама (Каҳ.); 

сарда (Тқ.) харбузае, ки барои зимистон нигоҳ медоранд; съфара (Лахш) як навъи 

зардолу; ғъжда (Нд.) ҷойи барҷастаи танаи дарахт: ҳаму ғъждай чормағ пук-ай; 

ҳафтода (Қ.) кишти арзан, зағир, ҷуворимакка; қабза//қавза (Ҳиҷ. Вқ., Сам., Гх.) 

дастаи ҷаву гандуму алафи даравида: йа қавза каҳ мийовум, дарза-ш мебандум 

(Ҳиҷ.); кънда (Вқ., Сам., Хов.) параҳои лунда-лундаи дарахтон: ҳамъ кънда-ра 

чоркафун каан (Хов.); парварда (Шх., Хов.) 1.ниҳоли помидор, қаламфур, карам, 

бодинҷон ва ғ: парварда кардем, нағз бастак (Шх.); 2. пайванд, навдае, ки барои 

пайванд интихоб мешавад. 

2.3.5. Пасвандҳои -акú, -ин, -ина, -зор. Бо пасвандҳои мазкур теъдоди ками 

воҳидҳои луғавӣ марбут ба наботот сохта шудааст ва онҳо дар сохтани ин гуна 

калимаҳо ғайрифаъол мебошанд. Бо пасванди –акú калимаҳои зерин сохта 

шудааст: чъшмакú (Ток.) як навъи растанӣ; белакú (Пд.) дастниҳоли помидор, 

қаланфур ва ғ: белакú памидор овардъм (Ғк., Кҳ.); саракú (Ёх., Мӯм., Сх., Хов.) 

ҷараёни кӯфтани саракҳои (хӯшаҳои) боқимонда, ки пас аз бод додан ҷудо 

шудаанд. Калимаи чъшмакú // чашмакú (Қ.) // чашмакú (Ғк., Кҳ.) ба маънои 

“чашмакӣ, ишора, чашмак”, ки дар забони адабии меъёр маъмул аст, истифода 

мешавад: ҳарамú хилват места-въ чишмакú мекъна сини мо (Каҳ.). 

Пасванди -ин бо калимаҳои каҳ (коҳ) ва нарак (дар шакли кӯтошуда нарък) 

пайваст шуда, вожаҳои каҳин (Хов., Ёл) ба маънои “навъи амрӯди ҷангалӣ 

(хасак)” ва наркин (Қ.) бо семантикаи “навдаҳои мевадиҳандаи дарахтон ва ток” 

ба вуҷуд овардааст. Вожаи наркин, ҳамчунин бо маънии “пояи беҳосили 
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сабзавот (ҳамчун сабзӣ, пиёз ва ғ.)”низ маъмул аст: савзи-йа ҳама-ш наркин 

шидаст (Мт.). 

Пасванди -зор танҳо дар як маврид бо калимаи чормағз дар шакли 

чормағзор мушоњида шуд, ки макон ва фаровони ашёро мефаҳмонад ва ин 

калимаи умумихалқӣ буда, барои забони адаии тоҷикӣ ва шеваҳоямон баробар 

хизмат мекунад. 

Пасванди -ина ҳам бо исми банд омада калимаи нави бандина (Шк., Қ., Ғк.) 

сохтааст, ки ба маънои “банди аз растанӣ ё навдаҳои дарахт тофташуда”-ро 

дорад, ки бо вай дарзаҳои ғалла ё алаф мебанданд: бачаҳо-ра бандина-да равон 

кънем, ки қавза бисйор шидай, шамол мепарона (Кан.). 

Ҳамин тавр, дар шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқии забони тоҷикӣ дар 

сохтани воҳидҳои луғавии ифодакунандаи номи наботот ва мафҳумҳои ба он 

вобаста пасвандҳои -ак, -ú//-гú, -ча, -а, -акú, -ин, -ина, хизмат мекунанд, ки 

маҳсулнокии онҳо якрангу якнавохт нест. Дар байни ин унсурҳои грамматикӣ 

пасванди -ак ва вариантҳои фонетикии он хеле фаъол аст ва дар сохтани 

калимаҳои зиёде хизмат кардааст. Пасванди -ú//-гú низбат ба пасванди -ак 

камтар, аммо назар ба пасвандҳои ғайрифаъол ва каммаҳсули -ча, -а, -акú, -ин, -

ина, -зор калимаҳои бештаре сохтааст. Дар маҷмӯъ пасвандҳо яке аз воситаҳои 

асосии калимасозӣ буда, дар ташаккули воҳидҳои луғавии марбут ба наботот 

саҳми арзанда доранд. 
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2.4. Васлшавии калимаҳо омили ташаккули воҳидҳои 

луғавии марбут ба наботот 

  

Васлшавии калимаҳо ва ба ин васила ба вуҷуд омадани воҳидҳои луғавии 

нав яке аз роҳҳои асосии калимасозии навъи мураккаби забон ба шумор меравад 

ва ин равиш аз давраҳои қадим маншаъ мегирад. Аз баррасии роҳҳои 

калимасозии забони форсии бостон Д.Саймиддинов ба хулосае меояд, ки 

“қолабҳо ва равиши мураккаби вожасозӣ дар форсии бостон яке аз равишҳои 

маъмулӣ ва мутароиҷ” [Саймиддинов, 2001, 52] будааст. Ин ҳолат имрӯз ҳам дар 

забони адабии имрӯзаи тоҷикӣ [Ниёзӣ, 1956; Муҳаммадиев, 1966; Рустамов, 1981; 

ГЗАҲТ, 1985, Амлоев, 2016], забони форсии Эрон [Пейсиков, 1973; Амонова, 

1982; Рубинчик, 1983; Муҳаббатов, 2007] давом мекунад. Дар баробари ин, ин 

ҳолат дар шеваҳои забони тоҷикӣ низ чун давоми тараққиёти давраҳои пешин ва 

имрӯзи забонамон идома дорад ва яке аз василаҳои асосии такмили таркиби 

луғавии лаҳҷаҳои забонамон мебошад. 

 Доир ба масъалаи қолибҳои калимасозии навъи мураккаб дар шеваҳои 

забони тоҷикӣ ду навъи корҳо ба назар мерасад. Аввал ин аст, ки муҳаққиқон 

ҳангоми таҳқиқи масоили марбут ба хусусиятҳои морфологии калимаҳо дар 

ҳайати гурӯҳҳои луғавӣ-грамматикии вожаҳо, то ҷое, ба таври хеле кӯтоҳ 

қолибҳои калимаҳои мураккабро нишон додаанд ва баррасии роҳҳои вожасозии 

лаҳҷаҳоро ба ўҳда надоштаанд [Расторгуева, 1954; Саидова, 1965; Саъдуллоев, 

1972; Ҷӯраев, 1975, 1980; Маҳмудов, 1978; Мурватов, 1974]. Дуюм ин аст, ки 

муҳаққиқон доир ба масъалаи калимасозӣ диққати бештар дода, рисолаҳои 

алоҳидаеро рӯйи кор овардаанд [Мурватов, 1979; Хоркашев, 2010; 

Раҳматуллозода, 2016], ки қобили таваҷҷуҳ мебошанд. Аз баррасии осори илмии 

мансуб ба забони адабии ҳозираи тоҷикӣ ва корҳои илмӣ-тадқиқотии 

шевашиносон маълум гардид, ки роҷеъ ба масъалаи калимасозии воҳидҳои 

луғавии марбут ба наботот кори алоҳидае ба вуҷуд наомадааст. Бо вуҷуди ин 

ишораҳои алоҳидае дар корҳои чопшуда ба мушоҳида мерасад, ки дар мавридаш 

ба онҳо муроҷиат хоҳем кард. 
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Дар шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқии забони тоҷикӣ калимаҳои мураккаб 

ҷойгоҳи хоса доранд. Зимни баррсии масъалаҳои калимасозии шеваи ҷанубӣ 

Ҷ.Мурватов вожасозии исму сифатро якҷоя баррасӣ карда, зикр менамояд, ки 

“калимаҳои мураккаби исмию сифатӣ дар шеваи ҷанубӣ дар асоси қолабҳои 

маъмул ва машҳури калимасозии анъанавӣ ба вуҷуд меояд” (Мурватов, 1979, 34), 

ки комилан дуруст аст. Ин муҳаққиқ перомуни калимасозии воҳидҳои луғавии 

марбут ба наботот дар як сарсатр махсус таваққуф карда, номи чанде аз номҳои 

ифодакунандаи наботот, аз қабили “олучабандак, патакреша, навданиҳол, 

дарзакаҳ, баргпийоз, шохпайван, тамошокаду, қашқаргълос, дълунахор, 

афтовниҳол”-ро дар қолаби исму исм нишон медиҳад [Мурватов, 1979, 40], ки 

барои мо хеле муҳиманд, зеро мавҷудияти ин калимаҳоро маводи мо низ тасвиб 

менамояд. Муҳаққиқ С.Раҳматуллозода роҷеъ ба роҳҳои калимасозии шеваҳои 

ҷанубӣ ва ҷануби шарқии забони тоҷикӣ тадқиқот анҷом дода, ҳамгоми 

баррасии калимаҳои мураккаби тобеи навъи “факки изофат” ба масъалаи 

калимаҳои мансуб ба наботот як сарсатр бахшида, воҳидҳои луғавии 

“баргпийоз, къндаарча, овка, севбийи, гълка, гълхор” ва ғайраро мисол меорад 

[Раҳматуллозода, 2016,135], ки дар таҳқиқи ин навъи калимаҳо муҳим мебошад. 

Маводи дасти мо гувоҳи он аст, ки тавассути калимаҳои мураккаб дар 

шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқии забони тоҷикӣ лексемаҳои марбут ба наботот 

мавқеи калон доранд. Дар қолабҳои гуногуни калимасозӣ вожаҳои зиёди марбут 

ба наботот сохта шудааст, ки онҳоро метавон ба калимаҳои мураккаби типи 

пайваст, калимаҳои мураккаби типи тобеъ ва калимаҳои мураккаби пасванддор 

табақабандӣ кард, ки имкониятҳои калимасозии онҳо якранг нест. Онҳоро 

метавон ба сурати зер овард: 

2.4.1. Калимаҳои мураккаби пайваст. Ин навъи калимаҳоро дар 

забоншиносӣ навъи копулятивии калимасозӣ меноманд. Онҳо аз ҷузъҳои 

баробарҳуқуқ иборат буда, яке ба дигаре вобаста нест. Дар маводи дасти мо бо 

ин роҳ маҷмӯан 12 вожа ба вуҷуд омадааст, ки ба наботот мансубанд ва 

қолибҳои гуногун доранд. Онњоро ба таври зер овардан мумкин аст: 
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1.Такрори калимаҳои тақлиди овозӣ: қълом-қълом (Сх., Хов.) як навъ алафи 

баргборик; так-так (Кҳ., Шк., Қ.) як навъи растанӣ, ки ба ҷавдор монанд аст, 

ҷави хасак (худрӯй): соли ҷанг одамо так-так-а хурдан (Шх.). 

 Баъзе аз калимаҳои такрор дар охирашон пасванди -ак мегиранд, ки 

моҳияти ашё будани калимаҳоро тақвият медиҳад: Ват-ватак (Кҳ.) навъи 

растании худрӯй хордори кӯҳӣ; зар-зарак (Ҷк.) Як навъ буттаи кӯҳии гулаш зард. 

 Вожаи ар-ар ҳам, ки навъи сафедор аст аз такрори калима бунёд шудааст. 

2.Қолаби исм+исм: ҷавбед (Пд.) маҷнунбед; макаҷаҳварӣ (Қӯш.) 

ҷуворимакка: и ҷоода макаҷаҳварӣ нағз мешава (Ҷк.); анҷирмурут (Ск., Хов.) 

навъи муруд, ки ба анҷир монандӣ дорад; анҷиршафтолу (Нуш., Ск.) як навъи 

шафтолуи анҷирмонанд; севнок (Ёх., Лахш) як навъи нок, ки шаклан ба себ 

монанд аст; як навъи алаф;  

3.Қолиби исм+пешоянд+феъли ҳол. Бо ин қолаб танҳо калимаи ишқандарпечон 

(Кҳ.) дида шуд, ки “як навъи гул”-ро мефаҳмонад. 

Ҳамин тариқ, маълум мегардад, типи калимаҳои мураккаби копулятивӣ 

дар сохтани калимаҳои мансуб ба наботот чандон сермаҳсул нест. 

