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МУЌАДДИМА 

Кори диссертатсионї ба тањќиќи љанбањои назариявии ономастикаи 

осори бадеї (дар мисоли осори Ањмади Дониш) бахшида шудааст. 

Мубрамии мавзуи тањќиќ. Ба риштаи тањќиќ кашидани исмњои хос, 

ки яке аз ќисматњои забоншиносї – ономастика меомўзад, таваљљуњи 

муњаќќиќони соња, махсусан, забоншиносонро љалб намудааст. Омўзиш 

ва тањќиќи маводди тањќиќшавандаи исмњои хос барои равшан сохтани 

масъалањои норӯшани бахши забоншиносї, љињати ѓанї гардонидани 

таркиби луѓавии забони тољикї, ташаккул ва рушди номшиносї кумак 

карда метавонад. Дар номшиносї дар баробари тањќиќотњои солњои 

охир боз пањлуњои тањќиќношудаи осори бадеӣ ва ашъори шоирону 

нависандагони адабиѐти классик ва муосир, махсусан, осори Ањмади 

Дониш то имрўз ба таври пурра ва комил мавриди тањќиќ ќарор 

нагирифтааст. 

Мавриди зикр аст, ки осори насру назми   адабиѐти тољик дорои    

захираи ѓании исмњои хос мебошад ва муњаќќиќонро зарур аст, ки 

тањќиќоти амиќи илмии номшиносиро бењтару хубтар ба роњ монанд.  

Ба ҳамин хотир мо ба тањќиќ, тањлил ва омўзиши љанбањои 

назариявии ономастикаи осори бадеї (дар мисоли осори Ањмади Дониш) 

даст задем. 

Ањмади Дониш зимни таълифи осори худ бо истифода аз маводди 

пурќиммати ономастикї љињати офаридани ќањрамонњои асарњои худ аз 

хазинаи ѓании номњо истифода бурда, онњоро бо мањорати баланди 

наќшофарї ва мувофиќатоварї номгузорї намудааст. Осори Ањмади 

Дониш яке аз манбањои беназири таърихии номвожањо буда, зимни 

офаридани онњо аз нуќтаи назари тасвир, пайдарњамии воќеањо, 

фарогирии мавзуъ ва љињатњои луѓавї-маъної хеле пурќимат аст. 

Ба њайси мавзуи тањќиќ ќарор гирифтани љанбањои назариявии 

ономастикаи бадеї (дар мисоли осори Ањмади Дониш)  дар 

забоншиносии тоҷик пажуњиши нав буда, дар он тањќиќи пурра ва 

комили ономастикаи осори тањќиќшаванда мавриди омӯзиши амиќ 
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ќарор гирифтааст.Пажуҳиши њамаљонибаи љанбањои назариявии 

ономастикаи бадеї дар асоси осори Ањмади Дониш яке аз масъалањои 

муњими омўзиши эроншиносї, махсусан, забоншиносии тољик эътироф 

меѐбад. 

Мавриди зикр аст, ки омўзиши пањлуњои гуногуни ономастикаи 

осори Ањмади Дониш дар ҳаҷми як диссертатсияи илмӣ барои ташаккул 

ва рушди номшиносии тољик аз аҳаммияти хос бархӯрдор аст. Љойи 

тазаккур аст, ки маводди тањќиќшаванда ќисматњои гуногуни 

номшиносиро фаро гирифта, омўзиши онњо љињати ѓанї гардонидани 

таркиби луѓавии забони тољикї хеле муҳим мебошад. 

Номњои ашхос (антропонимњо), топонимњо ва ќисматњои асосии 

он, ки мањсули тафаккури даврањои гуногуни инкишофи љомеа ба шумор 

меравад, сарвати маънавї, ганљинаи боэътимоди таъриху фарҳанг ва як 

њиссаи асоси ганҷинаи луғавии забони тоҷикӣ ба шумор меравад. Шарњу 

тавзењ додани маводди тањќиќшаванда љињати рӯшан намудани 

масъалањои гуногуни решашиносї, калимасозї, овозшиносї, 

грамматика, шевашиносї, таърихи забон ва дигар ќисматњои 

забоншиносї маводди фаровоне дода метавонад. 

Омўзиши номњои ашхос, ки бо истилоњи юнонии «антропонимия» 

(anthropos - «одам», «инсон» ва onom «ном», яъне номи шахс) ифода 

карда мешавад, барои маълум сохтани завќи инсонњо, љањонбинї ва 

таъсири забону фарњангњои бегона заминаи мусоид фароњам меорад. 

Њангоми омўзиши ономастикаи осори бадеї на фаќат доираи истеъмоли 

номњои ќањрамонњои асар ва шарҳу тањлили онњо муњим аст, балки 

тавассути он омўзиши минтаќањои љуѓрофии замони иншо гардидани 

осори бадеї, фазои муайяни амалигардии воќеањо дар асар ва њаќиќати 

таърихии он маълум мешавад. 

Дар њамин замина, баррасї ва тањќиќи илмии номњои ашхос, 

тахаллусу лаќаби одамон, лаќаби њайвонот, номњои шањру дењот, бањру 
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дарѐњо, љирмњои осмонї, офатњои табиї ва ѓайра дар осори Ањмади 

Дониш яке аз масъалањои асосии мавзуъ ба шумор меравад. 

Масъалањои зикргардида, мубрамии мавзуи диссертатсия, маќсад 

ва вазифањои онро муайян менамояд. 

Дараљаи тањќиќи мавзуи илмї. Тайи солњои охир дар 

забоншиносии тољик ва хориљї оид ба омўзиши ономастика 

(номшиносї), махсусан, тањќиќи асарҳои бадеӣ-таърихӣ корҳои зиѐди 

илмӣ-таҳқиқотї ба анҷом расидаанд. Тањќиќоти муњаќќиќони варзидаи 

ватанї ба монанди, О. Ғафуров дар ин самт хеле бузург аст. Њамчунин, 

таълифоти зиѐди муҳаққиқон, ба мисли Ш.Ҳайдарӣ «Лақабнома», 

«Номвожаҳо», «Мақолаҳои номшиносӣ» «Антропонимика. Топонимика. 

Этносотсиолингвистика», С.Сулаймонов «Лингвистические основы 

топонимики в трудах арабского средневекового автора Йакута-ал-

Хамави» [XIII], М.Шодиев «Таҳқиқи лингвистии топонимияи осори 

С.Айнї», С. Абодуллоева «Ономастикаи «Форснома»-и Ибни Балхӣ», 

«Ономастикон суфийской поэзии: структурный, семантический и 

функциональной аспекты [на материале произведений Абульмаджа 

Санаи, Фаридаддина Аттара и Джаладиддина Балхи»], Р.Шоев 

«Ономастикаи «Самаки айѐр», Д.Майнусов «Анропонимияи 

«Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ(ҷанбаи забоншиносӣ)», 

С.Қурбонмамадов «Хусусиятҳои маъноӣ-услубии поэтонимияи 

«Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ», Э.Давлатов «Ономастикаи «Қасос-

ул-анбиѐ», Ҷ.Темуров «Таҳқиқи таърихию забоншиносии антропонимияи 

«Ҳазору як шаб», Ф.Давлатова «Антропонимияи «Таърихи Балъамӣ», 

Ш.Рустамшо «Антропонимияи «Таърихи Систон» (љанбаи таърихї-

забоншиносї») ва дигарон анҷом додаанд, ки љињати рушди илми 

забоншиносӣ мусбат арзѐбӣ мегарданд. Вале бояд зикр намуд, ки 

паҳлуҳои гуногуни љанбањои назариявии ономастикаи бадеї дар асоси 

осори Ањмади Дониш дар забоншиносии тољиќ ва хориљї мавриди 

тањќиќ ва омўзиш ќарор нагирифтааст. 
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Тањќиќи номшиносї дар забоншиносии тољик ба таври  илмї аз 

солњои 60-уми садаи XX оѓоз гардидааст. Дар асарњои илмї-тањќиќотии 

забоншиносони хориљї, ба монанди А.В.Суперанская, И.В.Бестужева-

Лада, В.Д.Бондалетов, Н.Д.Арутюнова, И.А.Баскаков, С.С.Губаева, 

Г.М.Налбаднян, Г.К.Конкашпаев, Н.А.Петровский, В.А.Никонов ва 

дигарон рољеъ ба номшиносї тањлилњои судманд ба анљом расидааст. 

Тањќиќоти Р.Х.Додихудоев, Ж.А.Њалимов, Т.Нафасов, 

Э.М.Мурзаев, Б.О.Орзубоева, О.Ѓ.Ѓафуров, Л.И.Ройзензон ва 

А.И.Исоева, О.Л. Султаняев, С.К. Караев, У. Бекбаулов, А.З. Розенфелд, 

А.Л. Хромов, О.И. Смирнова нахустин тањќиќотњо дар номшиносии 

Осиѐи Миѐна ба шумор рафта, барои омўзиш ва пажуњишњои минбаъда 

заминаи мусоид фароњам овард. Махсусан, наќши А.З.Розенфелд ва А.Л. 

Хромов дар омўзиши номшиносии Тољикистон бузург арзѐбї гардида, 

осори онњо барои муњаќќиќони минбаъдаи номшинос маводди хуби 

илмї дод. 

Яке аз нахустин пажуњиш дар ин самт маќолаи А.З. Розенфелд 

«Название лангар в топонимике Таджикистана» мебошад, ки соли 1940 

нашр гардидааст. Он тањќиќи забоншиносии номњои љуѓрофии ќисмати 

љанубии Тољикистон ва дигар масъалањои номшиносии тољикро дар бар 

мегирад. Тањќиќоти ономастикии А.З.Розенфелд, ки ба пањлуњои асосии 

номвожаҳои ҷуғрофӣ бахшида шудаанд, дар як силсила асару маќолањои 

ў баррасї гардидаанд. Осори илмии А.З. Розенфелд, асосан, ба баъзе 

масъалањои номвожаи ќисматњои љануби шарќии Тољикистон бахшида 

шуда, дар онҳо маводди фаровони топонимї, антропонимї, гидронимї 

аз нуќтаи назари илмї тањлилу таҳқиқ шудаанд. 

Сарчашма ва манбаъњои хаттии давраҳои бостон ва миѐнаи 

забонҳои тоҷикӣ-форсӣ ба монанди Авасто, «Катибаи Бесутун» 

(Дориюш), «Наќши Рустам», «Катибањои Персеполис», «Бундањишн», 

«Шањристонњои Эроншањр», «Фарњанги пањлавик», «Корномаи 

Артахшери Попакон» (Корномаи Ардашери Бобакон), «Дарахти асурик 

ва буз», «Чатарнома» (Шатранљнома), «Денкард» (Динкард) ва ѓайра 
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дорои номвожањои љуѓрофї буда, барои омўзиши таърихии  

антропонимия ва ќисматњои топонимика заминаи мусоид фароњам 

меоранд. Дар осори таърихию фалсафї ва љуѓрофии давраи нави рушди 

забони тоҷикӣ тавсифу тањќиќи пањлуњои људогонаи номњо ба назар 

мерасанд, ки аз љумлаи онњо «Ал-масолик вал-мамолик»-и Асад ибни 

Хурдодбењ (соли таълиф 864 м.), «Китоб-ал-хирољ»-и Ањмад ибни Яъќуб 

(соли таълиф 891м.), «Мухтасари китоб-ул-булдон»-и Ибни Фаќењ (соли 

таълиф 903 м.)¸ «Ат-танби ваш-шароф»-и Маъсудї (соли таълиф 843 м.), 

«Ал-масолик вал-мамолик»-и Абўисњоќ Иброњими Истахрї (соли 

таълиф 951 м.), «Сурат-ул-арз»-и Ибни Њавќал (соли таълиф 978м.), 

«Ањсан-ат-таќосим»-и Муќаддасї (соли таълиф 983 м.), «Њудуд-ул-олам 

мин-ал-машриќ илал-маѓриб» (соли таълиф 982 м.), «Форснома»-и Ибни 

Ал-Балхї «Осор-ул-боќия» ва «Китоб-ут-тафњим»-и Абурайњони Берунї, 

«Китоб-ал-ансоб»-и Абусаид Абдулкарим Ас-Самъонї, «Таърихи 

Байњаќї»-и Абулфазли Байњаќї, «Ахлоќи Носирї»-и Хоља Насриддини 

Тўсї, «Дар баѐни таворихи анбиѐ», «Љомеъ-ут-таворих»-и Рашидуддин 

ба шумор мераванд. Дар асарњои мондагори таърихї, аз љумла «Таърихи 

Байњаќї», «Ќобуснома», «Ахлоќи Носирї», «Исмњои бузургони Бухорои 

Шариф» низ дар бораи санъати номгузорї бањс меравад. 

Инчунин, олимони аврупої Х.Бартоломе, Л.Каэтани, Љ.Габриелли, 

Л. Рену, Гарсен де Тасси, Е.Бенвенист, Г.Е.Колбрук ва Ф.Юсти аз 

нафароне мебошанд, ки дар бораи решашиносии номвожањои Шарќ 

тањќиќот ба анљом расонидаанд. Њамчунин, дар «Номњои эронї»-и 

Мењрубон Гуштаспури Порсї, «Фарњанги номњои эронї»-и Фарида 

Доної, «Фарњанги номњои Авасто-и Розї Њошим, «Фарњанги луѓати 

Авесто»-и Пури Довуд, «Зиндагї ва муњољирати ориѐиѐн»-и Фаридун 

Љунайдї, «Фарњанги «Шоњнома» (номњои касон ва љойњо)»-и Њусайн 

Шањидии Мозандаронї, «Фарњанги номњои эронї бо зикри маншаи 

таърихї ва маънии асомї»-и Аббоси Муњаммад, «Фарњанги бузурги 

дуљилдаи мусаввари форсї ба форсї»-и Амид Њасан, љилди шашуми 
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«Фарњанги форсї»-и Муњаммад Муин масъалаи мазкур мавриди тањќиќ 

ќарор гирифтааст. 

Њамзамон, дар охири асри ХIХ маљмуи маќолањои забоншиноси 

фаронсавї Гарсен де Тасси бо номи «Memaire sur les noms propres et les 

titres musrlmans» интишор гардида, дар он (решашиносї ва маънои 

номњои мусулмонї) мавриди пажуњиш ќарор гирифтаанд. 

Нињоят, омўзиши этимологии баъзе номњои авестої дар асари Э. 

Бенвенист ва Л. Рену ба назар мерасад, вале Э. Бенвенист дар асари 

дигари худ бо номи «Унвон ва номњои шахс дар забонњои Эрони ќадим» 

(Titrеs еt noms proprеs еn iraniеn anciеn) дар таснифи номњои одамон ва 

унвону рутбањои шоњони Эрони ќадим, аз катибаҳои мадракоти кўњи 

Бесутун ва Тахти Љамшед истифода намудааст [183]. 

Вале дар Тољикистон омўзиши њамаљонибаи топонимияи 

Зарафшон бахусус, аз љониби О.П.Смирнова ќобили таваљљуњ мебошад, 

ки маълумоти кофии љуѓрофї ва тањќиќоти беназири таърихиро дар бар 

мегиранд. 

А.Л. Хромов низ дар асари тањќиќиаш бо номи «Очерки по 

топонимии и микротопоними Таджикистана» (Очеркҳо дар бораи 

топонимия ва микртопонимҳои Тоҷикистон) дар бахши омўзиши 

топонимияи Тољикистон марњилаи нави дорои арзиши баланди илмиро 

гузошт, ки минбаъд олимони забоншинос аз осори илмии ӯ дар ин самт 

ба сурати сарчашма истифода намудаанд, яъне ба мактаби пурмањсули 

илмии ў пайравї намудаанд. Чунки дар минтаќаи болооби Зарафшон ва 

Яѓноб то њанўз номњои ќадими тољикї вуљуд дошта, муаллиф ќабатњои 

забонии онњоро мавриди омўзиш ќарор дода, ва бояд таъкид сохт, ки 

маљмуаи осори ба топонимияи Тољикистон бахшидаи муњаќќиќ 30 асару 

маќоларо дар бар мегирад [127, с.276- 291]. 

Соњаи номшиносии тољик, асосан аз солњои 70-уми асри ХХ сар 

карда, аз љониби олимони ватанї О. Ѓафуров, Р.Х. Додихудоев, Н. 

Офаридаев, А. Девонаќулов, Ш. Њайдаров, Ш. Исмоилов, А. 

Абдунабиев, М. Шодиев, Љ. Алимї, О. Мањмадљонов, Р. Шоев, Д. 
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Њомидов, М. Аюбова, Р. Холназаров ва дигарон  марњила ба марњила 

мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. 

Тањќиќоти номшиносони тољик тибќи анъанањои мактаби 

номшиносии собиќ Иттињоди Шуравї тартибу тањия гардидаанд. 

Чуноне ки, О. Ѓафуров соли 1968 асари худро зери унвони «Рассказы об 

именах» («Ҳикояҳо дар бораи номҳо») нашр менамояд. Дар ин асар 

муаллиф ба омўзиши ному лаќаби мардуми тољик диќќат дода, 

кўшидааст, ки решашиносиву пайдоиши баъзе номњои љуѓрофиро низ 

шарњу эзоњ дињад. Њамзамон, О. Ѓафуров дар ин тањќиќоташ саъй 

кардааст, ки номњои аз љињати таркиби овозї наздику якранги забонњои 

гуногунро бо њам муќоиса намояд [23, с.155]. Соли 1971 мавзуи марказии 

онро номњои мардонаю занонаи Осиѐи Миѐна, асосан, тољикию ўзбекї 

ташкил медињанд [25, с.157]. 

О. Ғафуров муаллифи луғати муфассалтаре низ мебошад, ки соли 

1987 нашр гардида буд. Ф. Абдулло соли 1972 аз рӯйи маҷмуи маводди 

ономастикӣ таҳти унвони «Номнома» асаре тартиб медиҳад [2]. 

Дар тањлили топонимияву микротопонимияи Тољикистон сањми 

Р.Х. Додихудоев шоистаи зикр аст ва ў аввалин забоншиносест, ки рољеъ 

ба микротопонимияи гурўње аз забонњои шарќии эронї рисолаи докторї 

дифоъ намудааст. Муњаќќиќ оид ба ќабатњои забонї, маъної ва 

решашиносии топонимњои алоњида маълумоти батафсил дода, пешбурди 

тањќиќоти илмиашро бо усули зоњир кардани муносибати љиддї ба 

маводди дар ихтиѐр доштааш ба роњ мондааст, ки дар натиљаи чунин 

муомилаи мутлаќои касбї бо камтарин маводу асноди љамъоваришуда 

асарњои комили илмиро эљод намудааст [39,40,41]. 

Абдуллоев Н.Ш. дар рисолааш бо номи «Формирование 

таджикской астрономической терминологии и космонимии» 

(«Ташаккули истилоҳоти тоҷикии ситорашиносӣ ва кайҳоншиносӣ») 

бори нахуст дар таърихи забоншиносии тољик истилоњоти 

ситорашиносиро мавриди омўзиш ќарор дода, дар омўзиши бахшњои 

астрономия ва космонимия  заминаи хуберо фароњам овардааст [3, с.15]. 
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Соли 1986 Ш. Њайдаров дар «Луѓати чандомади антропонимияи 

тољикони райони Ашт», ки нахустин таљрибаи луѓати чандомади 

номшиносии тољик аст, номњои хоси мардуми ноњияи Ашти вилояти 

Суѓдро ба таври лингвостатистикї ва лингвогеографї баррасї 

менамояд. Китоби Ш. Њайдаров «Луѓати чандомади антропонимњои 

тољикони райони Ашт» аз бисѐр љињат шоистаи таваљљуњ аст. Аввалан, 

ин нахустлуѓати ономастикї дар забоншиносии тољик буда, сониян, 

маводди фаровони номшиносии асар ќимати арзандаи илмї дорад [133, 

с. 4-5]. 

Исмоилов Ш. дар асарњои худ «Назаре ба вожањои љуѓрофї», 

«Тањлили забоншиносии топонимњо» ва «Топонимикаи Тољикистон» 

рољеъ ба пайдоиши номњои љуѓрофию таърихии ќисмати миѐнаи водии 

Ќаротегин тањќиќот бурдааст. Ба муаллиф муяссар гардидааст, ки 

дидаву шунида ва мушоњидањои худро дар иртибот ба номњои мавзеъҳои 

фавќуззикр дар доираи пажуҳиши илмӣ таҳлилу таљзия карда, онҳоро ба 

истифода аз сарчашмаю маъхазњои таърихї, љуѓрофї, ќомусњои дар 

гузаштаю имрўза тањиягашта ва адабиѐти фаровони илмї баррасї 

намояд [44-49]. 

Инчунин, рисолаи О. Мањмадљонов тањти унвони «Топонимия ва 

микротопонимияи ќисмати шимоли водии Њисор» соли 2010 нашр 

мегардад, ки дар илми номшиносии тољик равзанаи наверо мекушояд. 

Яке аз хусусиятњои умдатарини ин рисола аз он иборат мебошад, ки О. 

Мањмадљонов баробари топонимика микротопонимикаи водии Њисор -

Ромиту Варзоб ва Ќаратоѓро мавриди тањлил ќарор дода, вижагии 

решашиносӣ ва таърихии њар як номвожаи љуѓрофиро баррасӣ 

намудааст. Дар ин рисола бори аввал маводди топонимияи минтаќа гирд 

овардашуда, ќонуниятњои пайдоиш, рушду инкишоф ва ташаккули 

топонимия ва микротопонимияи ин минтаќа мавриди тањќиќ ќарор 

гирифтааст. Њамчунин, дар монографияи мазкур шаклњои вожагонї ва 

маъної ва таъсирпазирии забонњои бегона ба топонимњо низ баррасї 

гардидааст.  Нињоят монография маводди фаровонеро доро буда, 
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зањмати сафарњои сањроии муњаќќиќро низ дар бар гирифта, дар айни 

замон барои муайян намудани моњият ва баромади этимологии 

топонимњо сарчашмаи муфид ба шумор меравад [65, с. 11]. 

Монографияи дигаре, ки метавон хотиррасон намуд, 

«Ономастикаи Самаки айѐр»-и Р. Шоев мебошад. Дар ин асар маводди 

зиѐди ономастикии «Самаки айѐр», ки маљмуан ба 960 адад мерасад, ба 

пуррагї тањќиќ шудааст. Муњиммияти ин монография  аз он иборат 

мебошад, ки бори нахуст, дар пояи маводди ономастикии асарњои насри 

ривоятии форсу тољик дар Тољикистон пажуњиш ба анљом расидааст 

[145,с. 164]. 

Њомидов Д. дар монографияи «Тањќиќи забоншиносии 

гидронимњои мавзеъњои таърихии тољикнишин» (2018) ташаккул ва 

тањаввули илми топонимикаи тољикро ба се марњила људо намудааст, ки 

марњилаи аввал ба давраи классикии рушди забони тоҷик рост меояд ва 

ба андешаи муаллиф дар ин замина осори љуѓрофї, таърихї ва фарњангу 

луѓатњои гуногун таълиф гардидааст. Марњилаи дувум аз замони забт 

гардидани сарзамини Осиѐи Миѐна аз љониби Русияи подшоњї то 

барќарор гардидани Њукумати Шуравї, яъне солњои 1868-1920-ро фаро 

мегирад. Инчунин, микротопонимияи ноњияњои Ванљу Дарвоз аз љониби 

Н. Офаридаев тањќиќ гардидааст. Н. Офаридаев тањќиќоти 

забоншиносии ойконимњои гурўњи забонњои помириро бо назардошти 

ташаккули заминањои таърихии забонњои ќадимаи эронӣ, савтиѐт ва 

оњангнокии гурўњи забонњои помириро мавриди омӯзиш ќарор додааст 

[136,с. 300]. 

Микротопонимияи њавзаи дарѐи Сурхоб (њудуди ноњияњои 

Ховалинг ва Темурмалики вилояти Хатлон)-ро муњаќќиќи 

топонимшинос Љумъахон Алимї пажуњиш намудааст. Љумъахон Алимї, 

асосан, ба масъалаи тањлили забоншиносї таваҷљуњ намуда, баромади 

этимологї ва ќабатњои забонии топонимњои мањали мавриди омузишро 

даќиќ намудааст [6, с. 17-19]. 
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Њамзамон, топонимия ва микротопонимияи минтаќаи Истаравшан 

ва атрофи онро А. Абдунабиев, топонимњои водии Яѓноб аз тарафи  Б. 

Тураев, антропонимњои «Шоњнома»-и Абулќосим Фирдавсї аз љониби 

Майнусов Д., ономастикаи «Форснома»-и Ибн-ал-Балхї аз љониби С. 

Абдуллоева, ономастикаи «Таърихи Табарї» аз љониби Ф.М. Давлатова 

ва антропонимияи тољикони навоњии Шањритусу Ќубодиѐн аз љониби М. 

Аюбова дар чанд соли охир тањќиќ гардидаанд. 

 Бо кушиши Масъуд Ќосимї ва Азиз Мирбобоев соли 2000 бо номи 

«Фарњанги номњои тољикї» номнома дар њудуди 8000 номи тољикї тањия 

мегардад, ки бо ду хат форсї ва кириллї ва бо ду савт – гуфторї ва 

навишторї мураттаб шудааст. Ин асар љињати шиносої ва огањї доштан 

аз таърихи номњои эронї ва суннати номгузориву номшиносии мардуми 

тољик дорои арзиши баланд аст. 

Ба љуз ин њама, љињатњои људогонаи имлои номњои тољикон дар 

«Луѓати имлои забони адабии тољик» (1974) ва дар «Фарњанги номњои 

миллии тољикї» (иборат аз ду љилд) (2016), маќолањои Ш. Рустамов 

(1969), М. Шукуров, Л.Я. Расулова, Д. Г. Резник, В.А. Капранов, С. 

Назарзода, З. Муллољонова, А. Турсунов, Ш. Рањимов, А.А. 

Горбачевский, В.А. Суперанская, Январ Шукрии Самарќандї мавриди 

бањсу андешаронї ќарор гирифтааст. 

Бо вуљуди он, њама тањќќиќотњо дар забоншиносии тољик то њанўз 

рисолае оид ба топонимика ва антропонимикаи насри бадеии Ањмади 

Дониш нашр  нашудааст. Аз ин рў, мавзуи тањќиќоти мо, ки мањз ба 

ономастикаи осори Ањмади Дониш бахшида шудааст, мубрамии 

хосаеро, њам аз љињати илмї ва њам амалї доро мебошад. 

Робитаи тањќиќот бо барнома ва мавзуъњои илмї. Мавзуи тањќиќот 

бо барномањои таълимї ва илмии самтњои филологї робитаи зич дорад. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌ 

Маќсади тањќиќот ба муайян намудани ономастикаи осори Ањмади 

Дониш аз нигоњи забоншиносї бахшида шудааст. 
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Вазифањои тањќиќот. Барои расидан ба маќсаду њадафњои дар 

назди худ гузошташуда, њаллу фасли вазифањои зерин дар мадди назари 

мо ќарор дорад: 

- муайян кардани дараљаи тасвири њудуди таърихї - љуѓрофии 

Мовароуннањр ва аќсои олам, ки дар осори насрии Ањмади Дониш зикр 

гардидаанд; 

- нишон додани вижагињои мавзуӣ ва вожагониву маъноии 

антропонимњо дар осори Ањмади Дониш;  

- баррасии хусусиятњои луѓавии гидронимњо, оронимњо ва 

астронимњои осори насрии Ањмади Дониш; 

- муайян намудани ќабатњои забонии антропонимњо ва топонимњо 

дар осори Ањмади Дониш; 

- пажуњиши номвожањои љирмњои осмонї дар осори насрии 

Ањмади Дониш; 

- баррасии хусусиятњои сохтории номшиносї дар осори насрии 

Ањмади Дониш; 

- муайян кардани наќши анљомањои топонимсоз ва љанбањои 

забонии онњо дар таркиби топонимњо. 

Объекти тањќиќ. Сарчашмаҳои асосии тањќиќот иборатанд аз: 

- осори бадеї, фалсафї ва таърихии Ањмади Дониш, аз љумла, 

«Наводир-ул-ваќоеъ», «Меъѐр-ут-тадаюн» ва «Рисолаи ѐ мухтасаре аз 

таърихи салтанати хонадони манғития». 

- осори муњаќќиќони муосир рољеъ ба соњаи номшиносї; 

- теъдоди зиѐди фарњангу луѓатњо, маќолаву асарњо, сарчашмаву 

маъњазњои таърихию љуѓрофии дар ќарнњои гузашта таълифгардидаи 

классикї ва муосир. 

Мавзуи (предмет) тањќиќот аз баррасии номњои мустаъмали 

одамон, шањрњо, кўњњо, дарѐњо, теппањо ва даштњо дар охири асри Х1Х 

дар заминаи осори Ањмади Дониш иборат мебошад. Њамчунин, номњои 

бурљу ситорањо, ки дар насри Ањмади Дониш зиѐд њастанд, мавриди 

тањќиќ ќарор гирифтааст. 
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Асосњои назариявии тањќиќро асару маќолањои ба номшиносї, аз 

љумла, ба антропонимњо ва топонимњо бахшидаи В.В. Бартолд, 

А.С.Андреев, Э.М.Мурзаев, В.В.Виноградов, О.С.Ахманова, 

Г.О.Винокур, Н.М. Шанский, Е.М. Галкина-Федорук, Д.Н.Шмелев, 

О.Б.Сиротина, С.Айнї, А.Л.Хромов, А.З. Розенфелд, Р.Х. Додихудоев, 

Д. Саймуддинов, С. Назарзода, Ш. Исмоилов, Н. Офаридаев, Љ. Алимї, 

О. Мањмадљонов, Д. Њомидов, Т. Нафасов, Р. Шоев, Гадоев Н. ва 

дигарон ташкил медињанд. 

Асосњои методологии тањќиќ. Барои тањќиќи њамаљонибаи 

номшиносї дар осори Дониш усули муќоисавии синхронию-диахронї, 

ки асоси онро тањлили вожагонӣ ва сохторї тишкил медиҳад, истифода 

бурда шуд. Ин усул тайи солњои охир дар тањќиќоти номшиносї ба 

таври фаровон истифода мегардад. Дар њалли вазифаҳои асосї ва 

умуман, мавзуъ, њамчунин, усулњои гуногуни забоншиносї: сохторї, 

муќоисавї-таърихї, оморӣ истифода шудаанд. 

Сарчашмаи маълумот. Дар диссертатсияи мо ба сифати 

сарчашмањои асоси осори Ањмади Дониш - «Наводир-ул-ваќоеъ», 

«Манозир-ул-кавокиб», «Рисолаи ѐ мухтасаре аз таърихи салтанати 

хонадони манғития»», «Меъѐр-ут-тадайюн», «Ар-рисола фи аъмолу-л-

кура», мавриди истифода ќарор гирифтааст. 

Навгонии тањќиќ. Дар диссертатсия бори нахуст номшиносии 

насри Ањмади Дониш   пажуҳиш гардида, асосан, дар он антропонимњо 

ва топонимњои осори фалсафї ва бадеии Ањмади Дониш аз нигоњи 

маъно, вижагињои луѓавї ва сохтор дар доираи тањќиќу баррасї ќарор 

гирифтаанд. 

