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Дар маќола сайри таърихии вожаи палита/фатила мавриди баррасї ќарор 
гирифтааст. Дар асоси маводи  фарњангномањои ќуруни  вусто кўшиш ба харљ дода 
шудааст, ки роњњои ба забонњои арабї ва форсии тољикї ворид шудани калимаи пали 
та/фатила  муайян карда шавад. Фарзия пешнињод шудааст, ки вожаи оромии палита 
алоњида ба забони тољикї ва арабї ворид гардида бошад. Баъди пањн шудани  ислом 
гунаи муарраби калима фатила ба забони тољикї дохил шудааст ва то имруз дар 
баробари гунаи аслии мухаффафаш пилта истифода мегардад. Њамчунин эњтимол 
дорад вожаи палита аввал ба забони  тољикї даромада, сипас ба арабї роњ ёфта  
бошад. Дертар гунаи муарраби он фатила мукарраран ба забони тољикї ворид 
шудааст. Таъкид гардидааст, ки гунаи оромии вожа палита/пилта  ва гунаи муарраби  
он фатила ба фонди  фаъоли  луѓавии забони тољикї дохил  мешаванд. Дар асоси  маводи 
фарњангњои тафсирии забони форсї серистеъмолии вожаи палита/фатила дар забони  
муосири форсї собит карда шудааст.  
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Статья посвящена этимологическому анализу значения слова палита/фатила. На 

основе материалов средневековых толковых словарей предпринята попытка внести 
ясность в пути проникновения слова палита/фатила  в таджикский и арабский языки. 
Утверждается, что ассирийское слово «палита» могло независимо проникнуть в 
таджикский и в арабский языки. После установления ислама арабизированная форма 
слова «фатила»  проникла в таджикский язык, где и поныне функционирует наравне с 
исконной усечённой формой «пилта». Также допускается гипотеза о проникновении слова 
«палита» сначала в таджикский язык, а затем из таджикского в арабский, с 
последующим «возвращением» в таджикский в арабизированной форме «фатила». 
Отмечается, что и ассирийская форма «палита/пилта», и арабизированная форма 
«фатила» входят в активный словарный запас таджикского языка. На основе 
современных толковых словарей проведен анализ употребительности слова 
палита/фатила в современном персидском языке. 

 
Key words: historical lexicology, etymology of the word palita/fatila, «Latoif-ul-amsol» by 

Rashid-ad-din Vatvot, mediaeval interpretation dictionaries, Assyrian language, Arabic 
language, Persian-Tajik language 

 

The article dwells on the etymological analysis dealing with the meanings of the word 
«patila/fatila». Proceeding from the assumption of the materials referring to the mediaeval 
interpretation dictionaries the author makes an endeavor to clarify the ways of penetration of the 
word «palita/fatila» into Tajik and Arabic languages. It is confirmed that the Assyrian word 
«palita» could have penetrated into both Tajik and Arabic languages irrespectively. After the 
establishment of Islam the Arabized form of the word «fatila» penetrated into Tajik where up to 
now its functions alongside with the primordial truncated form «pilta». She admits a hypothesis 
concerned with the penetration of the word «palita» at first into the Tajik language and later on 
from the Tajik into Arabic with subsequent «return» into the Tajik in the Arabized form «fatila». 
It is stressed that the Assyrian form «palita/pilta» and the Arabized «fatila» are included into an 
active word-stock of the Tajik language. Designing on the premise of modern interpretation 
dictionaries the author considers the usage of the word «palita/fatila» in Modern Persian 
language.  

 
Матнњои куҳани форсӣ ба ғайр аз арзиши адабию таърихӣ дорои аҳамияти 

фавќулодаи  луғавӣ мебошанд ва метавонанд дар муайян кардани сайри таърихии 
бисёр калимаҳо саҳми назаррас бигзоранд. Мутуни қуруни вусто на танҳо ҳазорон 
вожаю таъбирҳои тозаву нобро ҳифз кардаанд,  балки аз онҳо роҷеъ ба асли 
баромади ин ё он калима низ маълумоти ҷолиби диққат ба даст овардан мумкин аст. 
Дар навиштаи зер кӯшиш ба харҷ меравад, мухтасаран сайри таърихии калимаи 
“палита/фатила” дар фарҳангномаҳои тафсирии қуруни вусто ва мавқеи он дар 
забони тоҷикии муосир ба риштаи таҳқиқ кашида шавад. 

Дар байни осори шоир, адабиётшинос, фарҳангшиноси форсу тоҷик Рашидуддини 
Ватвот (асрҳои ХI-ХII) китоби “Латоиф-ул-амсол ва тароиф-ул-ақвол” мақоми 
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махсусро ишғол мекунад. Бино ба гуфти муаллиф ӯ ин асарро бо фармоиши Отсизи 
Хоразмшоҳ таълиф кардааст. Асари Ватвот дар таърихи фарҳангнигории форсу 
тоҷик аввалин фарҳанги дузабонаи (арабию тоҷикӣ) зарбулмасалу мақол ба шумор 
меравад. Ватвот дар ин китоб 281 зарбулмасали арабиро аз рӯи тартиби алифбо зикр 
намуда, сипас тарҷумаи онҳоро меорад. Дар аксар маврид шарҳи пайдоиши 
зарбулмасал ва мавриди истифодаи он зикр гардидааст(1). Ҳини тарҷумаю тавзеҳ 
Ватвот истеъдоду иқтидори забондонӣ ва завқи адабии худро ба ваҷҳи аҳсан зоҳир 
кардааст. Махсусан дар овардани вожаҳои ноби тоҷикӣ дар баробари алфози арабӣ 
саъйи болиғ ба харҷ додааст. 