2.4.2. Калимаҳои мураккаби тобеъ. Дар забоншиносӣ ин гуна калимаҳоро 

бо истилоҳи детерминативӣ ном мебаранд. Ин навъи воҳидҳои луғавӣ дар 

забони адабии имрӯзаи тоҷикӣ ва шеваҳои забони тоҷикӣ хеле зиёд ба назар 

мерасанд. Тавре ки муҳаққиқони забони адабии тоҷикӣ [Рустамов, 1973; ГЗАҲТ, 

1985], шеваи ҷанубӣ [Мурватов, 1979, Раҳматуллозода, 2016] ва шеваи ҷануби 

шарқии забони тоҷикӣ [Раҳматуллозода, 2016] зикр кардаанд, навъи калимаҳои 

детерминативӣ сермаҳсул ба шумор рафта, бо қолибҳои сершумораш дар 

ташаккули калимаҳои мураккаби тобеъ нақши калон дорад. Аз таҳқиқи 

адабиёти ба забони тоҷикӣ ва шеваҳои забони тоҷикӣ маълум мегардад, 

олимони соҳа роҷеъ ба калимаҳои мураккаби навъи детерминативии марбут ба 

наботот кори алоҳидаи илмӣ набахшида, бо қайдҳои алоҳидаи илмӣ иктифо 

кардаанд, зеро ҳадафу вазифаҳояшон аз баррасии ин масоил набудааст. 
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Аз баррасии маводи дар даст доштаамон бармеояд, ки дар шеваҳои ҷанубӣ 

ва ҷануби шарқии забони тоҷикӣ зимни сохтани калимаҳои мураккаби тобеъ аз 

қолибҳои маъмули классикии исм+исм, исм + феъл, сифат + исм, шумора + исм 

ва ғайра истифода шудааст. Калимаҳои мураккаби сохташуда номи анвои себ, 

хор, алафҳои гуногун (юнучқа, тарбеда, коҳбеда), анвои каду, тут, арзан, ангур, 

шафтолу, анҷир, муруд, дўлона, куруш, кўкнор, писта, ҷоруб, баргу гул, зағир, 

ров, сафедор, ревоҷ, чукрӣ, нозбӯ, най, ҷуворимакка, қуноқ, олу, занбўруғ, зуф, 

райҳон; номи буттаҳо: биҳӣ, газна, ҷав, гандум ва ғайраҳоро ифода мекунанд. 

 Яке аз қолибҳои маъмулу машҳури калимасозии навъи мураккаби тобеъ, 

аз давраи классикӣ то имрӯз, факки изофат мебошад, ки он аз ҳазф шудани 

бандаки изофӣ аз муайяншавандаи ибораҳои исмӣ ва дар натиҷаи он ба вуҷуд 

омадани калимаи мураккаби тобеъ ба шумор меравад. Мутобиқи ин қолаб 15 

калимаи мансуб ба наботот ба вуҷуд омадааст, ки навъи растании ҳамешсабз, 

анвои гуногуни коҳу алаф, растаниҳои кӯҳӣ, навъ ва ҳолати растаниҳоро ифода 

менамоянд. Дар ин гуна калимаҳо вожаи аввал асосӣ буда, дуюмӣ ба он тобеъ 

аст. Аз ҷумла: қатраборон (Ғк.) // қатраборун (Ҷк., Шк.) як навъи растанӣ, ки 

ҳамеша сарсабз аст; буйнун (Нз.) як навъи растании аз ҷинси хушбӯй; 

севбийú//севбиҳú (Лахш, Дб., Сам.) биҳӣ; каҳбеда//кабеда (Вқ., Қ., Р.Ванҷ) 

тарбеда, коҳбеда, юнучқа ва ҳар навъ алафи резакардашуда: ръшқа-ра кабеда 

карда асп-а метен (Ск.); гълкукнор // гулкукнор (Қлб., Қ.) як навъи кукнор 

гулҳояш калон-калон аст; ғъмчагъл (Шк., С.Дарв.) ғунчаи гул; муғҷа, шукуфа; 

кампирчъпон (Кҷ., Хов.) як навъи растании кӯҳӣ: кампирчъпона баргъш 

дъруштру-йа-йу гиз-гиз меша (Хов.); баргпийоз (Вқ.) кабудии хушккарда; 

къндаарча (Вқ., Дарв.) кундаи арча; къндабед (Қ.) кундаи дарахти бед; гълхор 

(Шк.) настаран; дулонахор//дълонахор (Ҳак., Хт.) як навъ дўлонаи хордори 

майда-майда ва ғайра.  

Танҳо дар як маврид бо қолаби исм+сифати феълӣ калимаи палакмърда 

(Ғк., Шк.)// полакмърда (Вқ.) ба вуҷуд омадааст, ки семантикаи “харбузае, ки 
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буттааш пеш аз вақт пажмурда шудааст”-ро дорад: харбъзоо-ра ҳамай полако-ш-

а сармо бърдан, ҷънҷ шидан (Куг.). 

Дар байни калимаҳои марбут ба наботот вожаҳои мураккаби тобеъ, ки 

ҷузъи дуюм асосӣ буда, ҷузъи аввал ба он тобеъ мешавад, мавқеи муҳим доранд, 

ки қолибҳои онҳоро ба таври зер овардан мумкин аст:  

1.Қолиби исм+исм. Ин қолиби сермаҳсул ба шумор меравад. Дар ин гуна 

воҳидҳои луғавӣ калимаи дуюм асосӣ буда, вожаи аввал ба он тобеъ мебошад. 

Калимаҳои ин гурӯҳ анвои меваҷот, полезиҳо, алафу бутта, гулҳо ва ғайраро 

ифода мекунанд.  

 Калимаҳои марбут ба анвои меваҷот: 

 - навъҳои шафтолу: анҷиршафтолу (Нуш., Ск.) як навъи шафтолуи анҷир 

монанд; кълчашафтолу (Ҳал., Ял.) навъи шафтолу, ки ба анҷир монанд аст;  

-навъҳои себ: кълчасев (Сх., Хов.) як навъи себи сурхчатоби кулчамонанд; 

зағорасев//зъғорасев (Ним., Ял., Ҷф.) як навъ себи зардчатоби ширини туршомез: 

севбийú// севбиҳú (Лахш, Дб., Сам.) биҳӣ; ҳавлосев//hавлосев (Шк., К., Дарв.) як 

навъи себи калон-калони ниҳоят ширин; ҷугорисев //ҷъгорисев (Шк.) себи 

дарозрӯяи сурхтоби нокмонанд; 

 -навъҳои тут: зоғтут (Дор.) тути калони донадор; хастут (Қал., Ял., Сх., 

Хов., Xф., Т., Ванҷ, Кх., Дарв., З., Дарв.) тути хасакӣ (ёбоӣ), калатут (Дор., Шх.) 

як навъ тути лўнда-лўндаи калон; 

 -навъҳои мурут: хирсакмърут//хърсакмърут (Вқ., Қ.). навъи мурути саҳроӣ 

(ёбоӣ); шаҳингмърут (Бе., Сх.) як навъи мурути камоби мазааш туруш: 

шаҳингмърут –а ов-ъш кам –ай, маза-ш търъшча мешава (Сх.);  

-навъҳои олу: олуболу//олболу, олболи//олмолу (Даҳ., Зир., Хов., Ёх., Шӯр.) 

олуболу, олучабандак: и сол олумолуо нагъръфтай-у? (Хов.). қаҳролу // қаролу 

(Қ., Шк.) олуи сиёҳ. 

Дар баробари анвои дарахтони мевадор бо қолаби мазкур калимаҳои 

зерин ҷиҳати ифодаи дарахти бемеваи сафедор мустаъмаланд: мирзотерак 

(Лахш) як навъи сафедор; сасиќтерак (Лахш) як навъи сафедор: састирак буй 

дора; съфедор (Б., Лахш, Хов., Ќўш., Саф., Дарв.) сафедор. 
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 Калимаҳои марбут ба полезиҳо. Ин гуна вожаҳо аз ҷиҳати миқдор 8-

то буда, анвои каду, ҷав, пиёз ва ғайраро мефаҳмонанд, ки чунинанд: гушкаду 

(Пд.) як навъи кадуи сергӯшт; сепчакаду (Лахш) як навъи каду; ҳапакаду 

(Б.,Кх.,Кч., Сх.) // аппакаду (Мӯм., Ғеш) як навъи кадуи калони доирашакл: 

кадуи гърд-а ҳапакаду мегем (Мӯм.); овкаду (Шк., Қ.) чӯбкаду, кадуиобгирӣ; 

харҷав (Ф.) ҷави калон-калони сўкдароз; картошкапийоз (Нав.) пиёзе, ки ҷӯяк 

кашида мекоранд: картъшкапийоз-а картъшка вори къштъш мекънӣ. Калимаи 

картушкагъл // картъшкагъл бо қолаби мазкур сохта шуда, ду маъно морад: 1. 

(Ҳал., Ял.) гули картошка; 2.(Кд.) як навъи гули сурхчаранг, ки бехмевааш ба 

картошка монанд аст (Кан.)  

 Калимаҳои марбут ба номи алафу бутта ва гулҳо. Зимни сохтани ин гуна 

калимаҳо, ки дар қолаби исму исм сурат мегиранд, вожаҳои коҳ//ка, гъл, ҷорув, 

раҳйун ва ғайра серистеъмол мебошанд.  

-аз ҷумла, бо ҷузъи коҳ//ка 12 воҳиди луғавӣ сохта шудааст: қъноққаҳ (Қ.) 

навъи растание, ки ба қуноқ монанд аст; буғмака (Кб.) як навъи растании талх; 

аҷириқка (Қаҳ., Р., Ванҷ) навъи алафи аҷириқ; овка/овикаҳ (Сх., Лахш, Хт., Яр.) 

як навъ алаф, ки дар ҷойҳои намнок мерӯяд: овка да зак меша (Сх.); овка-ра гов 

мехъра (Хт.); кълефка (Кк.) номи як навъ алафи кӯҳи, ки зоҳиран ба себарга 

шабоҳат дорад: кълефка ранги себарга-й; къдъка (Бдх.) явшон, дармана; 

сузанкаҳ (Қ., Шк.) газна, сӯзгиёҳ; чағзибақа (Қ.) як навъ растании сабзранги 

обист, ки дар зери он қурбоққа тухм мегузорад: чағзибақа лағҷонак-ай (Шм.); 

сумбулкаҳ (Вқ., Қ.) як навъи растании гулаш чатршакл; хардумкä // хардъмкä (Қ., 

Шк.) як навъи алаф, ки хӯшааш ба гандум монанд бошад; собока (Пв., Хм., Шм.) 

як навъи растанӣ; 

-бо ҷузъи гъл 6 вожа сохта шудааст: самбақагъл (Б.) як навъ растанӣ, ки дар 

зери баргу гули он сангпушт зиндагӣ мекунад; атргъл (Каҳ., Хов., Сх.) навъи гули 

садбарг; къндагъл (Пд.) як намуди гули садбарг; косагъл (Лахш) як навъи гули 

зард; картушкагъл//картишкагъл (Ҳал., Ял.) гули картошка; (Кд.) навъи гули 

сурхчаранг, ки бехмевааш ба картошка монанд аст (Кан.); тоҷгул//тоҷгъл (Лахш, 
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Вд., Нд., Нз., Яп., Яхч, Ч., Ванҷ) тоҷи хурӯс, бӯстонафрӯз; чинигул (Кҳ.) як навъи 

гули зард, ки чатршакл аст;  

-бо ҷузъи ҷорув ду вожа во хурдааст: бибиҷорув (Хов.) як навъи растании 

ҷорубмонанди баргу танааш сурхчатоб, бибихотун, бибихотунак; бърешъмҷоруб 

(Хов.) як навъи растание, ки аз он ҷоруб тайёр мекунанд; 

-бо ҷузъи раҳйун ду вожа дида мешавад: савдараҳйун//садараҳйун (Қҳ., Қ.) 

садарайҳон (як навъ райҳони майдабарги хушбӯ); чинирайҳон (Лахш) як навъи 

райҳони ниҳоят хушбӯйи баргҳояш хурд; 

 Ҳамчунин, бо ҷузъҳои гуногуни исмӣ омада, номи анвои хор ва 

растании хордор: шътъралаф (Кҳ.) шутургиёҳ, шутурхор; кофирхор (Вх.) хори 

мағелон; сагдандон//сагдандун (Мӯм., Б.) як навъ растании заҳрдори хордор; номи 

анвои алафу гиёҳ: девкуруш (Қ.) як хели куруш аст, ки нисбат ба куруш калонтар 

буда, баргҳои паҳн дорад; анҷирбор (Лш., Нӯш.) як навъи алафи кӯҳӣ, ки баргҳои 

хурд дорад; сангакбушол (Дм., Лш., Нӯш.) як навъ буттаи кӯҳӣ; 

ғъкҷома//ғъкҷума (К.) навъи растание, ки дар об месабзад; ҳандалабӯ (Б., Дб., 

Мӯм.) гиёҳе аст, ки дар замини харбуза, тарбуз, бодиринг ва каду барояд ва 

ҳосилро хароб мекунад; сихчъроғ (Лахш, Қӯш.) як навъи растанӣ, ки хаси борику 

дарози он барои чароғ истифода мешуд; номи анвои гиёҳҳои табобатӣ ва ғизоӣ: 

парачъкрú (Даҳ.) як навъ ревоҷ (чукурӣ); нийозбу (Шк., Қ.) нозбу (Вқ.) нозбӯй, як 

навъ гиёҳи хушбуй, ки ба таом меандозанд; мурчакамол (Шк.) // мърчакасол (Қ.) 