Нуќтањои ба њимоя пешнињодшаванда: 

- тањќиќу тањлили маводди ономастикии асарњои насрии Ањмади 

Дониш нахустин тањќиќот дар вожашиносии тоҷик аст, ки минбаъд 

барои омўзиши маводди ономастикии асарњои бадеиву фалсафї њамчун 

рањнамо хидмат хоњад намуд; 
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- дар рисола тањќиќи махсуси ономастикї ба анљом расида, муайян 

карда шудааст, ки антропонимњо ва топонимњои осори Ањмади Дониш 

таркиби асосии луѓавии забони тољикиро дар бар мегирад; 

- муайян шудааст, ки таркиби антропонимњо ва топонимњои осори 

Ањмади Дониш ба ғайр аз вожагони асили забони тоҷикӣ, арабї, туркї, 

русї, аврупої, юнонї ва дигар забонњоро фарогир будааст; 

- бори аввал ономастикаи осори Ањмади Дониш аз лиҳози  сохт 

(сода, сохта, мураккаб ва таркибӣ) шарњу эзоњ дода шудааст; 

-дар диссертатсия сарчашмаи решашиносии антропонимњо 

мавриди тањлил ќарор гирифта, муайян карда шудааст, ки дар осори 

Ањмади Дониш антропонимњои хоси забони арабї бештар будааст; 

-даќиќ карда шудааст, ки дар таркиби луѓавии осори Ахмади 

Дониш шумораи антропонимњо 296–то ва топонимњо 176-то мебошанд. 

Ањаммияти назариявї ва амалии тањќиќ. Ањаммияти назариявии 

тањќиќ дар он аст, ки бори нахуст дар боби номшиносии асарњои насри 

фалсафї ва таърихии маорифпарвари тољик Ањмади Дониш тањќиќ ба 

анљом расидааст. Маводди ономастикии осори Ањмади Дониш дар 

мавриди љањонбинї ва дараљаи фаъолияти нависанда дар замони худ, аз 

љумла оид ба мавзеъњои сафарнамудаи Ањмади Дониш, њамсуњбатон ва 

ашхоси воќеию тахайюлие, ки дар осори ў тасвир шудаанд, маълумот 

медињад. 

Ањаммияти амалии тањќиќ, пеш аз њама, ин аст, ки он маводди 

топонимї ва антропонимии асарњои адиб, ки дар натиљаи тањќиќу 

тањлили илмї муайян шудаанд, барои истифода барои афроди 

љуѓрофияшинос ва муњаќќиќони забоншиносии таърихӣ, таърихшиносон 

кумак хоњад расонд. Инчунин истифода антропониму топонимњои 

фаровони осори Ањмади Дониш дар шарњу маънидод, тањлилу тањќиќи 

масоили гуногуни решашиносї, калимасозї, овозшиносї, грамматика ва 

дигар ќисматњои забоншиносї метавонад мадади амалї расонад. 
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Мутобиќати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмї. 

Диссертатсия ба шиносномаи ихтисос ва муњтавои он ба тартиби 

муќарраршудаи таълифи диссертатсия барои дарѐфти дараљаи илмии 

номзади илмњои филологї аз рўйи ихтисоси 10.02.19 – Назарияи забон 

мутобиќат менамояд. 

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќ аз он иборат 

аст, ки муаллифи диссертатсия дар ҷараѐни пажуҳиш, аз таҳрезии мавзуи 

рисола, ҷамъоварии мавод, гурӯҳбандии онҳо, ба бобу зербобҳо ҷудо 

карда навиштани диссертатсия ба таври мустақим саҳм дорад. 

Навиштани мақолаҳо оид ба мавзуъ ва суханрониҳо дар ҳамоишу 

конференсияҳо оид ба мавзуи диссертатсия фаъолияти амалии 

рисоланавис доир ба кори диссертатсионӣ мебошад. 

Тасвиби амалии натиљаи тањќиќ. Муњтавои асосии диссертатсия ва 

масъалањои мењварии тањќиќ дар конференсияњои љумњуриявии илмї-

амалї (2018-2022), конференсияњои илмї-амалї ва илмї-назариявии 

њайати профессорону омўзгорон ва донишљўѐни Донишкадаи давлатии 

забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода мавриди баррасї ќарор 

гирифтааст. Вобаста ба тањќиќ унвонљў 9 маќола дар маљаллањои илмии 

таќризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 

Љумњурии Тољикистон ва, инчунин, 3 маќола дар конфронсњои 

байналмилалї ва љумњуриявї (солњои 2018-2022) ба нашр расондааст. 

Диссертатсия дар љаласаи кафедраи забони тољикии Донишкадаи 

давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода тањти №9\2 аз 

27 апрели соли 2022 ва љаласаи васеи шурои олимони факултети 

филологияи тољики Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба 

номи Сотим Улуѓзода тањти №11\4-4 аз 22 июни соли 2022 муњокима ва 

барои њимоя пешнињод гардидааст. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб 

бо фарогирии фаслҳо, хулоса иборат мебошад, ки дар маҷмуъ 172 

саҳифаи чопи компютериро ташкил менамояд.  
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Дар боби аввали  диссертатсия, ки «Тањлили назариявии 

номшиносии осори бадеї» ном дорад, асосан, сухан аз бобати 

мулоњизањо доир ба масъалањои назариявї ва амалии номшиносї дар 

осори бадеї, баррасии масъалањои назариявї ва вижагињои номвожањои 

осори бадеї, гидронимия, оронимия, антротопонимия ва 

астротопонимия меравад. Дар боби дуюми диссертатсия- «Ќабатњои 

забонии номвожањои осори Ањмади Дониш» ҷиҳатҳои луғавӣ-маъноии 

номвожањои эрониасос дар осори Ањмади Дониш, масъалањои 

назариявии вожањои иќтибосї, номвожањои иќтибосии арабї, 

номвожањои туркї-муѓулї, номвожањои русї-аврупої мавриди таҳқиқ ва 

баррасӣ қарор гирифтааст. Боби сеюм «Тањлили сохтории ономастикаи 

осори Ањмади Дониш» ном дошта, ба масъалањои назариявии таснифоти 

сохтории номвожањо, номвожањои сода, номвожањои сохта, номвожањои 

мураккаб, номвожањо-иборањои осори Ањмади Дониш бахшида шудааст. 

Дар хулоса натиҷаи таҳқиқу баррасӣ ба таври фишурда аз рӯйи 

натиҷагирии падуҳиш оварда мешавад. Феҳристи адабиѐт фарогири 

номгӯйи адабиѐти зарурии илмӣ ва сарчашмаҳо мебошад, ки теъдодашон 

ба 200 адад мерасад. 
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БОБИ I. 

ТАЊЛИЛИ НАЗАРИЯВИИ НОМШИНОСИИ ОСОРИ БАДЕЇ 

1.1.Мулоњизањо доир ба масъалањои назариявї ва амалии номшиносї 

дар осори бадеї 

Дар асарњои алоњидаи ономастикї то солњои 60-уми асри XX истилоњи 

«номшиносї» ба маънои «антропонимия» истифода гардидааст, яъне 

маљмуи њамаи номњое, ки исми хосро фаро мегирад. Дар баъзе асарњои 

олимони рус дар миѐнаи асри ХХ истилоњи топономастика пайдо мешавад, 

ки илми номњои љуѓрофиро ифода мекунад. Яке аз шартњои пайдоиш ва 

рушди њар як илм, махсусан, номшиносї, мављудияти он чизест, ки бояд 

омўхта шавад ва њангоми омўзиш объекти тањќиќ бояд муайян карда 

шавад. Дар парадигмаи умумии модели фаннии илм объекти тањќиќи илмї 

њамчун объектњо, падидањо, равандњои воќеият фањмида мешавад, ки бо 

онњо субъектњои илм дар фаъолияти маърифатї амал мекунанд. Бар асоси 

ин муќаррарот объекти номшиносї - номњои хоси њам забони модарї ва 

њам аз забонњои дигар гирифташуда буда, як навъ зернизоми таркиби 

умумии вожагонии забонро ташкил медињанд. Исми хос тамоми калимањо, 

иборањо ѐ љумлањоеро дар бар мегирад, ки барои равшан кардани объекти 

номбаршуда, дар байни дигар ашѐ, фардї ва мушаххас кардани он хидмат 

мекунад. Њамаи онњо исм мебошанд; ки њангоми аз калимањои љузъи 

дигари предмет сохта шудани онњо асоснокии њатмии воњид ба амал меояд. 

Њар як миллат маљмуи исмщои хоси худро дорад, ки њаљм ва мундариљаи 

онњо ба таркиби луѓавии забон дохил мешавад. Вобаста ба объекти 

номбаршуда, онњоро ба навъњои гуногун таќсим мекунанд, ки дар навбати 

худ дар асоси муносибатњои гипергипонимї ба синфњои (намудњо) алоњида 

ва зерсинфњо (зернамудњо) таќсим мешаванд. Масалан, антропоним як 

навъи онњо мебошад, ки синфњои номњои ифодакунандаи шахс ѐ гурўњи 

одамон, аз љумла, номи шахс, номи падар, насаб, тахаллус, криптоним 

(номи махфї), андроним (номгузорї) -ро дар бар мегирад. Навъњои 

гуногуни луѓатњои ономастикї (топонимикї, антропонимї, зоонимикї, 

истилоњї ва ѓайра) њамчун манбаи тадќиќот хизмат карда метавонанд. 
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Рушди њар як илм њамеша бо ташаккул ва такмили низоми истилоњот 

такя намуда, ташаккули илми нав метавонад силсилаи истилоњотро ба 

вуљуд орад. Агар ба луѓати Н.В.Подолская такя намоем, ин мафњумњои 

номшиносї «бахши забоншиносие, ки њама гуна номњои хосро меомўзад» 

(воќеан ба маънои «маљмуи исмњои хос» низ истифода мешаванд) ва 

номњои хос «маљмуи онимњо» мебошанд. (оним = номи хос) [76, с. 96]. 

«Луѓати истилоњоти забоншиносї»-и О.С. Ахманова бошад, 

номшиносиро ин гуна шарњ додааст: «Ономастика (номшиносї)- 1. Як 

бахши забоншиносї, ки номњои шахсро меомўзад (ном, номи падар, насаб, 

номи одамон ва њайвонот). 2. Маљмуи (низоми) исмњои хос њамчун мавзуи 

асосии омўзиши забоншиносї. 3. Бахши забоншиносие, ки дар маљмуъ 

номњоро меомўзад» [11,с.288]. Н.В. Подолская дар «Словарь русской 

ономастической терминологии» ин нуктаро чунин баррасӣ намудааст: 

«Номшиносї як соњаи забоншиносї аст, ки њар гуна номњои хосро 

меомўзад. Дар муддати тулонї истилоњи «номшиносї» њамчун а) омўзиши 

антропонимњо, яъне антропонимия; б) маљмуи антропонимњо, яъне 

антропонимия; в) маљмуи антропонимњо фањмида мешуд» [76, с.97]. Яъне, 

номшиносї як шохаи забоншиносиест, ки номњои хоси њар як забонро 

меомўзад. Маќолаи алоњида дар бораи истилоњи «номњои хос» («маљмуи 

онимњо») танњо дар луѓати Н.В. Подолская мављуд аст ва дар луѓатњои 

энсиклопедї ба назар намерасад. Маълум мешавад, ки мафњуми 

«номшиносї» ба маънои «маљмуи номњои хос» њоло њам дар корбурд ќарор 

дорад ва инро худи Н.В. Подолская эътироф кардааст. 

Љанбањои омўзиши номшиносї гуногунанд. Инњо номшиносии 

тавсифї, ки заминаи объективии тадќиќоти ономастикиро ташкил дода, 

тањлили умумии филологї ва тафсири забонии маводи гирдовардаро 

медињад; номшиноси назариявї, ки ќонуниятњои умумии инкишоф ва 

фаъолияти низомњои номшиносиро меомўзад; номшиносии амалї, ки бо 

амалияи номгузорї, бо фаъолияти номњо дар нутќи зинда ва мушкилоти 

номгузорї ва иваз кардани номњо алоќаманд аст, ба хариташиносон, 

китобшиносон ва њуќуќшиносон тавсияњои амалї медињад; номшиносии 
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осори бадеї, ки бахши насру назм мебошад; номшиносии таърихї, ки 

таърихи пайдоиши номњо ва инъикоси онњоро дар номњои воќеии даврањои 

гуногун меомўзад; номшиноси этникї, ки пайдоиши номњои ќавмњо ва 

ќисмњои онњо дар робита бо таърихи халќиятњо, таносуби этнонимњо бо 

номњои дигар навъњо, тањаввули этнонимњо мавриди тањќиќ ќарор 

медињад, ки боиси эљоди топонимњо, антропонимњо ва зоонимњо 

гардидааст. 

Тањлили таърифњои дар боло зикршуда имкон медињад, ки чунин 

хулоса  намоем: 

1. Истилоњи номшиносї ба маънои «бахши забоншиносї (бахши 

вожашиносї), «омўзиши исмхои хос» ва ба маънои «маљмуи номњои 

исмҳои хос» дониста мешавад; 

2. Сабабњое низ вуљуд доранд, ки номшиносиро њамчун як илми 

мустаќили забоншиносї баррасї кардан лозим аст, на як бахши 

вожашиносї. 

Подолская Н.В. барои љилавгирї аз норавшании номатлуб пешнињод 

мекунад, ки маљмуи номњои хосро бо истилоњи онимия, яъне номшиносї ва 

номњои хос як љуфти истилоњотии топонимика - топонимия, 

антропономика - антропономия ва ѓайра ќабул карда шавад[76, с.98].  

Муњим он аст, ки истилоњи номшиносї - ономатология - ономатография - 

ономастикон ба луѓат - вожашиносї - лексика комилан мувофиќ бошад. 

Ба вуљуд омадан ва инкишофи номшиносї дар забон ва маънои онњо 

њанўз дар замонњои ќадим диќќатро ба худ љалб мекард. Мутафаккирони 

даврони ќадим исмњои умумї ва исмњои хосро људо карда, дар бораи 

дурустї ва мувофиќ будани номњо, вобастагии зичи ном бо ашѐ, дар бораи 

маънои номњо, фардияти онњо ва ѓайра тањќиќот намуда, навъњои 

алоњидаи онро фарќ накарда, номњои хос ва умумиро норавшан таќсим 

мекарданд ва њамчун навъи ягона њисоб менамуданд. Юнониѐни ќадим як 

санъати махсуси гузоштани ном-ὀνομαζηική (ηέτνη)-ро људо карда буданд ва 

шахсеро, ки ин њунарро аз худ кардааст, ὀνομαηοσργός- «нависандаи номњо» 

меномиданд. Румињои прагматикї истилоњоти номгўй ѐ номгўйи номњоро 
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ворид карданд - ин номи ѓуломе буд, ки вазифадор буд, ки «дар кўча ѐ 

майдон номи шањрвандони вохўрдаашро ба рафиќи худ бигўяд». Хрисипп, 

Дионисий Фракия, Аполлоний Дикол, Диомед, Донат, Консентий, 

Демокрит, Афлотун, Арасту, Аммоний Диодору Кронус, Секст Эмпирик аз 

љумлаи онњое буданд, ки ба масъалаи ном таваљљуњи зиѐд доштанд. Аммо 

дар тањќиќи онњо номвожањо њамчун вожањои људогона, ки бо 

муносибатњои системавї ба њам алоќаманд набудаанд, њисоб мешуданд ва 

аз њамин сабаб њамчун маљмуи мушаххаси вожањое, ки њамчун низом амал 

мекунанд, мавриди омўзиш ќарор нагирифтаанд. Бо ташаббуси шахсии 

муњаќќиќони алоњида номвожањо интихобан ба луѓатњо дохил карда 

мешуданд ва њангоми омўзиши забонњо онњо барои тасдиќи ин ѐ он 

бурњони забонї гоњ-гоњ истинод карда мешуданд. Фаќат дар асри ХХ дар 

Аврупо дар бораи хусусияти  номвожањо њамчун аломат, нишонае, ки ба 

шахсони алоњида дода мешавад, фикру аќидањо ҷвмъбаст мешаванд ва 

ќабатњои маъноии он ошкор карда мешаванд. Номшиносї асосан дар 

солњои 30-юми асри ХХ маќоми илмї гирифт. Соли 1930 бо ташаббуси 

Алберт Дозе дар Фаронса Конгресси якуми байналхалќии ономастикї 

даъват карда шуд, ки минбаъд дар њар ду сол як маротиба дар мамолики 

гуногуни љањон баргузор мегардад. Соли 1949 дар Белгия Комитети 

байналхалќии номшиносї дар назди ЮНЕСКО ташкил карда шуда, 

журнали «Онома» ва аз соли 1950 инљониб китобшиносиро оид ба 

номшиносї нашр мекунанд. 

Дар робита ба ин, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни 

суханронияшон дар Рўзи забони давлатии Љумњурии Тољикистон таъкид 

бар он намуданд, ки: «Дар баробари ба танзим даровардани номҳои одамон 

танзими номҳои маҳаллу деҳот ва шаҳру ноҳияҳо низ аз ҷумлаи масоили 

бағоят ҳассос аст, зеро номҳои ҷуғрофӣ таърихи зиндаи ҳамаи забонҳо, аз 

ҷумла забони модарии мо мебошанд. Зарур аст, ки номҳои асили миллии 
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ҷуғрофӣ ҳифз гардида, номи аслии маҳаллу мавеъҳое, ки ба сабабҳои гуногун 

тағйир ѐфтааст, дубора барқарор карда шавад» [78]. 

Дар забоншиносии тољик омўзиши номшиносї аз охири солњои 60-ум 

оѓоз мегардад. Дар ин солњо доир ба ин масъала маќолањои алоњида ва 

асарњои илмї пайдо шудаанд. Тањќиќи номшиносї дар забоншиносии 

тољик чунин инкишоф ѐфт: 

а) омўзиши назарияи номшиносї; 

б) омўзиши номшиносии мањаллї ва омўзиши номшиносї дар асоси 

матни классикї. 

Бояд гуфт, ки шарќшиносони хориљї ва забоншиносони тољик дар 

омўзиши номшиносии назариявї њиссаи калон гузоштаанд. Омўзиши 

номшиносии асари бадеї ба масъалањои тањќиќнашудаи номшиносии 

таърихи форсу тољик равшанї меандозад. Миќдори умумии номњои 

антропонимї, номњои топонимї ва истилоњоти ономастикї аз рушди ном 

далолат карда, равобити фарњангии мардуми тољикро бо халќњои дигар 

ошкор месозад. Дар насри классикии форсу тољик дар баробари инъикоси 

таърихи халќњои гуногун манзараи таърихию љуѓрофии мардуми 

ѓайриэронї низ тасвир шудааст. Тасвири ҷуғрофї, инъикоси воќеањои 

мухталифи таърихї дар ѐдгорињо барои муайян ва тавсифи он ањамияти 

бузург дорад. 

Тадќиќоти этнолингвистии антропонимия ва топонимия на танњо 

муносибатњои сиѐсї, иќтисодї, иљтимоию фарњангии халќњои Эрон, 

Арабистон, Туркия ва ѓайраро инъикос мекунад, балки муносибат ва 

таъсири мутаќобилаи забонњои ин халќњоро аз замонњои ќадим мавриди 

баррасї ќарор додааст. Мањз њамин њолат метавонад мављудияти 

антропонимњо ва топонимњоеро, ки таърихи чандинасраи миллати тољик 

ва дигар манотиќи љањонро инъикос мекунанд, дар насри классикї шарњ 

дињад. Муаллифи асар њангоми эљоди он аз маъхазњои таърихию љуѓрофї 

ва аз маълумоти сершумор истифода бурда, њангоми тавсифи 

антропонимияи асотирї, таърихї ва динї ба маълумотњои сарчашмањои 

гуногуни асотирї, таърихї ва бадеї такя менамояд. Антропонимияи 
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асарњои бадеї номи ќањрамонњои асотирї, шоњон, номи ашрофони дарбор, 

шахсиятњои таърихї, саркардањои аскарон, шоирону муаррихонро дар бар 

мегирад, ки аз рўйи асли этнолингвистї ба ќабатњои забонњои эронї, арабї, 

ибрї, юнонї, румї ва туркї људо мешаванд. 

Вазифаи таснифкунандаи антропонимњои бадеї имкон медињад, ки 

њамаи номњо аз рўйи хусусиятњои этникї, минтаќавї, иљтимої, динї, 

гендерї, синну сол таќсим карда шаванд. Дар соњаи гурўњбандии љузъњои 

номшиносї бояд вазифаи муќарраркунандаи тамос ѐ робита ќайд карда 

шавад. Љузъи иљтимоии он дар муносибати дигарон ба барандаи ном зоњир 

мешавад, љузъи идеологї эътиќоди динии ќањрамонњои асарњоро тавсиф 

мекунад. 

Исмњои хосе, ки дунѐи ономастикии асари бадеї ва осори нависандаро 

ташкил медињанд, дар инкишофи њам синтагматика ва њам парадигматикаи 

он наќши муњими матнсозиро мебозанд. Вазифаеро, ки бо такрори даврии 

ном тавсиф мешавад ва ба ин васила такрори матнро эљод мекунад, 

вазифаи давравї номидан мумкин аст. Дар раванди муошират 

антропонимњо бо дигар воњидњои номинативї робитаи хаттї ба вуљуд 

оварда, пайвастагии матнї, яъне робитаи байни љумлањои алоњидаро 

амалӣ мекунанд. Антропонимњои бадеї аз љињати инфиродї њамеша бо 

матн дар маљмуъ ва бо љанбањои он, аз ќабили композитсия ва сюжет 

робита доранд. Аз ин рў, дар сатњи нањвї вазифаи таркибии исмро махсус 

ќайд кардан лозим аст, ки ин дар сохти асари бадеї дар он аст, ки ном ба 

асоснок ва ба тартиб додани образњо, робита ва муносибатњои онњо 

мусоидат мекунад. Азбаски калимањо дар матни љамбастї амал мекунанд, 

ки бо тамомияти маъної хос аст, онњо инчунин барои ба вуљуд овардани 

бањамоии матн хизмат мекунанд, яъне пайвандњои намудии матниро 

дастгирї намуда, воњидњои алоњидаро дар матни њамоњанг муттањид 

намуда, ба мазмуни умумї тобеъ мекунанд. Дохил шудани вожаи муайяни 

ономастикї ба таркиби асари бадеї аз мансубияти иљтимої, замонї ва 

мањаллии ќањрамони асар иртибот дорад. 
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Дар матн антропонимњо дар тавсифи аломатњо иштирок намуда,  

рамзи иловагии услубї ба даст меоранд. Бар хилофи номњои расмї, 

лаќабњо њамеша бо таљрибањои образнок алоќаманданд ва хусусияти 

эњсосиро баѐн мекунанд. Номи ќањрамонњои бадеї, асотирї ва динї 

метавонад дар матн вазифаи ќиѐсии маљозї дошта бошад, ки шакли 

мантиќист ва объекти наву људонашавандаро эљод намекунанд. Дар 

мубрамияти антропонимњои бадеї аксар ваќт омили овозшиносї низ 

наќши муњим мебозад. 

Дар осори бадеї исмњои хос дар баробари дигар воситањои услубї дар 

офаридани «таркиби луѓавї-маъної»-и матни бадеї наќши пешбарандаро 

мебозанд. Сарфи назар аз он, ки онимњои бадеї дар асоси исмњои воќеї 

сохта шудаанд, аз салоњияти нависанда дур рафта наметавонад. Дар наср 

номњои љуѓрофї њамчун яке аз воситањои тавлидкунандаи хусусияти 

мањаллии асар ањамият пайдо мекунанд. Номњои хонаводагї, ки ба 

таркиби асари бадеї дохил мешавад, њамчун яке аз унсурњои баѐни бадеї 

бо мазмун алоќаи зич доранд. Антропоними бадеї дар заминаи осори 

бадеї ба вуљуд омада, манбаи иттилооти иловагї ба шумор меравад. 

Бисѐре аз олимон зарурати зерматнро барои фаъол намудани 

антропонимњо дар асари бадеї таъкид мекунанд. Масъалаи интихоби ном, 

насаб, тахаллус дар адабиѐти бадеї, хусусиятњои сохти онњо дар жанру 

услубњои гуногун, вазифањои образнокї ва характеристикии онњо мавзуи 

хеле васеъ ва мураккаби услуби бадеї ба шумор мераванд. Номњое, ки 

вазифаи бадеии онњо бо зерматн ба амал меоянд, дар асар аввал њамчун 

номњои оддитарин ќабул карда мешаванд, вале «ќобилияти» эстетикии 

онњо хеле меафзояд. Дарки маънои аслии ин гуна номњои хос ихтиѐрист. 

Номњои хос дар донистани таърих, фарњанг, забони мардуми ин ѐ он 

кишвар наќши муњимро мебозанд. Антропонимияи воќеї њамчун асоси 

номшиносии бадеї хизмат мекунад, ки инкишофи он дар дањсолаи охир 

дар робита бо самти умумии антропосентристии илми муосир   пуршиддат 

буд. Дар баробари ин, дар маркази таваљљуњи муњаќќиќон на танњо 

масъалањои решашиносї, балки маъної, услубшиносї, овозшиносї, сарфу 
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наҳв, калимасозї, инчунин љанбањои робита ва таъсири мутаќобилаи 

вожаи номшиносї низ ќарор дорад. Зарурати инкишофи минбаъдаи 

омўзиши номшиносии асарњои бадеї, ањамияти номњои ќањрамонњо барои 

фањмидан ва шарњ додани асари муосири бадеї ва вазифаи ба вуљуд 

овардани назарияи номи ќањрамонњои бадеї арзиши бадеию эстетикии 

асарро пешакї муайян мекунанд. Номњои љуѓрофї дар заминаи асари 

бадеї вазифањои умумиро барои њамаи топонимњо нигоњ доштаанд. Њам 

топонимњои сохта ва њам воќеї, пеш аз њама, фазои бадеиро ифода намуда, 

як минтаќаи муайяни тасвиргардидаро баѐн месозанд. Онњо фазои матни 

бадеиро мушаххас ва мањдуд мекунанд. Наќши номвожањои љуѓрофї 

метавонад назар ба таъйини љойи шартии амал муњимтар бошад. Ба 

туфайли афзоиши маъноии матнї љињатњои нави маънои топонимњо ва 

космонимњо кушода шуда, онњо мустаќилият ва ифодаи бадеии худро 

нигоњ медоранд. Топоними такрорї ба ѓайр аз маънои воќеии топонимикї 

маъноњои иловагии матнї низ пайдо мекунад. Космонимњо аз љумлаи 

воњидњои ихтиѐрии ономастикии асари бадеии реалистї мебошанд. Дар 

матнњои адабиѐти бачагона онњо хеле кам истифода мешаванд. Аммо 

образнокии аслии космонимњо фаъолияти онњоро асосан њамчун воситаи 

визуалї муайян менамояд. 

Исмњои хос, ки навъи муайянкунандаи калимањо дар низоми вожаи 

њар забон ба шумор мераванд, мавзуи таваљљуњи вожашиносони номшинос, 

яъне соњаи яке аз бахшхои забоншиносї-номшиносї мебошанд. 

Номшиносї моњияти номњои хос, таърих, тањаввул, хусусияти инфиродии 

онњо, алоќа бо дигар сатњњои вожаи забон, ањамияти назариявию амалии 

онро меомўзад. Номшиносї аз он сабаб љолиб аст, ки маълумотҳои  

маъхазњои хаттии ќадимаро нигоњ дошта, имкони омўзиши гузаштаи 

таърихї, тарзи зиндагї, расму оин ва њолати имрўзаи забони як халќи 

муайянро ба миѐн меоард. 

Номи шахс, номи падар, насаб ва тахаллуси одамон ба соҳаи 

вожагонии забон дохил шуда, дар доираи он амал мекунанд, мувофиќи 

ќонунњои забон инкишоф меѐбанд. Исмњои хоси одамон ба ѓайр аз таркиби 
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вожаї дар мазмуни консептуалии худ маълумоти этнографї, таърихї, 

иљтимої ва фарњангиро низ дар бар мегиранд. Номи хоси ќањрамонњои 

асари бадеї (антропонимњои адабї) унсури таркибии шакли асари бадеї, 

љузъи услуби нависанда, яке аз воситањое мебошанд, ки образи бадеиро ба 

вуљуд меоранд. Интихоби ном барои ќањрамонњо, инчунин ташаккули 

фазои антропонимї дар маљмуъ як раванди мураккаб аст, ки омўзиш дар 

бораи анъанањо, урфу одатњо, тасаввуроти эљодї ва тамаркуз ба 

прототипњои воќеиро муттањид мекунад. Антропоними бадеї аз рўйи 

тавоноии маъноии худ воситаи тавсифи мустаќим ва бавосита мебошад, ки 

одатан дар контекст ва ѐ решашиносї ошкор мегардад. Дунѐи 

антропонимие, ки нависанда офаридааст, ба таври органикї вориди 

«олами ботинии асари бадеї мегардад, ки аломатњои он барои ба таври 

образнок инъикос намудани воќеият ва бо њам пайвастан дар як низоми 

муайян хизмат мекунанд, дар замону фазои бадеии худ зиндагї мекунанд. 

Моњияти антропонимияи бадеї дар он аст, ки он њам барои забоншиносӣ 

ва њам барои адабиѐтшиносӣ манфиати назариявї ва амалї дошта, аз он 

номгузории ќањрамонњо ва хаттсайри нависанда муќаррар карда мешавад. 

Дар таркиби матн исмњои хос љои алоњидаро ишѓол мекунанд. Дар 

айни замон масъалаи мафњуми исмњои хос ва мавќеи он дар таркиби вожа 

шавќовар аст. Моделњои номгузорї бо њамон ном мављуданд (барои 

номгузорї танњо номи шахсї истифода мешавад), ду ном (номи шахс + 

насаб, ном + лаќаб ва ѓайра), се ном (номи шахс + номи падар + насаб, 

номи шахс + насаб + насаб ва ѓайра) ѐ моделњои полиномї (номи шахс + 

чанд номи миѐна + насаб ва ѓайра) низ вуљуд дорад. Чунин моделњои 

номњо дар муддати тулонї тањаввул ѐфтаанд ва ин як роњест, ки бар асоси 

вижагињои фарњангї, таърихї ва забонї асос ѐфтааст. 

Яке аз масъалањои мубрами антропонимикаи муосир ин омўзиши 

хусусияти сохторї ва забонии исми хос, ки онро ифода мекунад, ба шумор 

меравад.Антропоним як ќатор фарќиятњои назаррасро дар шакл ва 

истифода аз исми умумї баѐн менамояд. Азбаски исмњои хос воњидњои 

номиналї мебошанд, ањамияти аввалиндараља дар раванди ташаккули 
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онњо дода мешавад. Бояд ќайд кард, ки дар бисѐр забонњои њиндуаврупої 

номњои якрешагї ва дурешагї мављуданд, ки решашиносии онњо 

куњнашуда аст. 

Дар забоншиносии ватанї ва хориљї дар бораи мушкилињои маънои 

исмњои хос якчанд нуктаи назар ифода ѐфтаанд, ки мумкин аст ба ду 

љињати асосии он таваљљуњ намуд: инкори маънои номи хос, ѐ мафњуми он. 

Номњо як гурўњи махсуси калимањо мебошанд, ки ба онњо нисбат ба 

исмњои умумї бештар дар мафњуми «аломат» татбиќ мешаванд. Ин аз он 

сабаб бармеояд, ки номи хос пеш аз њама бо маќсади фарќ кардани 

предметњои худ ѐ объектњо ва ба таносуби субъект асос ѐфтааст, на ба 

маъно ѐ хосиятњои чизе. Ва њар калима, дар он гардиш, аломати дар 

муњити муайяни забонї ќабулшуда мебошад. 