Дар “Латоиф-ул-амсол” таҳти шумораи 239 Ватвот масали зеринро овардааст: 
“Ма-н-нору фи-л-фатилати би аҳрақа мина-т-таъоди фи-л-қабилати”. Тарҷумаи 

форсии зарбулмасал: ”Нест оташ дар палита сўзандатар аз душманонагї мар 
ќабилаву хонадонро. Ин масал он ҷо бояд гуфт, ки хешовандон ва ањли як қабиларо 
насиҳат кунї, то бо якдигар сохта бошанд ва тариқи адоват насипаранд, то хонадон 
ва қабила ба дасти душманон наяфкананд ва барбод надиҳанд ва мувофиқатро 
кӯшанд (2, с. 155-156). 

Мураттиби китоби “Латоиф-ул-амсол”, олими эронӣ Ҳабибаи Донишомӯз дар 
тавзеҳи мақоли мазкур шарҳи зайлро изофа кардааст: “Ин масал дар “Марзбоннома” 
ва тарҷумаи он (Ва оташ чунон насӯзад фатиларо, ки адоват бисӯзад қабиларо) дар 
“Асрор-ут-тавҳид” омадааст. Мусаҳҳеҳи “Асрор-ут-тавҳид” дар таълиқот ёдовар 
шудааст, ин шеърро, ки устод Фурӯзонфар дар ҳошияи ин китоб ба Саъдӣ нисбат 
додааст: “Оташ ҳаме насӯзад ҳаргиз фатиларо/З-он сон куҷо адоват сӯзад қабиларо” 
дар осори Саъдӣ ва ҳеҷ маъхази дигар наёфтаанд” (2, с.237-238). 

Вожаи палита дар фарҳангҳои “Луғати Фурс”-и  Асадӣ, “Маҷмӯат-ул-фурс”-и 
Љорутї, “Сиҳоҳ-ул-фурс”-и Нахҷувонӣ”, “Фарҳанги Қаввос”-и Фахри Қаввос, “Фар-
ҳанги зуфонгӯё ва ҷаҳонпӯё”-и Бадриддини Иброњим, “Тӯҳфат-ул-аҳбоб”-и Ўбањї, 
“Сурмаи Сулаймонӣ”-и Тақиуддин Авҳадии Балёнӣ дучор намешавад. 

Аз фарҳангҳои ба мо дастраси қуруни вусто ин калима дар “Фарҳанги Љаҳонгирӣ” 
мазкур аст. Инҷуи Шерозӣ ин вожаро чунин шарҳ додааст: Палита бо аввали мафтӯҳ 
ва сокини максур ва йои маъруф ва тои фавқонии мафтӯҳ - ҷома ва пунбаи тобдода 
бувад ва онро ба тозӣ фатила хонанд. (3, 2, с.1539) Худи вожаи “фатила” дар ин 
фарҳанг наомадааст. 

Зикри он нуктаро ҷоиз медонем, ки вожаи “ҷома” дар шарҳи Инҷуи Шерозӣ ба 
маънои “порчаи бофтаи нодӯхта...” (4,2, с.556) омадааст. 

Инҷуи Шерозӣ ба ин вожа байти зерини Носири Хусравро шоҳид овардааст: 
Чун ба дил андар чароғ хоҳӣ афрӯхт, 
Илму амал боядат палитаву равған. 

Ногуфта намонад, ки мураттиби “Фарњанги Ҷањонгирї” Рањими Афифї дар ҳошия 
дар девони Носири Хусрав ба ҷои вожаи палита омадани вожаи фатиларо қайд 
кардааст. Дар куллиёти чопи душанбегии Носири Хусрав низ вожаи  фатила  мазкур 
аст (5, 1, с. 545). Вале аксари фарҳангнависон, аз ҷумла Доиюлислом, Деҳхудо ва 
ғайра, ки аз ин байт тамассук љустаанд, гунаи палитаро овардаанд.  

Рањими Афифї дар ҳошияи “Фарњанги Љањонгирї” се шоҳиди мансур аз “Таърихи 
Байҳақӣ”, “Маориф”-и Баҳовалад, “Тафсири Кембриҷ” ва як шоҳиди манзум аз 
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“Ҳадиқат-ул-ҳақиқа”-и  Саної  низ овардааст. Вожаи палита дар ҳамаи мисолҳо ба 
маънои палитаи чароғ омадааст. 

Ҷолиби диққат аст, ки бо вуҷуди дар забони форсии тоҷикӣ роиҷ будани вожа, ки 
дар ин бора мисолҳои манзуму мансури фавќуззикр шаҳодат медиҳанд, дар 
фарҳангҳои давраи аввали таърихи фарҳангнависии форсу тоҷик (асрҳои ХI-ХIУ) 
калимаи мазкур  дар  ягон фарҳанги то имрӯз маҳфуз дучор намешавад. 

Муаллифи “Бурњони ќотеъ” ин вожаро бо шарњи зайл овардааст: “ Палита ба 
фатњи аввал ва фавќонї бар вазни  харита хоњ фатилаи чароѓ бошад ва хоњ фатилаи 
доѓ.” (4, 1, с.417). 

Манзур аз доғ дар ибораи фатилаи доғ чароҳат ва захм аст. (6, 1, с.394) 
Соњиби “Фарњанги Рашидї” вожаи фатиларо наёвардааст. Ғиёсуддини Ромпурӣ 

саъй намудааст, этимологияи вожаи палита ва фатиларо ҳатталмақдур возеҳ созад: 
”Палита  пунба ё ресмон ё латтаи тобдода; ва фатила лафзи арабист алоҳида маъхуз 
аз фатл, ки ба маънои ресмон тофтан аст. Зоҳиран палита мубаддали фалита хоҳад 
буд. Ва фалита муштақ аз фалтат, ки ба маънои ногоҳ  аст. Ва фалита ба маънои 
ногоҳгиранда бошад, яъне ҷалд ва ногоҳгирандаи шӯъла. Ё он ки фалита қалби 
фатила бошад (7,1,с.167-168). Дар моддаи луғавии фатила мазкур аст: “Фатила маъхуз 
аз фатл, ки (ба фатҳ аст) ба маънои тофтан ва тобидан; ва касоне, ки фалита (ба 
тақдими лом) хонанд,  хатост (аз “Баҳори Аҷам”); ва баъзе гӯянд агар фалита муштақ 
аз фалтат, ба маънои ногоҳ гуфта шавад ва маънои он ногоҳгирандаи шӯъла, ай 
ҷалдгирандаи шӯъла гӯянд, дуруст бошад” (7, 2, с.97). Муаллифи “Ѓиёс-ул-луѓот” 
фарз кардааст, ки палита мубаддали фалита аст. Фалита  бошад аз решаи арабии 
фатл  сохта шудааст. Њамчунин аз ишораи Ѓиёсуддин “... фалита (бо таќдими лом) 
хондан хатост...” ба хулосае расидан мумкин аст, ки дар ањди соњиби “Ѓиёс” гунаи 
фатила низ мавриди истифода будааст. 