як навъ растании хушбӯйи шифобахш (ба дарди варами шуш ва чашм даво аст), 

ки ба ров монанд аст; сагпистун (Қ.) як навъ растании гулаш кабуд, ки дар тибби 

халқӣ чун даво истифода мешавад: кочи-ра ба сагпистун менú (Қаҳ.); мирзоғурай 

(Б.) як навъи растанӣ, ки ғӯрааш ба арзан шабеҳ аст. 

Як идда калимаҳои ифодакунандаи бутта, хор, алаф, печак, лух, гиёҳҳои 

кӯҳӣ, растаниҳои гуногуни обию хушкӣ мавҷуданд, ки маънои яке аз асосҳои 

онҳо маълум нест: бъзғънҷ (Дҷ.) як навъи бутта, ки ба писта шабоҳат дорад: 

бъзғънҷ мехърда бъдайъш касал намешидай; ғузикхор (Ғоф.) навъи хор; аспарғам 

(Шм.) навъе гиёҳи худрӯй, испарғам, сипарғам; чағзибақа (Қ.) як навъ растании 



129 
 

  
 

сабзранги обист, ки дар зери он қурбоққаҳо тухм мегузорад: чағзибақа лағҷонак-

ай (Шм.); қайсақура (Яр., Пд., Вқ., Лахш) як навъи растанӣ, ки барои дастаи 

кирмак истифода мебаранд; анҷибор (Нуш.) як навъи алафи кӯҳӣ, ки баргҳои 

хурд дорад; манглух (Ҷк.) як навъи растанӣ аз ҷинси най, қамиш; кузақарнӣ (Дҷ.) 

занбурўғ; заралпуст (Бдх.) шӯра; испағул (Вқ., Қ.) навъи растание, ки ба зуф 

монанд аст; чирмович (Лахш, Қк., Мт., Ск., Мт.) зарпечак; нахчирбашк (Ҷк.) як 

навъ гиёҳи кӯҳии хурданибоб; чаблулӣ (Мӯм., Сх., Хов.) як навъи растанӣ; 

чавроғ (Қал.) як навъи буттаи кӯҳӣ. 

2.Қолиби исм+феъл. Бо ин қолиб калимаҳои зиёде барои ифодаи 

лексемаҳои марбут ба наботот сохта нашудааст ва ин қолибро дар ин ҳолат 

каммаҳсул номидан мумкин аст. Калимаҳои сохташуда аз асосҳои гуногуни 

исмию феълӣ ба вуҷуд омадаанд. Ҳамаи асосҳои феълӣ ба замони ҳозира далолат 

мекунанд ва дар калимаҳои мураккаби ин гурӯҳ тобеъкунандаи вожаҳои исмӣ 

мебошанд. Онҳо аз рӯйи мазмуну муҳтаво ба “меваи хоми офатзада, алафи 

шифобахш, офтобпараст, навъи растанӣ” далолат мекунанд: ғуръкрез (Хов., Дҷ.) 

меваи хоми тарбодзада, меваи ба офати табиӣ гирифторшуда; ситамкаш (Дм., 

Хм., Шм., Ҳал., Ял.) як навъи алафи шифобахшест, ки барои кашидани заҳри 

(маддаи) ҷароҳат мебанданд; афтовпараст (Дҷ., Аз., Нуш., Пд., Ров., Ванҷ) 

офтобпараст; шълапакзан (Ҷк.) як навъи растанӣ; девдор (Б., Дањ., Зир., Дљ., Кан., 

Дм., Лш., Яр., Њиљ., Сх., Сч., Хов., Мўм., Шўр.) як хели сафедор аст, ки танаш 

калтаи сершох аст: сутоо-ш ќади девдор ѓавс-ай (Хов.); бандъктов (Ҷк.) тоб 

додани думчаи харбузаи норасида барои пеш аз мӯҳлат пухтани он;  

Вожаи ҷорубдор//ҷорувдор на маънои анвои растанӣ, балки макони зиёд 

будани растании дар асос омадаро мефаҳмонад, яъне “серҷоруб”: и зъмино 

ҳамита ҷорувдоре бъдан, ки асп да дъръ-ш ръс мемунд (Б.). 

3.Қолиби сифат + исм. Дар ташаккули воҳидҳои луғавии марбут ба 

наботот қолиби сифат + исм яке аз қолибҳои сермаҳсул ва фаъол ба шумор 

меравад. Бо таваҷҷуҳ ба хусусияти азалии сифатҳо калимаҳои мураккаби ин 

гурӯҳ номи растаниҳоро вобаста ба ранг, ҳаҷм, мазза ва ҳолатҳои гуногуни 

растаниҳоро ифода мекунанд. Зимни сохтани калимаҳои марбут ба асомии 
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наботот калимаҳои ифодакунандаи рангҳо аз қабили сийа//сийаҳ, сърх, съфед, 

зар // зард, савз, кабут, хин //хинг истифода шудаанд, ки дар байни онҳо вожаҳои 

сийа//сийаҳ, сърх, съфед, зар // зард серистеъмолтаранд. Калимаҳои мураккаби ин 

қолиб ифодакунандаи номи меваҳо (гелос, зардолу, себ, ангур, мурӯд, шафтолу, 

олуболу, тут ва ғ.), дарахтони бемева (бедҳо, сафедор, сада ва ғ.), номи анвои 

гуногуни растаниҳою буттаҳо ва полезиҳо (гандум, пиёз, замбурўғ, қаламфур, 

гул, алафҳо, коҳ, ғеша, юнучқа, хор, ҷорӯб ва ғ.) мебошанд. Овардани калимаҳои 

мураккаби ин гурӯҳро аз рӯйи истифодаи калимаҳои сифатӣ салоҳ донистем: 

  Бо калимаи сифати ранг ва исмҳои гуногуни ифодакунандаи номи наботот 

бо қолаби сифат+исм калимаҳои зерин сохта шудаанд, ки дар онҳо вожаҳои 

исмӣ асосӣ буда, дар мавқеи пас аз сифатҳо ҷойгиранд. Дар қолаби вожаи 

сийаҳ+калимаҳои гуногуни исмӣ 10 вожа сохта шудааст: сийагълос // сийаҳгълос 

(Р., Ванҷ, Вқ.) гелоси сиёҳтоб; сийамъруд// сийаҳмуруд (Вқ., Ғк., Шк.) мурӯди 

сиёҳчатоб; сийангур// сийаҳангур (Вқ., Шк.) ангури сиёҳ; сийабед (Лахш) // 

сийаҳбед (Сх., Хов.) сиёҳбед, беди сиёҳ; сийадърах// сийаҳдърах (Вқ., Қ., Шк.,Ҷк.) 

як навъи дарахти сиёҳпӯст; сийака//сийаҳка (Вқ., Қ., Шк., Ҷк.) як навъи растанӣ; 

сийалаф (Саф., Дарв., Вқ., Қ., Шк., Ҷк.) сиёҳалаф; сийагуш// сийагуш (Вқ., Қ., Кҳ., 

Шк.) сиёҳгӯш, навъи гули баҳорӣ; сояпухт. 

Дар шеваи ҷанубӣ бо истифода аз вожаи сифатии туркии қара калимаҳои 

ифодакунандаи наботот дида мешавад, ки аз муносибатҳои неки ҳамҷоворӣ 

дарак медиҳад: қарағоч//қариғоч (Кҳ., Ғк., Шк.) қайрағоч, сада, гуҷум, норвон 

(дарахти чубсахти бемева); қарачека (Пд., Лахш) Як навъи буттаи кӯҳӣ, ки 

мевааш сурхчатоб буда, ба олуболу монанд аст. 

  Дар қолаби сифат+исм вожаи сифатии съфед ва калимаҳои гуногуни исмии 

ифодагари номи наботот анвои гуногуни меваҷот, аз қабили навъҳои шафтолу, 

ангур, амрӯт, тут ва растаниҳои бемеваи навъи сафедор, ҷорӯб ва гул ба вуҷуд 

омадаанд, ки маҷмӯан 9 адад мебошанд: съфедшафтолу (Сх., Хов., Ҳак., Ҳд.) як 

навъи шафтолуи сафеди пешпазак; съфедангър (Ҳақ., Ҳд.) як навъи ангури 

сафедчатоб; съфедмъруд // съфедмърут (В., Қ.) як навъи амрӯди сафедчатоб; 



131 
 

  
 

съфедтут (Ҳол., Ял.) тути сафед; съфедсев (Ҳак., Хд.) як навъи себи сафед; 

съфедҷоруб як навъи растанӣ, ки аз он ҷорӯб месозанд; сафедгул (Кҳ.) бобуна; 

съфедор (Б., Лахш, Хов., Қӯш.) сафедор; съфедтерак (Лахш, Кев., Дарв.) як навъи 

сафедор, ки пӯстлоқаш сафед бошад.  

 Дар қолаби сифат+исм вожаи зар//зард ва калимаҳои гуногуни исмии 

баёнгари номи наботот 9 вожа ба вуҷуд омадааст: зардакгъл (Кҳ.) навъи гули 

зарди саҳроӣ (кӯҳӣ); зардакмърут (Ним.) як навъ мурӯди зардчатоб; зардгълос 

(Ҳал.) гелоси зард; зарпечак (Пд., Сх., Хов.) // зарпечък (Дҷ.) зарпечак; заранг// 

зъранг (Дҷ., Мӯм.) дарахти кӯҳии бесамар, ки чуби сахт ва пусти сурх дорад; 

зармънҷ (Сх., Хов.) як навъи мунҷ, ки гулаш зард аст; зарбед (Кҳ.) дарахтест аз 

ҷинси бед, пусти он зарчатоб аст; зардакмърут (Ним.) як навъ муруди зардчатоб; 

зарқорҷ (Кҳ.) як навъ замбурўғи заргун. 

  Бо вожаи сърх ва калимаҳои гуногуни исмии ифодакунандаи номи наботот 

дар қолаби сифат+исм 7 вожа ба вуҷуд омадааст: сърхбед (Кҳ.) як навъи бед, ки 

пӯстлохаш сурхчатоб бошад; сърхгъл (Ҳиҷ., Яр., Ч.Ванҷ) як навъи буттаи кӯҳӣ, 

ки гулаш арғувонист; сърхпийоз (Ст., Тқ.) сурхпиёз, пиёзи сурх; сърхтут (Св., 

Хов.) тути сурх; шоҳтут; сърхҷурбú (Дҷ.) сурхҷорӯб, як навъи растанӣ, ки аз он 

ҷорӯб тайёр мекунанд: сърхҷурбú-йам алаф ҳисов мехъра; сърхлавлавун (Ст., Тқ.) 

лаблабуи сурх. Бо истифода аз вожаҳои туркии қъзил (сурх) низ як калимаи нав 

сохта шудааст: қъзилқийоғ (Шк.) як навъи ғеша, ки баргаш сурхчатоб аст.  

 Ҳамчунин, бо калимаҳои сифатии ифодакунандаи рангҳои савз, кабуд, хин 

ва исмҳои ифодакунандаи номи растаниҳо калимаҳои зерин сохта шудааст: 

савзакгъл (Шв., Шм.) як навъи растанӣ, ки гули сабз дорад; савзинаъгъл (Ҳак.) 

навъи ангури пӯстнафиси ниҳоят ширин; кабутсев (Пв., Хм., Шм.) як навъ себи 

кабудчатоби туршомез; хинбед (Қ.) навъи бед аст, ки пӯсташ хокистарӣ бошад. 

 Мутобиқи хусусияти ҳаҷму андозаи растаниҳо низ калимаҳои исмии 

мураккабе дар қолиби сифат+исм дида мешаванд, ки дар онҳо вожаҳои исмӣ 

асосӣ ва сифатҳои марбут ба ҳаҷм вожаҳои тобеъ ба шумор мераванд. Маҷмӯан 

5 вожа во хӯрд: қопагъл (Сх., Хов.) навъи гули зарди калон-калон, ки аввали 
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баҳор мерӯяд; лапакаду (Қ.) кадуи калони гирдшакл: лапакаду гърд-гърди ката-

ката мешава (Дх.); паламбарг (Хов.) навъи растании паҳнбарг; пухка (Вд., Кав., 

Нд., Нз.) резаи коҳ, коҳмайда; шойисев // шоҳисев (Ғк., Қ., Шк.) навъи себи сурхи 

калон. 