Мувофиќи мафњуми дуюм номи хос маънои луѓавї дорад. Аммо њатто 

дар ин тафсир низ андешањои олимон аз ду љињат фарќ мекунанд. самтњо: 1) 

Номи хос муњим аст, аммо танњо дар вазъияти нутќ (матн, дискурс). Ин 

фикрро Н.В. Подолская, А.В. Суперанская гуфтаанд. Истилоњоти маълум 

аз осори антропологњои асри ХIХ (ном, лаќаб, насаб ва ѓайра) ва 

истилоњоте, ки дар солњои охир тањия гардида, дар осори антропологњои 

муосир (антропология, криптография, поэтонимия) пайдо шудаанд. 2) 

тамоми истилоњот бояд дар доираи номгўйи хеле махсусгардонидашудаи 

антропологї, ки дар асарњои илмї ѐ фарњангшиносї (антропология, 

модели антропонимї, формулаи номенклатураи антропологї ва ѓайра) 

васеъ истифода мешаванд, баррасї карда шаванд. Истилоњоти 

антропологиро метавон мувофиќи ваќти интиќоли мафњумњои мухталифе, 

ки барои тавсифи шахсият заруранд, баррасї намуд. 

Антропологияи бадеї, дар навбати худ, инъикоси исмњои хоси дар 

њаѐт истифодашуда мебошад, ки дурнамои онњо аз доираи оинномаи 

эљодиѐти муаллиф берун рафтааст. Антропоними бадеї (поэтикї) одатан 

дар бораи љинс, синну сол, миллат, вазъи иљтимої ва хислатњои ахлоќии 

ќањрамон маълумот медињад. Маљмуи антропонимњое, ки аз матни асари 

бадеї гирифта шудаанд, антропологияи бадеї ѐ поэтикї номида мешаванд. 
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Дигар ин ки дар Юнони ќадим заноне, ки издивољ мекардаанд, ба 

оилаи дигар мекўчиданд ва номи собиќи худро аз даст медоданд. Њар як 

навзод аз ќабилаи падараш номнавис мешуд. Пас аз инќилоби Клисфен 

(509 пеш аз милод), ваќте ки боќимондањои охирини низоми ќабилањо нест 

карда шуданд, номи ќабила мављудияти худро ќатъ кард. Инсонро бо номи 

шахсии худ ва пас аз он номи падар ва номи хонае, ки ба он тааллуќ дорад 

(Эскин писари Антромет, Кофикид), хонданд. Љолиб он аст, ки дар ин 

маврид аксар ваќт тамоюли нигоњ доштани заминаи антропонимикии 

номи падар дар номи писар мушоњида мешуд, ки ѓояи хешутаборї низ 

таъкид мешуд (Суќрот ва Софрониск–падар ва писар, ѐ Ликургу 

Ликифрон). Оњиста-оњиста на мансубияти шахс ба ин ѐ он насл, балки љойи 

истиќомати доимии ў ва дар оянда намуди фаъолияти ў ањаммияти 

њалкунанда пайдо мекунад. Ном дар замонњои ќадим њамчун чизи моддї, 

њамчун алтер-эго (калимаи лотинї-«мани дигар») ќабул мегардид. 

Чи тавре ки тањќиќи номшиносї шањодат медињад, дар инкишофи 

номшиносии антропонимикии халќњои гуногун қонунњои муайяни 

типологиро мушоњида кардан мумкин аст. Аксари номњои ќадимаи 

њиндуаврупої бо ѓояи љанг, шуњрати низомї, шуљоат алоќаманданд (ниг. 

решањои ќадимии олмонї - «љанг» дар номњои муосири Brunhilde, Klotilde; 

helm helmet in Wilhelm; -bald- «љасур» дар Арчибалд, Болдуин, славянї -

славї дар номњои Ярослав, Мирослав, Владислав; юнонї - киѐс бо њамон 

маъно: Периклес, Фемистокл, Софокл; -ник- «ѓалаба» - Андроникос, 

Николай; дар номњои мардуми Осиѐи Миѐна-Рустам, Таҳамтан, Баҳодур). 

Донишмандони хориҷиву ватанӣ А. З. Розенфелд, Н. А. Белгородский, 

И. М. Оранский, В. И. Абаев, В. А. Лившитс, О. М. Смирнова, А. Л. 

Хромов, К. Е. Гагкаев, З. Г. Исаева, Г. П. В. А. Никонов, А. В. 

Суперанская, О. А. Сухарева, М. С. Андреев, О. Ѓ. Ѓафуров, Р. Р. Рањимов, 

О. Мањмадљонов, Љ. Алимї, Н. Офаридаев, О. Ќосимов, Ш. Њайдаров, Д. 

Њомидов, А. Њасанов, М. Аюбова, Р. Шоев, Ф. Абдулло, Д. К. Карамшоев, 

М. Ќосимї, А. Мирбобоев, А. Ќаландаров, Б. Тилавов ва дигарон дар 

омўзиши омонимњо хидмати шоѐне ба анљом расонидаанд. Баробари 
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Истиќлоли кишвар Њукумати Љумњурии Тољикистон ба номњои мавзењо ва 

минтаќањо таваљљуњ намуда, баргаштан ба шакли насабсозии ниѐгонро 

пешнињод низ намуданд, ки аз ҷониби мардуми гуногунтабақаи кишвар 

истиқболи хуб гирифт. 

1.2. Баррасии назариявї ва вежагињои номвожањои осори бадеї 

Номњои љуѓрофї шоњиди шароит ва рўйдодњои гуногуни таърихї 

мебошанд, ки дар марњилањои мухталиф ба вуљуд омадаанд ва ѐ аз байн 

рафтаанд. Пайдоиши номњои љуѓрофї як раванди тасодуфї нест, балки 

натиљаи таљрибаи чандинасраи зиндагии наслњои гузашта аст. Топонимика 

ба омўзиши пайдоиши номњои љуѓрофї, муайян кардани моњият ва асолау 

таърихи ташаккул ва таѓйирѐбии онҳо машѓул аст. Он бо илмњои 

забоншиносї, таърих ва ҷуғрофёти таърихї робитаи зич дорад. Маводди 

топонимикї њамчунин барои омўзиши таърихи ин ѐ он минтаќа, мањал, 

рушди намудњои иқтисодиёти он, хусусияти мањалли ањолинишин ва 

хусусиятњои таърихию љуѓрофї сарчашмаи њатмист, чунки топонимњо дар 

худ мазмунњои мухталифи этимологиро дарљ менамоянд. 

Инъикоси ин ѐ он бахши ономастика ѐ омўзиши ин ѐ он категорияи 

онимњо, чун ќоида, ба тањияи назарияи умумии номњои хос асос ѐфтааст. 

Ба ин муносибат њангоми тањлили ономастика дар осори бадеї бояд 

тадќиќотњоеро ба назар гирифт, ки масъалањои асоси номњои хосро дар 

забони тољикї матрањ мекунад. Дар як ќатор асарњо љињатхои вожагонии 

номҳо, ки моро ба худ љалб мекунанд, то андозае инъикос ѐфтаанд. 

Ономастикаи бадеї (поэтикї) дар доираи забони умумї њамчун як 

самти алоњида фарќ мекунад. Объекти тадќоќоти ономастикаи  насри 

бадеии Ањмади Дониш, чунон ки маълум аст, онимњои ба матни асари 

бадеї дохилшуда - номњои воќеї ва тахаюлӣ ба шумор мераванд. 

Аслан объектњои тадќиќоти ономастикаи умумизабонї ва бадеї ба њам 

мувофиќанд: дар њар ду маврид ин луѓатњои онимикї мебошад. Луѓати 

онимї ѐ худї љузъи муњими вожагони асари бадеї буда, љузъи 

људонашавандаи маќсади нависандаро ифода мекунад. Ономастика дар 
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маљмуъ як бахши забоншиносї буда, њар гуна номњои хосро меомўзад. Он 

бо вожашиносӣ, ки захираи луѓавии забонро меомўзад, зич алоќаманд аст. 

Аз тарафи дигар, ономастика, чунон ки муайян аст, аз соњањои 

забоншиносии умумист. Барои хубтар дарк намудани мавќеъ ва маънои 

луѓати онимикї, дарки наќши он дар адабиѐти бадеї бояд номњои хосро 

њамчун поэтоним муайян намуда, баъдан масъалаи маънии онимро дар 

матни бадеї мавриди баррасї ќарор дод. 

Дар матни бадеї онимњо дар фањмиши хонанда дар бораи нияти 

муаллиф ва дарки осори бадеї наќши муњим доранд, ки дар робита ба ин 

сухан дар бораи номњои шоирона (адабї) меравад, ки дар байни номи ашѐи 

воќеї мавќеи миѐнаро ишѓол мекунанд. 

Нависандагон дарк мекунанд, ки барои қаҳрамон дуруст интихоб 

кардани ном чи ќадар муњим аст. Арзиши исми хос дар асари бадеї, 

албатта, бузург аст. Аз ин рў, поэтонимњо дар дасти нависанда њамчун 

«асбоби таркибӣ» амал мекунанд, ки барои дарки идея ва мазмуни асар 

кумак мерасонад. Поэтонимњо њамчун номи шоирона маълуманд. Н.В. 

Подолская, дар «Словарь русской ономастической терминологии» дар ин 

маврид пешнињод кардааст: «Номи поэтикї (поэтоним) дар адабиѐти бадеї 

номест, ки дар забони осор ба љуз аз вазифањои номинативї, 

характеристикї, услубї ва идеологї низ дорад» [76, с.108]. 

Барљастатарин вижагињои поэтони инҷо ҳастанд: 

1) поэтоним нисбат ба онимияи воќеї дуюмдараља аст (маќсад - нақши 

бадеии олами махсус дар эљодиѐти муаллиф);  

2) поэтоним сохти семантикии динамикї дорад: номњо худ дар 

заминаи маводи матнї ќодиранд, ки тобишњои маъниро иваз намоянд;  

3) поэтоним беохирии тафсирро дар назар дорад, зеро модели 

љањонбинии муаллиф ва инъикоси хонанда муайян шудааст; 

4) поэтоним дар худ вазъияти мушаххаси коммуникативиро мутамарказ 

мекунад ва таљрибаи бадеии љањонї (номи адабї «шартномањо» тамоми 

замина дониши њам муаллиф ва њам хонанда, њамчун калимаи калидї дар 

майдони семантикии матн).  
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Албатта, дар ономастикаи бадеї њамон навъњои онимњо, ки дар забони 

умумї вуљуд доранд, антропонимњо, топонимњо, зоонимњо, теонимњо ва 

ѓайра низ ба назар мерасанд. Дар матни бадеї маќсаду вазифањои асар дар 

мадди аввал меояд. Њар як муаллиф тарзи интихоби номро барои 

ќањрамонони худро дорад. Образи муаллиф дар онимиконии эљодиѐти ў 

равшан зоњир мегардад. Ном дар адабиѐти бадеї њатто рамз не, балки 

аломати образи муайяни бадеї буда, аксар вакт шартї мебошад. Одатан, 

тасвири марбут ба номи мушаххас танњо њамчун роњи ифодаи худшиносии 

нависанда истифода мешавад. 

Ономастикаи бадеї номњои хосро меомўзад, Дар асарњои бадеї амал 

мекунанд ва онњоро ба ин навъ људо намудаанд: 1. антропонимњо – номи 

одамон, насаб, номи падари онњо (Ањмади Дониш, Шарифљон Махдуми 

Зиѐ); 2. артионимњо - номи асарњои бадеї («Наводир-ул-ваќоеъ», «Бурњони 

ќотеъ»); 3. астронимњо - номњои ситорањо, бурљњо, љисмњои осмонї, 

галактикањо (Зуњра, Миррих); 4. Библикализм - номњои ќањрамонњои 

матнњои Китоби Муќаддас (Нуњ, Яњѐ); 5. зоонимњо - лаќаби њайвонот 

(Рахш); 6. идеонимњо - (маљмуи исмњои хоси инсон) а) библонимњо - 

номњои матнњо, китобњои гуногун («Ќуръон», «Таврот»); б) гемеронимњо-

номи матбуоти даврї («Љумњурият»); в) геортонимњо -номњои идњо (иди 

Ќурбон, ҷашни Наврўз); 7. хрононимњо - номњои даврањо; даврањои 

таърихї (асри тиллої,) 6.мифонимњо - номњо мифологї (Ањриман, 

Њурмузд); 7. криптонимњо - номњои хусусие, ки аз љониби нависанда 

рамзгузорї шудааст(Холи девзӯр); 8. Пореонимњо - номи воситањои 

наќлиѐт ( «Жигули»); 9. топонимњо - номи объектњои љуѓрофї, ки ба онњо 

дохил мешаванд: а) гидронимхо - номњои дарѐњо, кўлњо, бањрњо, уќѐнусњо 

б) дримонизм - номи љангал в) оиконимњо - номҳои шањрњо, ќишлоќњо, г) 

оронимњо – номи водињо, дарањо, кўњњо ѓ) урбанонимњо - номи объектњои 

шаҳр (Њавзи Девонбегї); д) хронимњо - номи объектњои бузурги љуѓрофї 

(Англия, Русия); ж) экклезионизмњо - номи калисоњо, масљидњо (мадрасаи 

Кукалтош); 10. фиктонимњо - номњои сохтаи одамон(образњои тањайюлї). 
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Мањмадљонов О. муњаќќиќи топонимикаи водии Њисор дар ин маврид 

меорад, ки «Топоним ва микротопонимњо вобаста ба раванди инкишофи 

љомеа, дар даврањои гуногуни таърихї ба вуљуд меоянд ва бахшњои 

муњимтарини њаѐту фаъолияти рўзмарраи мардумро дар бар мегиранд. Аз 

ин рў, дар симои топоним ва микротопонимњо наќши соњањои гуногуни 

илмњои њозиразамон - забоншиносї, таъриху бостоншиносї, љуѓрофия ва 

ѓайраро љустуљў намудан мумкин аст» [65, с.3]. Ба андешаи Мањмадљонов 

О. «Топоним ва микротопонимњо ќисми таркибии вожањои забони 

мардуми ин ѐ он минтаќа буда, ифодагари хусусиятњои махсуси мавзеъњои 

љуѓрофии он мебошанд. Баробари истилоњи топонимия дар забоншиносии 

муосир истилоњи микро (макро) топонимия низ роиљ аст. Микротопонимњо 

бештар ба исмњои хос мансуб буда, онњо њамчун номи мавзеъњои нисбатан 

хурди табиї дорои хусусияти аз дигар топонимњо фарќкунанда мебошанд» 

[65, с.4]. 

Олимон ду намуди исмњои хосро дар матни бадеї људо мекунанд: 

намунавї ва ѓайримоделӣ. Меъѐри асосї дар интихоби ин тасниф ба усули 

табдили шакли исмњои хос табдил ѐфтааст Дар асоси системаи эстетикї 

ташкилшуда навъњои зерини таѓйироти матни бадеиро фарќ мекунанд:  

1. Антропонимњое, ки аз номи ашхоси воќеї гирифта шудаанд Онњо 

тамоми маъноњои иљтимої ва нутќи асосиро нигоњ медоранд. Чунин номњо 

ва унвонњо хоси асарњои таърихї, ѐддоштї, публисистї ва сафарномањо 

њастанд.  

2. Исмњо ва унвонњое, ки тахайюлї њастанд ва нақшаҳои нави бадеї 

дониста мешаванд. 

1.3. Гидронимия 

Гидронимњо њам мисли дигар навъњои топонимњо љузъи таркибии 

луѓавии њар як забон мебошанд. Аз ин рў, дар хусусияти таркибї ва 

њосилшавии гидронимњо ќонунњои калимасозии забонеро, ки топоним ба 

он ишора мекунад, риоя кардан лозим аст. Гидроним вожаи мустаќил ва ѐ 

таркиби калимањо буда, аз љињати њудудї пайваст шуда, дар байни 

гўяндагони гўишњо фаъолият мекунад. Ин вазъият ба баъзе номувофиќатї 
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оварда мерасонад: аз нуќтаи назари љуѓрофї дарѐњо сарњад надоранд. 

Номњои зиѐди гидрографї њамчун ѐдгорињои табиї хизмат мекунанд. 

Маълум аст, ки њар як минтаќа хусусиятњо ва хосиятњои хоси худро дорад. 

Аз ин рў, номњои объектњои гидрографии дар осори бадеии Ањмади Дониш 

ќисми таркибии системаи ягонаи топонимикии Осиѐи Миѐна буда, барои 

илми ономастика маводди пурќимат мебошанд. 

Дар замони муосир тањќиќоти забоншинос Њомидов Д. гидронимњои 

Тољикистон ва ќисман Осиѐи Миѐнаро аз лињози забоншиносї ва 

этимологї тањќиќ намуда, чунин зикр мекунад, ки: «гидронимњо дорои 

хусусиятњои зиѐди забонї, таърихї ва љуѓрофианд. Шумораи умумии 

номњои ба об алоќаманд ва ѐ гидронимњо тавассути мављудияти шаклу 

муродифоти зиѐд аз худи шумораи мавзеъњои обї зиѐдтаранд. Як дарѐ ва ѐ 

бањр тули таърих метавонад чандин маротиба номи худро табдилу таѓйир 

дињад. Аз ин рў, гидронимњои Мовароуннањр ѐ мавзеъњои таърихии 

тољикнишин низ дорои хусусиятњои вожањои зиѐде мебошанд, ки дар ин 

фасл таснифоти гидронимњо аз нигоњи мансубияти маконии онњо мавриди 

баррасї ќарор мегиранд. Мафњуми гидроним номи мавзеи љуѓрофии ба об 

алоќаманд - бањр, дарѐ, њавз, кўл, чашма, нигоњи мансубияти маконии онњо 

мавриди баррасї ќарор мегиранд» [136, с.210]. 

Гидронимия устувортарин ќабат ва пурарзиштарин далели забоншиносӣ 

дониста машавад, зеро тавассути номи дарѐҳо вазъи таърихию этникии 

минтақа таҳқиқ карда мешавад. Омӯзиши гидронимияи осори Аҳмади 

Дониш метавонад бисѐре аз мушкилоти ҳалношудаи таъсири мутақобилаи 

забонҳо ва фарҳангҳои миллату қабилаҳои Мовароуннаҳрро муайян созад. 

Яке аз вазифањои муњими гидронимия муайян кардани роњњои асосии 

пешбарии объектњои об ва омўзиши гидронимњо аз љињати маънои онњо 

мебошад. Сарфи назар аз шумораи зиѐди тадқиқотҳо, дар гидронимия 

таснифоти лексико-семантикии ба таври умум қабулшуда вуҷуд надорад. 

Яъне дар ономастика мафњуми гурўњи лексикї-маъної ба таври махсус 

баррасї карда нашудааст, вале дар асоси нишон додани хусусиятњои чунин 
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гурўњ таснифоти лексикї-семантикии категорияњои асосии лексикаи 

ономастикї сурат мегирад. 

Гидронимия љузъи таркибии системаи забон буда, мувофиќи ќолабњои 

забонии худ ташаккул меѐбанд, вале таъсири омилњои љуѓрофї ва 

иљтимоию фарњангї ба раванди боқӣ мондани номҳои ҷуғрофӣ халал 

ворид месозад. Фаъолияти иќтисодии мардуми бумї ба пайдоиши 

гидронимњои марбут ба шикор, моњидорї, дењќонї ва чорводорї, азхуд 

кардан ва истихрољи маъданњои фоиданок мусоидат кардааст. Ба ѓайр аз 

ин, гидронимњо маданияти маънавї, расму оинњои халќро инъикос 

мекунанд. 

Омўзиши гидронимияњои осори Ањмади Дониш имкон медињад, ки на 

танњо мансубияти забонии гидронимњо: мансубияти тољикї, туркї муѓулї, 

славянї, балкї ќисман муайян кардани таърихи онњоро низ муайян кунем. 

Дар осори Ањмади Дониш таваљљуњ ба дарѐ ва рўдњои Мовароуннањр 

зиѐд аст. Масъалаи асосие, ки Аморати Бухороро ба ташвиш оварда буд, 

масъалаи норасоии об дар шањри Бухоро буд. Ин масъала дар асари 

Ањмади Дониш «Наводир-ул-ваќоеъ» хеле хуб матрањ гардидааст. Аз 

љумла: «Боре, расуле аз Њинд ба Бухоро омад. Барои тафарруљу тамошо ба 

љањорбоѓи султонї бурданд. Дар сафои иморат ва назоњати об ва њавояш аќл 

ба бод дода, пурсид, ки «Бухоро фи-нафсињи бањру чашма ва об дорад?» - 

Гуфтанд: «На». - Гуфт: «Пас оби ў аз куљост?» - Гуфтанд: «Аз Самарќанд» 

- Гуфт: «Самарќанд аз кист?» - Гуфтанд: - Аз мо». - Гуфт: «Фаразан, 

Самарќанд аз шумо набошад». - Гуфтанд: «Ин маънї мутасаввир нест, ки 

Самарќанду Бухоро, гўї, як шањранд: «Њузифато маъан ва зукирато маъан». 

Ва ин ду шањр аз њамдигар мунфаќ нестанд» [158, 132]. 

Оби Омўя /Амударѐ - Аму // Ому [Amu // Āmu], [лотин. Āхи -Āхсус], 

арабӣ. Ҳомидов Д. Дар мавриди дарѐи Омӯ чунин андеша пешниҳод 

намудааст: «Ҷайҳун ба ривояте Ому аз номи шаҳри Омул омадасст, ки он 

дар ҷойи Чорҷӯйи ҳозира воқеъ будааст, калонтарин дарѐи Мовароуннаҳр 

ѐ Осиѐи Миѐна мебошад. Ин номвожаи ҷуғрофӣ мансуби забони тоҷикӣ 
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буда, аз нигоҳи сохт сода аст. Мувофиқи навиштаҳои муаллифони қадим аз 

номи деҳае гирифта шудааст, ки деҳаи мазкур дар канори ҳамин рӯди 

бузург воқеъ будааст. Маънои луғавии вожаи Аму // Ому деҳаест, ки дар 

канори ҳамин рӯди бузург воқеъ будааст. Маънои луғавии вожаи Аму // 

Ому деҳаест, ки дар канори дарѐи лаболаб, ки далел аз бисѐр доштани оби 

дарѐ мебошад. Номи қадимаи юнонии ин вожа дар сарчашмаҳои таърихӣ 

дар шакли Окс шакли арабиаш Ҷайҳун мебошад. Ому тоҷикӣ ва Аму 

шакли ифодаи туркӣ Ому // Омуй // омули тоҷикӣ аст» [172,с. 13-14]. 

Дар «Наводир-ул-вақоеъ» чунин ишора аст: Ва ин ду шањр аз њамдигар 

мунфаќ нестанд». - Гуфт: «Агар ин чунин аст, ин сухан дуруст аст. Ва 

илло, ин шањр дар канори Омўя боист, ѐ аз Омўя об бояд кашид, то ин 

имороту зироотро эътимоде бошад» [158, 132]. 

Сирдарѐ –Дар ин маврид сарчашмаи муосир номи яке аз дарѐҳои 

калонтарин Осиѐи Миѐнаро таъкид менамоянд ва аз ҷузъҳои сир // сер – 

пур ва ва дарѐ иборат мебошад. 

Аз рӯйи таҳқиқи Ҳомидов Д. «номи дарѐи Сир дар сарчашмаҳои куҳан ва 

муосир бо чандин унвон зикр гардидаанд: Силис, Яхартес, Яксарт, Танаис, 

Дану, Хшарт, Хасарт, Хуҷандрӯд, Ҷахшарат, Арангрӯд, Сайҳун, Оби 

Фарғона, Узган, Оби Хуҷанд, Наҳрғушшош, дарѐи Банокат. Ин номҳоро 

дар баъзе сарчашмаҳо чун гунаи бостонӣ ѐ гунаи арабӣ ѐ гунаи юнонӣ ном 

мебаранд, ки мо ҳамаи инҳоро чун муродифоти дарѐи Сир хондаем» [136, 

с.218]. 

Зарафшон [Zarafšon] низ яке аз дарѐҳои калонтарини Мовароуннаҳр 

мебошад, ки болооби ин дарѐро Мастчоҳ низ меноманд. Дарозии дарѐ 781 

км ва ҳавзааш 41860 км, аз ҷумла, қисми кӯҳиаш 17710 км мебошад. Дар 

Шимол аз пиряхи Зарафшон сар шуда, дар ғарб то регзори Сандуқли 

(биѐбони Қизилқум) мерасад. Аз ҳудуди Тоҷикистони муосир Зарафшон 

бештар аз 100 адад шохоб дорад. [172,с.37]. 

Даљла - Дар «Ҳудуд-ул-олам» омадааст: «дигар рўди Даљла аст. Аз 

кўњњои Имад бигшояд бар Балад ва Мусил ва Тикрит ва Сомира бигзарад, 
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миѐнаи Баѓдод бибурад ва миѐнаи Восит бибурад, то ба Мадор ва Убула ва 

њудуди Басра расад. Он гањ андар дарѐи Аъзам уфтад» [173, с.31]. 

Дарѐи Самарќанд - манзур дарѐи Зарафшон. Аз «Наводир-ул-вақоеъ»: 

«Самарқанд ба беҳимматии аҳли ислом ба давлати Русия мулҳақ шуд ва 

оби Самарқанд ба тасарруфи вай даромад, ки алявм сеяк дар Бухоро меояд 

ва Бухоро аз ҷиҳати камобӣ рӯ ба тахриб ниҳода, ҳосили иртифоташ ба 

аҳолии он вофӣ нест» [158, с.292]. 

Муњити Аъзам - Уќѐнуси Ором. Уќѐнуси Ором уќѐнуси бузургтарину 

пањнотарини рўйи Замин ба шумор меравад. Он аз Арктикаи шимолї то ба 

Антарктидаи љанубї тул кашида, аз ѓарб бо Осиѐву Австралия ва аз шарќ 

бо ќитъаи Амрико мањдуд аст. Масоњати он бо дарѐњо ба 178,6 млн км², 

њаљмаш ба 710 млн км² ва умќи миѐнааш ба 3980 метр баробар аст. Умќи  

чуќурии Марианна буда, ба 11 034 метр баробар аст. Номи ин уќѐнусро 

бањрнаварди шинохтаи Португалї Фернандо Магеллан гузоштааст. Ў 

њангоми сафари худ дар ин уќѐнус, ки бе ягон офат анљом пазируфтааст, ба 

он «Pasifico», яъне «Ором» ном мегузорад. Дарѐњои Беринг, Охотское, 

Жопун, Шарќи Хитой, Зард, Хитойи Љанубї, Љава, Сулавеси, Сулу, 

Филиппин, Коралловое, Фии, Тасманово ва дигар дарѐњои Амундсен, 

Беллинсгаузен, Русия, ки замони пеш ба Уќѐнуси Ором вобаста буданд, 

акнун ба Уќѐнуси Ѓарбї мерезанд. Аз рўйи миќдор (таќрибан 10 њазор) ва 

масоњати умумии љазирањо (таќрибан 3,6 млн. км²) уќѐнуси Ором дар байни 

уќѐнусњо љои якумро мегирад. Дар ќисми шимолї љазирањо Алеут; дар 

ќисми чануби - Курил, Сахалин, Жопун, Филиппин, Калон ва майдањои 

чазираи Зонд, Гвинеяи нав, Тасмания; дар маркази он ва ѓарбаш боз 

шумораи бисѐр љазирањои майда мављуданд. Релефи даруни об гуногун 

мебошанд [192]. 

Ањмади Дониш дар «Наводир-ул-ваќоеъ» сафари як нафар сайѐњи 

эрониро, ки аз њамсуњбатонаш шунида буд, дар ин љо љой медињад: «Ва дар 

қурби ӯ кӯҳест, ки аз Муҳит ҷаста ва ҳамчу манора рост дар ҳаво рафта ва 

ба Манораи Искандар ва Гирдоби Искандар мавсум шуда» [157,с.196]. 
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Бањри Њинд - манзур уќѐнуси Њинд, ки савумин уќѐнуси љањон буда, 

фисади асосии оби дунѐро дорост ва миќѐси он 76, 174 миллѐн км. кубї 

мебошад. Дар бархе аз минтаќањои уќѐнус ањолї сукунат доранд. Масалан, 

дар Мумбай, Коломбо, Перт, Дурбан ва ѓайра. 

Лимноним як ҷузъи гидронимия мебошад, номи кул ва ҳавзро 

мефаҳмонад ва лимнонимия номҳои кулу ҳавзҳоро шарҳ медиҳад. Дар  

насри бадеии  Аҳмади Дониш фақат номи як кул ба назар мерасад: 

Сассиќкўл [Sassiqkul] – номи кул дар Ҷумҳурии Қазоқистон, ки шарқтар 

аз кули Балхаш воқеъ аст. Сассиқкул дар хамии Балхашу Алокул дар 

баландии 347 м воқеъ аст. Масоҳаташ 736 км чуқуриаш то 4,7 м аст. 

Паистиҳои соҳили кул қамишзор аст. Сатҳи оби кул дар давоми сол то 3 м 

тағйир меѐбад. Аз мохи ноября х баста, аввали апрел яхаш об мешавад. Ба 

Сассиқкул дарѐҳои Тентак ва Қарокул мерезанд. Оби Сассиқкул ба воситаи 

шохобҳо ба кули Уялӣ ҷорӣ мешавад. 

Омўзиши хусусияти маъної-вожаи гидронимњои осори насрии Ањмади 

Дониш ањаммияти махсуси илмиро доро буда, тавассути он муайян кардан 

мумкин аст, ки то чи андоза рољеъ ба мавзеъњои љуѓрофї 

маорифпарварони ин ќарн огоњї доштаанд. Аксари ин гидронимњо хоси 

Осиѐи Миѐна мебошанд. 

1.4. Оронимия 

Истилоњи оронимика соњањои омўзиши номи кўњњо, теппањо ќуллањо, 

сањроњо, водињо, ѓорњо, чоњњо, вартањоро фаро мегирад. Њама гуна 

мавзеъњои љуѓрофї (дарѐ, кўњ, шањр, дења) асмоъи худро доранд, ки 

баѐнгари маъноҳои мухталифанд. Бояд гуфт, ки  ин  номвожаҳо, нишонаҳо 

ва хусусиятҳои хоси забонӣ, таърихӣ, этникӣ ва фарҳангии маҳал ва 

мардумони бумии он боқӣ мемонанд. Чунки ин сарзамини таърихӣ ва 

фарҳангӣ аз замонҳои қадим то имрӯз макони рафтуомад ва кӯчишу 

резиши қавму қаболи мухталиф будааст ва ин гуногунрангии худро то 

замони мо нигоҳ доштааст. 
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Оронимњо дорои як ќатор маълумотњое мебошанд, ки ба омўзиши 

хусусиятњои гуногуни воќеияти љуѓрофї; мансубият ба ин ѐ он забон; ба 

маъної ва решашиносї; ба диалектология; ба як ќатор илмњо: география, 

таърих, мардумшиносӣ, геология ва ѓайра заминаи хуб мегузорад. Дар 

луѓатњои топонимикї, тафсирї, этимологї ва дигар вожањо њанўз аксар 

оронимњо ифода наѐфтаанд. Омўзиши гурўњњои вожагонї-маъноии 

орононимия дар насри Ањмади Дониш барои тањќиќи  ќабатњои вожањои 

забони тољикї, ки муносибатњои таърихии онро тавсиф мекунанд, 

имконият фароњам меорад. Дар осори насрии Ањмади Дониш чунин 

оронимњо ба назар мерасанд: 

Дашти Ќипчоќ - сарзамини имрўзаи даштњои Ќазоќистон, Сибири 

љанубї ва дашту доманакўњњои Олтой дар назар дошта шудааст. 