Лоло Тикчанд Баҳор дар “Баҳори Аҷам” вожаи палитаро чун моддаи луғавӣ зикр 
накардааст. Дар моддаи луғавии фатила чунин изҳори назар кардааст: “Фатила ба 
маънои мафтул, маъхуз аз фатл ва фатоил ҷамъ ва форсиён пунбаи тофтаро гӯянд, ки 
дар чароғ андозанд ва онро палита низ хонанд...  ва ғунча аз ташбеҳоти ӯст ва бо 
лафзи тофтан ва кардан ва ниҳодан ва сӯхтан мустаъмал. 

Тобад фатила зулфи ту аз бањри доѓи мо, 
Рўят зи тоби мењр фурўзад чароѓи мо.( Мулло Муфиди Балхї) 
Пунба ки шуд пўшиши танро фароѓ, 
Чанд фатила кунияш дар чароѓ. ( Амир Хусрав) 
Дўш ба сина аз ѓамат, масти љунуни ишќи ту, 
Хост фатилае нињад, сўхт тамом хешро.(Мулло Шонии Такалу) 
Доѓи ѓамат зи синаи андўњгин шукуфт, 
Аз ѓунчаи фатила гули оташин шукуфт (Шафеи Асир) 

Ва бар ин ќиёс: фатила бар доѓ гузоштан ва бар доѓ нињодан ва фатила хўрдани 
захм ва чароѓ. 

Сайде, ки тири ѓамза аз он дилситон хурад, 
Захмаш фатила дархури  зўри камон хурад.(Фитрат) 
Касе, ки дар дили ман тўњмати фароѓ нињад, 
Фатилаи дигарам бар чароѓи доѓ нињад.( Боќири Кошонї) 
Илољи дарди худ аз ањли эътибор маљў, 
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Касе фатилаи анбар ба доѓ нагзорад. (Мўњсини Таъсир) 
Сипас Баҳор ду ибора “фатила шудани мӯ” ва “фатила анбар”-ро бо шоҳидҳои 

манзум овардааст. (8,3,с.1570). 
Қобили таваҷҷӯҳ аст, ки   аксари мисолҳои  Лоло Тикчанд Баҳор ба таъйиди маҳз  

маънои тиббии фатила, яъне тампон  омадаанд. 
Дар боло ҳини иқтибоси тавзеҳи муаллифи “Ѓиёс-ул-луѓот” аз эроди ў нисбат ба 

соњиби “Бањори Аљам” дидем, ки Ромпурї гунаи фалитаро нодуруст мешуморад. Дар 
чопи тењронии фарњангномаи “Бањори Аљам”, ки онро Козим Дизфулиён ба нашр 
омода намудааст (8, с. 583), гунаи фатила мазкур аст. Ва ин ҳолат шоҳиди он аст, ки 
Ғиёсуддини Ромпурӣ нусхаи дигари “Баҳори Аҷам”-ро зери даст доштааст, ки дар он 
гунаи фалита сабт будааст. 

Сайид Муҳаммад Алӣ Доиюлислом дар “Фарњанги Низом” дар шарҳи моддаи 
луғавии палита менависад: “Палита (форсӣ) пунба ё латтаи тобдода ё ресмони 
кулуфт, ки дар қадим дар миёни равған гузошта, барои чароғ равшан мекарданд. Низ 
порчаи камарзи кулуфт, ки дар чароғҳои ҷадид бо нафт месӯзанд, низ ҳар пунба ё 
латтаи тобдода... Акнун дар такаллум ва тањрир фатила истеъмол мекунанд, ки 
арабист ба маънои ресмон ва ѓайраи тобдода. Аммо палита муҳаррифи фатилаи 
арабӣ аст ё лафзи фатилаи арабӣ ва палитаи форсии қадим ҳар ду аз як лафзи ошурї 
гирифта шудааст. Аз ин қабил иттифоқот бисёр аст, чи форсии қадим аз забони 
ошурӣ алфоз гирифта ва забони арабӣ, ки худ бародар ё наваи ошурӣ аст, ки ҳар ду 
забони сомӣ аст. Дар бисёре аз деҳоти Эрон ҳам фатиларо палита гӯянд”. (9,2,с.14) 

Ва дар моддаи фатила овардааст: “Фатила (арабӣ, исм)  ресмон ё пунба ё порчаи 
тобида (ом); дар тибби қадим шофӣ, ки махсуси дубур бошад. (9,4,с.14) 

Муаллифи “Фарњанги Низом” аввалин касест, ки  ба ошуриасл будани вожаи 
палита ишора кардааст. (“Фарњанги Низом” солҳои 1928-1939 дар Ҳайдарободи 
Дакан чоп шудааст). Гузашта аз ин ӯ ду фарзияи дигар пешниҳод кардааст: 1) вожаи 
палита муҳарриф, яъне гунаи таҳрифшудаи фатилаи арабист. Ба ибораи дигар, вожа 
аз арабӣ ба форсӣ гузаштааст; 2)Палитаи форсӣ ва фатилаи арабӣ ҳар ду бидуни 
иртиботи мутақобила аз ошурӣ иқтибос шудаанд. Ва фикри дуюмашро бо далели дар 
деҳоти Эрон то ҳол роиҷ будани палита тақвият додааст. Дар бораи дар Эрон ва 
Тоҷикистону Ӯзбекистон мавриди истифода будани палита/патила/фатила каме 
поёнтар таваққуф мекунем. 