 Аз рӯйи аломати маза ва макон номи анвои растаниҳои зерин ба назар 

мерасад: талхаксев (Хов.) як навъи себи ёбоии талхмаза; ширинка (Б., Тех.Ванҷ) 

як навъ растанӣ, ки шираи гулу бехмевааш ширин бошад; хъшзандолу (Шм., 

Хм.) зардолузор, ҷое, ки зардолуи болаззат ва ширин дошта бошад: Ромитан 

ҷойи хъшзандолу бъдаст (Шм.); хъшхор 1.(Лахш, Дм., Лш.) хорзор, хористон, 

ҷое, ки хори бисёр дорад; 2. (Лахш, Шм.) як навъи дарахти хордор. 

Бо васли калимаҳои сифатии ифодакунандаи аломатҳои тарию намӣ, 

гармӣ, каҷию карахтӣ ва номи анвои растаниҳою вожаҳои мансуб ба онҳо дар 

қолаби сифат+исм калимаҳои ифодакунандани номи наботот низ дида мешавад: 

тарбеда (Вқ., Қ.) тарбеда, коҳбеда, юнучқа ва ҳар навъ алафи силос кардашуда; 

нармакаҳ (Ҳиҷ., Яр.) як навъ растанӣ; каҷгъл (Сх., Хов.) як навъи гул; гаркунда 

(Шк., Қ.) қаламфури кӯҳӣ, ки ба дарди миён даво аст; калбед (Сх., Хов.) як навъ 

беди садамонанд; чушқанок (Даҳ., Зир., Лағ.) як навъи растании кӯҳӣ кърахка 

(Тех., Ванҷ.) як навъи растании кӯҳӣ ва ғайра. 

4.Қолиби шумора + исм. Бо ин қолиб 4 вожа сохта шудааст, ки номи навъи 

алаф, номи буттаи кӯҳӣ ва номи растаниҳои гуногунро ифода мекунанд: 

чилбъғум (Б.) чилбуғум, як навъи алафи буғумдор; дъбълға (Хов.) як навъ буттаи 

кӯҳӣ, ки ба бодом монандӣ дошта, пусташ сурхчатоб аст; ҳазориспан // 

ҳазориспанд (Вқ., Қ., Б.Ванҷ, Кев., Дарв.) ҳазориспанд, испанд: ҳазориспан ҳазор 

дар-да даво-ай (Шм.); седона (Ог.) сиёҳдона, навъи растании тухмаш (ғурааш) 

хушбўй. 

 Вожаи туркии минбош (Б., Кан., Хов.) // мингбош (Ҷк.) низ бо қолиби 

мазкур сохта шудааст ва дар шева ҷанубии забони тоҷикӣ истифода мешавад. 

Калимаи мазкур аз рӯйи маънои “ як навъи растании буттагӣ, ки дар ҷойи камоб 

мерӯяд ва онро дар кирмакпарварӣ истифода мебаранд” истифода мешавад. 
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Ҳамин тавр, дар ғанӣ гардидани воҳидҳои луғавии марбут ба наботот 

калимаҳои мураккаби тобеъ бо қолиҳои исм+исм, исм + феъл, сифат + исм ва 

шумора + исм истифода шуда, дар байни онҳо қолиби исм+исм ва сифат + исм 

нисбатан сермаҳсул мебошанд. Дар маҷмуъ бо қолибҳои мазкур 162 калима ба 

вуҷуд омадааст. 

2.4.3. Калимаҳои мураккаби омехта. Ин гуна вожаҳо аз асосҳои гуногун 

сохта мешаванд. Маводи марбут ба номҳои растаниҳо нишон дод, ки онҳо ду 

хусусият доранд. (I) Воњидњои луғавие, ки як зинаи калимасозиро гузаштаанд. (II)  

Воњидњои луғавие, ки ду зинаи калимасозиро гузаштаанд. Онњоро дар алоњидагї 

баррасӣ менамоем.  

(I) Воҳидҳои луғавие, ки як зинаи калимасозиро гузаштаанд. Дар 

“Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик” доир ба ин гуна калимаҳо чунин 

гуфта мешавад: “Дар забони тољикӣ исмҳое, ҳастанд, ки аз калимаҳои сода,сохта 

ва мураккаб таркибан фарқ мекунанд. Ин гурӯҳи исмҳо ба ду ва ё зиёда асос ва 

аффиксҳои калимасоз тақсим мешаванд. Албатта, ҳамаи онҳо як хел нестанд ва 

ба гурӯҳи калимаҳои бо усули омехта сохташуда дохил намешаванд. Бавоситаи 

ин усул аз ибора ва таркибҳои гуногун ба воситаи суффиксҳо калима сохта 

мешавад [ГЗАҲТ, 1985]. Дар ин гуна калимаҳо дар як вақт ба ҳам омадани 

калимаҳои мустақилмаъно ва пасвандҳои калимасоз дида мешавадва дар онҳо як 

зинаи калимасозӣ вуҷуд дорад. Дар ҳайати калимаҳои мураккаби марбут ба 

наботот дар шеваҳои мавриди назар вожаҳои гуногуни марбут ба гурӯҳҳои 

луғавӣ-грамматикиро мушоҳида кардан мумкин аст, ки якҷо бо пасванди -ак // -

ък омада, номи анвои марбут ба набототро ифода мекунанд. Калимаҳои ин 

гурӯҳ 17 ададро ташкил карда, номи растаниҳое аз љинси лола, навъи гуногуни 

гулҳо, анвои растаниҳои хӯрданӣ, чойкањак ва ҳайраро ифода мекунанд: 

лолакањак (Шк., Љк.) лолахасак, лолаи даштӣ; лолаљиѓак (Дљ., Ќлб., Њиљ., Яр., 

Нўш.) растаниест, ки аз љинси лола; саѓерагълак (Б., Мўм., Саф., Дарв.) як навъ 

гули сафедчатоб, ки аввали бањор мерўяд; ҳавоборонак (Дањ., Зир., Лаѓ., Крз.) як 

навъи растанӣ, ки аз бањор то тирамоњ сарсабз аст; тоќисарак (Ог.) як навъи 
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растанӣ, ки гули гулобирангу баргњои гирда дорад; шурбокањак (Сх.) як навъ 

растании хушбўю хуштаъме, ки ба хўрок меандозанд; чормаѓќањак//чормаѓкаак 

(Ќ.) як навъи растанӣ, ки барги он ба барги чормаѓз шабоњат дорад; момокањак 

(Дб.,Љб., Кан.) як навъи растанӣ, ки буйи хушу таъми гуворо дорад, гулаш зард 

аст; чойкањак//чойкаак чойкањак; ҳавоборонак// ҳавоборунак (Сх., Хов., Дор.) як 

навъ гули кабудчатоби саҳро; хортанък, хотънък (Шeр.) як навъ растанӣ, ки аз 

он љоруб тайёр мекунанд; дардкањак (Б.) як навърастании кўњӣ; хоргизак (Б.) як 

навъи хори зањрдор; тутакалък (Чик.) як навъи растанӣ, пояаш (танааш) 

дарунхолист; ѓъргушак (Мм.) як навъ алафи кўњӣ. 

Бо ҳамин метавон гуфт, ки калимаҳои мураккаби омехта дар ташаккули 

воҳидҳои луғавии марбут ба наботот чандон зиёд набошад ҳам, гувоҳи он аст, ки 

ин роҳи калимасозӣ метавонад, дар ташаккули истилоҳоти соҳавӣ саҳмгузор 

бошад. 

Дар маводи дасти мо 4 калима вохурд, ки бо усули луғавӣ-синтаксисӣ, яъне 

бо роҳи табдили ибора ба калимаи мураккаб ба вуҷуд омадаанд ва номи анвои 

гуногуни растаниҳоро мефаҳмонанд, ки чунинанд: ишқипечун (Дб.,Љб., Кан.) як 

навъ растание, ки гулҳояш бунафш, сурх, нофармон ва монанди ин, ки ба 

дарахту буттаҳо мепечад; ҳасанимаст (Нд., Нз.) як навъи растанӣ, ки ғӯрааш талх 

аст, бештар дар байни зироат мерӯяд; камолисев (Ҳал., Ял., Ҷр.) Як навъи себи 

гулобиранг; моличармак (Љк.) як навъ гиёњ, ки ба таом андохта мешавад. 

Калимаи ишқипечун бо истилоҳи ишқандарпечон (Кҳ.) ҳам ифода мешавад, ки 

роҳи сохташавии дуюмӣ мураккаби пайваст бо миёнванди андар мебошад. 

II) Воҳидҳои луғавие, ки ду зинаи калимасозиро гузаштаанд. Ин навъи 

калимаҳо дар шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқии забони тоҷикӣ зиёд ба чашм 

мерасанд ва дар доираи калимаҳои марбут ба наботот низ ҷойгоҳи хоса доранд. 

Онҳо, асосан, аз ду асос ва пасвандҳои калимасоз ба вуҷуд омадаанд ва ду зинаи 

калимасозиро аз сар гузаронидаанд. Дар зинаи якум аз асосҳои гуногун 

калимаҳои мустақилмаънои мураккаби пайваст ва тобеъ сохта, дар зинаи дуюм 

бо ҳамин асосҳои мураккаби гуногунмаъно пасвандҳои мухталифи калимасоз 

ҳамроҳ шуда, вожаҳои нави марбут ба наботот месозанд. Дар ин гуна калимаҳо 
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нақши пасвандҳо хеле муҳим аст. Дар маводи дасти мо барои ба вуҷуд омадани 

воҳидҳои луғавии мураккаби пасванддори мансуб ба наботот пасвандҳои -ак//ък 

ва -ӣ хизмат мекунанд. 

  Тавассути исмҳои мураккаби пайваст танҳо ду воҳиди луғавӣ дида 

мешавад. Аз асосҳои баробарҳуқуқи парпо (пару по) ва ват-ват (тақлиди овозӣ), 

ки вожаҳои мураккаби пайваст мебошанд, лексемаҳои парповък (Б) “як навъ 

растанӣ” ва ватватак (Књ.) “навъи растании худрўй хордори кўњӣ” ба вуҷуд 

омадааст, ки дар онҳо нақши ҳалкунандаро пасванди -ак//ък дорад. 

 Калимаҳои мураккаби пасванддоре, ки ду зинаи калимасозиро аз сар 

гузаронидаанд, дар зинаи якум қолибҳои гуногуни мураккаби тобеъ дошта, дар 

зинаи дуюм бо пасвандҳои -ак//ък ва -ӣ калимаҳои зиёди марбут ба наботот 

сохтаанд, ки он қолибҳоро ба таври зер овардан мумкин аст. 

 Қолиби исму исм ва пасванди -ак//ък калимаҳои мураккаби пасванддоре 

сохта мешавад, ки номи анвои хор, гандум, гул, чормаѓз ва номи растаниҳои 

гуногуни кӯҳию даштӣ ифода мекунанд. Теъдоди онҳо 13-то мебошанд: 

шътърхорак (Сх.) шутурхор; дулонахорак//дълунахорак (Ҳак., Хт., Дашт., Дарв.) 

як навъи хор, ки ғўрааш ба дўлона монандӣ дорад; латахорак (Луѓ., Њак., Њд.) як 

навъи хори ѓўрааш гирда, ки аз вай рафида тайёр мекунанд; пахтакањак (Пд.) як 

навъ растанӣ; пахтаљољък (Лахш, Хт.) як навъи растанӣ; ѓърсарак (Ќ., Б.Ванҷ), 

ѓърсарак (Шгд.) навъи гандъм; самбаќагълак (Мўм.) як навъ растанӣ, ки дар зери 

баргу гули он сангпушт зиндагӣ мекунад; дардкањак (Б.) як навъ растании кўњӣ; 

ғъргушак (Мм.) як навъ алафи кўњӣ; лолаљиғак (Дљ., Қлб., Ҳиљ., Яр., Нўш.) 

растаниест аз љинси лола, ки гули зард ва решаи пиёзшакл дорад, онро чун 

воситаи шифобахш истеъмол мекунанд; руѓанљизак (Вќ., Ќ.) як навъи растании 

кўњӣ, ки шираи онро чун даво ба рўй мемоланд; кабутгълак // кавутгълак (Вқ.,Қ.) 

як навъи растанӣ, ки гули кабудчатоб дорад ва ғ. 