Мањмадљонов О. топонимикаи мазкурро дар заминаи омўзиши 

топонимикаи Њисор тањќиќи муфассал намуда, меорад: «ин номвожа дар 

низоми топонимии маҳалҳои гуногуни водии Ҳисор ба мушоҳида расид. 

Дар маводи гирдовардаи мо дар шакли сода (қипчоқ) ва ҳамчунин дар 

таркиби топоним - ибораҳо сабт гардидааст. Доир ба сарнавишти ин 

вожаи иқтибосӣ фикру мулоҳизаҳои зиѐде ба назар мераснд ва аксаран ин 

топонимро мансуб ба унвони яке аз қабилаҳои туркзабони бодиянишин 

медонанд, ки дар Дашти Қипчоқи назди баҳри Хазар (Каспий) зиндагӣ 

мекардаанд. Аз ин нуқтаи назар чунин бармеояд, ки вожаи «қипчоқ» ва 

гунаҳои савтии он қибчоқ // хифчоқ номи қавми бодиянишинҳои Дашти 

Қипчоқ будааст, ки забоне ҳамроҳи лашкари Султон Муҳаммад 

Хоразмшоҳ (солҳои 1207) ба Мовароуннаҳр омада бошанд” [65,с.88].  Ин 

оронимия аз ду вожа –«дашт» ва  «қипчоқ» таркиб ѐфта,мафҳуми ҷойи 

сукунати қабилаи туркӣ- қипҷоқро далолат мекунад. 

Дашти Қазоқ – дар айни замон дашти Қазоқ / Қазоқ // бо вожаи 

Қазоқистон ҳамреша аст. Қазоқистон дар ҷануби ғарбии Осиѐи Марказӣ 

воқеъ буда, то Ҷумҳуриҳои Чин, Узбекистон, Қирғизистон, Федератсияи 

Русия ҳамсарҳад мебошад. Масоҳати умумии Қазоқистон 2717,3 ҳазор км, 
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аҳолиаш тақрибан 18 млн, нафар буда, пойтахташ шаҳри Остона мебошад. 

Дар ҳудуди ин ҷумҳурӣ 19 вилоят, 221 ноҳия, 84 шаҳр ва 204 шаҳрак мавҷуд 

аст. Қисми ғарбии ҷумҳариро пастиҳои Назди Каспий ва Турон марказиро 

Талистони Қазоқистон, шимолиро канори љанубии њамвории Сибири 

Ѓарбї, ќисмњои шарќї ва љануби шарќиро силсилаи ќаторкўњњои Олтой, 

Тарбаѓатой, Алатови Љунгар ва Тиѐншон ишѓол кардаанд. 

Кӯҳи Тур-кӯҳе, ки дар он Мӯсо(а.) ҷилои Худовандро дида буд. Дар 

«Наводир-ул-вақоеъ» омадааст: «шабаҳе дар Тур фитод ва кӯҳ пора-пора 

шуд» [158, с.264]. 

Кўњи Ќоф - мутобиќи ривоятњо ин кўњ дар миѐни об буда, панљсад 

фарсанг баландї дорад. Нури офтоб дар Кўњи Ќоф сабзранг мебошад ва 

бенињоят азим асту макони ѓайриинсонњо мебошад. 

Кўњистони Фон - дар ќаторкўњњои Зарафшони вилояти Суѓди 

Љумњурии Тољикистон љой дорад. Маънои Фон пањно мебошад. Дар 

«Наводир-ул-ваќоеъ» номи кўњистони Фон зикр гардидааст: «Яке аз 

мутараддидони арсаи гетї гуфт: «Дар љиболи Фалѓар ва кўњистони Фон 

дарафтодам аз тарафи шарќии он. Ва ин кўњистон аз љиболи азимаи рубъи 

маскун аст, ки сараш дар Хито аст» [158, с.214]. 

Боѓи Ирам - боѓе, ки гўѐ Шаддод барпо карда бошад. Ањмади Дониш 

дар тавсифи базмгоњи тўйи арўсии маликаи рус онро истифода намудааст: 

«Замини он боѓи љаннатнишон аз касрати шукуфа ва лола бар сатњи фалак 

лофи тафаввуќ мезад ва њаво аз ѓояти латофат ва зиѐ ва мушкбезї бар 

фазои Ирам њамсарї менамуд» [157,с.140]. 

Кавказ - муаррихи римї Плиний ин номро маъхуз аз забони скифї 

дониста, маънояшро барф барин сафед маънидод кардааст [36,с.54].Дар 

насри бадеии Аҳмади Дониш шакли Қафқоз омадааст. 

Кўњистони Бадахшон – дар кишвари Тољикистону Афѓонистон ва 

ќисмати шимоли Њинду Покистон ва Чин љой дошта, номи ин кўњњо бо 

топоними Помир ѐд мегардад. Дар «Наводир-ул-вақоеъ» номи кўњистони 

Бадахшон зикр гардидааст: «Бадахшон мулкест, ки манзари назари 
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офтобии рахшон аст (ва маъдани ҷавҳари дурахшон) ва дар он чаҳор 

маъдан аст аз (табдил ва таъсири аркон) тилло ва лоҷувард ва лаълу ѐқут» 

[157, с.149]. 

Чўпонота - номи теппа дар љануби шарќии Вилояти Самарќанди Осиѐи 

марказї. 

Арафа - номи кўњ дар Макка, ки рўзи нуњуми моњи зулњиљља, ки њољиѐн 

он рўзро дар кўњи Арафот мегузаронанд.   

Љазоири Муњит - Муњит манзур ба уќѐнус мебошад. Дар ќисми шимолї 

љазирањо Алеут; дар ќисми љанубї - Курилс, Сахалин, Жопун, Филиппин, 

Љазирањои майда ва хурди Зонд, Гвинеяи нав, Тасмания; дар маркази он ва 

ѓарбаш боз шумораи бисѐр љазирањои майда мављуданд [188]. 

 

1.5. Антротопонимия 

Топонимњо дорои таърихи гуногун буда, дар ваќти пажуњиши баромади 

этимологии он заминаи пайдоиши минтаќањо, даштњо, кўњњо, бањру рўдњо 

ва амсоли он маълум мегарданд. Дар бисѐр маврид топонимњо баѐнгари 

мансубият ба ашхоси алоњида, ќавм, ќабила ва ѐ таърихи таъсисѐбии он 

муайян мегардад. 

Ба њамин мазмун метавон топонимњои мансуб ба номњои ашхоси 

таърихиро мисол овард: 

Фетербурх // - Санкт - Петербург - шањри азим дар Русия ва собиќ 

пойтахти ин кишвар, ки имрўз чун пойтахти дувумини Русия дар баробари 

Маскав шинохта мешавад. Номи ин шањр ба хотири Петри 1 бунѐдгузор ва 

асосгузори Русияи нав гузошта шудааст. Петри 1 дар замини ботлоќ дар 

байни дарѐи Нева шањри Санкт Петербургро асос гузошт. Љузъи «бург» 

иќтибос аз забони олмонї буда, маънояш «шањр» мебошад. Аз «Наводир-

ул-вақоеъ»: «Ва дар вақте ки аз Фетербурх ба Маскав меомадем, ба тақозои 

мутарҷим дар арзи роҳ, ки наваду ду фарсанг буд, ба чаҳордаҳ соат қатъ 

кардем, сурати базми тӯйи импиротур дар риштаи назм даромад ва онро ба 

лафзи русӣ тарҷума намуда, ба ҳамаи Фарангистон дар рӯзномаҳо 

бурданд» [157,184]. 

https://tg.wikipedia.org/wiki/Рӯз
https://tg.wikipedia.org/wiki/Моҳ
https://tg.wikipedia.org/wiki/Зулҳиҷҷа
https://tg.wikipedia.org/wiki/Кӯҳ
https://tg.wikipedia.org/wiki/Арафот
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=Курильские&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=Сахалин&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/wiki/Жопун
https://tg.wikipedia.org/wiki/Филиппин
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=Зонд&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=Гвинеяи_нав&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=Тасмания&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Санкт-Петербург
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Искандария - боиси тазаккур аст, ки дар љањон зиѐда аз 60 шањр дар 

нуќтањои мухталифи дунѐ ба номи Искандари Маќдунї, сарлашкари 

бомањорати Юнони Ќадим буда, сарзамини Эрон, ќисман мамлакатњои 

араб, аз ќабили Миср, Сурия, Байналнањрайнро забт намуда, ба сўйи 

Њиндустон лашкар мекашад, гузошта шудааст. 

Дар боби «Дар њикояти гирдоби Искандар ва ѓанои марди аљамї» дар 

уќѐнус ду нуќтаи бањр, ки шадидтарин гирдоб ба вуќуъ меояд, инъикос 

гардидааст ва ањамияти хеле баланди иттилоотї дорад: «Ва дар ќурби ў 

кўњест, ки аз Муњит љаста ва њамчу манора рост дар њаво рафта ва ба 

Манораи Искандар ва Гирдоби Искандар мавсум шуда, чунки ѓайри Сикандар 

касе бадон љо нарасида ва агар расида, солим барнаѐмада» [157,с.196]. 

Аз матни боло маълум кардан мукин аст, ки њатто гирдобњои бањрї 

низ ба номи Сикандар гузошта шудааст. 

Ќустантания // Константинопол - ин шањр ба номи Константин яке аз 

императорони Византия гузошта шудааст. Муҳаммад Ғиѐсуддин дар шарҳи 

ин ном меорад: «Номи шањрест, ки он дорулмулки Рум аст (аз «Лубоб-ул-

албоб» ва «Муайид» ва «Ќомус» ва «Бурњон») [167,с.135]. 

Њамин тариќ, антропонимњои осори Ањмади Дониш бисѐр набуда, инњо 

номи шањрњое мебошанд, ки дар Русия ва Аврупо љойгир буда, ба номи 

волии он сарзамин гузошта шудаанд, яъне мансубияти антропонимњо 

маълум аст. Ташаккули ин антропонимњо дар заминаи наќши ашхос дар 

таърихи бунѐди давлат ва ѐ шањр ба вуљуд омада, дар асоси љузъњои 

маъмули топонимсоз сохта шудаанд. 

 

1.6. Астротопонимия 

Мавзуи нуљумшиносї дар фарњанги миллати мо таърихи хеле ќадим 

дорад. Анъанањои астрономияи Бобулї дар Эрон мавќеи бартаридоштаро 

ишѓол менамуданд - масалан, таќвими замони Њахоманишињо, ки дар 

катибањо сабт шуда буд, бо бобулї њамоњангї карда мешуд. Бо фармони 

аввалин њокимони сулолаи Сосониѐн осори юнонї ва њиндї оид ба 

астрономия ва ситорашиносї ба форсии миѐна тарљума шуданд. Дар 
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асрњои X-XII нуљумшиносї рушди худро идома дод. Абурайњони Берунї 

оид ба љанбањои мухталифи ситорашиносї як ќатор асарњо боқӣ 

гузоштааст ва сањми аслии Умари Хайѐм дар тањияи таќвими даќиќтар ба 

ҳамагон маълум аст. 

Дар аксари осори бадеии классикї онњо мазмуни ирфонї мегиранд. 

Њатто онњоро дар гузаштаи дур парастиш низ кардаанд ва ойинњои 

бостонии Мењрї ва Зарвонї дар гузашта далели ин иддао њастанд. Ин 

эътиќодњо то њол дар миллату ќабилањое, ки аз тамаддун дуранд, каму беш 

дида мешаванд . Аз як сў, медонем, ки адабиѐти њар љомеа аз нигоњи он, ки 

решааш дар фарњангу эътиќоди он љомеа дорад, табиатан оинаи тамоми 

дидгоњи афкор ва эътиќод ва ба ибораи дигар аст. эътиќоди он љомеа. 

Адабиѐти форсї аз ин ќоида истисно нест ва осори ин эътиќодњо дар он ба 

таври равшан мушоњида мешавад. 

Дар гузашта дар бархе аз фарҳангҳои кишварҳои мухталиф барои гурӯҳе 

аз ситораҳои равшан ва намоѐн, номҳои вижа истифода мешуданд. Дар 

забони форсии миѐна вожаҳои вижае барои ситораҳо ва донишҳои 

астрономӣ мавҷуд аст, ки бархе аз онҳо дар осори бозмондаи 

мутафаккирон ва адибон то ба мо расидаанд. Дарсади хеле зиѐди номҳои 

арабии ситораҳо тавассути тарҷумаи навиштаҳо аз як сӯ ба форсӣ ва аз сӯи 

дигар ба лотинӣ ба тамоми забонҳои аврупоӣ роҳ ѐфтанд. Шоирони 

форсизабон, ки мувофиќи замони худ маълумоти нуљумшиносї доранд, ин 

эътиќод ва достонњоро дар эътиќоди њар кас баѐн ва тавсиф кардаанд.  

Маҳз, дар бахши астронимика мафумҳои номҳои ҷурмҳои осмониро аз 

лиҳози луғат, баромади этимологӣ ва сохти грамматикӣ меомӯзанд. 

Астронимика (аз калимаи юнонии ἀζηήρ «ситора» + ὄνομα «ном») гирифта 

шуда, як ќисмати номшиносї мањсуб мегардад ва номњои љисмњои 

осмониро меомўзад. Баробари астрономика соњањои нуљумшиносї, 

мардумшиносї ва фолклор дар омўзиши  номвожањои хоси љисмњои 

осмонї  сањм мегузоранд. Дар номшиносї аз солњои 70-уми асри гузашта, 

таваљљуњ ба номвожањои хоси љисмњои осмонї оѓоз мегардад. Баробари 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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омўзиши номњои хос ба омўзиши номњои љурмњои осмонї низ дар 

забоншиносї рў овардаанд. 

Номвожањои хоси љисмњои осмониро аз лињози вожа метавон ба ду гурўњ 

таќсим намуд: куњна (то пайдоиши расадхонањо) ва нав (дар замони 

ташаккулѐбии расадхонањо). Аммо мантиќан агар андеша намоем, 

истилоњоти нуљумшиносї аз ќарнњои ќадим арзи вуљуд дорад, зеро инсон 

номвожањои хоси коинот офтоб, ситорањо ва моњро њамеша истифода 

мебурд. Њатто дар байни мардум чунин ривоят низ буд, ки гўѐ офтоб 

бародар асту моњтоб хоњари ўст. Дар мавриди ситорањо, офтоб ва моњтоб 

дар тамаддуни башарї ривояту афсонањои зиѐде мављуд аст. 

Астротопонимика - ќисмати астронимика буда, номњои муайяни 

ситораю сайѐрањоро меомўзад, ки дар навбати худ дар чанд асри охир як 

ќисмати муайяни љисмњои болои сайѐрањо хусусияти ѐддоштї дошта, ба 

номи ашхоси бузург, кишварњо ва шањрњо гузошта шудаанд ва дар коинот 

як сайѐраи хурд номи Тољикистонро дорад. 

Аммо барои илми номшиносї астронимика муайянтар аст, чунки 

тавассути он номњои ситорањо амиқан мавриди тањќиќ ќарор хоњад гирифт 

ва аз як тараф, таърихи пайдоиши номњо маълум хоњад гардид. Дигар 

хусусияти астронимика дар он аст, ки номњои љисмњои осмонї дар 

забонњои мухталифи дунѐ њар гуна истеъмол мегардад. Барои номшиносї 

муњим аст, ки баромади этимологии онро маълум созанд. Ин њам мусаллам 

аст, ки нуљумшиносї дар байни мардуми эронинажод таърихи куњан дорад 

ва дар таркиби матнњои адабиѐти форсу тољик истилоњоти хоси 

нуљумшиносиро дарѐфтан мумкин аст. 

Асарњои илмї-адабии Ањмади Дониш, ки бо унвонњои «Наводир-ул-

ваќоеъ», «Манозир-ул-кавокиб», «Рисола ѐ мухтасаре аз таърихи 

салтанати хонадони манғития», «Меъѐр-ут-тадайюн», «Аррисола фи 

аъмол-ул-кура», инчунин дар чандин дафтарњои мусаввада ва хотироти ў, 

ки ба мо расидаанд, аз љињати доираи мавзуот ва тарзу усули нави њалли 

масъалањои иљтимоию фалсафї ќиммат ва ањамияти нињоят бузурге 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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доранд, инчунин дар мавриди аҷсоми осмонӣ низ таҳқиқоту баррасиҳо ба 

чашм мерасанд. 

Дар «Наводир-ул-ваќоеъ» Аҳмади Дониш оид ба гардиши ситорањо, 

мавќеъ, ва аз тарафи дигар, дар осори бадеї-фалсафї ситорањо ва сайѐрањо 

бо хусусияти хоси худ тасвир шудаанд. Масалан, ду ситорае, ки њамчун 

истилоњ дар адабиѐти мо бештар ба назар мерасад, Саъд-ситораи нек ва 

Нањс-ситораи бад мебошанд. 

Дар насри Ањмади Дониш баробари тањќиќи илмии љирмњои осмонї 

њамчунин хосияти онњо низ шарњ дода шудаанд. Масалан, ду љињати Зуњра, 

ки њам сайѐраи саодат ва њам шодї аст. Дар баробари ин ситораи мазкур 

ба андешаи Дониш ситораи дини мубини ислом низ мебошад. Ва дигар, 

Миррих њам сайѐраи љасорат ва њам љанг дониста мешавад. 

«Ар-рисола фи аъмол-ул-кура» аз зумраи осори Дониш мебошад, ки 

мавзуи бањси асосии он дар мавриди гардиши сайѐра ва ситорањо аст. Дар 

«Наводир-ул-ваќоеъ» низ Дониш оид ба гардиши ситорањо, мавќеъ ва 

наќши гардиши онњо ба њаѐти инсонњо тасвир ѐфтааст. Дониш тавассути 

ситорањо ва њаракати онњо таќдири кишварњо ва инсонњоро муайян 

менамуд. Ањмади Дониш чун мунаљљим аз рўйи гардиши ситораҳо ояндаро 

пешгӯйӣ кардааст, ки ғолибан рост баромаданд. Дар боби «Дар (таъбири) 

руъѐи ҳоила, ки далолат бар ҳудуси воқеа мекард,имтиҳонро тақрир 

афтод» масъалаи фолкушоии Аҳмади Дониш тавассути гардиши ситораҳо 

ба назар мерасад. Дар ин фасл сайѐраҳо мансуб ба маҳалҳои гуногуни дунѐ 

зикр гардидаанд, амсоли Зуҳра – сайѐраи Мовароуннаҳр, Зуҳал - сайѐраи 

Ҳинд, Миррих - сайѐраи Туркистон, ѐ ин ки вақти муайян намудани 

мазмуни хоби дигар нишон медиҳад, ки дар хобаш оташеро мебинад «аз 

тарафи ҷанубӣ бархост ва ба самти шимолӣ бигузашт, ки фарқи сарам 

гармии онро эҳсос мекард [157,с.246 ]. 

Бояд гуфт, ки тавассути омӯзиши гардиши ситораҳо дар бораи оянда, 

рӯйдод ва сарнавишти одамон маълумот ба даст меоранд. Азбаскӣ ин усул 

бар пояи асосҳои илмӣ набуд, дар асри XVII аз илмҳое чун астрономия 
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ҷудо шуда буд. Вале имрӯз дар баъзе матнҳо ситорашиносӣ зери маҷмуи 

астрономия баррасӣ мешавад, ки аз ҷониби ҷомеаҳои илмӣ тасдиқ 

нашудааст. Дар ситорашиносӣ шахс бар асоси омӯзиши ситораҳо ва 

ҷирмҳои осмонӣ бо санаи таваллуди шахс маълумоте аз қабили шахсият, 

кайфият, завқ, гузашта, ҳозир ва ояндаро таҳқиқ ва пешгӯӣ мекунанд. 

Аҳмади Дониш ба ҳайси як донишманди ҳамадон дар насри бадеӣ-

фалсафияш аз номҳои ситораҳо истифода бурдааст. 

Дар «Наводир-ул-ваќоеъ» љисмњои осмонї ба гурўњњо таќсим 

гардидаанд: «5. Фалаки атлас, ки «арш» аст. 6. Курсї, ки «фалаки Савобит» 

аст. 7. Фалаки Зуњал, 8. Фалаки Муштарї. 9. Фалаки Миррих. 10. Фалаки 

Шамс. 11. Фалаки Зуњра. 12. Фалаки Аторуд. 13. Фалаки Ќамар 14. Аз 

кавокиб - Кайвон. 15. Бирљис. 16. Бањром, 17. Офтоб. 18. Ноњид. 19. Тир. 20. 

Моњ 21. Аз буруљ - Њамал. 22. Савр. 23. Љавзо. 24. Саратон. 25. Асад 26. 

Сунбула. 27. Мизон. 28. Аќраб. 29. Ќавс. 30. Љаддї. 31. Далв. 32. Њут» 

[158,с.33]. 

Дар «Рисола ѐ мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони манғития» 

номњои бурљњои дувоздањгонаро Аҳмади Дониш овардааст: «Љулуси ў бар 

тахти подшоњї дар явми якшанбе, чањордањуми раљаби санаи 1215, баъд аз се 

соат аз тулуи шамс, ба толеи бист дараљаи Љадї иттифоќ афтод. Миррих 

дар он шакл ба тарбеи Зуњал афтод ва рољеъ буд Зуњалу Муштарї дар Асад, 

раъс дар сеюм, ки бурљи Њут буд, воќеъ шуд. Ва ин шакл таќозо дошт, ки 

аскар дар айѐми ў орамида набошад ва мизољи умаро ба мизољи подшоњ 

мувофиќ набошад ва майли султон ба тоату афъоли хайр бештар бошад» 

[162,с.30]. 

Дар мавриди ба тахт нишастани амир Ҳайдар чунин ишора дорад: 

«Ҷулуси ӯ бар тахти подшоҳӣ дар явми якшанбе, чаҳордаҳуми раҷаби 

санаи 1215, баъд аз се соат аз тулӯъи шамс, ба толеъи бист дараҷаи Ҷадӣ 

иттифоқ афтод. Миррих дар он шакл ба тарбеъи Зуҳал афтод ва роҷеъ буд 

Зуҳалу Муштарӣ дар Асад, раъс дар сеюм, ки бурҷи Ҳут буд, воқеъ шуда. 

Ва ин шакл тақозо дошт, ки аскар дар айѐми ӯ орамида набошад ва 
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мизоҷи умаро ба мизоҷи подшоҳ мувофиқ набошад ва майли султон ба 

тоату афъоли хайр бештар бошад» [162, с.30]. 

Боиси тазаккур аст, ки доираи андешањои Дониш фаќат дар дарѐфти 

хатти тааллуќ доштани сайѐрањо ба ин ѐ он хусусияти заминї нигаронида 

нашудааст. Ањмади Дониш дар асари худ «Манозир-ул-кавокиб» ва 

«Наводир-ул-ваќоеъ» њодисањои табиии онро низ тањќиќ менамояд ва 

њамон тавре ки маълум аст, дар болои мадрасаи Мири Араби шањри 

Бухоро баромада, шабњо гардиши ситорањоро тањќиќ менамуд. Аз ҷумла, 

дар «Наводир-ул-вақоеъ» ин гуна ишора дорад: «Ва агар ба ҳудус ҷозим 

бошад, мебинад оламе фароху васеъ аст, солу моҳу шабу рӯз ба як наҳҷи 

воқеъ мегузарад ва халқе мутаоқиб меоянду мераванд ва ҳамин Офтоб аст, 

ки солҳо аз матлаи Ҳамал берун меояд ва ҳамин Моҳ аст, ки моҳҳо аз 

мағриби Мизон фурӯ меравад ва ҳеҷ афсурдагӣ ва мондагӣ дар даврони 

сипеҳр ва кавокиби он боздид намегардад» [157,с. 70]. 

Дар ин ҷо баъзе аз номвожањои љирмњои осмоние, ки дар «Наводир-ул-

ваќоеъ» оварда шудаанд, шарҳ медиҳем: 

Офтоб – номи сайѐра. Баромади этимологии вожаи офтоб ба забони 

тољикї тааллуќ дорад. Дар «Наводир-ул-ваќоеъ» хуршед низ истифода 

гардидааст. 

Бирљис - вожаи арабї буда, сайѐраи Муштарї (вожаи арабї), Њурмуз ва 

Юпитер низ меноманд. Ин сайѐраро ситораи Саъд, муборак ва ќозии фалак 

њисобидаанд. 

Моњ - вожаи хоси забони тољикист ва номи сайѐра аст, ки дар забони 

арабї ќамар гўянд. Ин сайѐра њамрадифи замин аст ва дар гирди он давр 

мезанад. 

Кайвон- вожаи хоси забони тољикист. Сайѐраи Зуњал, Сатурн, ки 

мутобиќи андешањои мунаљљимон дар осмони њафтум њаракат мекунад ва 

ситораи нањс номида шуда, ранги сиѐњ дорад. 

Бањром - вожаи тољикист ва дар адабиѐти форсу тољик ба маънои 

шамшер низ истеъмол мегардад. Ситораи Миррих (Марс) мебошад. Аз 
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рўйи аќидаи нуљумшиносон ин сайѐраи фитнаю љанг мебошад. Ањмади 

Дониш дар «Наводир-ул-ваќоеъ» онро махсуси мардуми турк медонад. 

Ноњид - вожаи хоси забони тољикист. Номи дигари сайѐраи Зуњра аст. 

Зуњра дар «Наводир-ул-ваќоеъ» ситораи дини ислом мебошад. 

Мизон - вожаи арабист ва номи бурљи дувоздањгона мебошад. Маънояш 

тарозу аст. 

Савр - вожаи арабист ва номи бурљи дувоздањгона мебошад. Маънояш 

гов аст. 

Парвин - вожаи хоси забони тољикист. Номи маљмуаи шаш ситораи 

бањамро меноманд. Ин ситорањо дар фасли зимистон аз аввали шаб намоѐн 

мегарданд. 

Аторуд - Уторид, ситораи маъруф, ки дар фалаки дуввум тобад ва онро 

дабири фалак гўянд: илму аќл ба ў таллуќ дорад. Ба форсї Тир меноманд. 

Њамал - номи бурљи аввал аз афлок, вожаи арабист ва маънои барраро 

дошта, шаклаш ба сурати меши нар аст ва рўзе ки Офтоб ба ин бурљ ояд, 

он рўзро рўзи Наврўз гўянд. 

Саратон – номи бурљи чањорум ва бурљи осмон, зеро ки он бурљ дар 

шакли саратон аст ва дар хонаи Ќамар. 

Љадї - вожаи арабист ва маънои бузѓоларо дошта, номи бурљи осмонист, 

ки наздики Ќутби Шимол аст. Номи дигари ин ситора Ќутб мебошад. 

Љавзо - номи бурљи осмонист, ки маънои гўспанди сиѐњ, ки миѐни он 

сафед аст ва ѐ ин ки гўспанди миѐни галаи гуспанди сиѐњро меноманд. Ин 

бурљ дар миѐни дигар бурљњо равшантар аст ва сураташ ба мисли марди 

дар курсї нишаста ва шамшердор мебошад. 

Асад - вожаи арабї буда, маънои шери дарандаро дорад. Номи бурљи 

дувоздањгона аст. 

Сунбула - маънои як хўша гандумро дошта, номи бурљи шашум аст ва 

монанд ба духтар мебошад, ки як дасти овехта ва як дасти сўйи боло дорад. 

Аќраб - бурљи њаштум аст ва маънои каждумро дорад ва маљозан маънии 

манњусро низ дорад. 

Ќавс - камоншакл мебошад ва бурљест, ки дар њавои абр зоњир мешавад. 
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Далв - маънои зарф аст ва номи бурљи фалак, ки Офтоб бар он таъсир 

гузорад. 

Њут – номи бурљи дувоздањум аз фалак, ки ба сурати моњист ва он хонаи 

Муштарист. 

Яъне, номвожањои асотирї дар осори Ањмади Дониш, махсусан рисолаи 

«Мунозир-ул-кавокиб» муфассал ба назар мерасад, ки тањќиќоти 

алоњидаро тақозо мекунад. 

Дар диаграммаи №1 шумораи умумии номњо аз рўйи навъ нишон 

дода шудааст, ки нисбат ба топонимњо шумораи антропонимњо дар 

осори тањќиќшаванда бамаротиб серистеъмоланд. 

Диаграммаи №1 

Топонимњо

Антропонимњ
о

296

176

Гурўњбандии номњо аз рўйи навъ

 

 

Хулосаи боби якум: 

Дар боби аввал муайян намудани проблемањои назари ономастикаи 

тољик ҳам дар умум ва ҳам аз вазифаҳои асосии кори тадқиқотии мо мебошад. 

Дар ин боб мо кўшиш намудем, ки фаркияти маъної ва хусусиятњои 

луѓавии антропонимњо, топонимњо, гидронимњо, оронимњо ва 

астронимњои осори бадеии Ањмади Донишро мавриди омўзиш ќарор 

дињем. Мусаллам аст, проблемањои ономастикаро олимони тољик бо 

љиддият аз солњои 60-уми асри XX мавриди омўзиш ќарор доданд. Ба 

шарофати кори онњо бисѐр љињатњои ономастикашиносї равшан гардид ва 
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дар ин замина ба омўзиши ономастикаи осори насрї низ роҳи наве кушода 

шуд. 

Маводи топонимї ва антропонимии осори бадеии Ањмади Дониш, ки 

дар натиљаи тањќиќу тањлили илмї муайян карда мешавад, барои афроди 

љуѓрофияшинос ва муњаќќиќони таърих кумаки амалї мерасонад. 

Антропониму топонимњои фаровони осори бадеии Ањмади Дониш дар 

шарњу маънидод, тањлилу тањќиќи масоили гуногуни решашиносї, 

вожашиносї, овозшиносї, грамматика ва дигар ќисматњои забоншиносї 

мадад мерасонанд. Шумораи антропонимњои содаи осори Ањмади Дониш 

зиѐд нестанд. 

Ањмади Дониш ба манбаи об - дарѐ ва рўдњои Мовароуннањр таваљуњи 

хосса намудааст. Дар насри Ањмади Дониш номи дарѐњои азими 

Мовароуннањр, мисли Амударѐ, Сирдарѐ, Зарафшон зикр гардидааст. 

Дар осори Ањмади Дониш њарчанд маводи оронимия кам бошад њам, 

аммо баъзе аз оронимњои Осиѐи Миѐна, аз љумлаи Дашти Ќипчоќ, Дашти 

Ќазоќ, кўњистони Фон, Кавказ, Бадахшон, Чўпон-ото зикр гардидаанд. 

Дар асар автоантроминимњои Фетербурх, Искандария, Кустантия ба назар 

мерасад, ки ба номи ашхоси таърихї гузошта шудааст. 