Баъди Доиюлислом олими маъруфи Эрон Муҳаммад Муин дар њошияи “Бурҳони 
қотеъ” вожаи иқтибосӣ будани палитаро  истинодан  ба мақолаи Тақизода қайд 
кардааст: “Фатила ба фатҳи аввал ва чаҳорум (арабӣ) - палита аслан оромӣ ва сурёнӣ 
аст (Таќизода. Маљаллаи Ёдгор,соли чаҳорум, шумораи 6,22); афрӯза ва палитаи 
чароғ - ҳар нахи хоми тофташуда, ки дар миёни ҷароҳат ва думал гузоранд, то даҳани 
он банд нашавад ва рим аз он полояд, он чи дар ҳаммом аз чирки бадан ба воситаи 
молидани даст ва бо киса тофта гардад.“Нозимулатиббоъ”ва р.к. Луғатнома:палита“. 
(4,3,с.1440) 

Мақолаи Тақизода, ки Муин ба он ҳавола кардааст, таҳти унвони “Лузуми ҳифзи 
форсии фасеҳ” соли 1326 (1948) дар маҷаллаи “Ёдгор” нашр шудааст ва мавзӯи 
асосии он муносибати форсизабонон ба вомвожаҳо дар забони форсии муосир аст. Аз 
ҷумла дар саҳифаи 22 муаллиф дар бораи калимањои аз дигар забонњо ба форсї 
воридшуда менависад: “Ва аз луғоти оромӣ ё сурёнӣ: шанбе, коса, шайпур, шайдо, 
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ҷуҳуд, тобут, кашиш, Масеҳо, палита (фатила), дул (далв), бурё, гунбад, душоб, гавд, 
ашкӯб (сақфи хона, чўббасти шервонӣ), гозур (коргаре, ки намад ё порчаи пашмиро 
мемолад), тут, шокул ва шояд гӯр (ба маънои қабр) (10, с. 22). 

Ҳамин тариқ, дар асоси маълумоти фарҳангнависони ќуруни вусто ва муосир 
метавон ба хулосае, расид, ки вожаи палита дар қуруни вусто дар забони адабии 
форсии тоҷикӣ ҳам дар шакли аслии палита ва њам дар гунаи муарраби фатила 
мавриди истеъмол будааст.  

Ба мақсади возеҳ сохтани то чӣ андоза роиљ будани ин вожа дар забони форсии 
муосир маводи баъзе фарҳангномаҳои мӯътабари форсиро аз назар мегузаронем.  
Дар “Луғатнома”-и Дењхудо ба ин вожа шарҳи зерин дода шудааст: “Палита (исм) 
пунба ё латтаи тобдодаро гӯянд ва муарраби он фатила аст, хоҳ фатилаи чароғ бошад 
ва хоҳ фатилаи доғ (БҚ); пунба ё ресмон ё латтаи тобида барои чароғ, зубола, зуббола 
( Мунтањиюлираб). Он чи ҳосил ояд аз чирк чун палита хурд ва борик онро фатил 
хонанд (Абӯфутӯҳи Розӣ). (11,13, с.1442)  

Муаллифи “Луѓатнома” дар бораи асли баромади вожа изҳори назар намекунад ва 
танҳо бо овардани гунаи муарраби он иктифо меварзад. 

Дар “Фарҳанги форсӣ”-и Муин палита ба ду маъно шарҳ шудааст: 1.пунбаи 
тобдода, фатила; 2. (дар ҷароҳат) мисбор. (12,1,с.811-812) Муҳаммад Муин ҳамчунин 
дар моддаи луғавии палита ибораи “бартар кардани палита”-ро ба маъноҳои “боло 
кашидани фатилаи чароғ” ва “бар даъвӣ афзудан” (маҷозӣ) зикр намудааст. Аз 
муштақоти ин вожа Муин танҳо калимаи “палитагӣ - тофта будан чун фатила, фатила 
будагӣ”-ро овардааст. 

Ҳамин муаллиф вожаи фатиларо дар ду маънӣ зикр кардааст: 1.фатилаи чароғ; 2. 
пизишкии қадимӣ. шоф, шиёр; фатилаи ҷароҳат - он чӣ аз пунбаи сустбофта ё порчаи 
тунук, ки ба даҳона ва даруни захм ниҳанд, то зоҳири он мултаим нашавад ва чирк 
дар дарун намонад; фатилаи шамъ; пилтаи анбар. 

Сипас Муин вожаҳои мураккабу ибораҳои зеринро бо иштироки калимаи фатила 
меорад: фатилатоб (касб), фатиласӯз - шамъдон, фатила шудан (мӯй), фатила кардан, 
фатиламӯ (12,2,с.2488). 

Чи тавре ки мебинем, дар ин фарҳанг вожаи палита ва як ибораро бо корбасти ин 
калима ва як вожаи муштақ (палитагӣ) зикр шудааст. Дар мавриди фатила бошад, 
панҷ калимаю ибора оварда шудааст.  

Соҳиби “Фарҳанги бузурги сухан” бо ишораи “қадимӣ” вожаи палитаро шарҳ 
дода, аз Ахавайнии Бухороӣ шоҳидҳо овардааст(13,2,с.1414 ). 

Ҳамин муаллиф дар шарҳи вожаи фатила гуфтааст: “Фатила (ар. фатила, муарраб 
аз оромӣ)”. Сипас маъноҳои вожаро меорад. Дар ташреҳи ӯ ба ѓайр аз маъноњои дар 
боло зикргардида як маънои нави вожа “банде зинатӣ, ки барои либос медӯзанд” 
илова шудааст. Ҳамин тариқ Ҳасани Анварї низ  оромиасл будани вожаи 
палита/фатиларо таъкид кардааст. 