 Қолиби исму асоси замони ҳозираи феълҳо ва пасванди -ак // -ък воҳидҳои 

луғавии мураккаби пасванддоре сохта мешавад, ки номи анвои набототи 

гуногун, аз қабили анвои гул, бутта ва растаниҳо ба вуҷуд омадааст. Дар ин 

гурӯҳ 4 вожа ба чашм мерасад: таѓорашиканак // тъѓорашиканак (Књ., Шк.) 
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бойчечаки сафед, ки охирњои зимистон ва аввалњои бањор мерўяд; бинишиканак 

(Кањ., Хол.,) бинихунуккунак, гули аљириќ: гули аљъриќа бинишиканак ни меган 

(Њал.); рањдавък // рäдавък (Ќ., Шк), рањдавак // рäдавак (Ѓк., Књ., ҚХ., Дарв.) як 

навъи растанӣ, ки мисли навдањои ток дар сари роњњо пањн мешавад ва барои 

нобуд кардани санги гурда истифода мебаранд;  

 Қолиби сифату исм ва пасванди -ак // -ък. Бо ин қолиб 3 вожа вуҷуд дорад, 

ки навъи гандум ва анвои дигари растаниро мефаҳмонанд: съфедпъштак (Мс., 

Хум., Шв.) як навъи гандум; съфедкањак (Ќўш.) як навъи растанӣ, ки ба гандум 

монанд аст: съфедкањак ай кор бърумад, акъ йуѓан мундаст (Њиљ.); 

кабутгълак//кавутгълак (Вќ., Ќ.) як навъ растание, ки гули кабудчатоб дорад; 

 Қолиби исм у исм ва пасванди -ú//гú. Маҷмуан 3 вожа дида шуд, номи мева, 

навдаҳои дарахтон ва амали марбут ба обчакориро мефаҳмонанд: таҳпочагú 

(Вд., Нд., Нз.) бехҷаст, навдаҳои наврӯидаи бехи дарахт; ќосимсаркорú (Шк.) як 

навъ себи дарозрўяи сурх, ки аввалњои љавзо мепазад ва нињоят ширин аст. 

њотакорú (Ќ., Шк.) сабзавоткорӣ, обчакорӣ: иља њотакорú нест, боѓкорú њаст 

(Њаќ.); 

 Қолиби исму асоси замони ҳозираи феълҳо ва пасванди -ú. Бо ин қолиб дар 

як маврид номи навъи тарбуз ва дар чор ҳолат калимаҳои марбут ба амалҳои 

вобаста ба растаниҳо анҷомдодашуда, сохта шудааст: говхърак (Чн.) як навъ 

тарбузи бемаза; хъшачинú (Дм., Нўш., Ёх., Хов.) хўшачинӣ; зелолхърú 

зилолхўрӣ: бобо-м-а хърузи-ш аломати њами зелолхъри-ш-ай (Кд.); лошакчинú 

(Кан., Дб.) чидан ва љамъ овардани меваљоти боќимонда: севойи калхоз-а лош 

кардостийан, лошакчинӣ мерем (Кан.); куракчинú (Сх., Зов.) кўракчинӣ, 

қашқачинӣ;  

 Қолиби сифату исм ва пасванди -ú. Бо ин қолиб ҳамагӣ ду калима ба назар 

мерасад, ки яке аз онҳо асосҳои тољикӣ ва дуюми марбут ба забонит туркӣ 

мебошад: съфедкамолú (Лахш) як навъи растанӣ, ки дар тибби халќӣ барои 

табобати дарди шикам истифода мебаранд: ширеши съфедкамолú барой 

шъкамдар дору-ай ќараќузинú (Вќ.,Шк.) ќараќузнӣ (Ќњ., Ќ.) Як навъи занбуруѓи 

хурданӣ, ки ба шикамбаи гўсфанд шабењ бошад;  
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Дар як маврид дар қолиби исму асоси замони ҳозираи феъл бо пасванди -

ча вожаи девдорча (Дор., Ток., Шх.) сохта шудааст, ки ба маънои сафедор 

истифода мешавад: тай деворча-да шишта бъдан (Дор.). 

Ҳамин тавр, калимаҳои мураккаби омехта дар шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби 

шарқии забони тоҷикӣ аз асосҳои гуногуни гурӯҳҳои луғавӣ-грамматикӣ бо 

пасвандҳои -ак//ък ва -ӣ ба вуҷуд омада, як қабати махсуси калимаҳои мансуб ба 

набототро ташкил додаанд. 

Дар маҷмӯъ, нақши калимаҳои мураккаб дар мукаммал кардани воҳидҳои 

луғавии мансуб ба наботот хеле муҳим мебошанд. Онҳо номи на танҳо 

растаниҳои мевадор, балки номи анвои гуногуни растаниҳои бемеваю гулу 

гиёҳҳо ва истилоҳоти мансуб ба коркард ва истифодаи растаниҳоро ифода 

мекунанд. 
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2.5. Нақши ибора - истилоҳот дар ташаккули воҳидҳои 

луғавии марбут ба наботот 

Ибораҳо як қабати асосии истилоҳоти мансуб ба набототро фаро 

гирифтаанд. Тавре ки маълум аст, ибора дар забони тоҷикӣ ба номию феълӣ 

тақсим мешавад, аммо дар шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқии забони тоҷикӣ 

барои ифодаи анвои наботот, асосан, ибораҳои номӣ мустаъмаланд. Дар байни 

ибораҳои исмӣ барои ба вуҷуд омадани воҳидҳои луғавии марбут ба наботот 

мавқеи ибораҳои исмӣ устувор аст. Ибора-истилоҳоти ифодакунандаи анвои 

наботот дар шеваҳои мазкур хеле маъмул аст ва он вобаста ниёзҳои мардумон 

барои ифодаи матлаб зарур будааст. Онҳо ифодакунандаи анвои растаниҳои 

мевадиҳанда ва бемева мебошанд. 

Анвои растаниҳои мевадиҳанда хеле зиёд буда, ибора - истилоҳоти ин 

гурӯҳ барои ифодаи навъи меваҳои гуногун, аз қабили ангур//ангър, тут, сев (себ), 

каду, харбъза (харбуза), пудина, зардолу//зандолу, тамоку, хоч, ҷъгорӣ (ҷугорӣ), 

тарбъз (тарбуз), сънҷит (санҷид), шафтолу// шафтолӣ, самаруғ, анор, чормағз // 

чомоқ, олуча, мурут//мърут хизмат мекунанд. 

Дар баробари растаниҳои мевадиҳанда анвои гулу гиёҳ ва алафҳои 

гуногун дар ташаккули ибора - истилоҳоти мансуб ба растаниҳо ҷойгоҳи хосе 

доранд ва онҳо барои ифодаи анвои мухталифи гул, хор, алаф, усма, чоруб, 

юнучқа, банг, тамоку ва ғайра истифода мешаванд. Дар ин гурӯҳи ибораҳо ба 

унвони калимаи асосии ташаккулдиҳандаи номи растаниҳо воҳидҳои луғавии 

гъл, хор, алаф, усма, ҷърув, ръшқа, банг, тамоку мавқеи асосӣ доранд.  

Барои нишон додани мавқеи ибора-истилоҳот дар ифодаи анвои 

растаниҳои мевадиҳанда ва бемева ҳар гурӯҳро алоҳида баррасӣ менамоем. 

2.5.1. Ибора-истилоҳоти ифодакунандаи анвои растаниҳои мевадиҳанда 

Дар баробари калимаҳои сода, сохта ва мураккаб, ки дар бахшҳои пешини 

диссертатсия баррасӣ шуданд, ибора-истилоҳот низ ҷиҳати ифодаи номи 

наботот дар шеваҳои мавриди назар фаровон истифода мешаванд. Дар 

ташаккули ин гуна ибораҳо калимаҳои асосӣ ва калидӣ лексемаҳои 
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ифадакунандаи анвои растаниҳо мебошанд. Калимаҳои калидӣ, ки ба ҳайси 

муайяншаванда меоянд бо муайянкунандаҳои худ бо бандаки изофӣ алоқаи 

синтаксисӣ барқарор карда, анвои растаниҳои мухталифро бо ибора-истилоҳот 

ифода мекунанд. Дар барпо кардани ин гуна ибора-истилоҳот вожаҳои 

ангур//ангър, тут, себ//сев, зардолу//зардолú, харбъза, каду, пудина, тарбъз, 

шафтолу//шафтолú, анор, ҷъгорú, сънҷит, саморуѓ, сано, дулона, чормағ // чомоқ, 

мърут, олуча ва ғайра истифода мешаванд. Калимаҳои мазкур, ки дар ибораҳои 

марбут ба наботот асосӣ мебошанд, хел ва ҷинси ашёро мефаҳмонанд. Онҳо 

номи умумии ашёи ҳамҷинсро ифода карда, вожаи тобеъ ба кадом ҷинс ва хел 

тааллуқ доштани лексемаи асосиро ифода мекунад. Ин аст, ки ибора-истилоҳоти 

мавҷударо тибқи калимаҳои асосӣ овардан ба матлаб муносиб аст: 

 Калимаи ангур // ангър. Бо ин вожа теъдоди 26 ибораи изофии мансуб 

ба анвои ангур сохта шудааст. Ибора - истилоҳот ифодакунандаи навъи лалмӣ, 

навъҳои обӣ, анвои ангур аз рӯйи хусусиятҳои маза, аломатҳои зоҳирии рангу 

ҳаҷму андоза, мансубият ба шахсони ихтироъкори навъҳо ва ғайра мебошанд, ки 

чунинанд: ангъри бедуна (Шк., Љк.) // ангÿри бедуна (Дарв.), ангури зълфú, ангури 

лал, ангури лалú (Хов., Дљ., Шк.), ангури лъќак, ангури мундон, гурдай гов, 

ангури мили гов (Шк.), ангури овак (Дањ., Хов.), ангури пъштагú (Пд., Ванҷ), 

ангури сагак, ангъри сафед (Дљ.), ангъри сийайú (Дљ.), ангъри фахрú (Дљ.), ангъри 

хамирак (Њак.), ангури хасак (Нўш.), ангури чилгú // чългú (Нўш., Ќал., Пд., Вќ.), 

ангури чиликак (Књ.), ангури чочи уштур (Књ.) // ангури чочи шутур (Хов., Ток.), 

ангурии чочи гов (Ванљ, Дарв.), ангури њисенú (Вќ., Ќ., Дарв.), ангъри курък (Ог.), 

ангури кишмиши зард (Књ.), ангури кишмиши сиёњ (Књ.), ангури шаќорӣ-чилгú 

(Вќ., Ќ.), ангÿри дъли гъндъшк (Дарв.). 

Муҳаққиқ И.Сулаймонов дар лексикаи лањљаи кўњистони Њисор ибораҳои 

ангури њисории майда, ангури сурхаи сиёњ, ангури тойфии калонро низ нишон 

медиҳад [Сулаймонов, 2002, 129]. 

 Калимаи тут ҳам яке аз вожаҳои серистеъмолест, ки бо он теъдоди 23 

ибораи номии мансуб ба анвои дарахтони тут ва меваи тут ба вуҷуд омадааст. Ин 

ибораҳо навъи тутҳоро аз рӯйи ранг, маза, мансубияти макон ва минтақа, 
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ҳосилдиҳӣ, пайвандӣ, пайванд нашуда, донадор, бедона, дубањра ва ғайраро 

ифода мекунанд: тути съфед, тути сийа // сийоњ, тути сърх, тути бур, тути 

лухú//лъхú (Вќ., Ќ., Шк.); тути рахшак; тути хасакú (Шк.), тути марворú (Сх.), 

тути бъринљак, тути дъбањр (Шк.), тути мењтољú (Ќ.) тути пайвандú (Шк.) тути 

дъхтарчин (Ќ.), тути дасчин // дъсчин (Вќ., Ќ.), тути бедуна//тути ведуна (Дарв.); 

тути малбед (Дарв.), тути рованӣ, тути шайхӣ (Дарв.), тути балхú, тути лаълú 

(Шк.), тути мъзафарú (Шк., Љк.), тути пайвандú (Б.), тути ревич (Дљ.), тути 

хурўзак. 

 Вожаи себ//сев. Бо ин калима 19 ибора–истилоҳи ифодакунандаи 

анвои себ ба вуҷуд омадааст. Дар байни ин ибораҳо ибораи серистеъмол ва 

навъи паҳншуда севи хубонú // хувонú (Лахш, Нўш., Ќал., Њиљ., Яр., Ял., Ванҷ) 

буда, анқариб дар ҳамаи лаҳҷаҳои шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқии забони 

тоҷикӣ истифода мешавад. Ибораҳои севи боѓú, севи талхмаза, севи пъштагú дар 

лаҳҷаи Лахш, севи љинљила ва севи пешпазак дар лаҳҷаи Нўшор, севи ордак дар 

гурӯҳи лаҳҷаҳои вахиёӣ-қаротигинӣ ба назар мерасанд. Ҳамчунин, ибараҳои 

исмии зерин дар лаҳҷаҳои гуногун, ки дар қавсайн ишора шудаанд, дида 

мешавад: севи ављалилú (Сам., Шв.), севи бийú // бињú (Ќ., Шк.), севи бовогú 

(Хов.), севи маликú (Ёл, Пор., Сам.), севи талхак (Нўш., Лахш), севи тирамойú 

(Нўш.), севи търъшак (Лахш, Нўш.), севи чарсак (Хм., Шм.), севи шафиعú (Лахш, 

Нўш.), севи љавпазак (Нўш., Хов.), севи љангалú (Лахш., Нўш.), севи чарсак (Хм., 

Шм.) 