Ањмади Дониш чун мунаљљим дар осори фалсафиаш номњои љирмњои 

осмониро низ истифода намудааст ва мансубияти кишварњоро мутобиќи 

сайѐрањояшон зикр намудааст: Зуњра - сайѐраи Мовароуннањр, Зуњал - 

сайѐраи Њинд, Миррих - сайѐраи Туркистон. 

Мо дарѐфтем, ки номҳо дар фазои осори бадеии осори Аҳмади Дониш 

асосан маъмулӣ ва дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ то имрӯз 

маҳфузанд. 
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БОБИ II. 

ⱩАБАТӼОИ ЗАБОНИИ НОМВОЖАӼОИ ОСОРИ АӼМАДИ 

ДОНИШ 

2.1. Номвожањои эрониасос аз осори Ањмади Дониш 

Антропонимия. Тањќиќи «антропонимия» («anthropos» – «инсон» ва 

«onumа»- «ном», яъне номи одам) дар забонишиносии тољик њанўз аз 

солњои 60-уми асри ХХ ибтидо ѐфта, дар ин муддат осори зиѐде рољеъ ба 

ин масъала ба анљом расидааст. Ном дорои мафњуми хосса буда, дар 

забони форсї-тољикї бо дарназардошти таъсири воќеањои замонњои 

мухталиф, аз зумраи нуфузи дини ислом ба таѓйирот дучор гардидааст. 

Аз њамин хотир, дар адабиѐти классикии форсї-тољикї таъсирпазирии 

номњои арабї хеле зиѐданд. Агар ба навъи наср мутаваљљењ гардем, пас 

дарк намудан мумкин аст, ки ин таъсирпазирї дар насри воќеї ва 

фалсафї нисбат ба насри ривоятї бештар дида мешавад. «Наводир-ул-

ваќоеъ»-и Ањмади Дониш аз зумраи њамин гуна асарњост, ки муњтавои 

асар бањсњои мухталифи фалсафиро оид ба ќазо ва ќадар дар бар 

мегирад ва дар маљмуъ аз зумраи насри реалистии адабиѐти 

маорифпарварии тољик ба ҳисоб  мераванд. Омўзиши ному лаќаби 

ќањрамонњои адабиѐти бадеї ба хотири дарѐфти мавќеъпазирии исм дар 

адабиѐти бадеї муњим аст. 

Тањлили муќоисавии забон, расму оин, оини ќадимии эрониѐн аз 

ягонагї ва наздикии онњо гувоњї медињад. Омўзиш ва муќоисаи забонњо 

нишон медињанд, ки гурӯҳи забонњои эронї аз ибтидои пайдоиши худ ва 

аз нигоњи вожаҳои дастурї муштаракоти кофї доранд. Таѓйироте, ки дар 

грӯҳи забонҳои эронӣ дар тули рушди њазорсолаи худ, бахусус дар 

овозшиносї ва грамматика ба вуќуъ пайваст, бо омилњои гуногун ва 

падидањои фарњангї ва таърихї тавсиф шудааст. 

Номшиносӣ яке аз бахшҳои забоншиносӣ буда, ҷанбаҳои шаклӣ ва 

маъноии номҳои мушаххасро таҳлил ва баррасӣ мекунад. Истифодаи 
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номҳои мушаххас дар илмҳои гуногун, ҳамчун дониши байнисоҳавӣ дар 

соҳаҳои гуногун, аз қабили фалсафа, ҳуқуқ, ҷомеашиносӣ, психология, 

антропология, таърих, археология ва ғайра истифода мешавад. Номи ҳар 

як қаҳрамони асар метавонад якчанд маъно дошта бошад ва қисми 

муҳими эҷоди характерро дар бар гирад. Аз ин хотир, адибони ҳирфаӣ 

номи қаҳрамонҳои бадеии худро ҳадафмандона интихоб мекунанд ва 

барои ҳар интихоб далелу далел доранд. Ба ҳама маълум аст, ки ҳангоми 

интихоби номи персонажҳо нависанда ба таркиби фонемикӣ ва 

морфемикии онҳо, ки қодиранд, диққатро ҷалб намоянд, тобишҳои 

иловагии эмотсионалӣ ворид менамоянд. 

Аз нуктаи назари морфология ва семантика онимҳо вазифаи худро 

доранд ва ҳамчун як қабати беназире, ки дар васеъ намудани захираи 

луғат нақши ҳалкунанда мебозанд. Пас, номҳо худ афзалиятхои 

муаллифро ҳангоми эҷод ба таври равшан инъикос менамоянд. 

Воридгардии номњои хоси форсии ќадим дар осори бадеии Ањмади 

Дониш пеш аз њама тавассути «Шоњнома»-и Абулќосим Фирдавсї ба 

амал омадааст ва онњо зиѐд нест. 

Кова - ќањрамони «Шоњнома»-и Фирдавсї.Маънои он дар фарњангњои 

«Ѓиѐс-ул-луѓот» «шуљоъ» омадааст [167, с.158]. Дар забони пањлавї Кова 

шакли Kavagh-ро дорад. Дар «Авесто» таркиби Kavagh drafgha 

(дурафши ковиѐн) вуљуд дорад ва баъзе шарќшиносон аз њамин таркиб 

калимаи «кова»-ро ѐфтанї шудаанд, ки дуруст набошад, зеро «ковиѐн» 

марбут ба калимаи авестоии «kavi» («шоњ», «кай») мебошад. Дар 

«Наводир-ул-вақоеъ» омадааст: «Чунон ки Кова ва Яъқуби Саффор аз 

табақаи ҳаддодон ба пешаю ҳирфаи худ қаноат нанамуда, ба тақарруби 

мулук ва ҷамъияти аҷомир ба қаҳру бағӣ ва ғалаба соҳиби амру ҳукм 

гаштанд» [157, с.122]. 

Коваи Оҳангар як шахсияти афсонавӣ аст, ки бар зидди Заҳҳок 

шӯриши мардумӣ таъсис додааст. Рамзи ҳаракати ӯ дирафши ковиѐнӣ, 

пешдомани чарминаш, ки дар сари найза овезон буд, ба шумор меравад. 
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Исфандиѐр < aв. Spаntaiāta, Spandyāt > Spandyād > ф.м. Esfandiyār, 

ф.н. Esfandiyor «офаридаи муќаддас». Дар «Наводир-ул-ваќоеъ» номи 

Исфандиѐр зикр гардидааст: «Ва Рустам бо њама зўру ќувват дар чоњи 

шаѓот афтод ва Исфандиѐр бо њама сатвату шавкат ду дида ба хоки 

мазаллат нињод» [158,с.237] 

Кисро کسری (шакли арабишудаи Хусрав (Хисрав), лаќаби Хусрави 

Анўшервон, лаќаби подшоњони сулолаи Сосониѐн баъд аз Анўшервон. 

Ќандањор - яке аз вилоятњои Афѓонистон ва дар љануби ин кишвар 

шањри Ќандањор. Ќандањор ба ќавли О. Ѓафуров ба њудуди мулки 

Гандњра мавќеъ дошта, баъди истилои араб Ќандањор шудааст [36,131]. 

Нўшервон -// Нушервон // Анушер // Шервон < ф.м. Anu šakrvān // 

Anuširvān // Noširvān // Nušinrvān, ф.н. Anuširvān // Nušervon // Anušer // 

Šervon «равони љовидон», «руњи љовидон».Дар «Наводир-ул-ваќоеъ» 

номи Нўшервон зикр гардидааст: «Нӯшервони Одил, ки дар куфр мурд, 

дидандаш дар ҷойгоҳи сабзу хуррам. Пурсидандаш, ки «ин мақом ба чӣ 

ѐфтӣ?» Гуфт: «Бар муҷримон шафқат набурдам (мушфиқ будам) ва 

бегуноҳро наѐзурдам» [158,с.177]. 

Рустам < ав. Raostaхma, ф.м. ва ф.н. Rustam (аз raoi «болидан», 

«рустан», ва taхma «ќавї», «пањлавон»), маънои «ќавиљуссаи баланд» 

Симнон - номи мавзеъ, ки дар сарчашмањо мутазаккир ѐфтааст. 

Масалан, бино бар тавзењи «Ѓиѐс-ул-луѓот»: «шањрест миѐни Домѓон ва 

Хоруррай (аз «Лубоб-ул-албоб»-и Шайх Алоуддавлаи Симнонї, ки аз он 

љост)» [166,с.437]. 

Уш - шањре дар Ќирѓизистон ва ќирѓизњо онро Ош мегўянд. Дар ќадим 

тобеи Фарѓона будааст. Дувумин шањре, ки аз лињози нуфус дар 

Ќирѓизистон буда, илова бар ин, дар ин кишвар чун пойтахти љанубї 

муаррифї мегардад. Ањолии он беш аз 270 њазор нафар буда, 300 км 

дуртар аз шањри Бишкек воќеъ аст. Номи ин шаҳр дар Авесто зикр 

шудааст. 

https://www.vajehyab.com/?q=%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C
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Фаридун // Фрайдун < ав. Fraětaona, ф.м. ва ф.н. Faridun // Fraydun (аз 

аvr(i) «се» ва aětaona «айдун», «чунин») «се айдун». 

Фарғона. Аввал онро маъхуз аз калимаи скифњо (парикан) медонанд. 

В.В. Бартолд бар он андешааст, ки Фарѓона тањрифи калимаи тољикї 

парѓар-«доманаи кўњ» мебошад. Маънои дигарро Андреев С. пешнињод 

кардааст, ки «водии кўњи сарбаста» мебошад. Э. Грантовский онро аз 

калимаи «парак»- канораи забони пањлавї дониста, Пракан - кишвари 

канорї меномад [36,с.117]. 

Чаѓониѐн (Љаѓониѐн) - номи яке аз давлатњои ќадим дар Хуросону 

Вароруд, ки Шумон низ номида шуда, бархе аз муосирин бархато онро 

Шодмон гуфтаанд, ки иштибоњ асту бас. Дар моварои Суѓду Бохтар ва 

баъдтар дар ањди вусто аз мавзеъњои Тухористон будааст. Феълан, водии 

Њисор ва шањри Душанбе дар марзи Чаѓониѐн бунѐд шудааст. Дар аксар 

манобеъ чи таърихї ва чи адабї ва соири маводи хаттии ин вожа баррасї 

ѐфтааст. Масалан, дар «Њудуд-ул-олам» гуфта мешаванд, ки: «ноњиятест 

вайрон ва ноњияте бузург аст ва бисѐркишту барз. Ва барзигароне коњил ва 

љои дарвешон, валекин бо неъмати бисѐр аст. Ва мардумоне љангї ва 

диловар. Ва ин ноњият њавои хуш дорад ва замине дуруст ва обе гуворанда. 

Ва аз вай асб хезад андак ва љомаи пашмин ва палос ва заъфарони бисѐр 

хезад» [173, с.63]. 

Чаѓониѐн чун номи љуѓрофї аз нигоњи сохт сохта буда, аз ҷузъҳои чағон 

- номи мардуми чағониѐн ва ҷамъбандии он -ён таркиб ѐфта маънояш ҷойи 

зисти мардуми чағон аст. Дарѐе, ки аз ҳудуди давлати Чағониѐн мегузарад, 

ба ҳамин ном буда, дар асоси этноним ва гидроним шакл гирифтааст. 

Кошѓар - шањре дар Синсзян ва дар вилояти мухтори Уйѓури Љумњурии 

мардумии Чин. Ќошѓар ѐ Каршї - шањр дар ноњияи мухтори Уйѓуристони 

Чин-ѓар [Ќош+ѓар] Ба ќавли Њомидов Д.:   «љузъњои ќош//каш оѓўш ва ѓар 

тољикии ќадима таркиб ѐфта, ба маънои кўњ меояд ва маънои луѓавии ин 

гидроним аз дара ѐ оѓўши кўњдомани дарѐ аст. Ба таври дигар, дарѐи кўњї 

ва сарзамини кўњистон Ќашѓар, Ќошѓар, Кожѓар, Кошї шањрест дар ќисми 
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ѓарбии Чин дар ноњияи Мухтори Уйѓурњои Синтсзян, дар соњили дарѐи 

Ќашќар дар маркази воњаи калони назди доманаи љанубии куњњои 

Тиѐншон љойгир шудааст» [134,с.75]. 

Љамшед- Љамшед < ав. Yima хšaēta, ф.ќ.Yama хša, ф.м. ва ф.н. Jamšēd (аз 

Yima «њамзод», «љамъ» ва хšaēta «нур») айн. «њамзоди нур», «љамъи нур». 

Бузурљмењр//Абузарљмењр//Бузургмењр - аз љузъњои мустаќили «бузург» ва 

мењр» сохта шудааст.  

Зардўшт|| Зартушт\\ Зардуњушт \\- аз решањои зард ва ушт (уштур), яъне 

дорандаи ушури зард сохта шудааст.  

Кайќубод - аз љузъи «Кай» (ба маънои фарзанд) ва Ќубод - исми хос 

иборат мебошад. Кайхусрав аз љузъи «Кай» (ба маънои фарзанд) ва 

Хусрав-исми хос иборат мебошад. Дар умум аз авлоди Каѐнро 

мефањмонад. 

Њамзамон, дар насри Ањмади Дониш ду номи дигари хоси забони тољикї 

Бедил ва Шодмон низ ба назар мерасанд. Номњои тољикї бо гирифтани 

љузъњои арабї ва туркї низ вуљуд доранд: Шералихон. 

Њангоми муайян кардани љузъњои антропонимњои осори Ањмади Дониш 

маълум гардид, ки вобаста ба вазъ ва муњити нависанда номњои хоси 

забони тољикї камтар дар истеъмол будааст. 

Топонимия. Осори Ањмади Дониш ифодагари воќеоти таърихї ва 

иљтимої буда, дар он топонимњои хоси забони тољикї, арабї, туркї, 

юнонї ва русї ба чашм мерасанд. 

Аз даврањои хеле ќадим номи мавзеъњо бо номи ќавмњо, халќиятњо, 

кўњњо ва дарѐњо гузошта мешаванд. Топонимњои хоси забони тољикї низ 

баѐнгари таърихи ташаккулѐбї ва љойгиршавии мавзеъњои тољикнишин 

мебошанд. Ин шањрњо ва минтаќањо дар тули таърих дар тамаддуни 

љањонї маъруф гардидааст. Ќариб њамаи ин топонимњо дар сарчашмањои 

таърихї, љуѓрофї, адабї ва фарњангњо бинобар таърихи куњан доштан 

омадааст, аз љумла: 

Бадахшон - номи вилоят дар Хуросон ва феълан вилояти мухтор дар 

њайати Тољикистон.  
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Аллома Ањмади Дониш ин мавзеъро бо як нигоњи нек назар намуда, дар 

«Наводир-ул-ваќоеъ» чунин зикр менамояд: «Ва дар таворихи мо 

набиштааст, ки дар солиф замон лаъле аз кони Бадахшон ѐфтанд панљ ваљаб 

андар панљ ваљаб ва он дар хизонаи волии он љо буд» [157,с.149]. 

Баѓдод - машњуртарин шањр дар ањди бостон ва њоли њозир пойтахти 

кишвари Ироќи Араб аст. Таърихнависон Баѓдодро нишастгоњи 

Нўшинравони Одил гуфтаанд. Дар  «Ѓиѐс-ул-луѓот»-и Муҳаммад 

Ғиѐсуддин Баѓдод чунин шарҳ ѐфтааст: «номи шаҳр дар Ироқи Араб, ки 

дар асл Бағдод буд. Аз он ки пеш аз ин боғе буд, ки ҳар ҳафта Нушервони 

Одил дар он боғ ба доди мазлумон мерасид. Алҳол алифро соқит карда 

Бағдод мегӯянд (аз «Кашф» ва «Бурҳон» ва «Хиѐбон»): ва дар 

«Мусталаҳот» ба маънии кӯҳна ва хароб ва киноя аз пиѐлаи шароб, ки пур 

ва моломол бошад. Ва Бағдод ба истилоҳи лутиѐн шикамро гӯянд (аз 

«Шарҳи Гулкуштӣ»)» [166, с.137]. 

Балх - дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» номвожаи мазкур чунин шарњ гардидааст: 

«номи шањр аз Хуросон (аз «Бурњон» ва «Мунтахаб»); ва ба фатњатайн 

(яъне Балах) хондан хатост» [166,с.140]. 

Дар «Њудуд-ул-олам» дар мавриди мавқеи ҷуғрофии Балх маълумоти 

зерин ба назар мерасад: «шаҳре бузург аст ва хуррам ва мустақари 

хусравон будааст андар қадим ва андар вай биноњои хусравон аст бо 

наќшњо ва коркардњои аљаб ва вайронгашта. Онро «Навбањор» хонанд. 

Љойи бозаргонон аст. Ва љое бисѐр неъмат аст ва ободон ва боркадаи 

Њиндустон аст. Ва ўро рўдест бузург, аз њудуди Бомиѐн биравад ва ба 

наздики Балх ба дувоздањ ќисм гардад ва ба шањр фуруд ояд» [171,58]. 

Бохтар – номи давлат, ки дар «Авасто» зикр шудааст. Ба ќавли «Ѓиѐс-ул-

луѓот»: «ба маънии машриќ аксар аст ва гоње ба маънии маѓриб низ меояд. 

Ва лафзи бохтар мухаффафи боахтар аст. Ва ахтар офтобро гўянд ва моњро 

низ ахтар мегўянд; ва ба маънии мулки Хуросон ва навоњии Ќандањор (аз 

«Рашидї» ва «Бурњон» ва «Муайид» ва «Мадор» ва «Љањонгирї» ва 

«Кашф» ва «Шарњи Хоќонї») [167,179]. Бохтарро арабњо «умул - Булдон» - 
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«модари шањрњо» номидаанд. Ба ќавле маънои Бохтар аз ахтар гирифта 

шудааст [36,30]. 

Бухоро - номи шањр дар Суѓди ќадим ва имрўз яке аз вилоятњои калони 

Осиѐи Марказї. Ањмади Дониш худ зодаи ин шањри бостонї буда, яке аз 

тахаллусњои худро бо номи «Ал - Бухорї» низ ѐд менамояд. Дар «Ѓиѐс-ул-

луѓот» номвожаи мазкур чунин шарњ гардидааст: «номи шањр аз Турон: 

муштаќ аз бухор, ки ба маънии илм аст» [166,с.119]. 

Аз «Наводир-ул-вақоеъ»: «Он гоҳ сухан ба харҷу дахли Бухоро оварда 

пурсид, ки «мулки Бухоро чӣ миқдор замини обод ва солеҳи заръ дорад?»– 

Гуфтам: «Шарқан ва ғарбан тақрибан понздаҳ фарсах, шимолан ва чанубан 

ҳашт фарсах». – Гуфт: «Самарқанд?» – Гуфтам: «Сулсони он». - Гуфт: 

«Насаф?» – Гуфтам: «Нисфи он» [157,с. 148]. 

Гелон - Гелон ноњиятест људо миѐни Дайламон ва Љибол ва Озарбодогон 

ва дарѐи Хазарон. Ва ин ноњиятест бар сањро нињода Сапедрўд хонанд, 

миѐни Гелон бибурад ва ба дарѐи Хазарон уфтад. Ва ин Гелон ду гурўњанд: 

як гурўњ миѐни дарѐ ва ин рўданд ва эшонро «ин сўй рўдї» хонанд ва дигар 

гурўњ миѐни рўд ва кўњанд, эшонро «он сўй рўдї» хонанд [173, с. 83]. 

Ѓиждувон - номи ноњия дар Бухоро мебошад. 

Дамованд (форсї:دياوَد ) - шањри таърихї, маркази шањристони 

Дамованди устони Тењрон (аз 1936); Дар доманаи ќаторкўњњои Албурз 

ќарор дошта, номаш аз кўњи Дамованд бархостааст. Ањолиаш 56315 нафар 

(2012), бо лањљаи тотии забони форсї гуфтугў мекунанд. 

Дизах//Дизак – Номи ин шањр дар «Њудуд-ул-олам» чунин баррасї 

гардидааст: « шањракест, андар вай оби равон аст. Ва ба наздикии ў љоест 

Марсманда хонанд ва он љо дар њар соле як рўз бозор бувад, ки гўянд, он рўз 

дар он бозор афзун аз сад њазор динор бозаргонї кунанд» [173, с.64]. 

Дайлам - дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» дар мавриди номвожаи мазкур шарњ 

омадааст, ки «тоифаи маъруф; ва сахтї ва бало ва душманон ва гурўњ ва 

дуррољи нар (аз «Мунтахаб»); ва ба маънии касе, ки модараш аз Њабаш ва 

падараш аз турк бошад ѐ баръакс бувад (аз «Муайид» ва «Канз»); ва дар 

«Сирољ-ул-луѓот» навишта, ки делам (ба ѐ маљњул ва ломи мафтуњ) номи 

https://tg.wikipedia.org/wiki/Забони_форсӣ
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мулкест, ки мўйи мардуми он љо муљаъад бошад» [166,с.352]. Маънои 

луѓавии калимаи «Дайлам» дар «Фарњанги забони тољикї» «ѓулом», 

«банда», «хизматгор» маънидод шудааст [171,с.314]. 

Дањбед - яке аз мањалњои бузурги Самарќанд. 

Зобулистон –  Сиистон. 

Истахр - шањри номовар дар Эрон ва тибќи маълумоти «Ѓиѐс-ул-

луѓот»: «номи шањр, ки ќалъаи Форс аст, муарраби истахр, ки собиќ 

гузашт (аз «Лубоб-ул-албоб» ва «Бурњон»)» [166, с.66]. 

Исфањон - тибќи шањодати «Ѓиѐс-ул-луѓот»: «шањри машњур аз 

Эрон ва номи пардае аз мусиќї (аз «Лубоб-ул-албоб» ва «Бањори 

Аљам»)» [166,с.67]. 

Кармина. «Њудуд-ул-олам» дар бораи Кармина ин гуна маълумот 

меорад: «Кармина, Дабусї, Рабанљан шањракњоеанд андар Суѓд ба роњи 

Самарќанд. Ободон ва бонеъмат ва обњои равон ва дарахтон [173,с. 62].  

Ќањистон// Кўњистон - шањр дар Эрон. 

Кеш-// Нахшаб - шањр дар Узбекистон, Шањрисабзи имрўза.    

Кирмон - номи шањри маъруфи Эрон «Ѓиѐс-ул-луѓот» дар ин маврид 

зикр мекунад: «номи шањрест аз Порс (аз «Латоиф»); ва дар «Музил» 

навишта, ки ба фатњи аввал (яъне Кирмон) аст ва гоње билкаср (яъне 

Кирмон) ояд. Фарши он љо баѓоят нафис бошад ва зираи сиѐњ аз навоњии 

он хуб ба њам расад» [167,с.166]. 

Кобул – дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» чунин ишора ба назар мерасад: «номи 

шањре аз билоди шимолии Њиндустон муттасили мулки Турон (то лафзи 

шањре аз «Бурњон» аст) аст» [167, с.156]. «Њудуд-ул-олам» низ дар бораи 

Кобул чунин овардааст, ки ўро њисорест муњкам ва маъруф ба устуворї. 

Ва андар вай мусалмононанд ва њиндувонанд ва андар вай бутхонањост. 

Ва ройи Ќиннављро мулк тамом нагардад, то зиѐрати ин бутхона 

накунад. Ва ливои мулкашин љо банданд» [173, с.61]. Ањмади Дониш  

њангоми шарњи сиѐсии вази Афѓонистон тањаккур менамояд: «Ва аз осору 

иморати ин воќеа буд, инќилоби давлати Шералихони Кобулї ва истилои 
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фарангї дар Кобул. Ва то њол ѓубори фитна аз диѐри Њинд бардошта 

нашудааст» [158, с.249]. 

Ќазвин - номи шањрест аз Эрон дар Ироќи Аљам [167, с.134].   

Марв - номи шањри ќадим дар Хуросон. Дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» чунин 

маълумот дида мешавад: «бар вазни савр;номи шањрест аз Хуросон; ва 

номи гиѐњест хушбўдор (аз «Бурњон») [167, с.254]. Марбут ба калимаи 

«марѓ» - алафзор мешуморанд. 

Мочин - он тарафи кишварњои Чин, яъне мо - ба маънии он тараф 

омадааст. Ањмад Дониш бинобар зиѐд будани њамсуњбатонаш дар 

мањфилњо оид ба вазъи љањон иттилоот дошт ва дар ин маврид дар 

«Наводир-ул-ваќоеъ» дидан мумкин аст: «Ва адади халоиќи Осиѐ, ки 

Эрону Турон, Чину Мочин, Њиндустону Арабистон ва Шом ва баъзе 

билоди Рус ва Туркистон аз ин њисса аст, шашсад миллион ба тахмин 

пайваст» [157,с.194]. 

Нишопур – номи шањри маъруф дар Хуросони Эрон. 

Нахшаб - номи шањр дар Бухоро. Ањмади Дониш роҷеъ ба Нахшаб 

дар «Наводир-ул-ваќоеъ» хотироти сафарашро овардааст: «Ва ман дар 

њине, ки тасаввури имороти импиротури Рус кунам, њам дар он њол он 

имороти Бухоро ва Самарќанд ва Кеш ва Нахшаб маа фаршу палос ва 

асбобу адавоти њар кадом љо ба љо дар назарам њувайдо будааст, ба шакле, 

ки офтоб њамчунин, дар нимрўз бар иморот афтад ва сояњо бар замин 

афтода, агарчи ин иморатро дар рўзи абр дида бошам» [157,с.72]. 

Омул - номи шањр дар Эрон. Ба ќавли муаллифи «Ѓиѐс-ул-луѓот» 

Омул: «номи шањре аз Мозандарон (аз «Бурњон» ва «Мадор» ва «Сирољ-

ул-луѓот» [166,с.28]. 

Порс - номи њудуд, ки арабњо Форс номанд. «Ѓиѐс-ул-луѓот»: «ба 

маънии мулки Форс, ки мавсум аст ба номи Порс ибни Пањлав ибни Сом 

ибни Нуњ алайњиссалом, зеро ки дар тасарруфи ў буд. Ва дар ќадим 

тамоми Эронро Порс мегуфтанд. Ва њоло чанд шањр аст? Шероз ва Язд 

ва Кирмон ва Байзо ва Истахр ва Фирўзобод ва Гозарун (аз «Кашф» ва 
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«Бурњон» ва «Рашидї» ва «Хиѐбон» ва ѓайри онњо); ва Порс дар туркї 

паланги дарандаро гўянд (аз «Фирдавс-ул-луѓот»)» [166,с.158]. 

Рай - номи шањр дар Эрон. Таърихи Рай ба замони қабилаҳои 

ориѐӣ рост меояд ва Рай аз ҳама шаҳрҳои Эрон бузургтар буд. Рай ба 

маънои аслии он шаҳри шоҳона аст. Сокинон ва мардуми Райро Розй 

меноманд  Рай дар бахше аз даврони Зиѐиѐн ва Салчуқиѐн пойтахти 

Эрон буд. Дар тӯли таърих ин шаҳр бо номҳои гуногун, Ракс, Рагс, Рага, 

Раге, Аршакия, Рам Ардашир, Умм-эл-Балад, Рай-Шаҳр, Шайх Ал-

Балад ва Муҳаммадия ном бурда шудааст, ки Рай бо яке аз ин шаҳрҳо 

алоқаманд буд Таърихи сукунат дар ин шахр ба соли 8000 пеш аз мелод 

рост меояд. Ҳарчанд Рай ҳамеша яке аз шаҳрҳои муҳимми Эрони 

бостонӣ маҳсуб мешуд, аммо ҳеҷ гоҳ пойтахти Эрони бостонӣ 

нашудааст. 

Самарќанд - номи шањри ќадим дар Суѓд, ки пештар Мароќанд ва 

аз он њам ќадимтар Афросиѐб ном дошта ва макони маъмурияти 

Афросиѐб будааст. Муҳаммад Ғѐсуддин дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» чунин 

ишора дорад, ки: «муарраби Самарќанд; соњиби «Муайид» ва «Кашф» 

навиштаанд, ки дар «Таворихи Табарї» марќум аст, ки Самар номи 

подшоње ба забони туркон шањрро гўянд; ва маънии таркибии он шањри 

Самар аст, тамма каломуњумо. Ва Ибни Халликон дар «Таворих»-и худ 

ва Шарешї дар «Шарњи Маќомоти Њарирї» навиштаанд, ки ганд (ба 

кофи аљамї) ба маънии хароб ва Самар номи подшоњ шањреро хароб 

карда буд, лињозо он шањрро Самарганд гуфтандї» [166,с.435]. 

Суѓд – номи яке аз чањор давлати ањди бостони сарзамини тољикон, 

ки дар Авасто сабт шудааст. Дар  «Њудуд-ул-олам» маълумоти фавқ ба 

назар мерасад: «ноњиятест, ки андар навоҳии машриқ ҷое нест, аз он 

хуррамтар, бо обҳои равон ва дарахтони бисѐр ва ҳавое дуруст ва 

мардумоне меҳмондор ва омезанда ва неъмате фаррох ва ободон ва 

мардумони нарми диндор бисѐранд» [173, с. 62]. 
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Сиистон//Сиљистон/ //Сагистон //Созистон – шањре, ки Бањром сохта 

буд. Номи вилоятест аз Хуросон, ки дар њоли њозир ба Афѓонистон 

шомил аст. 

Субах - Топоними Субах дар «Њудуд-ул-олам» дар шакли Сунах 

оварда шудааст:«Сунах Сунаљ (Субах, Сунах) шањракест аз Нахшаб» 

[173, с.19]. 

Чањорљўй - минтаќае дар Туркистон бо номи Туркманобод. Дар 

«Таърихи Бухоро»-и Наршахї чунин андеша ба чашм мерасад: «Ва 

Абумуслим, рањматуллоњ, аз Марв берун омад ва аз роњи Омўй ба як 

манзил ба Ќашмиз лашкаргоњ зад» [71,с.55]. 

Табаристон - номи асримиѐнагии минтаќа (IX-XII), воќеъ дар 

соњилњои бањри Каспий ва њоло марзи Љумњурии исломии Эрон. Аз асри 

XIII инљониб чун Мозандарон машњур мебошад. Дар ањди силсилаи 

Сомониѐн минтаќаро њокимони мањаллї идора мекарданд. Дар ахири 

садаи XVI силсилаи мањаллї бинобар ба њокимият расидани шоњ Аббоси 

аввал аз њукумат барканор шуда, минтаќа ба њайати Сафавињо шомил 

мегардад.  

Табрез - номи шањр дар Озарбодагон, ки вилояте дар Эрони бостон 

буд. «Ѓиѐс-ул-луѓот»: «номи шањрест дар Озарбайљон, дар иќлими 

панљум; Ва мардумони он љо аксар оњангаранд. Ва Љалолуддини Суютї 

дар «Лубоб-ул-албоб» навишта, ки Тибрез (билкаср) шањрест ќариби 

Озарбойљон ва ин муарраби он аст» [167, с.179]. 

Тирмиз - номи шањр дар њудуди Тањористон ва феълан вилояте дар 

Осиѐи марказї. Дар «Њудуд-ул-олам» оид ба Тирмиз чунин маълумот 

дода шудааст, ки: «шањрест хуррам ва бар лаби рўди Љайњун уфтода ва 

ўро ќуњандизест бар лаби рўд. Ва ин шањр боргањи Хатлон ва Чаѓониѐн 

аст. Ва аз вай собуни нек ва бўрѐи сабз ва бодбизан хезад» [173, с. 63]. 