Ҳасани Анварӣ ба ғайр аз худи вожаи палита як ибораи фразеологӣ “палита бар ту 
кардан (қад.) маҷоз бар гуфта ё иддаи худ афзудан бо шоҳид аз “Таърихи Байҳақӣ” ва  
“палита кардан” (масдари  феъли мутааддӣ қад.) - фатила кардан бо мисол аз 
Ахавайнӣ ба маънои тампон зикр намудааст.(13,2,с.1414 ) Вожаи фатиларо бошад ӯ 
ба шаш маъно меорад: “Фатила (ар. фатила, муарраб аз оромӣ) 1. Қитъаи кӯчаке аз 
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пунба ё порчаи пунбаи... ило охир ба маънои фатилаи чароғ; 2.Ресмоне ё банде 
оғишта ба маводи мунфаљира, ин барои мунфаҷир кардани бамб аз роҳи дур ба он 
васл мешавад: 3. Банде зинатӣ, ки ба либос медӯзанд; ҳар чизи печонидашуда ва лӯла 
шуда (фатилаи чирк, фатилаи остин); 4. Њар чизи печонидашуда ва лўлашуда; 5. 
(гуфтугӯй) (пизишкӣ) даран; 6. (сохтмон) ҳар барҷастагии мудаввар ва печдор. (13, 6, 
с.5137) Сипас панҷ калимаю ибораи дигарро бо корбасти ҳамин калима овардааст 
(фатила шудан, фатила кардан, фатила гузоштан, фатилапеч ва вожаи фатил, ки дар 
шарҳи он ба калимаи “фатила” ҳавола рафтааст) (13,6,с.5137). 

Дар “Фарҳангномаи форсӣ”-и Ғуломҳусайн Садрии Афшор танҳо як вожаи палита 
бо эзоҳи номутадовил будани он оварда шуда, бо калимаи фатила шарҳ ёфтааст. 
(14,1,с.695) Садрии Афшор дар ҷилди сеюми фарҳангаш шаш маънои вожаи фатиларо 
овардааст. Ғайр аз ин ӯ ибораҳои фразеологии фатиларо боло кашидан ба маънои бар 
шиддат афзудан, фатиларо поён кашидан ба маънои шиддатро паст кардан ва сифати 
фатилагиро зикр кардааст. (14,3,с.1968-1969) 

Ҳасани Амид вожаи палитаро чун моддаи луғавӣ наовардааст, вале дар моддаи 
фатила мегӯяд: “Фатила (арабӣ), палита, пунба ё латтаи тобдода, пунбаи тобида ё 
навори нахӣ, ки дар чароғи нафтї мегузоранд, фатоил ё фатилот, ҷамъ. (15,с.902)  Чи 
тавре ки мебинем, муаллифи “Фарњанги Амид” аз овардани се маънои дигари ин 
калима худдорӣ кардааст. 

Бино ба шаҳодати оқои Масъуди Аҳмадванд, вобастаи фарҳангии Эрон дар 
вилояти Суғд дар лаҳҷаи лурӣ гунаҳои  фатила ва фитила, дар шимоли Эрон гунаҳои 
палита ва пилита, дар ш. Гургон бошад, гунаи пилта низ мавриди истифода будааст. 

Дар фарҳангҳои форсӣ ба русӣ ҳар ду гунаи ин калима, ҳам палита ва ҳам фатила 
мазкур аст. Масалан дар “Фарњанги форсї ба русї”-и Ю.А.Рубинчик  вожаи палита - 
фитиль тарҷума шудааст (16,1,с.302). Барои вожаи фатила бошад маънои зеринро 
зикр кардааст: 1.фитиль, запал; 2.бикфордов шнур; 3. мед. тампон (16,2,с.221). 

Акнун мавқеи ин ду калимаро дар забони муосири тоҷикӣ ва фарҳангҳои дар 
қарни ХХ дар Тоҷикистон чопшуда мавриди баррасӣ қарор медиҳем. 

Дар “Фарњанги забонитољикї” вожаи палита наомадааст, вале мураттибони 
фарҳанг калимаи пилтаро ба ишораи “ниг. фатила” овардаанд (6,2,с.61). Дар ҷилди 
дуюми фарҳанги мазкур фатила ба се маъно: фатилаи чароғ, фатилаи тиббӣ ва чароғ 
зикр шудааст (6,2,с.426). Ҷолиб аст, ки дар шарҳи маънои якуми фатила “ресмони 
ғафси аз пахта тофта, ки дар чароғи пилтасӯз ва шамъ гузошта мешавад” калимаи 
пилтасӯз истифода шудааст, њарчанд худи ин калима ба ҳайси моддаи луғавӣ дар 
фарњанг наомадааст. Аз муштақоти ин калима дар фарҳанг танҳо вожаи фатила-
туссуффа ба маънои “фатилаи зардӣ; чароғе, ки шӯълаи он одамон ва чизҳоро зард 
нишон медиҳад” мазкур аст. Ногуфта намонад, ки мураттибон баромади ин калимаро 
арабӣ нишон додаанд. 

Дар “Луғати нимтафсирии тоҷикӣ”-и Айнӣ калимаҳои зерини мавриди назари мо 
омадааст. 

Пилта - пахта, ресмон, латтаи бофта, ки дар чароғ даргиронанд; милтиқи 
қадимаро бо вай оташ диҳанд, дар миёнаҳои абра ва астари каллапӯшҳо ва кулоҳҳо 
гузоранд. 

Пилтакаш - сӯзани дарози ғафс аст, ки бо вай дар каллапӯшҳо пилта мегузаронанд 
(17.12,с.284). 
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Фатилағ 1. Печидагӣ; 2. Чанд риштаи дар як ҷо тофта ё бофта, ки дар чароғ 
даргиронанд; 3.Чароѓи пилтагӣ асбоби рӯшноии даври қадим. 

Фатиламӯй - зан ё духтаре, ки мӯяшро хаму печдор  карда гузошта бошад 
(17,12,с.412). 