Бо калимаи севчък ибора сохта мешавад, ки на анвои себ, балки навъи 

растаниеро мефаҳмонад, ки бехмеваашро истеъмол мекунанд: севчъки одамак 

(Лахш); севчъки саѓър (Лахш, Шк., Хт.).  

 Калимаи зардолу//зардолú. Вожаи мазкур барои сохтани теъдоди 19 

ибора - истилоҳи изофии марбут ба анвои зардолу истифода шудааст. Ҳамаи ин 

ибораҳо бо бандаки изофии -и пайванд шуда, ифодакунандаи анвои зардолу аз 

рӯйи маза, ранг, мансубияти минтақавӣ, мансуб ба шахси ихтироъкор, 

хусусиятҳои зуд ё дер пухтани онҳо, ҳаҷм (хурдию бузургӣ) ва ғайра мебошанд, 

ки дар лаҳҷаҳои мухталифи шеваҳои мавриди назар истифода мешаванд: 



141 
 

  
 

зардолийи бодумак (Ним.), зардолийи кандибодуми (Шх.), зардолийи къръмхурда 

(Вќ.), зардолийи пешпазак (Сх., Хов.), зардолийи пучак (Дм.), зардолийи сърхак 

(Хуф.), зардолийи съфедак (Ќал., Њак., В.Ванҷ), зардолийи талхак (Ќал., Дарв.), 

зардолийи търъшак (Ќал.), зардолийи фалѓорú (Њак.), зардолийи хорак (Сх., Хов.), 

зардолийи ширинак (Њак.) // зардолийи шъринак (Ќ.), зардолийи шириндуна (Сх., 

Хов.), зардолийи ќандак (Шул., Ќал.), зардолийи ќъмба (Ним.), зардолийи ќуќанú 

(Ќ., Ним.), зардолийи љойдорú (Вќ., Ќ.), зардолийи hъкматú (Ќ., Ним.), зардолуй 

дерпаз (Хов.). 

 Лексемаи чормағз ҳам яке воҳидҳои луғавии серистеъмолест, ба 

воситаи он 12 ибора-истилоҳ ба вуҷуд омадааст. Ин ибораҳо анвои гуногуни 

чормағзро аз рӯйи ҳаҷму андоза ва аломату хусусиятҳои гуногун мефаҳмонанд: 

чормағи курак (Вқ.), чомағи лула (Қ.), чомағи имелú//ҳамелú (Қ.), чомоқи қоғотú 

(Қ.), чомоғи пучак (Нд., Вд., Мс., Каҳ., Нз., Обл., Хум.) чормағзи курак (Обл., 

Дарв., Ванҷ), чъкума (Вқ.), чормагзи курук// кърък (Шк., Вд., Мс., Каҳ., Нз., Обл., 

Дарв., Ванҷ), чормағзи амелú (Ҷк., Қ., Дарв., Ванҷ), чормагзи ғъз (Дарв., Ванҷ), 

чормагзи ғузнулу (Дарв., Ванҷ), чормағзи фълхок (Дарв., Ванҷ). 

 Вожаи харбъза. Дар маҷмӯъ бо калимаи номбурда 5 ибора –истилоҳ 

ба вуҷуд омада, анвои харбузаро ифода мекунанд: харбъзайи сарда (Хов), 

харбъзайи барги най (Ҳак.), харбъзайи сагак, харбъзайи турú, харбъзайи 

ҳайитқарагú (Вд., Нд., Нз.). Дар ибораҳои дигар мушоҳида кардан мумкин аст, 

ки калимаи харбъза истифода шуда бошад ҳам, ба ҳайси вожаи асосӣ 

наомадааст. Ин аст, ки дар ин ибораҳо на навъи харбуза, балки маъноҳои дар 

калимаи муайяншаванда (калимаи асосӣ) мавҷудбуда, ифода меёбад: мавизи 

харбъза (Лахш, Пд.), ќоќи харбъза, дънйи харбъза (Ѓеш), тахти харбъза (Дш.), 

дилай харбъза (Кањ.), бандъки харбъза (Дор.), харбъзай пъчала (Қ), пучоќи 

харбъза (Ҳак.), ќандаки харбъза (Ѓк., Шк., Ќ., Хов.) - харбузаќоќ, лоши харбъза 

(Дб.). 

 Вожаи каду низ барои сохтани ибора-истилоҳот истифода шудааст. 

Бо ин вожа теъдоди 5 ибора ба вуҷуд омадааст, ки онҳо анвои кадуро аз рӯйи 

мансубият ва таъинот ифода мекунанд: кадуйи иротú//ротú (Дљ., Нз., Нд., Вд., 
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Мўм., Ғеш), кадуйи лағмонú (Кан.), кадуйи кълойú (Нз.), кадуйи тайловú (Нд., 

Вд., Мс., Каҳ., Нз., Обл., Хум.), кадуйи тољикú (Пд., Нд., Нз.).  

Тавассути калимаи каду ва калимаҳои дигар ибораҳое сохта мешаванд, ки 

ифодакунандаи асбоб барои рӯзгордорӣ мебошанд кадуйи нос (Дљ., Сч., Хч.) - 

носкаду, кадуйи башир//вашир (Вқ., Қ.) - зарфи обгирӣ, ки аз кадуи ғайрихўрокӣ 

сохта мешавад, кадуйи ов (Клб., Пд., Сам.) - кадуе, ки дар он об мегиранд, кадуйи 

овхурú (Хов.) - зарф барои об нигоҳ доштан. 

 Калимаи пудина. Пудина ҳам дар ҳаёти мардум нақши муҳим дорад, 

зеро на танҳо барои хӯрок,балки барои табобат низ истифода мешавад. Бо ин 

калима 5 ибора-истилоҳ сохта шудааст: пудинайи боѓú (Вќ., Ѓк., Књ.), пудинайи 

говак (Књ.), пудинайи кокътú // ќоќътú (Вќ.) ва пудинайи лалма (Ќ.)// йалмú 

(Лахш, Мт.). 

 Вожаи тарбъз. Бо ин калима теъдоди 4 ибора-истилоҳ ба вуҷуд 

омадааст. Ин ибораҳо барои ифодаи анвои тарбузи бемаза, тарбузи сиёњ, 

тарбузи хом ва тарбузи зудпаз (пешпазак) истифода мешаванд, ки чунинанд: 

тарбъзи говхърак (Чн.), тарбъзи мошак (Сх.), тарбъзи и чългú (Нўш.) ва тарбъзи 

норасид (Хов.). 

 Бо вожаи мъруд//мърут дар баробари калимаҳои мураккаб, 4 адад 

ибора-истилоҳот низ сохта шудааст, аст навъи онҳоро аз рӯйи монандӣ, 

мансубият, тамъу маза мефаҳмонад, ки чунинад: мърути љангалú (Шлп.), мурути 

хърсак (Дб., Тег., Шв.), мърути анљирак (Ҳал., Ял.), мърути шаҳдодú (Ним., Ял.)  

 Калимаи шафтолу//шафтолú. Ин калима низ дар сохтани ибораҳои 

мансуби растаниҳо саҳм дорад ва маҷмӯан бо ин воҳиди луғави 3 ибора сохта 

шудааст: шафтолийи личак (Нўш., Сх., Хум.), шафтолуйи пашмак (Дањ.,Зир., 

Лаѓ.) ва шафтолуйи хасак (Њал., Ял.). 

 Калимаи олуча//олъча низ барои сохтани 3 ибора истифода шудааст. 

Онҳо навъи олуро аз рӯйи тамъу маза ифода мекунанд: олъчай сърхак (Ял.), 

олъчай зардак (Нд.), олучай кърък(Ёх.).  

 Бо калимаҳои анор, ҷъгорú, сънҷит, саморуѓ миқдори зиёди ибораҳо 

сохта нашудааст, бо ҳар кадоме аз онҳо 2 иборагӣ дида мешавад. Бо калимаи 
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анор ибораҳои анори сърхдуна, анори сафеддуна (Хов.); бо лексемаи ҷъгорӣ 

ибораҳои љъгорйи аспаг (Тќ.), љигорйи љоруб (Дб., Кан.); бо калима сънҷит 

ибораҳои сънљити боѓú (Шк.), сънљити зоѓак (Вќ., Ќ., Шк.) ва бо вожаи саморуғ 

ибораҳои саморуѓи сагак (Кд., Нр.), саморуѓи йобунú (Њиљ., Яр.) ба вуҷуд омада, 

навъи онҳоро ифода мекунанд. Дар ибораи телпаки морак (Мис., Мўм., Ќд.) 

вожаи саморуғ истифода нашуда бошад ҳам, маънояш “як навъи занбурўѓи 

истеъмолнашаванда” мебошад. Калимаи хоч ҳам муродифи вожаи саморуғ буда, 

бо он як ибора сохта шудааст: хочи къндагú (Сх., Хов.) замбўруѓи истеъмолие, ки 

дар бехи дарахту буттањо мерўяд. 

Бо вожаи сано низ ибораи санойи макка (Ќ.) дида мешавад, ки номи доруи 

халќиро ифода мекунад, ки аз баргу решаи сано сохта, барои бемории исњол 

истифода мешавад. Ибораи дулонайи сърхак (Ғеш) низ дар истеъмол аст, ки 

барои ифодаи як мафҳум истифода шуда, яке аз навъҳои дулонаро тавассути 

ибора ифода мекунад.  

 Ҳамин тариқ, барои ифодаи анвои гуногуни растаниҳои ҳосилдеҳ ибора-

истилоҳоти мухталифе истифода мешаванд, ки дар онҳо калимаи асосӣ худи 

растаниҳо мебошанд. Дар сохтани ин гуна ибора-истилоҳот калимаҳои 

ангур//ангър, тут, себ//сев, зардолу//зардолú, харбъза хеле сермаҳсул буда, 

воҳидҳои луғавии каду, пудина, тарбъз, шафтолу//шафтолú нисбатан бомаҳсул ва 

вожаҳои анор, ҷъгорú, сънҷит, саморуѓ, сано, дулона каммаҳсул ва ғайрифаъол 

мебошанд. 

2.5.2. Ибора-истилоҳоти ифодакунандаи анвои растаниҳои бемева. Тавассути 

ибора-истилоҳот теъдоди зиёди калимаҳои мансуб ба наботот ба вуҷуд омадааст. 

Онҳо, асосан, ибораҳои исмӣ мебошанд ва исм дар ин гуна ибораҳо дар меҳвар 

мавқеъ дошта, дигар ҳиссаҳои нутқро ба худ тобеъ мекунад. Воситаи асосии 

алоқа байни ҷузъи асосӣ ва тобеъ бандаки изофӣ мебошад ва аз ин рӯ онҳоро 

ибораҳои исмии изофӣ гуфтан мумкин аст. Дар ибора-истилоҳоти марбут ба 

наботот ибораҳои изофӣ, асосан, муносибатҳои муайянкунандагӣ доранд. 
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Ба унвони калимаҳои асосӣ дар ифодаи анвои наботот дар ибора-истилоҳоти 

ин гурӯҳ воҳидҳои луғавии гъл, алаф, хор, ръшќа//рушќа, банг, тамоку//тамокú, 

љоруб//љорув, дъм ва ғайра хизмат мекунанд. 

Барои равшан шудани имконоти иборасозии калимаҳои мазкур онҳоро дар 

алоҳидагӣ баррасӣ мекунем. 

 Калимаи гъл. Бо ин вожа ибора-истилоҳоти фаровоне сохта шудааст, 

ки теъдоди ибораҳои исмӣ 49 адад, ибораи феълӣ 2 адад дар доираи калимаҳои 

марбат ба растаниҳо ва 17 ибораи феълии фразеологӣ дар шеваҳои ҷанубӣ ва 

ҷануби шарқии забони тоҷикӣ ба вуҷуд омадааст. Онҳо муносибати 

муайянкунандагиро ифода кунанд ҳам, барои ифодаи як мафҳум - номи гул 

хизмат мекунанд. Масалан: гъли ҳино // ҳанú (Сх., Хов., Дарв.), гъли алғунљор 

(Сх., Хов.), гъли аљина (Шлп.,) гъли бънавша//банавша, гъли дуғак (Дљ.), гъли 

маҳсар (Қ.), гъли гандум (Нр.), гъли дуғак (Дљ.), гъли къравчак (Сх., Хов.), гъли 

навруз, гъли маҳтов (Сх., Хов.), гъли самсам, гъли сиғерак (Ғеш.), гъли туғак 

(Ғеш.), гъли чачарақú // чачирақú (Кан.), гъли чъкри, гъли шаманталоқ (Дор.), 

гъли йолмун (Дљ.), гъли мунљ (Қ.), гъли муљах//мъљах, гъли хуч (Мх., Шв., Ҳак.), 

гъли шибит (Сх., Хов., Дарв), гъли шулаш (Сх., Хов.), гъли қарақош (Пд.), гъли 

қоқуф, гъли ҳолмон // ҳолмун, гъли љавғостон (Кан.).  