Тўс – номи шаҳр дар Хуросон  ва мутобиқи ахбори Муҳаммад 

Ғиѐсуддин дар «Ѓиѐс-ул-луѓот»: «шањрест дар Хуросон ва номи шахсе (аз 

«Рисолаи муарработ»)» [167, с.30]. 
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Муаллифи «Њудуд-ул-олам» чунин маълумот додааст, ки «Тўс 

ноњиятест ва андар вай шањракњост чун Турон ва Навќон, Баждеѓур 

(Баруѓун), Ройгон, Банвода. Ва андар миѐни кўњњост. Ва андар кўњњои 

вай маъдани пирўза аст ва маъдани мис аст ва сурб ва сурма ва шаба ва 

деги сангин ва санги фасон ва шалворбанд ва љўраб хезад. Ва ба Навќон 

марќади мубораки Алї ибни Мўсон ар-Ризо аст. Ва он љо мардумон ба 

зиѐрат шаванд ва њам он љо гўри Њорунаррашид аст. Ва аз вай деги 

сангин хезад» [173, с.54]. 

Фалѓар - ноњия дар вилояти Суѓди Тољикистон. Он дар њуљљатњои 

суѓдї ба номи Парѓар дучор мешавад, ки маънояш кўњистон аст. 

Таќрибан аз асри XVII Парѓар бо номи Фалѓар ѐд мешавад. Мувофиќи 

маълумотњо сарњади ѓарбии Фалѓар то Дашти Ќозї тул мекашид. Дар 

шимолу шарќ дењањои Шамтич ва Дарѓ Фалѓарро аз Мастчоњ људо 

мекарданд. Њудуди он дар шимол то аѓбаи Шањристон, дар љануб то 

аѓбаи Анзоб кашол меѐфт. 

Фаранг - номи ќораи Аврупо ва дар осори хаттии ба форсї-тољикї 

мањфузмонда номи ќитъаи Аврупо ва ањѐнан номи Фаронса. Дар «Ѓиѐс-

ул-луѓот» чунин маълумот ба назар мерасад: «номи мулки маъруф; ва 

киноя ба маънии сабењ ва сифед ва пурнур (аз «Шарњи Гулкуштї»)» [167, 

с.102]. 

Ањмадмахдум пас аз базми пурраи туйи Мария дар васфи ин туй 

шеъре месарояд ва меорад, ки «Ва дар ваќте ки аз Фетербурх ба Маскав 

меомадем, ба таќозои мутарљим дар арзи роњ, ки наваду ду фарсанг буд, 

ба чањордањ соат ќатъ кардем сурати базми туи импиротур дар риштаи 

назм даромад ва онро ба лафзи русї тарљума намуда, ба њамаи 

Фарангистон дар рўзномањо бурданд» [157, с.184]. 

Фарѓона - Дар «Њудуд-ул-олам» зимнан рољеъ ба Фарѓона 

омадааст: «Фарѓона ноњиятест ободон ва бузург ва (бо) неъматњои бисѐр 

ва андар вай кўњ бисѐр ва дашт ва шањрњову обњои равон ва дари 

Туркистон аст. Ва он љо бардаи бисѐр уфтад турк. Ва андар кўњњои вай 

маъдани зару сим аст бисѐр ва маъдани мису сурб ва навшодиру симоб 
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ва чароѓсангу санги пойзањр ва санги миѓнотису доруњои бисѐр аст. Ва 

мулуки Фарѓона андар ќадим аз мулуки атроф будандї ва эшонро 

«дењќон» хондандї» [173, с.65]. 

Фороб – Муҳаммад Ғиѐсуддин ингуна шарҳ овардааст: «шањрест 

дар навоњии Туркистон, он тарафи оби Сайњун, мавлиди муаллими сонї, 

Шайх Абунасри Форобї ва ин фороб шањрест дигар сивои Форѐб (аз 

«Сирољ» ва «Мунтахаб» ва «Лубоб-ул-албоб» ва «Бурњон»)» [167, с.95]. 

Форс//Фурс- номи миллат, минтақаи калон, к метавон муродифи 

онро Эрон гуфт. Форс қаблан порс буда, дар зери таъсири забони арабӣ 

форс гардид. Сарчашмаҳои замони тоисломӣ порсро ишора намудаанд. 

Хазар – номи минтақа дар шимоли Туркистон ва номи баҳр дар 

Осиѐи Миѐна, ки айни замон адади асосии он зушкида аст. 

Хатлон//Хуталон - номи минтаќаи азим дар Хуросони бузург аст. 

Имрўз номи вилоят дар Љумњурии Тољикистон мебошад. Дар «Ѓиѐс-ул-

луѓот» ин вожа чунин баррасї ѐфтааст: «вилоятест аз Бадахшон ва баъзе 

ањли вожа навиштаанд, ки вилоятест ба Туркистон ќариби Балх (аз 

«Бурњон» ва «Љањонгирї» ва «Рашидї» ва «Муайид» ва ѓайра), шањри 

дигар аст ба Мовароуннањр («Мунтахаб» ва «Лубоб-ул-албоб») ва ба 

маънии фиребанда ва мансуб ба Хуталон ба маънии аспи хуб меояд» 

[166,с. 295]. 

Ховар –«нур», «офтоб», номи Худои неъмат ва фаровонии ориѐни 

ќадим ва маънои машриќҳам ифода мекунад.   

Хоразм – номи давлати бостонӣ ва номи музофот дар замони 

муосир.  

Хоразм як воҳаи бузургест, ки дар ғарби Осиѐи Миѐна ҷойгир буда, 

дар шимол бо баҳри Арал, дар шарқ бо биѐбони Қизил, дар ҷануб бо 

биѐбони Қарақум ва дар шарқ бо Эстҷурт ҳамсарҳад аст. Наршахї дар 

«Таърихи Бухоро» рољеъ ба Хоразм иттилооти муфассал дода, онро аз 

ањди бостон медонад.Чун номи давлат дар ањди бостон, ки дар китоби 

«Апастак» матрањ шуда, маънии луѓавии он «замини боровар» мебошад. 
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Алњол вилояти Хоразм яке аз минтаќањои маъмурии Осиѐи марказї 

мебошад. Маркази маъмурии ин вилоят шањри Урганљ аст. Истилоњи 

Хоразм бори аввал дар китоби зартуштиѐни ќадим «Абасто» вомехўрад. 

Вожаи Хоразм дар тарљима аз забони хоразмї ба маънии «Заминњои 

корам» далолат менамояд» [ 70,с.12]. 

Хуросон -исми манотиќи калонро гўянд, ки дар он тамаддун дар 

ќиѐс бо дигар минтаќањо бештар рушд кардааст. Њоло дар њудуди 

Хуросон Љумњурињои исломии Эрону Афѓонистон ва ќисмати љанубии 

Тољикистон ташкил ѐфтааст. Дар «Ѓиѐс-ул-луѓот»дар шарҳи Хуросон  

омадааст, ки: «номи мулке дар Эрон ва дар асл ба маънии машриќ. Чун 

вилояти Хуросон аз Форсу Ироќ ба тарафи машриќ воќеъ аст, лињозо ба 

ин исм мавсум шуд (аз «Љањонгирї» ва «Бурњон» ва «Сирољ»); ва номи 

пардае аз мусиќї» [166, с.301]. 

Аз «Наводир-ул-вақоеъ»: «Ман дар бадви ҳол аз Хуросон барои 

тиҷорат ва таҳсили мол ва таламмузи забони фаранг ва немиса ба Порис 

рафтам ва дар он ҷо як-ду сол иқомат варзида, баъд аз фироғ аз такопӯи 

раста ва бозор соате ба дабиристон рафта ба истилоҳи забони фаранг ва 

тариқи савдо ва муомалот вуқуфи куллӣ ҳосил кардам, чи тиҷорат дар 

Фарангистон мухолатат ба он қавм бе забондонӣ мӯҷиби зиѐну зарар ва 

офат аст» [157,с. 147]. 

Хутан - номи шањре аз Чин ва дар сарчашмањо бештар тарѓиб 

шудааст. Ба шањодати муаллифи «Ѓиѐс-ул-луѓот»: «номи шањр дар 

њудуди Чин (аз «Мунтахаб» ва «Латоиф» ва «Сурурї»)» [166, с.294]. 

Мусаннифи «Њудуд-ул-олам» низ дар васфи Хутан нигошта аст: 

«Хутан миѐни ду рўд аст. Андар њудуди вай мардумонанд вањшї ва 

мардумхор. Ва бештарини хостаи эшон ќаз аст. Ва малики Хутанро 

њайате бузург аст, хештанро «азим-ут-Турк ва-т-Таббат» хонад ва бар 

њадде аст, ки миѐни Чин ва Таббат аст. Ва ин малики Хутанро хасиѐнанд 

бар њама аъмоли ў муваккал. Ва аз ин шањр њафтод њазор марди љангї 

берун ояд. Ва санги яшм аз рўдњои Хутан хезад» [173, с.39-40]. 
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Њирот - номи шањр ва манотиќи азим дар Хуросон мањсуб мешавад. 

Феълан дар њайати Љумњурии исломии Афѓонистон шомил аст. Ин шаҳр 

пас аз Кобул дуввумин шаҳри сераҳолӣ дар Афғонистон маҳсуб мешавад 

Аз ин шаҳр дарѐи машҳури Ҳарируд мегузарад. Ва ба далели он ки дар 

тӯли таърихи ин шаҳр ҳамеша бахше аз Шоҳигарии Хуросон маҳсуб 

мешуд ва зери таъсири фарҳангиву таърихии Хуросон қарор дошт, имрӯз 

ин шаҳр бо номи гавҳари Хуросон маъруф аст. Сокинони аслии ин шаҳр 

мардуми тоҷиканд Ин шаҳр бо манораҳои бошукуҳ ва меъмории худ 

машҳур аст. Ҳирот яке аз марказҳои бузурги таълимӣ маҳсуб мешуд.  

Љелон - шакли арабишудаи Гелон ва номи шањрест дар Порс ва 

тибќи маълумоти «Ѓиѐс-ул-луѓот» Љелон: «номи мулкест ва дењест 

наздики Баѓдод ва онро Љил низ гўянд» [166, с.254]. 

Чин/Хито/Хитой - номи давлати маъруф, ки баѓоят машњур будааст. 

Њоло мансуб ба Љумњурии халќии Чин аст. Дар сарчашмањои порсї Чин 

ба маънии манотиќест, ки он љо аќвоми гуногун рањли иќомат гузидаанд. 

Масалан, дар осори бузургони илму адаби тољику форс Чин дар маънии 

њамсояи сарзамини мо баррасї шуда ва аммо имрўз Чин васеътар дарк 

карда мешавад. Мусаннифи гумноме, ки китоби «Њудуд-ул-олам» – ро 

боќї гузоштааст, дар тасвиру тавсифи вожаи Чин хато накардааст, 

чунки ў он мавзеъњоро тасвир сохтааст, ки воќеан марзи имрўзаи Чинро 

дар бар кардааст: «Чинистон ноњиятест, ки машриќи ў дарѐи уќѐнуси 

Машриќист ва љануби вай њудуди Воќвоќ ва кўњи Сарандеб ва дарѐи 

Аъзам ва маѓриби вай Њиндустон ва Таббат аст ва шимоли вай њудуди 

Таббат ва Туѓузѓуз ва Хирхиз. Ва ин ноњиятест бисѐрнеъмат, бо оби 

равон» [173, с.38]. 

Дар «Наводир-ул-ваќоеъ»-и Аҳмади Дониш Чин ҳамчун як 

кишвари азиме ѐд шудааст: «Ва адади халоиќи Осиѐ, ки Эрону Турон, 

Чину Мочин, Њиндустону Арабистон ва Шом ва баъзе билоди Рус ва 

Туркистон аз ин њисса аст, шашсад миллион ба тахмин пайваста» 

[157,с.194]. 
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Љурљон//Гургон- номи шањри ќадим ва шакли арабигардидаи 

Гургон аст. Шаҳрест дар шарқи шимоли Эрон ва маркази Гулистон .Ба 

арабӣ онро Ҷупҷон гуфтаанд. 

Эрон – шакли таѓйирхўрдаи Ориѐн, ки дар «Апастак» омада ва 

масоили буду боши аќвоми ориѐиро баррасї менамудааст. Дар 

сарчашмањои юнонї ин давлат Порс номида шудаанд. Фаќат дар садаи 

гузашта Порс бо Эрон табдил меѐбад. 

Дар «Рисола ѐ мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони мангит» 

номи Эрон бо овардани ҳаводиси таърихӣ зикр гардидааст: «Тафсили ин 

аљмол он ки баъд аз љулуси Носируддин (шоњ) ба тахти Эрон Шоњрух ном 

писари амми ў аз Тењрон љалло шуда, ба Бухоро омад» [162, с.45]. 

Топоними Эрон аз љињати сохт сода мебошад ва шакли 

таѓйирѐфтаи «ориѐн» ва «Эронзамин» дар сарчашмањои хаттии ќадим ба 

хусус «дар Авасто «Aryanam vayjah» (пањнои Ориѐно-Эронзамин) дар 

матнњои њахоманишии форсии ќадим «ariya», дар навиштањои юнониѐн, 

аз љумла Њеродот-«Apizantoi» (arya+zanti-ќабоили ориѐї), Птоломей 

«Apaikai» (arya+ka-ориѐн), дар Страбон «Apiavns» (ariyan-ориѐиѐн) сабт 

гардида, ин калима ба мардуми таърихиву покнажодї шањрнишини 

эронитабор далолат мекунад ва онро бештари олимон сарзамини 

озодагон, порсоѐн, мутамаддин ва кишвари озод гуфтаанд. 

Эрон [Īrān] дар сангнавиштањои хати мехии ањди њахоманишї ба 

тариќи зайл шарњ ѐфтааст: Дар форсии бостон Ariy-«ориѐї», дар 

санскрит aryā-«наљиб, шариф», ав.airya њамчунин, ariya-«ба ориѐї, ба 

забони ориѐї». Ин вожа дар таркиби чанде аз номњои форсии бостон низ 

ба кор рафтааст [91.с.160]. Њамчунин, истилоњи «эронї», «Эрон», 

«ориѐн», «Ориѐн» аз «ariya» гирифта шуда, ба маънои «озод», «озода», 

«асилзода» ва «порсо»-ву «шариф» аст ва ба аќвоми соњибфарњанг ва 

созанда далолат мекунад. Мафњуми «Эрон» (Ориѐн) таърихан фарогири 

сарзамини бузургу пањновари мардуми эронитабор будааст, ки 

маъмулан ќисмати асосии Осиѐи Марказї ба он шомил будааст [69, с.14].  
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Шероз – шањре ќадим ва фарњанговар дар ќуруни вусто, ки аз он љо 

мутафаккирону донишмандон бархостаанд. Дар Эрон шомил буда, аз 

дерзамон машњуру маъруф будааст. Номи Шероз дар китобҳо ва асноди 

таърихӣ бо номҳои мухталифе чун «Тирозиѐн», «Шерозиҳо» ва «Широз» 

сабт шудааст. Шероз дар даврони Умавиѐн ба макони кунунии худ 

кӯчонида шуд ва бар ивази тахриби Истахор - пойтахти қадимии Форс 

обод шуд. Ин шаҳр дар даврони Сафариѐн, Бойиѐн ва Зандиѐн пойтахти 

Эрон буд. Шероз аз сабаби маркази нисбатан мутамарказ будани худ дар 

минтақаи ҷануби Загрос ва дар минтақаи нисбатан ҳосилхез ҷойгир 

буданаш, муддати тӯлонӣ як макони табиии табодули молҳои маҳаллӣ 

байни деҳқонон, қабилаҳо ва бодиянишинҳо буд. Аксари мардуми 

Шероз форсизабонанд ва бо лаҳҷаи шерозӣ ҳарф мезананд. Аввалин 

зикри номи Шероз дар лавҳаҳои гили эламӣ ба соли 2000 пеш аз милод 

рост меояд. Дар «Наводир-ул-вақоеъ» омадааст:«Дар ин боб яке аз 

ошноѐни ман ҳикоят кард, ки яке аз маорифи Шероз шахсе бо ман сари 

улфат ва мувофақат дошт» [157,с.220]. 

Юнон - номи давлат дар Аврупо, ки таърихи ќадима дорад. Дар 

«Ѓиѐс-ул-луѓот» љињати шарњи Юнон чунин тафсилот мављуд мебошад: 

“мулкест дар иќлими панљум, дохили Рум, ки ба номи Явнон ибни Ёфис 

ибни Нуњ обод шуд» [167,с.416]. Юнон шањре буд аз ин Асинос (Отин) 

андар ќадим ва њама њакимон ва файласуфон аз ин ноњияти Асинос 

хостаанд. Юнон - кишвари эллинњо ном дорад [36,с.129]. 

Аз «Наводир-ул-вақоеъ»: «Ва гӯянд саканаи ин шаҳр ба ҳасби 

ҷамъият ва ашхос аз тамоми мардуми Рум ба ду мартаба бештар аст ва аз 

Порис ду сулс ҷамъияташ зиѐдатӣ дорад ва аз тамоми мардуми Хито ба 

як рубъ бешӣ дорад ва ба се баробар зиѐдат аз тамоми мамлакати Юнон 

аст» [157,с. 133]. 

Сарзамини Юнон дар ҷануб ва шарқ бо баҳри Миѐназамин иҳота 

шудааст ва дар ғарб бо баҳри Юнон ва баҳри Критан маҳдуд аст. 

Пойтахт ва бузургтарин шаҳри ин кишвар Афина буда, забони расмии 
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он юнонӣ аст. Юнон дар арсаи чахон таърихи хеле дуру дароз ва 

дурахшон дорад. Ин кишвар гаҳвораи фарҳанги Ғарб маҳсуб мешавад. 

Юнон дорои таърихи вижа ва пурбор ва мероси фарҳангие мебошад, ки 

ба Африқои Шимолӣ ва минтақаи Ховари Миѐна ба таври назаррас 

таъсир мерасонад ва сохтори бунѐдии фарҳанги Аврупо ва он чизе, ки 

имрӯз Ғарб номида мешавад, ҳисобида мешавад. Дар маҷмуъ, фарҳанги 

юнонӣ дар фарҳанги Аврупои имрӯза хеле муассир ҳисобида мешавад . 

Чоч – номи ќадимии шањри Тошканд, ки феълан пойтахти 

Узбакистон аст.   

Њамчунин, дар китоби Наршахї низ омадааст: «Ва њар соле бад ин 

бозор дањ њазор кас беш њозир омадї аз бозургонон ва асњоби њавоиљ чунон 

ки аз Фарѓона ва Чоч ва љойњои дигар биѐмадандї ва бо манфиати бисѐр боз 

гаштандї. Ва бадин сабаб ањли ин дења тавонгар будаанд ва сабаби 

тавонгарии эшон кашоварзї набудааст» [70,с.15]. 

 

2.2. Масъалањои назарии вожагони иќтибосї 

Раванди ворид шудани унсурњои луѓавї аз забонњои дигар иќтибос 

гирифтан низ меноманд, бо ду роњ сурат мегирад: 1. мустаќим; 2. 

ѓайримустаќим. Дар иќтибосоти мустаќим калимае айнан ва бевосита аз 

забони сарчашма гирифта мешавад, монанди реактив, бомба, принтер, 

ки бевосита аз забони англисї гирифта шудааст. Ё адмирал ва 

машрубот, ки ба забони инглисї аз забони арабї омадааст. Њангоми 

иќтибосшавии ѓайримустаќим калимаи иќтибос аз забони дигар (ѐ 

забонњои) ѓайр аз забони аслї гирифта мешавад. Масалан, вожаи спирт 

аз забони арабї дар асри XIII вориди забони лотинї шуда, аз ин забон 

ба забони инглисї ворид шудааст ѐ вожаи «файласуф», ки аз забони 

юнонї ба забони форсї ворид шуд. Ворид шудани вожањои хориљї дар 

њама гуна забон маъмулан бо љорї намудани воситањои техникї ва 

технологияњои нав, аз ќабили: телефон, интернет, чат, вебсайт, лифт, 

семент, бомба, компютер ва ѓайра њамроњ мешавад. Бояд гуфт, ки ба 
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захираи луѓавии забони тољикї аз забонњои туркї, муѓулї, юнонї, 

њиндї, русию интернатсионалї ва ѓайра низ калимаю вожањо ворид 

гардидаанд, ки дар маљмуъ њамаи онњо аз љониби соњибзабонон барои 

ифода намудани афкор мавриди истифода ќарор мегиранд. 

Агар масъалаи ба забони тољикї ворид гардидани калимаю 

вожањои туркию муѓулиро дида бароем, маълум мегардад, ки ин миќдор 

калимањо чандон зиѐд набошанд њам, вале мавриди истеъмол қарор 

гардиданд. 

Дар ин бахш љанбаи забонї ва фазои ономастикии номвожањо дар 

насри бадеии Ањмади Дониш баррасї гардида, масъалањои таносуби 

номњои хос ва исмњои умумї аз љињати хусусияти онњо хусусиятњои 

маъної, грамматикї, функсионалї мавриди таҳқиқ қарор мегирад.  

 

2.3. Номвожањои иќтибосии арабї 

Аз муњаќќиќон пўшида нест, ки забони тољикї дар љараѐни таърих 

таѓйироти зиѐдеро паси сар карда, зери таъсири забонњои њамсоя ва дар 

навбати аввал забони арабї ќарор гирифтааст ва дар навбати худ дар 

забонњои њамсоя осори худро гузоштааст. Омадани арабњо ва чанд ќарн 

баъд аз љониби туркњо боис шуд, ки забони тољикї ба њуљуми њазорон 

вожањои ѓариби семитї ва туркї дучор шавад. Теъдоди ќобили 

мулоњизаи вожањои тољикї, бахусус истилоњоти давлатї, фарњангї ва 

њатто динї аз забони арабї ворид гардидаанд. 

Антропонимия. Вожаҳои иқтибосии арабӣ дар зери таъсири 

сабабҳои муайян ба забони тоҷикӣ дохил гардида, дар марҳилаҳои 

гуногун дар забон мавқеъ гирифтаанд. Таҳаввулоти васеъ дар ганҷинаи 

луѓавии забони тољикї дохил шудани вожаҳо ва иборањои хоси забони  

арабї мебошад, ки ҷараѐни ворид гардидани унсурњои забони арабї 

тадриҷан дар замонҳои мухталиф  идома ѐфтааст. Анљом додани чунин 

тањќиќотњо заминаро барои дуруст муайян кардани бисѐр масъалањои 

мубрами забоншиносї фароњам оварда, гоме дар пешрафти илми 
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забоншиносии тољик ба шумор меравад. Ба ќавли Маликушшуаро Баҳор 

таъсирпазирии вожаҳо аз лиҳози эҳтиѐҷ ва ѐ сирф ба сабаби ихтилот ва 

имтизоҷ бо қавми дигар ворид гарданд њам: «онро мутеи таркибу сарфу 

нањви луѓати худ созанд ва монанди луѓати миллї бо онњо рафтор 

кунанд, чунон ки дар ќуруни аввалияи ислом  нависандагони эронї бо 

луѓоти арабї бештар чунин карданд ва камтар сурати он луѓотро таѓйир 

доданд» [54, 130]. 

Аз ин хотир, баробари ташаккули дини ислом дар байни мардуми 

форсизабон гузоштани номњои хоси забони арабї мустаъмал гардид. 

Дар осори Ањмади Дониш номвожањои хоси забони арабї нисбат ба 

забонњои дигар бештар ба назар мерасанд. Чунки асоси номвожањои 

хоси забони тољикиро номњои арабї ташкил менамоянд, ки ин аз вазъи 

таърихї ва эътиќоди мардум ба дини мубини ислом дарак медињад: 

Абуҳанифа – Нуъмон ибни Собит, ки яке аз пешвоѐни сегона буда, 

дар соли 767 даргузаштааст. Аз «Наводир-удвақоеъ»: «Аз ин ҷиҳат 

Абиҳанифа разиоллоҳу анҳу гуфт: «Агар қавли маро мухолиф ба ҳадис 

ѐбед, ба девор занед». Дигар, боре гуфт: «Ҷоиз нест амал намудан касеро, 

то он ки надонад, ки ин сухан яз куҷо гуфтаам» [157,с. 28]. 

Абулбашар – Кунияи Одам аст, ки оид ба он чандин ривоятҳо вуҷуд 

дорад. Аз «Наодир-ул-вақоеъ»: «пеш аз вуҷуди Абулбашар одамиѐн омада 

бошанд, билфарз ҳам барои тасфия ва ташвияи тинати ӯ будааст ва барои 

ӯ то доварони сипеҳру тоби кавокиб ҷавҳари ӯро ба эътидори ҳақиқат 

оваранд» [157, с.95]. 

Абулмаъонӣ – Мирзо Абулқодир ибни Абдулхолиқ шоир ва 

мутафаккири барҷастаи тоҷику форс буда, соли 1720 вафот кардааст. Аз 

«Наводир-ул-вақоеъ»: «Ва азбаски дар иѐли падар будам ва маҷбур ба 

таламмузи қавоиди арабия, тариқи иқтисоби зарро дар китобат маҳсур 

дида, алалфавр ба китобати девони Абулмаонӣ Бедил иштиғол намудам, 

чунки хатти ман дар ин овон ба худии худ камол гирифта, аз ғайри машқ 

ва таълими устод» [157,с. 68]. 
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Њорунаррашид – машњуртарин халифаи Аббосї, ки дар соли 765 

таваллуд ѐфта, соли 808 вафот кардааст. Вай соли 786 соҳиби хилофат 

шудааст.  

Мавриди назар ќарор додани номњои арабї бесабаб нест, зеро 

мавзуъ ва муњтавои асар арзишњои исломиро доро буда, дар он номњои 

зиѐди арабї истеъмол гардидаанд. 

Дар «Наводир-ул-ваќоеъ»-и Ањмади Дониш калимаву ибора, 

љумлањову байтњо ва ањодиси набавиро вохўрдан мумкин аст. Махсусан, 

Ањмади Дониш исми паѐмбари Худованд Муњаммад (с.)-ро дар осораш 

бо сифатњои гуногун ѐд мекунад. 

Аз зумраи номњои арабї: 

Алї - халифаи чањорум мебошад. 

Билол بالل об ва чизе, ки бо он гулуро тар мекунанд, таър. номи 

муаззини њабашї, ки дар замони Муњаммад (с) мезист. 

Буњлул- بههىل марди хандарў, марди хандонрў, некурўй, бисѐрханда, 

пешвои ќавм, мењтар. 

Форуќ- лаќаби Умар мебошад, ки ў дувумин халифа буда, солњои 

634-644 хилофат доштааст. 

Ќобил قابم (дар ривояти Таврот номи яке аз писарони Одам ба 

ифодаи ќабулкунанда, пазиранда, лоиќ, сазовор, писандида). 

Ќорун ٌقارو (номи як пулдори хасис, ки ба ѓазаби Худо гирифтор 

шуда, бо тамоми сарваташ ба замин фурў рафтааст: маљозан ба маънои  

пулдор, давлатманд меояд). 

Ќурайш  قریش (яке аз ќабилањои араб, ки паѐмбар Муњаммад ба он 

мансуб буд). 

Лайлї نیهی (мансуб ба лайл; шаб, шабона, номи маъшуќаи Маљнун 

дар достони «Лайлї ва Маљнун»). 

Мункар يُکر (инкоршаванда, шинохташаванда, бад, зишт, ќабењ, 

ношоиста; номуборак мувофиқи ақидаи ислом номи яке аз ду 

фариштаест, ки гӯѐ пас аз мурдан њар киро онњо пурсуљў мекунанд). 

https://www.vajehyab.com/?q=%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84
https://www.vajehyab.com/?q=%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%84
https://www.vajehyab.com/?q=%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://www.vajehyab.com/?q=%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://www.vajehyab.com/?q=%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://www.vajehyab.com/?q=%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://www.vajehyab.com/?q=%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%B1
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Сиддиќ صدیق марди бисѐр ростгўй, садоќатманд, лаќаби Юсуф – 

писари Яъќуб , лаќаби Абубакр – халифаи якуми Муњаммади пайѓамбар 

(с). 

Соиб صایب расанда ба њадаф; дуруст ба маќсад расанда; дуруст, 

сањењ, рост. Тахалуси шоири Соиби Табрезӣ 

Хайѐм  خیاو устои хаймадўз, хаймасоз, чодирдўз, тахаллуси шоир ва 

риѐзидони машњури форсу тољик Умари Хайѐм (соли вафоташ 1123). 

Хизр خضر сабзазор, љои серсабза ,мувофиќи ривоѐти динї номи 

пайѓамбарест, ки оби њаѐт нўшида, умри абадї ѐфтааст. 

Њотам حاتى  (номи шахсе аз араб, ки дар саховат ва некўкорї машњур 

гардидааст ва ўро бештар Њотами Тої ва Њотами Тай гўянд; накўкор, 

сахї, љавонмард). 

Њусейн – Ибни Алї сеюмин имоми шииѐн буда, соли 625 ба ќатл 

расонда шудааст. 

Њаљљољ – сарлашкари Абдулмалик ибни Марвон буда, солњои 661-

713 њаѐт ба сар бурдааст. 

Умар اير Умар ибни Абдулазиз ибни Марвон халифаи Уммавї 

буда, солњои 717-720 хилофат доштааст. 

Љаъфарї - جعفری номи як гиѐњи хўрданї, ки монанди шибит аст ва 

онро ба хўрок меандозанд. 

Шаддод شداد номи як подшоњи ситамгари афсонавї, ки гўѐ даъвои 

худої кардааст, маљозан золим, берањм мебошад.  

Аз «Наводир-ул-вақоеъ»: «Камоли салтанати ин ҷаҳон Фиръавну 

Шаддодро ба ғазаби эзадӣ гирифтор гардонид ва расвои ду ҷаҳон 

гардонид. Ва тавқи лаънати хавоссу авомро бар гардани эшон ниҳод. 

Афзунии мол Қоруни  малъунро ба зери замин кашид» [158,с.81]. 

Њорут هاروت фариштае, ки њамроњи Морут ном фариштаи дигаре ба 

зане аз љинси инсон ошиќ шуда ва ба ѓазаби Худо гирифтор гардида, дар 

чоњи Бобул овехта шудаанд ва агар касе ба талаби љоду ба сари он чоњ 

равад, ба вай љоду таълим медињанд. 

https://www.vajehyab.com/?q=%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82
https://www.vajehyab.com/?q=%D8%B5%D8%A7%DB%8C%D8%A8
https://www.vajehyab.com/?q=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85
https://www.vajehyab.com/?q=%D8%AE%D8%B6%D8%B1
https://www.vajehyab.com/?q=%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85
https://www.vajehyab.com/?q=%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7
https://www.vajehyab.com/?q=%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C
https://www.vajehyab.com/?q=%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.vajehyab.com/?q=%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA
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Топонимия.Дар байни вожањои арабї дар забони имрўзаи тољикї 

бештар исмњои хос маъмул мебошанд. Яке аз омилњои афзун будани 

топонимњои хоси забони арабї дар  андешањои фалсафї-динии Ањмади 

Дониш бармеояд, ки он бинобар таваљљуњи хосса ба мутафаккирони 

барљастаи Шарќ ишора ба ин минтаќањо бештар дида мешавад: 

Андалус - мулкест дар маѓриб (аз «Луб -ул-албоб») [166,с.94]. Дар 

бораи маънои Андалус андешањо мухталифанд, аз љумла: 

1. Вандалњо пас аз каме истодан дар ќаламрави њозираи Андалусия, 

соњили Марокашро тасарруф намуда, ба Африќои Шимолї рафтанд. 