Дар фарњанги С.Айнӣ пилта ё фатила ба ҳайси истилоҳи тиббӣ, меъморӣ ё 
сохтмон, пилтаи (фатилаи) чирки бадан сарфи назар шудааст.  

Дар ҷилдҳои дахлдори “Энсиклопедияи советии тољик” ҳам вожаи пилта ва ҳам 
вожаи фатила ба ҳайси моддаи луғавӣ оварда шудааст: “Пилта (аз арабӣ пилта ) 1. 
Коғаз ё пахтаи тофта, ки ба лагандаи тоқӣ ё гиребони яктаҳу ҷома ва ғайра  бо сими 
махсус - пилтакаш медароранд. Пилта ба тоқӣ шакли махсус медиҳад, гиребони 
яктаҳу ҷомаро сахт мекунад; 2. Ресмони ғафси аз пахта тофта, ки дар чароғи пилтасӯз 
ва шамъ гузошта мешавад; дар истеҳсолоти ресмонресӣ - дастаи ковоки нахҳои 
дарози мутавозӣ, ки каму беш ҳамвор карда шудаанд; онро дар мошинҳои шонакунӣ 
ҳосил мекунанд; 4.пилта (шнур) барои афрӯхтани зарядҳои тарканда (мас. дар 
аслиҳаи пилтагӣ). (18,5,с.601). 

Фатила, тампон, сабих. 1. Як порча (ҳамвор ва лӯнда) докаи покро гӯянд, ки барои 
нигоҳ доштани хун ё берун кардани чирк ба даруни ҷароҳат ё сатҳи он гузошта 
мешавад. Мӯҳлати гирифтани фатила ба таъиноти он вобаста аст; 2. Ресмони ғафси 
пахтатофтест, ки дар чароғи пилтасӯз ва шамъ мегузоштанд. (18,7,с.542) 

Маълумоти дар бораи пилтаю фатила овардаи ЭСТ бино ба тақозои таъиноти 
худи энсиклопедия нисбатан васеъ аст. Танҳо дар ҳамин китоб пилта чун истилоҳи 
истеҳсолоти ресмонресӣ шарҳ шудааст. Фақат маълум нест, ки дар кадом асос 
мураттибон пилтаро маъхуз аз арабӣ мешуморанд. Ҳамчунин чанд маънои дигари 
пилта/ фатила аз мадди назари мураттибони доиратулмаориф берун мондааст. 

Соли 2012 Пажӯҳишгоҳи фарҳанги форсӣ-тоҷикии Сафорати Эрон дар 
Тоҷикистон “Фарҳанги Доро”-и шоир Доро Наҷотро чоп кард, ки, бино ба таъкиди 
муаллиф, дар зерунвони китоб “баргузидаи тафсирии беш аз панҷ ҳазор вожа, истилоҳ, 
таркиб ва ибораҳои забони форсии тоҷикӣ”- ро дар бар мегирад. 

Доро Наҷот вожаи пилтаро чунин шарҳ додааст:  
1. Пилта (= фатила)(и.) 1.Бофтаи борик аз пунба, ки як нўки он андаруни зарфи 

карасиндор (ё  равѓандор дар чароѓи сиёњ) ва нўги дигараш, ки бояд шўълавар шавад, 
дар сархонаи чароѓ ќарор мегирад; фатила муар.; пилтаи чароѓ... 

2. (= палита) “пунба ё ресмон ё латтаи тобдода” (Ғиёс) . 
3. Тофтаҳои зинатӣ аз пахта, ки дар нӯги мӯ ё дар нӯги риштаҳои ҷамолакии 

духтарону бонувон насб мешавад; пилтаи мў... (19, с.351). 
Возењ аст, ки ќисми зиёди маъноњои истилоњии пилта/палита/фатила  аз мадди 

назари Доро Наљот берун мондааст. Ў пилтаро калимаи тољикиасл ва фатиларо 
муарраби он, яъне вожаи аз тољикї ба арабї гузашта пиндоштааст. 

Вожањои мавриди назари мо  дар њамаи фарњангњои дузабонаи тољикї-русї ва 
русї-тољикї низ мазкуранд. 

Дар “Фарњанги русї-тољикї”, ки соли 1933 дар ду љилд аз чоп баромадааст ва 
мураттибони он С.Р. Ализода, А. Исмоилзода, Р. Њошимов, М. Юсупов мебошанд, 
вожаи “фитиль-фатила, пилта” ва вожаи “фитильский – мансуб ба фатила, пилтагї” 
тарљума шудааст (20, 2, с.588). 
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Дар “Фарњанги тољикї-русї, ки соли 1954 тањти назари М.В. Рањимї ва Л.В 
Успенская аз чоп баромадааст, фатилаю њам пилта бо муштаќоти гуногун оварда 
шудааст: 

 Фатила – 1.вьющийся, кудрявый, завитой; 2. всклокоченный (о волосах), фатила 
кардан а) завивать (волосы); б) растрепать, взлохматить (волоса); б) растрепаться, 
разлохматиться. 

Фатилакунї – завивка; фатилакунии мўй – завивка волос. 
Фатиламўй 1). кудрявый, с вьющимися волосами; растрёпанный, со 

всклокоченными волосами (21, с.409). 
Пилта 1. Фитиль; 2. Скрюченный жгутиком кусочек ваты или свернутый 

трубочкой кусочек бумаги, которые прокладываются между простроченной лицевой 
стороной и подкладной тюбетейки или ворота халата для придания им жесткости. 

Пилтабахмал – вельвет 
Пилтакаш – железная  спица, при помощи которой вставляют скрученные 

жгутиком кусочки ваты или свернутые трубочкой кусочки бумаги между 
простроченной стороной и подкладкой тюбетейки или ворота халата для придания 
им жесткости. 

Пилтасўз – фитильный, чароѓи пилтасўз– фитильный светильник; светильник, в 
котором горит фитиль (21, с.307). 