 Қисме аз ибора-истилоҳот хел ва ҷинси ашёро аз рӯйи монанди ифода 

мекунанд: гъли аспак (Нр.), гъли дъмби руба (Қ., Ванҷ), гъли дъмби рубаҳак (Сх., 

Хов.), гъли гандъмак (Нўш., Ғеш., Дарв.), гъли пайи зоғак (Дор.), гъли пайи 

пъшак (Сх., Хов.), гъли сақичак, гъли тољи хърус (Сх., Хов.), гъли ҳавоборонак // 

ҳавоборунак (Сх., Хов., Дор.), гъли магас (Дљ.), гъли қамчинак (Ғеш.), гъли љуғак 

(Сх., Хов.), гъли фасонру (Дљ.). 

 Дар қисми дигари ибора-истилоҳоти мансуб ба наботот аломати зоҳирии 

ашё нақши муҳим дорад ва ҷузъи тобеъ калимаи асосиро аз рӯйи хусусиёти ранг 

ва шабеҳ будан ба ашёи гуногун муайян мекунанд: гъли азраќ (Ҳак.), гъли зардак, 

гъли сийаҳгуш, гъли ҳамешабъҳор (Нўш., Сх., Хов.), гъли сийогъл (Хов.), гъли 

тағорашиканак (Кан.), гъли харгуш (Нўш., Пд., Ғеш., Ҳак.), гъли ишқи печун 

(Сх., Хов.), гъли шомусањар (Књ., Шк.), 
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 Калимаи гъл дар ду ҳолат ибораи феълии мансуб ба амал сохтааст, ки ба 

коркарди наботот вобаста аст: гъл бъровардан (Ҳиљ., Қўш., Яр.) ва гъл кардан, ки 

онҳо ҳарду маънои муродифии шукуфтанро ифода мекунанд: ръшқа йагун-йагун 

гъл бъровардас (Яр.); ғала-ра пеш гъл кардан-ш-а عолим надуна, кú медуна 

(Қўш.). 

 Вожаи гъл дар ҳайати ибораҳои фразеологӣ барои ифодаи маъноҳои 

маҷозии гуногун истифода мешавад, ки ба наботот вобаста нестанд: гъл додан, 

гъл задан, гълда умадан, гъли алов, гъли газита, гъли гирд, гъли дафтар, гъли 

замин, гъли чандгула, гъли чорхона, гъли ғуза, гъл кардан, гъл кандан, гълда 

паридан, гъли нос, гъли каҳ, гъли орд ва ғайраҳо. 

 Вожаи хор. Бо ин вожа 4 ибора-истилоҳоти ифодакунандаи анвои 

хор сохта шудааст: хори къркърахър (Њак.), хор и одамак.), хори ќаламхурак 

(Њак.), хори сийо. Ҳамчунин як ибораи фразеологии хор шидан хор (залил) 

шудан (Яр.) дар муомилот аст. 

 Вожаи ръшќа (юнучқа). Бо ин калима ҳам 4 ибора-истилоҳ сохта 

шудааст, ки мансубиятро мефаҳмонанд: ръшќайи адирú (Б., Ванҷ, Дарв), ръшќа 

йи пъштагú (Ќўш., Дарв.), ръшќайи говак (Вќ., Ќ., Шк.), ръшќайи лалма (Ќ.). 

 Калимаи алаф // عалаф. Ин вожа номи растанӣ ё гиёњро ифода 

менамояд. Бо ин вожа 3 ибора-истилоҳи марбут ба анвои растаниҳои 

ғайриистеъмолӣ ба вуҷуд омадааст, ки аз мутобиқи маънои муайянкунандаҳо 

номи алафҳоро вобаста ба монандии онҳо ба чизе ифода мекунанд: алафи 

кимийо (Вк.), алафи зувони говак (Ск., Хов.), алафи шири харак (Сх., Хов., 

Дарв.). 

Бо вожаи алаф ибораҳои феълии фразеологӣ низ ба чашм мехўрад, ки 

маънои маҷозӣ доранд: алаф кардан (Ѓеш) сабзондан; алафа теғ кардан (Кҳ.) аз 

шоху барг пок кардани бутта, навдаву шохаҳои дарахт. 

Бо калимаи тамоку//тамокú ду ибора-истилоҳ, бо вожаи банг 1 ибора-

истилоҳ ва бо калимаи ҷорув 1 адад ибора сохта шудааст, ки ба анвои наботот 

далолат мекунад: тамокуйи балхú (Ќ.), тамокуйи носú (Ќ., Дарв., Ванҷ); банги 

девона // девуна (Лахш, Пд., Луғ.,Ог.); љоруви хингак (Дарв. Вд., Кањ., Нд., Нз.) 
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 Дар чанде аз ибора-истилоҳоти мансуб ба растаниҳо (6 адад) ба унвони 

калимаи асосӣ вожаҳои ифодакунандаи узвҳои бадани одамон ва ҳайвонот 

истифода шуда, калимаҳои тобеъ исмҳои ифодакунандаи номи ҳайвонот ва 

наботот мебошанд: дъми гов (Ак.) як навъ растанӣ, ки хушааш ба шакли думи 

гов аст; дъми руба (Дљ., Мўм., Шўр., Дарв.) як навъ олуи мањаллии зард; дъми 

шътър (Лахш., Хт.) як навъ растание, ки хушааш ба думи шутур ќаробат дошта, 

рангаш милларанги ба сурхӣ моил аст; гуши бъзак (Дљ., Ог.,Сх., Хов., Шлп.) як 

хел алафи кўњӣ, ки ба шўла ва угро меандозанд; пари зоѓак (Б.) як навъ растанӣ. 

Ҳамин тавр, дар сохтани истилоҳоти марбут ба наботот ибора - истилоҳот 

нақши калон дошта, як қабати асосии истилоҳоти ин соҳаро фаро гирифтаанд. 

Тавре аз таҳлилҳо маълум гардид онҳо ба растаниҳои мевадиҳанда ва бемева 

ҷудо мешаванд. Ибора-истилоҳоти ифодакунандаи растаниҳои мевадиҳанда аз 

рӯйи миқдор 137 ва ибора-истилоҳоти растаниҳои бемева 67 ададро ташкил 

медиҳанд.  
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ХУЛОСА 

    Таркиби луѓавии шевањои љанубї ва љануби шарќии забони тољикї 

калимаю истилоњоти зиёди марбут ба набототро фаро гирифтааст, ки дар 

такмили таркиби луғавии шеваҳои мазкур нақши муассир доранд. Диќќати 

муҳаққиқони зиёде ба масъалаи таҳқиқи масоили савтї, луѓавї ва сарфию нањвии 

шеваҳои мазкур равона шуда бошад ҳам, диссертатсияи алоҳидае барои 

баррасии воҳидҳои луғавии марбут ба наботот ба анҷом нарасонидаанд ва кори 

мо аввалин диссертатсияи соҳавӣ дар ин ришта ба шумор меравад. Чунончї: 

1. Дар диссертатсия ба масъалаи баррасии калимаю истилоҳоти марбут ба 

наботот ду боб бахшида шудааст, ки дар боби аввал хусусиёти луғавӣ ва дар 

боби дуюм масоили калимасозии мавриди баҳс қарор гирифтаанд. 

2. Зимни таҳқиқи хусусиятњои луѓавию семантикии калимаю истилоҳоти 

марбут ба наботот маълум мегардад, ки онҳо хеле зиёд буда, ба гурӯҳҳои 

муайяне тақсим мешаванд. Аз ин рӯ, дар диссертатсия ба масъалаи масоили 

нишон додани ташаккули лексикии шевањо аз тариқи таҳқиқи номи анвои 

дарахтони мевадињанда, дарахтони бемева, номи анвои зироатњои полезию 

ѓалла, номи анвои алафу гиёњ ва буттањо, ки ҳар кадоми онҳо ба анвои гуногуни 

худ фарқ мекунанд. аҳамияти махсус дода мешавад. 

3. Номи анвои дарахтони мевадињанда яке аз қабатҳои асосии таркиби 

луғавии шеваҳои таҳқиқшаванда буда, дар он калима ва истилоҳоти марбут ба 

номи анвои себ, нок, зардолу, олу шафтолу, ангур, чормаѓз, дўлона, санљид, анор 

ва анљир ҷойгоҳи махсус доранд. 

4. Бо таваҷҷуҳ ба аҳамияти калони хоҷагидорӣ доштани дарахтони бемева 

инкишофи номи анвои онҳо низ табиї менамояд ва дар шеваҳои мавриди таҳқиқ 

навъҳои дарахти бед, сафедор, тирак ва номи анвои дигари дарахтони бемева ба 

назар мерасад, ки бо мисолҳои фаровони лаҳҷавӣ мавриди баррасии илмӣ қарор 

гирифтаанд. 

5. Мардуми минтақа аз қадим ба масоили зироаткорӣ аҳамияти калон 

медодаанд ва дар ин соҳа як силсила калимаю истилоҳот ба вуҷуд омадааст, ки 

онҳо дар диссертатсия ба номи анвои харбуза, тарбуз, каду, гандум, љав, арзан, 
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лўбиё, нахўд, љуворимакка, пиёз ва номи анвои картошка ва лаблабу 

табақабандию мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. 

6. Яке аз қабатҳои муҳими таркиби луғавии шеваҳои матраҳшаванда номи 

анвои алафу гиёњ ва буттањо мебошад. Дар ҳаёти мардум ашёе, ки ин воҳидҳои 

луғавӣ ифода мекунанд, ҳамарӯза истифода мешаванд ва онҳоро метавон дар 

шакли зер овард: калимаву истилоњоти марбут ба номи анвои пудина, замбўруѓ, 

чукрӣ, гиёњони шифобахш, номи анвои гул, љорўб, хор ва гиёњони гуногуни 

истеъмолӣ. 

7. Калимаю истилоҳоти марбут ба наботот дар шеваҳои мавриди назар аз 

роҳу воситаҳои суннатии калимасозии забони тоҷикӣ инкишоф ёфтааст. 

Ҳарчанд муҳаққиқони шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқии забони тоҷикӣ роҷеъ ба 

масъалаҳои калимасозии ин шеваҳо андешаҳои муҳими илмӣ иброз карда 

бошанд ҳам, перомуни роҳҳои калимасоҳии воҳидҳои луғавии марбут ба 

наботот хулосаҳои алоҳидаи илмӣ баён накарда, зимни таҳқиқи калимасозии 

шеваҳо чанде аз мисолҳои марбут ба набототро низ номбар кардаанд. 

8. Маводи ҷамъкардаамон дар инкишофи калимаю истилоҳоти марбут ба 

наботот лексемаҳои сода нақши калон дошта, метавонанд номи растаниҳои 

ҳосилдеҳ ва беҳосилро ифода карда, барои ба вуҷуд омадани калимаҳои сохта, 

мураккаб ва ибора-истилоҳот чун асоси вожасоз хизмат намоянд. 

9. Барои ба вуҷуд омадани калимаҳои сохта, миқдори мухтасаре аз ҳайати 

пасвандҳои шеваҳои таҳқиқшаванда иштирок мекунанд ва  маҳсулнокии онҳо 

баробар нест. Дар байни онҳо пасванди -ак ва вариантҳои фонетикии он хеле 

фаъолу сермаҳсул, пасванди  ú//-гú ҳам нисбатан сермаҳсул ва пасвандҳои -ча, -а, 

-акú, -ин, -ина, -зор каммаҳсул ба шумор мераванд. Ин воситаҳои калимасоз дар 

ташаккули воҳидҳои луғавии марбут ба наботот ҷойгоҳи махсус доранд. 

Ҳангоми таҳқиқи пасвандњо усули дар алоњидагї баррасӣ кардани хусусиятњои 

калимасозии онњо ба маќсад мувофиќ дониста шуд. 

10. Зимни баррасии калимаҳои мураккаб маълум гардид, ки типи калимаҳои 

мураккаби пайваст каммаҳсул буда, калимаҳои мураккаби тобеъ сермаҳсул 

мебошад. Дар байни калимаҳое, ки ҷузъи аввал асосӣ мебошанд, бо факки 



149 
 

  
 

изофат сохтани калимаҳои мураккаб мавқеи асосӣ дорад. Аммо зимни сохтани 

калимаҳои мураккабе, ки вожаи асосӣ дар мавқеи дуюм ҷой дорад, қолибҳои 

исм+исм, исм+феъл, сифат+исм, шумора+исм истифода шудаанд, ки дараҷаи 

истеъмол ва маҳсулнокии онҳо баробар набуда, яке фаъолу сермаҳсул ва дигаре 

каммаҳсулу ғайрифаъол мебошад.  