Сокинони мањаллї заминњои он тарафи тангро замини вайронкорон 

меномиданд. Дар забоне, ки сокинони ќаламравњои забтшуда (Бербер) 

гуфтугў мекунанд, бо илова кардани морфемаи «y» дар аввали калима 

сохта мешавад. Калимаи «вандал» -ро «вандал» талаффуз карданд, ки 

боиси иштибоњ шуд. Сарзамини Вандалњо дар забони мањаллї «таморт 

уандалос» ном дошт, ки боиси нодуруст фањмидани ин ибора бо номи 

«таморт у-андалос» (замини андалњо) гардид. Арабњо, ки заминњои 

Бербер ва нимљазираи Иберияро тасарруф карданд, заминњои 

забтшударо дар тангнои гулугоҳ Ал-Андалус доданд ва њиссаи ал-ро ба 

номи Бербер илова карданд. 

2. Калимаи Ал-Андалус мањсули эволютсияи «Атлас - Анталас - 

Андалас – Андалус» мебошад, ки пайдоиши номро бо афсонаи машњури 

Атлантида мепайвандад, ки шояд аз тамаддуни Тартес илњом гирифта 

бошад. 

3. «Ал-Андалес» аз Ландахлаутс (бо номи «ландалос») омадааст, 

номи германии вестготњо дар љануби Испания. Ландахлаутњо аз «Ланда» 

(«замин») ва «хлаутс» («таќсим кунед») омада, маънои «замини 

таќсимшуда» -ро доранд. 

4. «Ал-Андалес» аз Андалаус (бо номи «андалос») омадааст, номи 

германии вестготњо дар љануби Испания. Андалаус аз «Anda» («Edge») ва 

– «laus» (-«бидуни») сарчашма мегирад ва маънои «беохир» -ро дорад. 
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Арабистон - Иѐлоти Арабистон. Худи арабњо диѐрашонро «Билод-

ул-араб меноманд, ки маънои он кишвари даштї мебошад» [36,11]. 

Ардабил – Дар ин маврид дар «Ғиѐс-ул-луғот» чунин оварда 

шудааст: «номи шањрест (аз «Лубоб-ул-албоб») ва дар «Кашф» ба доли 

мавќуф (яъне Ардбел)» [166,с.47]. 

Ањвоз - номи шањре аз Хузистон, ки њавои бад дорад ва каждуми 

зањрнок дар он љо бисѐр бошад ( аз «Бурњон» ва «Љањонгирї») [166,с.102]. 

Африќо – арабишудаи Африко ќораи аз љињати бузургї дуюмини 

кураи Замин (баъди Авруосиѐ) ба њисоб меравад. Дар нимкураи шарќї 

воќеъ буда, аз (хатти) истиво ба Шимол ва Љануб то арзњои субтропикии 

њар ду нимкура тул кашидааст. Масоњати Африќо 29,2 млн км² (якљо бо 

љазирањо 30,3 млн км²). Маънои он ном мафњум аст ва мутобиќи баъзе аз 

сарчашмањо аз калимаи afri - номи ќабила гирифта шудааст. Аҳмади 

Дониш дар «Наводир-ул-ваќоеъ» чунин ишора дорад: «адади халоиќи 

билоди Африќо, ки Судону Њабаш ва Картаљ ва Нуба ва Тароблис ва Мисру 

соири билоди маѓриб аз он њисса аст» [157,с.194]. 

Байтулмуќаддас - номи арабишудаи Иерусалим, ки љои зиѐрати 

яњудиѐн ва масењињо мебошад. Ба ќавле аз љониби Мусо бунѐд ѐфта, дар 

замони Куруши кабир таљдид шудааст. 

Барбар - мавсум аз «варвар» ва ба маънии бехабар аз тамаддун ва 

мавзее аз Њабаша ва Маѓриб, ки дар марзи Миср шомил аст, вожаи 

арабї буда, маънои «њарзагў» ва «пургўй»-ро дорад.Муаллифи «Ѓиѐс-ул-

луѓот» дар шарњи вожа гуфтааст: «ба фатњи њар ду бои мувањњада (яъне 

Барбар) мулкест ба љониби Њабаша, ки мардуми он љо сабзаранг 

бошанд» [166, с.124]. 

Басра - номи шањри маъруф ва сернуфуз дар ќадим ва аз тавобеи 

Бобулистон. Маркази фарњанги ањди бостон мањсуб мешавад. Тибќи 

тавзењоти «Ѓиѐс-ул-луѓот»: «номи шањре аз Ироќи Араб; ва ба фатњатайн 

(яъне басара) љамъи босир» [166,с.135]. 

Мусаннифи гумноми «Њудуд-ул-олам» дар васфи Басра чунин 

овардааст: «Басра шањри азим аст ва ўро дувоздањ мањаллат аст, њар яке 

https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=Қора&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/wiki/Замин
https://tg.wikipedia.org/wiki/Авруосиё
https://tg.wikipedia.org/wiki/Шимол
https://tg.wikipedia.org/wiki/Ҷануб
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чандин шањре аз якдигар гусаста. Ва гўянд, ки ўро сад њазору бисту 

чањор њазор рўд аст. Ва бинои вай Умар ибн ал-Хаттоб кардааст, 

разияаллоњу анњу. Ва андар Ироќ њељ ноњият нест ушрї магар Басра. Ва 

Алавии Бураќаї аз он љо хуруљ кард. Ва гўри Талња ва Анас ибни Молик 

ва Шайх Њасани Басрї ва писари Сиррин он љост. Ва аз вай наълайн 

хезад ва футањони нек ва љомањои катон ва хайши муртафеъ» [173, с.85]. 

Бањрайн - њар ду дарѐи Рум ва Форс; ва номи шањрест дар иќлими 

дувум ба љониби маѓриб [166,с.96]. Маънои ду бањрро дорад. 

Бобул –  номи шаҳри қариби Куфа: ва ба замми бо (яъне Бобул) 

ғайри фасеҳ (аз «Муайид» ва «Бурҳон» ва «Мунтахаб»): ва дар 

«Мусталаҳот» навишта, ки номи шаҳрест аз Ироқ ва дар он ҷо чоҳест, ки 

Ҳоруту Морут дар он муаззабанд: қолу изза ва ҷалла бибобила Ҳорута 

ва Морута. Ва баъзе аҳли луғат ба замми севум (яъне Бобул) низ 

навиштаанд. Бобил ќадимтарин шањрест андар Ироќ ва мустаќарри 

мулуки Канъониѐн будї [173, с.86]. 

Бобулабвоб - сарњадест ба мулки Хазар ва он аз мањалли инќитоъи 

љибол аз Каѐн то дарѐи Хазар садде аз сангу чуна ва оњан ва арзиз 

кашидаанд ва дар миѐни садд ба љињати омадшуди ќавофил, ки аз Эрон 

ба Туркистон ѐ аз Туркистон ба Эрон бошад дарвозаи калон аз оњан насб 

намудаанд. Ба ваќти њољати мурури ќавофил нигањбонони подшоњи 

Эрон он дарвозаро мекушоянд ва боз муќаффал намоянд; ва инро 

дарбанди Хазар њам мегўянд (аз таворих ва ѓайра) [166,с.108]. 

Димишќ – Дар «Ғиѐс-уд-луғот» дар бораи ин шарҳри қадим чунин 

маълумот оварда шудааст: «шањрест пойтахти мулки Шом, бинокардаи 

Димшоќ ибни Намруд (аз «Мунтахаб» ва «Канз»); ва дар «Сињоњ» ба 

касри аввал ва фатњи мим (яъне Димашќ) фаќат; ва дар «Муайид» ва 

«Мадор» ва «Кашф» ба касратайн (яъне Димишќ) навиштаанд; ва Хони 

Орзу дар «Хиѐбон» навишта, ки лафзи Димашќ аз «Ќомус» ба касри 

аввал ва фатњи мим маълум мешавад ва ќиѐс низ њамин мехоњад. Дар ин 

сурат он чи Фозили Чалабї дар њавошии мутаввал ба касри мим гуфта 

ва он чи шуњрат дорад ва он ки бо ишќ ќофия кардаанд, њама ашколе 
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дорад, магар он ки гўем лафзи аљамист. Зеро ки Димишќ ном ѓуломи 

Намрудї онро бино карда бар ин таќдир сањењ метавонад шуд, њарчанд 

барои форсиѐн зарур нест, чаро ки инњо дар баъзе алфози арабия 

тасарруфи гуна доранд. Ва шорењи фозил навишта, ки Димишќ (ба касри 

мим) низ баъзе љоиз доштаанд» [164,с.342]. 

Ироќ// Ироќайн - номи кишваре дар Шарќи Наздик аст ва манзур 

аз Ироќайн Ироќи Араб ва Ироќи Аљамро гўянд. Дар айни замон яке аз 

кишварњои араб дар Шарќи Наздик мебошад, ки дар нимаи дувуми 

садаи гузашта ќудрати асосии минтаќа мањсуб меѐбад. Масоҳати Ироқ 

437,072 километри мураббаъ (58-ум) аст. Аксари заминҳои Ироқ пастиву 

ҳамвор ва тропикӣ мебошанд. Ғарби Ироқ биѐбон ва шарқӣ даштҳои 

ҳосилхез аст. Аммо як кисми Курдистони Ироқ (шимолу шарқ) кӯҳсор ва 

хунук аст. Ҳамчунин, Ироқ яке аз бузургтарин кишварҳои дорои 

захираҳои нафт аст. Ин минтақа ба ҳайати империяҳои Ҳахоманишиҳо, 

Селевкиҳо, Парфия, Сосониѐн ва Рум дохил мешуд. 

Аз вожаи арабии        гирифта шудааст. Баъзењо онро аз номи 

шањри Урук медонанд ва баъзењо аз калимаи форсии  erāq «замини паст» 

ва ахиран аз калимаи арабии     - реша њисобидаанд. 

Ироќи Аљам - ќисмате аз Ироќро гўянд, ки бо Эрон њамсарњад 

буда, ориѐї мањсуб мешаванд ва аз нигоњи генетикї низ бо эрониѐн 

монанданд. Мусаннифи «Ѓиѐс-ул-луѓот» дар ин маврид васеътар 

маълумот пешнињод намудааст: «бидон ки Ироќ ду њастанд: яке Ироќи 

Аљам, ки Хуросон ва Исфањон дохили он аст; Ва Ироќ дар луѓат ба 

маънии канораи дарѐст. Чун њар ду мулки мазкур бар канораи дарѐ 

воќеъ шудааст, лињозо Ироќ гўянд. Ироќи Аљам бар канораи рўди 

Љайњун аст» [167,с.83]. 

Куфа - шањри машњур њанўз дар замони пешазисломї буда, бештар 

дар сарчашмањои румї, чинї ва порсї ѐд мешавад. Ба андешаи 

мусаннифи гумноми «Њудуд-ул-олам»: «шањр дар маркази Ироќ ва яке аз 

шањрњои маъруф дар Бањраннањрайн. 170 км дуртар аз шањри Баѓдод 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%82
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љойгир шуда, аз зумраи шањрњои нахустин дар Бобулистон мањсуб 

мешавад. Шањри мазкур дар таърихи ислом ва пањншавии ин дин мавќеи 

муњимро бозидааст. Ањолияш 110 њазор нафарро ташкил мекунад. Куфа 

шањракест бар лаби рўди Фурот нињода ва бинои вай Саъд ибни 

Абиваќќос кардааст. Ва равзаи амиралмуъминин Алї ибни Абитолиб, 

карама-л-лоњи ваљња он љост» [173, 86]. Наршахї низ аз ин вожа бештар 

истифода бинмудааст: «Хоља имом Абуњафс омадандї ва аз ў масъалае 

пурсидандї, ў гуфтї: «Аз Ироќ меої, чаро аз уламои Ироќ напурсидї?» 

[70,с.49]. 

Ќибрис - давлати мустаќили Кипр, ки дар љазираи Кипр воќеъ буда, 

ќаблан ба њайати Туркия шомил буд. Аз соли 1975 то соли 1983 дар Кипр 

маорифи туркї роњандозї мешуд. 

Лубнон - номи кишвар дар Шарқи наздик аст. Лубнон як кишвари 

арабист, ки дар Ховари Миѐна дар ғарби қитъаи Осиѐ ҷойгир аст. 

Аксарияти аҳолии он мусулмонони араб ва насронӣ мебошанд. Аз 

замонҳои қадим Лубнон аз сабаби ҷойгиршавии марказии худ дар байни 

шимоли Аврупо, ҷануби Араб, Шарқи Осиѐ ва Ғарби Африқо бо 

тамаддунҳои сершуморе рӯ ба рӯ шудааст, ки сарзамини онро забт 

кардаанд ѐ ишғол кардаанд. Ва қадимтарин далели сукунати одамон дар 

Лубнон ва пайдоиши тамаддун дар рӯи замин ба беш аз 7000 сол тааллуқ 

дорад. Дар Лубнон чанд тамаддун ва мардуме, ки аз замони финикиѐн, аз 

қабили мисриѐни бостон, ашуриѐн, форсҳо, юнониҳо, румиѐн, 

византияҳо, арабҳо, салибчиѐн, туркҳои усмонӣ ва фаронсавӣ ҷойгир 

шудаанд. 

Лот - аз номи паѐмбар Лот гирифта шудааст. Мутобиќи андешаи 

динї Лот ва ќавми ў аз фармудаи Худованд мебарояд ва тамоми шањр 

дар ѓазаби Худованд гирифтор шуда, сангсор ва оташ зада мешавад. 

Мавсил (Мусил) - номи шањри асримиѐнагї ва маъруф дар 

манобеъ, аммо маънии луѓавии онро муаллифи «Ѓиѐс-ул-луѓот» чунин 

баѐн кардааст, ки: «номи шањрест дар Ироќ; ва номи љазира; ва љойи 
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васл; ва ба замми мим ва соди муњмалаи максур (яъне мусил) ба маънии 

расонанда; ва ба замми мим ва фатњи вов ва соди муњмалаи мушаддади 

мафтуњ (яъне мувассал) васл кардашуда ва пайванд кардашуда (аз 

«Муайид» ва «Кашф» ва «Мадор» ва «Музил» ва «Лубоб-ул-албоб») 

[167,с.316]. 

Маѓриб // Маѓрибзамин – ѓарб, мурод офтобнишин аст ва Маѓриб 

шимоли Африќост. Дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» вожаи мазкур ин гуна шарњ 

ѐфтааст: «ашрафї ва дурустзар; баъзе навишта, ки дар мулки Маѓриб 

кони тиллост, ки тиллои он сурх ва бењтар мебошад. Ашрафї, ки аз 

тиллои он кон сохта меоранд, онро маѓрибї гўянд. Дар асл дурусти 

маѓрибї буд. Чун чизе ба сабаби хубї ба љое хусусият дорад, ба љињати 

тахфиф номи он чиз њазф карда, ѐ нисбат ба номи он љо лоњиќ карда, 

исми он чиз ќарор дињанд, чунончи дабиќї, навъе аз љомаи абрешимї 

бошад, дар асл мансуб аст ба Дабиќ, ки номи шањр аст» [167,с.287]. Номи 

арабии ноњияњои шимоли ѓарбии Африка (Тунис, Алљазоир, Марокаш) 

маънои ѓуруби офтобро дорад [36,70] ва дар њамин замина  Ањмади 

Дониш низ меорад: «адади халоиќи билоди Африќо, ки Судону Њабаш ва 

Картаљ ва Нуба ва Тароблис ва Мисру соири билоди Маѓриб аз он њисса 

аст» [157,с.194]. 

Мадина - номи шањр, маркази фарњангу тамаддун, аммо Мадина 

яке аз ду шањри номдортарин дар ањди ислом дониста шудааст. Ин шаҳр 

дар минтақаи Ҳиҷоз дар нимҷазираи Арабистон аст. Ин шаҳр дар ғарби 

Риѐз ва дар миѐнаи Наҷд ҷойгир буда, иқлими хушку биѐбонӣ бо 

тобистони гарм ва зимистонҳои сард дорад. Номи дигари он Ясриб 

мебошад. Пас аз ҳиҷрати Муҳаммад ин шаҳр бо номи Мадинаи Набӣ 

(шаҳри паѐмбар) маъруф шуд, дар шаби аввали моҳи Рабиулавл дар соли 

14-уми ҳазрати Муҳаммад ба «Ясриб» ҳиҷрат кард ва оғози таърихи 

мусалмонон (ҳиҷрӣ) таърих) аз ҳамон сол аст. Дар «Наводир-ул-ваќоеъ» 

дар мавриди Мадина ин тафсил баѐн гардидааст: «Ва дар хабар ворид 
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аст, ки он сарвар аз сафар расид ва дар њавлии Мадина нузули бањљат 

фармуда ва мунодї кард» [157,с.84]. 

Макка - машњуртарини шањрњост ва Каъбатуллоњ дар он љойгир 

шудааст. Њамчунин, иќоматгоњи нахустин муслимини садри ислом ва 

макони пањншавии ислом ба њайси дини воњид Ба далели ҷойгиршавии 

Каъба, қиблаи мусалмонон, муқаддастарин шаҳри Ислом маҳсуб 

мешавад. Макка зодгоҳи Муҳаммад(с.) пайғамбари ислом аст. Ба ҷуз аз 

номи Макка, ин шаҳр низ номҳое чун «Бака», «Уммул-Қорӣ» ва «Бадал-

ул-ҳаром» дошт, ки дар Қуръон зикр шудааст. Тибқи баъзе ривоятҳои 

динӣ, пас аз ташнагии Исмоил дар достони ҳиҷрати модараш ва 

модараш ба сарзамини Макка, бо иҷозати Худо, чашмаи Замзам дар 

зери пои Исмоил ҷӯшида, дар он мавзеъ об пайдо шуда, мардум дар он 

ҷо маскан мегиранд ва шаҳри Макка ба дунѐ омад ва Иброҳим низ бо 

амри Худои худ Каъбаро бино кард. 

Мадоин - пойтахти шоҳаншоҳи Эронро бо забони арабї Мадоин 

гўянд ва ба маънии шањри шањрњост чунон ки дар юнонї низ Персеполис 

ба маънии шањри порсњост, аммо дар забони тољикии ќадим Мадоинро 

Тайсуфун номидаанд, ки пойтахт ва љойгоњи шоњи шоњон дар ањди 

Њахоманишиниѐн будааст. Муҳаммад Ғиѐсуддин дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» 

чунин тавзеҳ додааст: «љамъи мадина; ва он њафт шањр буданд ободон 

дар њаволии Бобул. Акнун њамањо харобанд (аз «Бурњон» ва ѓайри он); ва 

дар «Шарњи девони Хоќонї» ва «Мунтахаб» навишта, ки шањрест дар 

Ироќи Араб тахтгоњи Нўшервон» [167,с.245]. «Њудуд-ул-олам» бошад 

инро муайян менамояд: «Мадоин шањракест бар машриќи Далља ва 

мустаќари хусравон будааст. Ва андар вай яке айвон аст, ки «Айвони 

Кисро» хонанд ва гўянд, ки њељ айвон аз он баландтар нест андар љањон. 

Ва ин шањре бузург буда ва бо ободонї ва ободонии вай ба Баѓдод 

бурданд» [173, с.84]. 

Машриќ - минтаќаи офтоббароро бо арабї Машриќ мегўянд. 

Шарњи ин вожа дар «Ѓиѐс-ул-луѓот»: «иборат аз машриќ ва маѓриб; 
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бидон ки машриќу маѓрибро ду машриќ гуфтан бинобар таѓлиб аст; ва 

таѓлиб онро гўянд, ки як шайъи ѓолибро аз ду шайъ, ки бо њам муќобил 

бошанд, ѓалаба дода, итлоќи он бар дигаре намуда, њамон исми шайъи 

ѓолибро тасмия нумоянд, чунонки машриқ ва мағрибро машриқайн 

гӯянд, ба лиҳози шарофати тулуъ аз машриқ: ва шамсу ќамарро 

ќамарайн гўянд, ба лињози он ки шамс дар муњовараи араб муаннаси 

самоист ва ќамар музаккар; пас музаккар ва муаннас ѓолиб ва ашраф аст; 

чаро ки нисбати писар ба падар тааллуќ дорад; ѐ он ки машриқайн ба 

ҷиҳати он гӯянд, ки машриқ ду ҳастанд: яке машриқи сайфӣ, ки матлаи 

атвалулайѐм бошад, дигар машриқи шатавӣ, ки матлаи ақсарулайѐм 

бошад, пас байни миѐни машриќи шатавї ва сайфї ба лињози дараљоти 

кураи арз сењазору яксаду сию њафт куруњ боло мешавад» [167,с.270].   

Мовароуннањр - сарзамини Суѓду Хоразми ќадимро арабњо 

бинобар дар он тарафи руди Љайњун љойгиршавиаш Мовароуннањр 

гуфтаанд. Пас аз ѓасб намудани араб Осиѐи Миѐнаро вожаи мазкур беш 

аз пеш мавриди истифодаи ањли ќалам ќарор гирифтааст. Масалан, дар 

«Њудуд-ул-олам» асари љуѓрофї чунин омадааст: «ноњиятест, ки њудуди 

машриќи вай њудуди Таббат аст ва љануби вай Хуросон ва њудуди 

Хуросон ва маѓриби вай Ѓуз аст ва њудуди Халлух ва шимолаш њам 

њудуди Халлух аст. Ва ин ноњиятест азим ва ободон ва бисѐрнеъмат ва 

дари Туркистон ва љои бозаргонон. Ва мардумонеанд љангї ва ѓозипеша 

ва тирандоз ва покдин. Ва ин ноњияте бододу адл аст. Ва андар кўњњои 

вай маъдани сим аст ва зар сахт бисѐр, бо њама љавњарњои гудозанда, ки 

аз кўњ хезад, бо њама доруњо, ки аз кўњ хезад чун зогу зарних ва гугирду 

навшодир» [173, 62]. 

Хуросони аслӣ манотиқи байни Балх дар шарқ, Мару дар шимол, 

Сиистон дар ҷануб, Нишопур дар ғарб ва Ҳирот, ки ба гавҳари Хуросон 

дар марказ маъруф аст, дохил мешавад. Теъдоди марзҳои ғайриаслии 

Хуросон дар шарқ то Ҳазорот ва Кобул дар ҷануб, Балуҷистон дар 
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ҷануб, Мовароуннаҳр ва Хораризм дар шимол ва Доғмон ва Горон дар 

ғарб дониста мешавад. 

Дар мавриди мањбубияти сарзамини Хуросон ва ба њайси макони 

тољикнишин будани он Исмоилов Ш. низ  таҳқиқот намуда, чунин 

андеша баѐн кардааст: «Чун ба ѐдкарди таърихи халќу кишвари худ 

менигарем, њамаи номњоро Мовароуннањру Хуросон – ватани аслии 

зодашудаи халќи тољик, Эрону Афѓонистон, Туркистон, њамаи ќавмњоро 

аз суѓдиву бохтарї, сакоиву хоразмї то тољик ба ѐд меорем» [45,с.65]. 

Миср - номи кишварест таърихї ва ќадим ва айни њол бинобар 

осори ањди бостон зиѐратгоњи сайѐњон аз тамоми манотиќи дунѐ 

гардидааст.  

Миср дар шимол бо баҳри Миѐназамин, дар ҷануб Судон, дар шарқ 

бо Баҳри Сурх, Ғазза ва қаламравҳои ишғолшуда (Исроил) ва дар ғарб 

Либия ҳамсарҳад аст. Миср бо яке аз қадимтарин тамаддунҳои рӯйи 

замин машҳур аст, ки дар он ҷо одамон ба соҳили дарѐи Нил муқим 

шудаанд ва  ба киштукор ва парвариши чорво шуруъ кардаанд, ки ин 

тақрибан 10000 сол пеш дониста мешавад. Миср бо ѐдгориҳои зиѐди 

қадимии худ машҳур аст, ки дар он ҷо сеяки ѐдгориҳои ҷаҳон, аз қабили 

аҳромҳои Ал-Гиза ва Аби Ал-Ҳол, маъбадҳои Ал-Каранк ва Дайр-ал-

Баҳр мавҷуданд. Муаллифи «Ғиѐс-ул-луғот» маънии луғавии вожаро 

чунин меорад: «Миср ба маънии тезии ҳар чиз омада, ва ба маънии 

шамшер ва ҳадди миѐни ду чиз, ва биззам ва касри сод ва ташдиди рои 

муњмала (яъне мусир) бар коре истодашаванда («Мунтахаб» ва «Латоиф» 

ва «Бурњон»)» [167,с.272]. Мисол, аз «Наводир-ул-ваќоеъ»: «Ва билљумла 

чун зани волии Мисрро дид, ки сухани ман рост аст ва ранљурии маро 

босвар намуд, чунки хидмате лоиќ аз дастам намеомад, бад-ин бањона 

рухсати хурўљ ѐфта, аз он маъмаъ, ки банот-уш-шаѐтин буданд, рахти 

саломат берун кашидам» [157,с. 159]. 

Нурто//Нурато - мавзеъ дар шањри Самарќанди асримиѐнагист, ки 

дар «Таърихи Наршахї» инчунин тавзењ меѐбад: «Ва Нур љойи бузург 
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аст. Ва дар вай масљиди љомеъ аст ва работњои бисѐр дорад. Ва ба њар 

соле мардумони Бухоро ва љои дигар ба зиѐрати он љо раванд» [70,с.12]. 

Шакли дигари он Нуратов/Ќатторкўњ дар Самарќанд тахмин кардаанд, 

ки аз калимаи муѓулии нуру - ќаторкўњ ва калимаи туркии тов - кўњ 

таркиб ѐфтааст. Шояд асли ном њамон Нурато бошад. Дар ин љойњо ду 

дењ њамин номро дорад [36,78]. 

Нурато, айни замон аз ноњияњои вилояти Самарќанд ба шумор 

меравад. 

Сурия - давлат дар Шарќи Наздик, ки бо Лубнон ва Исроил 

њаммарз мебошад. Дар ѓарбу љануб бо Урдун ва Ироќ њамсарњад буда, 

дар шарќ бо Туркия њаммарз дониста мешавад. Пойтахташ шањри 

Димишќ, ки яке аз марказњои фарњангї ва тиљоратии минтаќа мебошад. 

Истилоњи Сурия аз вожаи юнонии Ассирия бармеояд, ки аз калимаи 

сомии «Сирион» ташкил ѐфтааст. 

Сурия аз ғарб ба Баҳри Миѐназамин пайваст аст. Димишқ пойтахти 

Сурия ва Ҳалаб бузургтарин шаҳри он аст. Мавқеи Сурия дар Осиѐи 

Ғарбӣ ва соҳили шарқии Баҳри Миѐназамин ба ин кишвар дар тӯли 

таърих мавқеи стратегӣ додааст. Ин кишварро дар гузашта Шом 

меномиданд. Номи феълии Сурияро фаронсавиҳо пас аз фурӯпошии 

империяи усмонӣ ва мустамликадории ин кишвар бар асоси таърихи 

бостонии ин қисмати ҷаҳон ва ассуриѐни бостон гузоштаанд 

Осиѐ – Мовароуннаҳр. Бояд гуфт, ки сарзамини Мовароуннаҳр ѐ 

мавзеъҳои таърихии тоҷикнишинро ҳоло бо унвони минтақаи Осиѐи 

Миѐна ном мебаранд. Осиѐи Миѐна кишварҳои Тоҷикистон, Қазоқистон 

Қирғизистон, Туркманистон ва Узбекистонро дар бар мегирад Дар 

давраи пеш аз ислом ва ибтидои ислом Осиѐи Миѐна эронизабон буда, 

қабилаҳои эронии бохтариѐн, суғдиѐн, хоразмиѐн ва мардуми 

нимкучманчии скифҳо бо забонхои эронии шарқи зиндагӣ ва суҳбат 

мекарданд. Воқеан, з беш аз ҳазор сол дар тӯли ҳазораи аввал, вақте ки 

Осиѐи Марказӣ макони мардуми бостонии тоҷик ва сарзамини эрониѐни 
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Турон маъруф буд. Қазоқҳо, узбекҳо, тоторҳо, туркманҳо, қирғизҳо ва 

уйғурҳо ҳама дарсади генетикаи эрониро ба мерос гирифтаанд ва дар 

забонҳои онҳо низ вожаҳои зиѐде аз забонҳои форсӣ ва эронӣ мавҷуданд. 

Ин минтақа аз шимол ба Русия, аз ҷануб ба Эрон ва Афғонистон, аз шарқ 

ба Чин ва аз ғарб ба баҳри Хазар пайваст аст. Қисмати Осиѐи Миѐнаро, 

ки дар миѐни ду дарѐи азим Омӯ ва Сир воқеъ аст, дар маъхазҳои 

қадимаи арабӣ ва форсӣ «Моваро-ун-наҳр» (ва дар форсб  Фарорӯд) 

меномиданд. Як қисми Осиѐи Шимолӣ ва Шарқиро дар баъзе давраҳо 

Туркистон ҳам меномиданд. 

Судон - номи давлат дар Африќост. 

Сарҳадҳо дар шимол бо Миср, дар шимолу ғарб бо Либия, дар ғарб 

бо қад, дар ҷанубу ғарб Ҷумҳурии Африқои Марказӣ, дар ҷануб Судони 

Ҷанубӣ, дар ҷанубу шарқ бо Эфиопия, дар шарқ бо Эритрея ва дар 

шимолу шарқ бо Баҳри Сурх мебошанд. Дарѐи Нил қаламрави Судонро 

ба нимаи шарқӣ ва ғарбӣ тақсим мекунад. Таърихи минтақае, ки Судони 

кунуниро ташкил медиҳад, то замонҳои қадим идома дорад, ки он ҷо 

шоҳиди тамаддуни Карма (2500 то милод - 1500 пеш аз милод) мебошад. 

Сабо - шањр дар Арабистон 

Уммон - номи кишварест воќеъ дар нимљазираи Арабистон ва 

Уммон Уммон дар шимол бо Халиҷи Уммон, дар шимолу ғарб бо 

Аморати Муттаҳидаи Араб, дар шимолу ғарб бо Шоҳигарии 

Арабистони Саудӣ ҳамсарҳад аст. 

Фурот - номи руди маъруф дар Шарќи Наздик. Дар «Ѓиѐс-ул-

луѓот» мусанниф меоварад: «оби хуш ва оби ширин ва номи рўди 

наздики Кўфа ( аз «Мунтахаб» ва шуруњи «Нисоб»)» [167,с.99]. 

Њабаш // Њабаша //Њабашистон // Абиссиния// Эфиопия- њабашї, аз 

мардуми Њабаша; киноя аз сиѐњпўст. Дар «Њудуд-ул олам» дар мавриди 

Њабашистон омадааст: «Њабаша аз машриќи вай баъзе зангиѐнанд ва 

љанубаш ва маѓрибаш биѐбон аст ва шимолаш дарѐ ва баъзе аз халиљи 

Барбарї. Ва ин ноњиятест бо эътидоли сурат ва мардумоне сиѐњанд ва 



83 
 

коњил ва бо њиммати бузурганд. Ва фармонбардоранд мар малики 

хешро. Ва бозаргонони Уммон ва Њиљоз ва Бањрайн ин љо оянд» [173, 

с.107]. 