   Дар нашри «Фарњанги тољикї ба русї»-и  нав, ки соли 2006 аз чоп баромад, 
фатилаю пилта бо муштаќоти зерин омадааст: 

Фатила 1. фитиль (в лампе, свече и т.д.); 2.мед. тампон = - пахтагин – тампон 
ватный. 

Фатила 11. Тарљумаи мазкури ЛТР такрор шудааст. 
Фатилакунї – тарљумаи мазкури ЛТР такрор шудааст. 
Фатиламуй – тарљумаи мазкури ЛТР такрор шудааст. 
Фатиласўз-подсвечник.(22,с.628-629) 
Пилсўз – фитиль; пилсўзи чароѓ - ламповый фитиль; пилсўз аз гўш гирифтан пер. 

прислушаться, внимательно слушать; 2. Пилта (такрори шарњи ЛТР); 3. Лента для 
пряжи; 4. Пилта (кусочек ваты, вплетаемый в косички); 5. тех. детонационный шнур. 

Пилтабахмал – вельвет. 
Пилтагї – фитильный; чароѓи пилтагї – фитильная лампа. 
Пилтакаш – спица (такрори шарњи мазкури ЛТР). 
Пилтапеч – вьющиеся, завитой. 
Пилтасўз - фитильный; милтиќи пилтасўз – фитильное  ружьё; раз. мигалка, 

коптилка; чароѓи пилтасўз – фитильный светильник. 
Пилтачароѓ – фитильный светильник (22,с.467). 
Дар с. 178 ҳамин фарҳанг вожаи “даврапилта” ба маънои чароғи карасинии дорои 

пилтаи мудаввар бо ишораи “уст.” (кӯҳна) омадааст. (22, с.178). 
Аз калимањои мураккабе, ки бо вожаи фатила сохта шудааст ва дар 

фархангномањои форсї  зикр гардидаасту дар тољикї  мављуд нест, фатилатоб ба 
маънои «он ки фатилаи шамь ва чароѓ тобад ва фурўшад» (12, 2, с. 2488 ), фатилапеч – 
як навъи усули гўштиро номбар кардан лозим аст. Њамчунин худи калимаи фатил низ 
дар фарњангу луѓатњои тољикї наомадааст. 

Лозим ба таъкид аст, ки калимаи фатила дар шакли фитилъ ба забони русї 
тавассути туркӣ дохил шудааст. “Фитиль –иля, м. (турк. лотинї, арабӣ-лотинї) 1. 
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Лента, жгут или шнурок, служащие для горения в некоторых осветительных и 
нагревательных приборах. 2. Горючий  шнур для воспламенения зарядов, для 
передачи огня на расстояние при производстве взрывов. 3. Жгут из мягкого 
материала, пропитываемый каким- нибудь составом (смазывающим, лекарственным). 

Фитилёк - уменьш. от фитиль.1,3. Фитильный - относяшийся к фитилю 1-3, 
фитилям” (23, с.570-571). 

Калимаҳои мавриди назар аз забони тоҷикӣ ба ӯзбекӣ низ гузаштаанд. Дар 
фарҳанги “Узбек тили эзоҳли луғати” калимаи фатила (24, 4, с.334) бо ишора “а”, 
яъне арабиасл будани он мазкур аст.  

Мушоҳида мешавад, ки теъдоди калимаҳои бо фатила сохташуда дар забонҳои 
форсию тоҷикӣ қариб баробар ва ҳаммаъно мебошанд. Вале калимаҳои бо пилта 
сохташуда дар забони тоҷикӣ назар ба палита дар забони форсӣ ба маротиб зиёд аст. 

Дар забони тоҷикӣ ҳам вожаи фатила ва ҳам калимаи пилта аз ҷумлаи лексикаи 
фаъоли забон мебошанд. Калимаи фатила бештар хоси забони адабӣ ва китобатӣ аст. 
Вожаи пилта њам дар забони адабию забони гуфтугӯӣ ва њам шевањо бештар мавқеъ 
дорад. Як қисми истилоҳҳои бо вожаи пилта сохташуда бевосита ба тарзи зиндагии 
тоҷикон, дурусттараш либоспўшии онҳо ва мутаносибан тарзи тайёр кардани 
сарулибос марбут аст: пилта дар маънои дуюми он пилтабахмал, пилтакаш, пилтаи 
мў. 

Чизи дигаре, ки хеле ҷолиби диққат аст, ҳудуди маъноию услубии истемоли ин ду 
вожа дар забонҳои форсию тоҷикӣ мебошад, ки на ҳамеша ба ҳам мутобиқат дорад. 
Дар баъзе мавридҳо дар ин ё он тобиши маъної корбасти вожаҳои мавриди назар аз 
ҳам фарқ мекунад. Масалан, соҳибони фарҳангномаҳои форсӣ зикр кардаанд, ки “он 
чї аз чирки бадан ба ангушт тобанд” (Муин) ва “њар чизи печонидашуда ва лӯлашуда 
(фатилаи чирк, фатилаи остин)” (Ҳасани Анварӣ), бо вожаи фатилу фатила ифода 
мешавад. Дар забони тољикї бошад ин мафњум бо  вожаи пилта ифода мешавад. Дар 
забони форсӣ, бино ба гуфти Муин, фатиласӯз ба маънои шамъдон ба кор меравад. 
Дар забони тоҷикӣ вожаи пилтасӯз маънои чароғи пилтасӯзро дорад, ки онро ба ин 
маънӣ фатиласӯз намегӯянд. Гузашта аз ин, дар забони тољикї барои ифодаи 
мафњуми чароѓе, ки он тавассути сўзиши пилта равшанї медињад, яъне “фитильный 
светильник” ду вожаи мураккаб пилтасўз ва  пилтачароѓ  ба кор меравад (22, с. 467). 