11. Калимаҳои мураккаби пасванддор дар шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқии 

забони тоҷикӣ ҷойгоҳи хоса доранд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки онҳо аз ду 

асос ва пасвандҳои калимасоз ба вуҷуд омада, ду зинаи калимасозӣ доранд. Дар 

зинаи якум калимаҳои мураккаби пайваст ва тобеъ сохта, дар зинаи дуюм бо 

ҳамин асосҳо ва пасвандҳои мухталифи калимасоз вожаҳои марбут ба наботот 

ба вуҷуд меоянд. Барои ба вуҷуд омадани воҳидҳои луғавии мураккаби 

пасванддори мансуби соҳаи наботот пасвандҳои -ак//ък ва -ӣ хизмат мекунанд, 

ки қолибҳои онҳо ҳаматарафа мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. 

12. Калимаҳои мураккаби омехтаи марбут ба наботот мисли забони адабии 

тоҷикӣ ҳангоми дар як вақт ба ҳам омадани калимаҳои мустақилмаъно ва 

пасвандҳои калимасоз тавлид шуда, як зинаи калимасозӣ доранд. Вожаҳои 

гуногуни марбут ба гурӯҳҳои луғавӣ-грамматикӣ якҷо бо пасванди -ак // -ък 

омада, номи анвои гуногуни ин соҳаро сохтаанд. 

13. Дар қолаби ибора - истилоҳот анвои растаниҳои мевадиҳанда ва бемева 

хеле зиёд ба назар мерасад ва дар ташаккули истилоҳоти марбут ба наботот 

нақши калон дошта, як қабати асосии истилоҳоти ин соҳаро фаро гирифтаанд. 

14. Дар ҳайати калимаю истилоҳоти марбут ба наботот на танҳо калимаҳои 

хоси шева, балки вожаҳои умумихалќї низ мавҷуд буда, аз онҳо калимаю 

истилоҳоти нав зиёд сохта мешавад, ки дар бахшҳои диссертатсия баррасӣ 

гардидаанд. Зимни баррасии калимаю истилоҳоти марбут ба наботот аз рӯйи 

зарурат муайян кардани роњи таърихии онњо, ошкор сохтани хусусиёти 

фарќкунандаи вожаҳои соҳаи мазкур аз забони меъёр, мансубияти онњо ба 

зергурӯҳҳои гуногун, њисоби омории вожаҳо дар ҳар бахши диссертатсия ва 

ѓайра аз масъалањое мебошанд, ки мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. 
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15. Теъдоди зиёди алафу гиёњоне мављуд аст, ки аз тарафи одамон кишт карда 

намешаванд. Онњо дар марѓзор, дашту даман ва кӯњњо  рӯйида мардум аз он 

истеъмол карда, барояшон номњои мувофиќ гузоштаанд, ки дар асоси аломату 

хусусиёти тезию турушӣ, шӯрӣ, бӯйи хуш, монандии барг ё танааш ба ашёи 

гуногун ва дигар хосиятњои онњо ба назар гирифта шудааст. Тањќиќ нишон 

медињад, ки ќисме аз онњо аз њудуди шевањои љанубӣ ва љануби шарќӣ берун 

меравад ва ё аз давраи классикӣ маншаъ мегирад.  
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Рўйхати ихтисорањо: 

Ад.-адабї 

Ав.-авастої 

АКД-Автореферат 

кандидатской диссертатсии  

АДД-Автореферат докторской 

диссертатсии  

ГЗАЊТ-Грамматикаи забони 

адабии њозираи тољик 

ЃЛ-Ѓиёс-ул-луѓот 

ЗАЊТ-Забони адабии њозираи 

тољик 

Маљ.-маљозан 

ОИЯ-Основы иранского 

языкознания 

П.м.-порсии миёна 

ПРС-Персидско-русский 

словарь 

ТДК-Таджики Каратегина и 

Дарваза 

Ф.н.-форсии нав 

ФЯТ-Фарњанги яѓнобї-тољикї 

ФТЗТ-Фарњанги тафсирии 

забони тољикї 

ФЗТ-Фарњанги забони тољикї 

ЧЊ-Чароѓи њидоят 

ШЉЗТ-Шеваи љанубии забони 

тољикї 

ЭАСТ-энсиклопедияи адабиёт 

ва санъат 

Рўйхати дењањои ихтисоршудаи шеваи љанубии забони тољикї 

а) гурўњи вахиёї-ќаратегинї 

Вќ.-вахиёи-ќаротегинї 

Нўш.-Нўшор 

Ас.-Аскалон 

Ор.-Ортод 

Бул.-Булќос 

Оќ.-Оќсой 

Гх.-Гурдхам 

Паш.-Пашор 

Дк.-Дењи калон 

Пд.-Пилдон 

Дм.-Дараи мазор 

Сдт.-Саридашт 

Дш.-Дањани шол 

Сб.-Сарибулоќ 

Ёз.-Ёзѓанд 

Ск.-Саракенља 

Зн.-Зарангак 

Суг.-Сугат 

Кап.-Капалї 

Тд.-Тавилдара 

Кб.-Кулумбаи боло 

Ту.-Туто 

Кз.-Кичикзї 

Фат.-Фатњобод 

Кк.-Кўли калон 

Хт.-Хўчаи тоф 
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Кп.-Кулумбаи поён 

Њич.-Њичборак 

Куг.-Куглик 

Њо.-Њоит 

Кўл-Кўл 

Чд.-Чилдара 

Ќк.-Ќаракенља 

Чч.-Чилучорчашма 

Ќўш.-Ќўшаѓба 

Шил.-Шилбич 

Лан.-Лангар 

Шор.-Шорак 

Лахш-Лахш 

Шул-Шул 

Лш.-Лангари шоњ 

Яр.-Ярхоб 

Мт.-Майдонтерак 

Ях.-Яхакюст 

б) Гурўњи ќаротегинї 

Ќ.-ќаротегинї 

Пч.-Пунбачї 

Ваѓ.-Ваѓлел 

Роѓ.-Роѓон 

Вд.-Войдара 

Са.-Саидон 

Ѓоф.-Ѓофилобод 

Сам.-Самсолиќ 

Дд.-дараи дегдон 

Сар.-Сарой 

Дег.-Дегай 

См.-Санги маликї 

До.-Дехи Охун 

Сс.-Сесанга 

Каб.-Кабудиён 

Тег.-Тегирмї 

Кав.-Каврак 

Тс.-Тути сиёњат 

Кањ.-Кањдара 

Туѓ.-Туѓак  

Кн.-Канназар 

Ул.-Улфатобод 

Ќаз.-Ќазнок 

Уш.-Уштурѓел 

Ќал.-Ќалъанак 

Фар.-Фаррух 

Ќан.-Ќандак 

Хм.-Хилмонї 

Ќн.-Ќалъаи нав 

Хум.-Хумдон 

Ќр.-Ќашќарања 

Хуф.-Хуфак 

Бе.-Бедихо 

Ран.-Рангон 

Лай.-Лайрон 

Њак.-Њакимї 

Лб.-Лояки боло 

Њд.-Њасандара 

Лп.-Лояки поён 

Њд.-Њасандара 

Њч.-Њазорчашма 

Луѓ.-Луѓур 
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Њш.-Њати шоњ 

Мис.-Мискинобод 

Чан.-Чанор 

Мк.-Майдони калон 

Чн.-Чашмаи нигор 

Мм.-Майдони майда 

Чк.-Чашмаи куло 

Мс.-Марѓзори сир 

Чс.-Чорсада 

Мх.-Мучихарф 

Чух.-Чухкак 

Нав.-Навдењ 

Љф.-Љафр 

Нд.- Навдонак 

Шв.-шашволон 

Нз.-Ниёзбегиён 

Шул-Шул 

Ним.- Нимич 

Шлн.-Шулунак 

Нос.-Носиробод 

Шм.-Шулмак 

Об.-Обиборик 

Эл.-Элок 

Обл.-Оби лурд 

Эш.-Эшонон 

Ог.-Обигарм 

Ял.-Ялдамич 

Пб.-Пољеи боло 

Ян.-Янѓоѓлиќ 

Пп.-Пољеи поён 

Пв.-Порвоѓ 

Яп.-Яхакпаст 

Пз.-Печакзор 

Яхч-Яхч 

По.-Порд 

Яшм-Яшм 

Гурўњи шимолии Кўлоб 

Шк.-Шимолии Кўлоб 

Ќул.-Ќулањмадї 

Бм.-Боймиш 

Ќк.-Ќулкулї 

Ѓел.-Ѓелот 

Лаѓ.-Лаѓмон 

Ѓеш-Ѓеш 

Мом.-Момандиён 

Дањ.-Дањана 

Мўм.-Мўминобод 

Дор.-Доробї 

Нр.-Наврўњо 

Дт.-Дараи турбат 

Сд.-Сангдара 

До.-Дуоба  

Сф.-Сиёњфарк 

Дљ.-Даштиљум 

Сх.-Сарихосор 

Ёхсу-Ёхсу 

Ток.-Токак 

Зел.-Зелолак 

Хов.-Ховалинг 

Зир.-Зиракї 

Хон.-Хонаќо 
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Зр.-Зувайр 

Хх.-Хўљахалил 

Кд.-Кўлдара 

Шар.-Шархо 

Кпн.-Кишти поён 

Шуг.-Шугнов 

Крз.-Коррез 

Шх.-Шехмизон 

Гурўњи љанубии Кўлоб 

Љк.-Љанубии Кўлоб 

Сч.-Саричашма 

Ан.-Анљироб 

Сѓ.-Сариѓор 

Дл.-Давлатобод 

Уч.-Учќул 

Доѓ.-Доѓистон 

Хљ.-Хирманљо 

Ёл-Ёл 

Шб.-Шањри барбар 

Пор.-Порвор 

Шўр.-Шўробод

 

Гурўњи ѓарбии Кўлоб 

Ѓк.-Ѓарбии Кўлоб 

Ќм.-Ќизилмазор 

Б.-Балљувон 

Ош.-Оби ширин  

Ѓиљ.-Ѓиљовак 

Оќб.-Оќбулоќ 

Дб.-Данѓараи боло 

Сул.-Султоналї 

Кан.-Кангурт 

Чб.-Чавроѓи боло 

Ќг.-Ќазонгузар 

Шлп.-Шулупту 

Гурўњи лањљаи Роѓ 

Роѓ-Роѓ 

Анљ.-Анљиркон 

Бал.-Балуч 

Бр.-Бадриг 

Дп.Денамакпой 

Зар.-Зарчањо 

Оф.-Офтобзамин 

Хѓ.-Хўљаѓалтон 

Чл.-Чолиштак 

Ихтисорањои шеваи љануби шарќии забони тољикї 

В. - н. (ноњияи) Ванљ 

В.Б. - н. Ванљ, д. Бунай 

В.ВВ. - н. Ванљ, д. Ван-Ван 

В.В. - н. Ванљ, д. Водхуд 

В.Гарм. - н. Ванљ, д. Гармчашма 

В.Д - н. Ванљ, д. Даштак 

В.Д - н. Ванљ, д. Даштак 

В.Ж. - н. Ванљ,. д. Жовид 

В.Л. - н. Ванљ, д. Лучад 

В.О. - н. Ванљ, д. Одешт 

В.П. - н. Ванљ, д. Потов 

В.Рав. - н.Ванљ, д.Равгада 
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В.Р -. н.Ванљ, д.Рохарв 

В.Роu. - н.Ванљ, д.Роu 

В.Сит. - н.Ванљ, д.Ситарu 

В.Т. - н.Ванљ, д.Техарв 

В.У. - н.Ванљ, д.Удоб 

В.Ч. - н.Ванљ, д.Чихох 

В.Ш. - н.Ванљ, д.Ширговад 

В.Г. - н.Ванљ, д.Гумаст 

Д. - н.Дарвоз 

Д.Дур. - н.Дарвоз, д. Дурговад 

Д.Ё. - н.Дарвоз, д.Ёгед 

Д.Кев. - н.Дарвоз, д.Кеврун 

Д.К. - н.Дарвоз, д.Курговад 

Д.С. - н.Дарвоз, д.Сангенв 

Д.Саф. - н.Дарвоз, д.Сафедорон 

Д.Саu. - н.Дарвоз, д.Саuирдашт 

Д.RХ. - н.Дарвоз, д. Rалъаи 

Хумб 

Д.Rњ. - н.Дарвоз, д.Rалъаи 

Њусайн 

Д.Ш. - н.Дарвоз, д.Шикев 

Д.X. - н.Дарвоз, д.Xорф 

 

 