 Дар байни тоҷикон калимаи пилтаро ба маънои тофтаи зинатӣ аз пахта, ки дар 
нӯги мӯй ё дар нӯги риштаҳои ҷамолаки духтарону бонувон насб мешавад (Доро 
Наҷот) хеле зиёд ба кор мебаранд. Масалан, дар лаҳҷаи Хуҷанд мегӯянд: “Бува шумо 
мўма пилта када монид”. Вале дар ин маврид вожаи фатила аслан ба кор намеравад. 
Мисли ҳамин одами мӯяш ҷингаларо фатиламӯй мегӯянд, аммо агар ӯро пилтамӯй 
гӯем хандаовар мешавад. 

Рољеъ ба асли баромади калимаи палита сухан ронда, ба нуктаи зайл равшанї 
андохтан лозим аст: њам Таќизода ва њам Муин аслан оромї ва сурёнї будани ин 
вожаро таъкид кардаанд. Олими араб Муњаммад ат-Тунљї дар бораи забони оромї 
мегўяд: “Забони оромї дар Шарќ панљ ќарн пеш аз зуњури Масењ мунташир гашт. Он 
забони расмии аксари халќњо,  њамчунин форсњо гардид. Онњо (яъне форсњо-М.Х.) 
њатто алифбои пањлавиро аз алифбои оромї иќтибос намуданд.Оромиён халќи сомї 
буда, аз љануби љазираи Арабистон бархостаанд. Онњо дар бодияи кишвари Шом ва 
канорањои ободи он пањн гардида, бо сокинони мањаллї омезиш ёфтанд. Таъсири 
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оромї то замони пас аз зуњури Масењ идома ёфт. Дертар оромиён ба диёнати масењї 
гаравиданд ва номи сурёниро касб карданд”. (25,  с.82)13 

Чи тавре ки зикр гардид, дар бораи аслан аз забони оромї будани вожаи палита 
бори аввал Доиюлислом изњори аќида кардааст.Ў фарзияеро пеш нињод, ки вожаи 
мазкур ба забонњои форсї ва арабї бевобаста аз забони асл ворид гардидааст. Агар 
фикри Доиюлислом пазируфта шавад, пас калимаи палита хеле барваќт аз ошурї ба 
форсї ворид гардида, пас аз ислом гунаи муарраби он фатила низ ба забони 
модариямон роњ ёфтааст. 

Њамчунин метавон њадс зад, ки палита аввал ба забони форсї дохил шуда, аз он ба 
арабї дар шакли фатила иќтибос гардидааст ва бо гузашти айём гунаи муарраби он 
мукарраран ба забони мо ворид шуда, дар баробари палита мавриди истифода ќарор 
гирифтааст. Бо назардошти мављудияти вожањои зиёд, ки аз забони тољикї ба арабї 
иќтибос шуда, сипас гунаи муарраби онњо ба забони модарии мо такроран дохил 
гардидаанд ва дар баробари гунаи аслї корбаст мешаванд, аз ќабили гавњар-љавњар, 
лол-лаъл, пил-фил ва ѓайра ин фарзия аз эњтимол дур нест.  

Бо назардошти гуфтањои боло рољеъ ба корбасти калимањои мавриди назар дар 
забони форсии муосир метавон ба хулосаҳои зайл расид: 

1.Дар забони форсии муосир ҳам гунаи палита ва ҳам гунаи фатила ба кор бурда 
мешавад. 

2. Корбасти гунаи палита нисбатан маҳдуд буда, дар фарҳангномаҳои ба мо 
дастрас он танҳо ба ду маънӣ корбаст гардидааст. 

3. Маъноҳои палитаи чароғ ва палитаи ҷароҳат ба ҳар ду вожа, яъне ҳам ба палита 
ва ҳам ба фатила муштарак аст. 

4. Вожаи палита дар гуфтугӯи мардуми Эрон бештар роиҷ аст. 
5. Вожаи фатила бештар дар забони адабӣ ва китобат ба кор меравад. 
6. Калимаи фатила нисбат ба палита дар калимасозӣ, ҳамчунин сохтани ибораҳои 

фразеологӣ дар забони форсии муосир бино ба маводе, ки дар фарњангњои забони 
форсї омадааст, имконияти бештар зоҳир кардааст. 

7. Дар забони форсї мафњуми  пилтаи тоќї ва ё љома мутаносибан   мафњуму 
истилоњи пилтакаш  вуљуд надорад.  

Дар забони муосири тољикї бошад, вазъият каме дигар аст: 
1. Дар натиљаи тахфифи садоноки  кўтоњи “а” дар њиљои  аввал ва “љойивазкунии 

“л” ва “и” калимаи палита  ба пилта табдил ёфтааст. 
2. Дар забони муосири тољикї гунаи аслии калима палита тамоман аз байн 

рафтааст. 
3. Дар забони  муосири тољикї њам гунаи фатила ва њам пилта ба кор бурда 

мешавад. 
4. Дар забони тољикї “барљастагии мудаввар ва печдор”-и  сохтмонро (13,6, с. 

5137) бо вожаи фатила/пилта ифода намекунанд. 
5. Гунаи фатила хоси забони китобатию адабии тољикї аст. 
6. Вожаи  пилта бошад, њам дар забони адабию китобатї ва њам дар шевањои 

мухталиф ба кор бурда мешавад.  

                                                
13 Барои кўмак дар тарљумаи  матни арабї ба устоди арабшинос, мудири кафедраи филологияи 
арабии факултети забонњои Шарќ Абдушукур Ѓафуров арзи сипос мекунем.  



KKhhooddjjaayyeevvaa  MM..OO..  SSoommee  CCoonnssiiddeerraattiioonnss  iinn  RReeggaarrdd  ttoo  tthhee  EEvvoolluuttiioonn  ooff  MMeeaanniinnggss  iinn  RReeffeerreennccee  ttoo  tthhee  
WWoorrdd  ««PPaalliittaa//FFaattiillaa»»  
 
 

142 
 

7. Имкониятњои калимасозии вожањои фатила/пилта дар забони  тољикї ќариб 
баробаранд, њарчанд аз лињози услуби корбаст  ин калимањо вижагињои худро 
доранд. 
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