Њалаб - номи шањре маъруф ва дар сарчашмањо бештар тавсиф 

шудааст. Масалан, тибќи тавсифи «Њудуд-ул-олам» «Њалаб шањре бузург 

аст ва хуррам ва ободон ва бомардум ва хостаи бисѐр. Ва яке бора дорад, 

ки савор бар сари вай гирдогирди вай бигардад» [173, с.95].  

Њалвон// Бинобар тавзењи мусаннифи гумноми «Њудуд-ул-олам» 

«Њулвон шањрест бисѐрнеъмат ва рўде андар миѐни вай њамегузарад. Ва 

аз вай анљир хезад, ки хушк кунанд ва ба њама љой бибаранд» [173, с.86]. 

Њиљоз - яке аз марказњои фарњангу тамаддуни араб мањсуб 

мешавад. Ҳиҷоз як минтақаи таърихӣ ва ҷуғрофии нимҷазираи Арабист 

ва дар ғарби нимҷазираи Арабистон ҷойгир аст. 

Яман - номи мулк дар нимљазираи Арабистон. Дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» 

љињати маънии луѓавии ин вожа омадааст: «мулкест маъруф дар иќлими 

аввал ва дувум. Чун он мулк ба љониби ямини Каъба аст, лињозо Яман 

гуфтанд. Ќоф – номи куњ, ки гирдогирди олам аст (аз «Мунтахаб»)» 

[167,с.415]. 

Нуба - ноњияти Нубия (Нўба) Љануб аст омезанда ва боэътидол 

«кобил» хонанд ва эшонро љое аз Рамл-ул-Маъдан бист фарсанг аст. 

Тарї (Тањї) ноњиятест хурд, миѐни њудуди Нуба ва Судон андар миѐни 

биѐбон ва андар вай дувоздањ њазор мард аст роњиб. Ва њар гањ ки яке 

кам шавад, аз њудуди Нуба, аз он тарсоѐн, ки андар Саиди Миср аст, яке 

он љо равад [36, 61]. Нуба вожаи  арабї буда, маънояш  тилло аст. 

Љайњун - номи рўд дар Вароруд ва бо забони арабї Ому гўянд  

Дарѐи бузургест, ки саргаҳи он куҳҳои Помир аст. 

Боиси зикр аст, ки номњои љуѓрофї ќисми муњими таркиби лугавии 

њар забонро ташкил медињанд. Маќсади асосии ин навъи калимањо 

интихоби объектњои љуѓрофии номбаршуда дар байни дигар объектњои 

шабењ муайян кардани онњо мебошад. Топонимњо чун ќоида, на танњо 

дар забони модарї, балки дар муњити забони хориљї низ барои нишон 
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додани ин мавзењои муайян хизмат мекунанд. Мисли њама гуна номњо, 

топонимњо ба низоми забони дигар мутобиќ мешаванд, то дар он пурра 

вуљуд дошта бошанд. Омӯзиши ономастикаи бадеӣ имкон медиҳад, ки 

дар бораи номҳои таърихию муосир маълумот ба даст орем. 

 

2.4. Номвожањои иќтибосии туркї-муғулӣ 

Антропонимия. Дар осори бадеї номњои хос дар баробари дигар 

воситањои услубї дар офаридани таркиби маъноии» матни бадеӣ нақши 

пешбарандаро мебозанд. Сарфи назар аз он ки онимњои бадеї дар асоси 

исмњои воќеї сохта шудаанд, метавон исмњои хосро ба доираи воситањои 

услубї ва ифодаи образноки забон ворид мекунад. Алоқаҳои 

антропоними бадеӣ на танҳо бо ономастика, балки бо системаи образии 

асар, бо консепсияи бадеӣ,   пеш аз ҳама ономастикаи адабиро муайян 

намуда, ибтидои субъективии онро хеле танг мекунанд.  

Дар тамаддуни љањонї то њанўз забоне вуљуд надорад, ки бо забони 

дигаре омехта нашуда бошад. Дар мавриди таъсиррасонї ва омехтагии 

забон Маликушшуаро Бањор чунин тазаккур медињад, ки: «яке аз ин, ки 

забоне њарчиро надорад, било табъ аз њамсоя ѐ љойи дуртар биситонад ва 

онро вориди забони худ созад ва аз њолату ихтисосот ва мулоим ва бо 

лањљаю саликаи хеш намояд, яъне он вожаро фурў бурда ва нашхор 

карда, ќобили њазм созаду аз њолати ихтисосоти аслї онро биандозад ва 

њатто ба майли худ онро гоње ќалб кунад, гоње тасхиф кунад, гоње 

мафњуми онро таѓйир дињад, агар љомид аст, муштак кунад ва агар 

муштак аст, љомид кунад» [53,401]. 

Дар осори Ањмади Дониш номњои туркї бевосита ба ашхоси 

туркзабонон тааллуќ дорад, ки муаллиф ѐ бо онњо вохўрдааст, ѐ ин ки 

дар таърих номи онњо бинобар бадкорињо боќї мондааст: Козимбек, 

Темур, Турробек, Чингиз. 
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Козимбек – ин ном аз ду реша Козим ва бек иборат мебошад. 

Ањмади Дониш дар ваќти сафараш ба Русия бо ў борњо суњбат 

намудааст. 

Темур – вожаи туркї буда, маънои Темур «оњан» аст. Амир Темур 

подшоњи забткору ѓоратгарест, ки солњои 1349-1404 њукмронї кардааст. 

Чингиз – номи саркардаи муѓулњо, ки ба Осиѐи Миѐна лашкар 

кашида буд. Маънои вожаи Чингиз «Њокими об» мебошад. Дар “Ғѐс-ул-

луғот” дар ин маврид  чунин оварда шудааст: «Подшоње буд 

азимулќадри кофирмазњаб аз Туркистон, ки дар санаи понсаду чињилу 

панљ ба вуљуд омада, ва Њулокухон ибни Тулуйхон ибни Чингизхон 

Баѓдод ва аксар амсори он навоњиро дар санаи шашсаду панљоњу шаш 

ќатл намуд (аз «Нафоис-ул-фунун» ва «Кашф» ва «Мадор») [166, с.264]. 

Топонимия. Теъдоди топонимњо бо иќтибосоти туркї зиѐд набуда, 

номи минтаќањои дар Мовароуннањр буда зикр гардидааст: 

Каттаќўрѓон - шањр дар вилояти Самарќанд. Аз лињози теъдоди 

ањолиаш дувумин шањрест, ки дар вилояти Самарќанд воќеъ мебошад. 

Ба ќавли О. Ѓафуров Каттаќурѓонро њарчанд, ки аз катта ва ќурѓони 

туркї донанд њам, аммо катта шакли тањрифшудаи канта (љойи атрофаш 

кандашуда) иборат мебошад. Ва ба андешаи муњаќќиќон «истилоњи дар 

Осиѐи Миѐна нисбатан нави туркї таркиб ѐфтаи номи Катаќурѓон  ба 

ќоидањои пайдоиши номњои љуѓрофї мухолиф аст» [36,58]. 

Ќаршї - номи мавзеъ дар њудуди имрўзаи Узбекистон. 

Истамбул – шањри калонтарини Туркияи муосир, ки қабл аз истилои 

туркон Константинопол ном дошт. Ќустантания шањри мазкур соли 660 то 

солшумории мелодї бунѐд ѐфтааст. Дар соли 330 то мелод бо номи 

император Константин шањр низ Ќустантания, яъне Константинопол 

ном гирифт ва то соли 395 пойтахти империяи Рим ва солњои 395 - 1453 

пойтахти Византия, аз ин ба баъд аз љониби туркњо истило шуда,  

пойтахти империяи усмонї мегардад. Истамбул аз «истан» ва њиљои 

«бул»- ба маънои «шав» омадааст. Исломбул маънои исломї шуданро 

дорад [36,с.51]. Аз забони юнонии нав омадааст. Σηημπόλι [stimˈboli], аз 
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ибораи εἰς ηην Πόλιν «ба шањр» (шањр маънои Константинополро дошт). 

Номи муосири туркии шањр Истамбул варианти лањљаи Эгейи ибораи 

юнониро инъикос мекунад: ηὰν Πόλιν «[istanˈbolin]. Дар забони русї ва як 

ќатор забонњои дигар имлои дигар ѐ тарљумаи дигар ќабул карда 

шудааст, ки «варианти кутоњшуда» -и юнониро инъикос мекунад 

(Стамбул,бидуни садоноки аввал). 

Уйѓур - номи халќ ва минтаќа дар њайати Синсзян қаблан Бухорои 

хурд мегуфтанд, ва њоло дар вилояти мухтори Уйѓури Љумњарии Халќии 

Чин. Уйѓурњо - халќи туркзабонанд ва маънии ин вожа 

«муттањидкунанда» мебошад. 

Тошканд - пойтахти имрўзаи Ӯзбекистон ва дар гузашта яке аз 

шањрњои аљдодони тољикон, ки Чоч номгузорї мешуд, баъдан ва пеш аз 

истилои Русия Чоч аз љониби аќвоми бадавии ќазоќ дучори њамлањо 

шудааст. Муаллифи «Ѓиѐс-ул-луѓот» Тошканд дар шакли Тошганд 

омада, муаллиф  чунин ишора намудааст: «шањрест дар Турон»  [166, 

с.176]. Дар асри Х Тошканд бо номњои Бинкент, Таркан, Бурљ-ул-Њаљар 

низ маълум аст. Номи Бурљ-ул-Њаљар тарљимаи арабии Тошканд 

мебошад. Ањмади Дониш ин шањрро аз тобеоти Аморати Бухор 

донистааст: «Алалфавр рахти иќомат аз њуљра бардошта, дар бањр 

нишастам ва ба рафоќати туљљор аз болои Адес ба Маскав рафтам. Рўзе 

чанд дар диѐри рус иќомат варзида, басе аъљубањои рўзгор дида, њамроњи 

ќофила ба Тошканд омадам, дар ваќте ки Тошканд тобеи Бухоро буд, аз 

мулњаќоти давлати амир Насрулло, амири Бухоро» [157,с. 159-160]. 

Туркистон - аз ду морфема иборат аст: турк ва - истон њамчун 

морфема ба забони тољикї тааллуќ дорад. Дар гузашта ва имрўз аксар 

муњаќќиќон Туронро Туркистон гуфтаанд ва маќсад аз Туркистон мавзеи 

иќомати туркон набуда, балки ватани аќвоми шарќи эронї чун 

бохтарињо, суѓдињо, хоразмињо, сакњо ва соири ќабоили шарќи эронї 

мањсуб мешавад.  

Намуна аз «Наводир-ул-ваќоеъ»: «Ва адади халоиќи Осиѐ, ки Эрону 

Турон, Чину Мочин, Њиндустону Арабистон ва Шом ва баъзе билоди Рус 



87 
 

ва Туркистон аз ин њисса аст, шашсад миллион ба тахмин пайваста» 

[156,с.194]. 

Ќизилљар - шањраке дар Ќирѓизистон. Тобеъ ба шањри Тошкумир 

дар вилояти Љалолобод. Аз ду бахш, қизил-сурх туркӣ ва тоҷкӣ иборат аст. 

Ќипчоќ//Ќибчоќ - номи дашти пањновар ва ќавме, ки он љо сукунат 

доштанд. Алњол дар маънии ин вожа мавзее аз Ќазоќистони муосир 

фањмида мешавад. Дар ќадим он љоро тасвир намудаанд, ки саканаи 

муќим надошт ва аќвоми ќипчоќї мардумони бадавї буда, бинобар 

таќозои замон бар марказњои тамаддуни њамонваќта њуљум менамуданд. 

Мусаннифи «Ѓиѐс-ул-луѓот» ќавми ќипчоќро турк гуфтааст, ки дар 

берањмї њамто надоштанд: «номи даштест миѐни Турон ва Туркистон, ки 

атрофи он љо бисѐр берањм ва мардумкуш мебошанд. Мутааххирин аз 

олами тасмиятулњол бисмилмањал бошандагони он љоро низ ќибчоќ 

гўянд ва маљозан лафзи ќибчоќ ба маънии бебок низ меояд (аз «Бурњон» 

ва луѓоти туркї ва шуруњ)» [167,с.127]. 

Толиќон - Дар «Њудуд-ул-олам» шањри Толиќонро бар сарњади 

Гўзгонон дониста, омадааст, ки: «шањре бо неъмати бисѐр аст ва аз ў 

набид бисѐр хезад ва намад хезад. Толиќон шањрест бар њадди миѐни 

Туркистон ва Хатлон. Љоест бар домани кўњ бо кишту барзи бисѐр» [173, 

с.59]. 

Яъне, вазифањои ономастикии номњо дар олами воќеї муайян 

карда мешаванд ва аксар ваќт на аз далелњои забон, балки аз муносибати 

муаллиф ба атроф маълумот медињад. Топонимикаи бадеии тољикї 

барои ифодаи фарњанги миллї муњим ва зарур аст. 
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Дар диаграммаи №2 ќабатњои забонии антропонимияи осори 

Ањмади Дониш оварда шудааст. 

Диаграммаи 2 

 

 

2.5. Номвожаҳои русї-аврупої 

Иќтибосњои мазкур ҳанӯз дар осори давраи классикии рушди забон дида 

мешаванд. Махсусан номвожаҳои ҷуғрофӣ ва номи қавму халқиётҳо дар 

таърихномаву аҷамбномаҳо инъикос мешуданд. Њамзамон, дар осори 

нависандагони ќарни ХIХ бинобар дигаргун гардидани авзои љомеа ва 

сиѐсати љањонї номњои мустаъмали русї ворид гардидаанд. Дар насри 

Ањмади Дониш чунин номњои хоси забони русї ва сомї ба назар мерасанд: 

Довуд (а.), Зулайхо, Морї/Мария, Потї, Нуњ (а.), Сулаймон (а.), Юсуф (а.), 

Яњѐ (а.), Намруд, Исњоќ (а.), Иброњим (а.).  

Маълум аст, ки номњои мазкур аз забони бостонии ибрї тавассути 

китобњои муќаддаси Таврот ва Ќуръон омадааст: 

Марям –  يریى Марями Узро, модари ҳазоати Исо, духтари Имрон ва аз 

насли Довуд аст. Марям Исоро дар њаждањсолагї таваллуд кардааст. 

Шакли дигаре, ки  дар асар омадааст, ин Морї мебошад. Ањмади Дониш 

нисбат ба модари Исо (а.) Марям таваљљуњи хосса дошт ва дар љое ўро аз 

тамоми модарон воло медонад: «Надонанд, ки љаннат агар бувад, дар ризои 

https://www.vajehyab.com/?q=%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85
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модаре мисли Марям (разиѐллоњу анњо) бувад. Ва ризвон агар њосил шавад, 

дар ќидами бибие њамчу Робиа (рањматуллоњи алайњо), на он ки писар ба 

раќќосї супораду духтар ба ќањбатї ва боз мутаваќќеи эњсон бувад» [157,с. 

250]. 

Довуд – داود мансуб ба Довуд, ки яке аз пайѓамбарони яњудист дар 

солњои 1010-970 пеш аз мелод њаѐт ба сар бурда, гўѐ Байтулмуќаддасро ў 

бунѐд кардааст.  

Исо (алайњиссалом) - عیسی пайѓамбар ва бунѐдгузори дини насронї, ки 

таќвими кунунии милодї аз таваллуди ў ибтидо мегирад, Исои Масењ, 

Исои Марям, Масењо.Исо – номи пайѓамбар. Дар осори Дониш ба њазрати 

Исо (а) ин гуна ишора рафтааст: «Маљлиси аќд дар ин хона ќабили аср ба 

њузури ќиссисин ва руњбонин ва љамоае аз сараскарї ва маорифи шањр ва 

шуњуд ва сурати Исо ва Марям алайњумассалом тамом шуда буд, ки мо низ 

дар ин маљлис њозир будем» [157, 276]. 

Намруд – лақаби подшоҳи афсонавии Бобул аст, ки номи аслии он 

Найнӯс буда, дар далерию қаҳрамонӣ ном баровардааст. 

Нуҳ – ривоят мекунанд, ки Нуҳ яке аз пайғамбарони аввал буда, 

мардумро бо росткорӣ даъват менамудааст. Вале тобеони ӯ ба вай эътибор 

надода бадкориҳо мекунанд, ки Худованд ба қаҳр омада, Нуҳро водор 

менамояд, ки тӯфони азиме ба амал оварад. Нуҳ аз ҳар анвоъ ҷонварон 

мунтахаб  намуда, ба киштие ҷой мекунад ва онҳоро аз тӯфон халос мекунад. 

Юсуф –  یىسف фарзанди Яъқуб буда, гӯѐ бародаронаш ҳасад бурда, ӯро 

ба чоҳе андохтанд. Достону қиссаҳои зиѐде дар ин бобат вуљуд доранд. 

Номи Юсуф дар таърифи њусни ў ва беадабии занони Миср истифода 

гардидааст: «Ва аммо занони ин шањр ба сабаби озори дили Зулайхо ва 

маломаташ њама аз унс аз иффату салоњ орианд ба воситаи он ки ўро ба 

муњаббати Юсуф, алайњассалом, таъну ќадњ намуданд» [158, 159]. 

Яњѐ - Яњѐ  یحیی исми хос: номи пайѓамбари бани Исроил (яњудиѐн), 

номи шахсе, ки бисѐр сахї будааст. 

https://www.vajehyab.com/?q=%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://www.vajehyab.com/?q=%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://www.vajehyab.com/?q=%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81
https://www.vajehyab.com/?q=%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C
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Осаф  آصف Осаф ибни Баркиѐ яке аз уламои банї Исроил, номи вазири 

Сулаймон, ки ба доної машњур будааст. Ањмади Дониш, ваќте ки 

Астрамухов вазири корњои хориљии Русияи подшоњї ба ў курра таќдим 

намуд, барояш мадњияе дар ќолаби назм навишта, ўро ба Осаф монанд 

мекунад: 

Астармахуф, кони мањак, зевари улум, 

Дар ќабзу басти амр кафи Осафи замон 

Диданд халќ шеъраму њељам надодаанд, 

Ў шеъри ман надиду ато кард бекарон [157, с.341]. 

Сулаймон هیًاٌ س  Сулаймон ибни Довуд аз подшоҳони яҳудиѐн буда, гӯѐ 

дар солҳои 973-935 пеш аз милод ҳукмронӣ кардааст. Ривоят мекунанд, ки 

гӯѐ бар љинну инс њокимї доштааст. Дар баѐни њолати паѐмбарон ва 

роњњои дарѐфти ризќи эшон Ањмади Дониш Сулаймон ва Довудро бинобар 

зањматњояшон тавсиф намудааст: «Ва Сулаймону Довуд (алайњимо-с-

саллом) ба дастранљу садди љуъ иќтисор менамуданд» [157, 60]. 

Мусо - номи пайѓамбари яњудиѐн, аз шахсиятњои Китоби муќаддас ва 

низ Ќуръон аст. 

Маликушшуаро Бањор заминањои асосии ворид гардидани истилоњоти 

юнонї ва римиро ба забони форсї тавассути забони арабї медонад ва дар 

ин маврид меорад, ки «ин луѓот бештар асомианд, монанди асомии шањрњо 

ва номњои мардум ва мисли давоњо ва абзорњо ва ѓайра, ки муарраб шуда 

ва баъд ба њамон шакл дохили забони форсї шудаанд ва бештар ин номњо 

мусањњаф [калимае, ки хато хонда шуда; калимае, ки хато навишта шуда] ва 

хароб аст» [54, с.401]. 

Антропонимњои аз забонҳои русї, юнонї ва аврупої иќтибосгардида 

дар осори Ањмади Дониш инњо асосан, номњои файласуфони Юнону Рими 

ќадим буда, яке аз омилњои воридшавии ин номњо дар замони 

лашкаркашињои Искандари Маќдунї ва бунѐди давлати Юнону Бохтар 

(асрњои 2 то м. ва асри 1 м.) мебошад. Ин замони таърихї бо омехташавии 

фарњанги Юнон ва Форс бештар ба ташаккули илму фарњанг дар њар ду 

https://www.vajehyab.com/?q=%D8%A2%D8%B5%D9%81
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минтаќа ба назар мерасад. Бори дигар дар давраи истилои Бухоро аз 

тарафи русҳо ва аз он ворид шуданд. Аз зумраи номњо инњо мебошанд: 

Патти (Аделина Паттї) – сарояндаи машњури итолиѐвї истеъдоди 

фавқулоддаи фитрие доштааст, ки аллакай аз синни ҳафтсолагӣ ба сурудан 

шуруъ намуда, дар Англия, Фаронса, Амрико ва Русия баромад карда, 

шуҳрати ҷаҳонӣ пайдо мекунад. Вай дар соли 1843 таваллуд ѐфта, соли 1909 

фавтидааст. 

Дар базми туйи маликаи рус  Аделина Паттї овозхонї мекунад, садои 

хушаш ба Ањмади Дониш писанд омада, ки садои ўро «ба чањ-чањи булбул» 

монанд намудааст: 

Лањну овози вай он сон, ки ба гўши ушшоќ, 

Гањ њуши саъваву гањ чањ-чањи булбул мерехт [157, с.179]. 

Александар - подшоњи рус дар нимаи дувуми асри Х1Х дар салтанат 

буд. Ањмади Дониш дар туйи арусии духтари ў иштирок менамояд ва бо 

хоњиши Козиммутарљим ин туйро васф намудааст. Дар њамин назми 

васфї Александарро тавсиф намудааст: 

Александар он шоњи хуршедфарр, 

Хидеви љањон њусрави бањру барр [157, с.184]. 

Алфред - Алфред номи писари Виктория маликаи њамонваќтаи 

Британия, ки дар мустамликаи Англия монда буд. Ањмади Дониш дар ин 

маврид чунин овардааст: «Ва Морї мураххам ва мухаффафи Марям исми 

духтари подшоњи Рус буда ва Алфред номи писари Уктуриѐмалика, подшоњи 

Фаранг» [155. с,179]. 

Номњои юнонї ва римї, ки ба воситаи асари хаттӣ ба забон ворид 

шуданд, инњоянд: 

Арастотолис/Арасту/Аристотел - мутафаккири барљастаи ањди атиќаи 

Юнон. Андешањои Арастуро Ањмади Дониш њамчун њаким дастгирї 

менамояд: «Ва басо буда, ки Арастую Афлотун ва Суќрот аз таломизаи 

худ истифода менамуданд» [157,с.762]. 
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Афлотун//Фалотун// Платон – файласуфи машњури юнонї, ки 

шогирди Суќрот ва муаллими Арасту мебошад. Вай дар соли 429 пеш аз 

милод таваллуд ѐфта, соли 347 вафот намудааст. 

Суќрот - мутафаккири барљастаи ањди атиќаи Юнон. Дар замони 

атиќа ва минбаъд ўро ба њайси њаким ва донишманд пазируфтаанд. 

Сикандар - дар соли 355 пеш аз милод таваллуд ѐфта, соли 324 дар 

синни 32-солагї фавтидааст. Ќариб 60 шањр дар нуктањои гуногуни дунѐ бо 

номи Искандари Македонї маълум аст. 

Дар осор номњои ашхоси таърихї низ ба чашм мерасанд, ки њар ду 

љузъи он исм мебошад: 

Уктуриѐмалика - аз Уктуриѐ ва малика (Виктория) таркиб ѐфтааст – 

Маликаи Англия буда, соли 1819 таваллуд ѐфта, соли 1901 фавтидааст. Вай 

дар солҳои 1837-1901 ҳукмронӣ карда, соли 1876 императори Ҳиндустон 

эълон карда шуда буд.  

Њамин тариќ, ќабатњои лексикии антропонимњои асар гувоњи он аст, 

ки дар осори Ањмади Дониш антропонимњои  тољикї, арабї, туркї, юнонї, 

ибрї ва русї ба чашм мерасанд. 

Топонимия.Фарқияи маъноии истилоњњои топонимия ва топонимикаро 

Исмоилов Ш. дар китобаш «Таҳлили лингвистии топонимҳо» хеле равшан 

ифода кардааст: «истилоњоти мазкур вобаста ба зуњурот ва муносибати 

забонї аз як сарчашма ибтидо гирифта аз њам фарќ намекунанд, вале агар 

аз љињати маънї ва ифодаи воќеият онњоро аз назар гузаронем, мебинем, 

ки ин умумият то љое характери нисбї мегирад. Зеро аз онњо моњиятан дар 

ифодаи маљмуи номњои љуѓрофии ин ва ѐ он мавзеъ, мањал, шањру ноњия, 

водию вилоят ва кишвару љумњурӣ истифода мешавад, топонимика чун илм 

як шохаи вожашиносї аст, ки ба тањќиќи илмии номњои љуѓрофї, муайян 

намудани сарчашмаи пайдоиш ва решашиносии инкишофи таърихї ва 

шаклу њолати имрўзаи онњо, хусусияти лексикию маъної, сохт ва шакли 

грамматикї, тарзи талаффузу навишти онњо сару кор дорад» [46, с.4].  

Топонимњое, ки дар осори Ањмади Дониш омадаанд, аз зумраи 

иќтибосњои русї-аврупої, њар яке таърихи пайдоиши хоси худро дошта, 
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зимнан аз номи ќабилањои барўманди сарзамине гирифта шудаанд ва ба 

ќавли О. Ѓафуров «Омўзиши њаматарафаи номњои љуѓрофї ањамияти 

калони илмию амалї дорад. Номњо бо рўйдодњои таърихї, дигаргунињои 

сохти љамъиятї зич алоќаманданд. Он номњое, ки маъхаз ва маънояшон 

имрўз маълум нест, фардо равшан хоњад шуд» [36,48]. Топонимњои хоси 

забони руї-аврупої дар осори Ањмади Дониш зиѐд нестанд: 

Ангилис - ишора ба Англия, ки шомил ба шоњигарии Бритониѐ 

мебошад. 

Арман - исми мулк ва ќавм ва њамсоякишвар бо Эрон ва маънои онро 

аз вожаи форсии «ормон» медонанд. Дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» омадааст: «номи 

мулкест мобайни Эрон ва Рум ва Фаранг ( «Бурњон» ва ѓайри он) [166,с.48]. 

Армания - мансуб ба арман, ки мулкест ќариби Рум (Лубоб-ул-албоб)» 

[48, с.50]. 

Рум //Румия - Рум – номи шарќи Аврупост дар сарчашмањои Шарќ, ки 

дар манобеи лотинї ва юнонї Византия номида мешуд. Мусаннифи 

гумноми асари таърихии «Њудуд-ул-олам» мулкеро Рум меномад, ки ќисми 

Маѓриб, нимљазираи Арабистон ва шарќи Урупоро дар бар гирифтааст: 

«Румия шањрест бар карони ин дарѐ нињода аз Афранља. Ва мустаќарри 

мулуки Рум андар ќадим андар ин Румия будї» «Рум ноњиятест, машриќи 

вай Арминия ва Сарир ва Аллон аст ва љануби вай баъзе аз њудуди Шом 

аст ва баъзе дарѐи Рум аст ва баъзе њудуди Андалус аст ва маѓриби вай 

дарѐи уќѐнуси Маѓрибист ва шимоли вай баъзе вайронии шимол аст ва 

баъзе њудуди Саќлоб аст ва баъзе ноњияти Бурљон аст ва баъзе дарѐи 

Хазарон аст. Ва ин ноњиятест сахт азим ва бо неъмати бисѐр ва беандоза ва 

ободон баѓоят. Ва аз вай љомаи дебо ва сундус ва майсонї ва танфуса ва 

љўраб ва шалворбандњои боќимати бисѐр хезад» [173, с.100]. 

Аз «Наводир-ул-вақоеъ»: «ва дутарафа аз ин дарѐ ба сангҳои сафеди 

муҷалло рост бардоштааст ва ҳар ҷое ба зина фаромада дорад барои об 

гирифтан ва ба дарѐ рафтан. Ва шабу рӯз чандин ҳазор киштии оташӣ ва 

бодӣ бар ин баҳр ҷорист, ки аз Рум ва Фарангистон меояд ва мегузарад» 

[157,с. 173]. 
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Рус - ба маънии мулк аст, ки дар моварои Шарќу Ѓарб љойгир буда, 

ќавме бо номи Рус низ мављуд аст. Тибќи маълумоти муаллифи «Ѓиѐс-ул-

луѓот» Рус давлати пањновар аст: «номи мулки васеъ дар иќлими шашум ва 

њафтум» [166,с.379]. Дар «Наводир-ул-ваќоеъ» њангоми баѐни ањоли рўйи 

дунѐ омадааст: «баъзе билоди Рус ва Туркистон аз ин њисса аст, шашсад 

миллион ба тахмин пайваста» [157,с.194] 

Тароблис – Дар «Ғиѐс-ул-луғот» дар шакли Тарблус оварда шуддааст 

ва муаллиф зикр менамояд: «шањрест ба Шом ва шањрест ба маѓриб; ва ин 

лафзи румист ва маънии он ба забони румї се шањр аст (аз «Мунтахаб»); ва 

дар «Хиѐбон» навишта, ки Таробулус балдаест аз Шом ва балдае аз 

маѓриб; ва баъзе гўянд, ки лафзи румист, ба маънии маъмура, чунонки дар 

«Ќомус» аст» [167,с.24]. 

Тартус - Дар «Ғиѐс-ул-луғот»:  «номи пањлавоне ва номи дењи 

пурравнаќ» [167,с.24]. 

Итолиѐ // Италия - кишвар дар Аврупои Љанубї, ки дорои соњили 

дарозест. Дар пойтахти ѓарбии ин кишвар Рими ќадим, давлати Ватикан ва 

осорхонањои муњташам љой дорад. 

Пориљ // Порис / Париж - пойтахти Фаронса ва яке аз марказњои 

олитарини фарњанги љањонист. Ин яке аз маконњои таърихии љањонї буда, 

меъмории шањри он нотакрор аст. Вожаи Париж аз калимаи лотинии 

«Civitas Parisiorium» - «шањри Паризии» гирифта шудааст. Ин номи яке аз 

ќабилањои кеотњо мебошад. 

«Дар њикояти гирдоби Искандар ва ѓанои марди аљамї» њангоми баѐни 

саргузашти марди эронї Ањмади Дониш меорад: «тањсили мол ва таламмузи 

забони фаранг ва немиса ба Порис рафтам» [157,с. 147]. 

Фаронса / Франсия - кишвар дар Аврупо. Маънои Франсия, ки 

«Франсия» аз калимаи лотинии «Francia» гирифта шудааст ва «замини 

франкњо» мебошанд. 

Урумбурѓ // Оренбург - аз вожаи Ор, номи љараѐни чапи дарѐи Урал 

буда, дар забони олмонї маънии ќалъа дар дарѐи Орро дорост. Урумбурѓ 

аз номи дарѐи Ор таркиб ѐфта, чун шањр дар соли 1735 дар ањди Анна 
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Ивановна тавлид ѐфтааст. Бург ѐ ин ки бурѓ  вожаи олмонї буда, маънои 

шањрро дорад. 

Одесса //Адес - номи шањр дар љануби Украина. Аз зумраи марказњои 

асосии тиљоратї буда, маркази маъмурию пойгоњи њарбии ќуввањои 

мусаллањи Украина мањсуб мешавад. Њамчунин, маркази муњимтарини 

илмию таълимї низ мебошад. Шањри Одесса соли 1795 аз љониб 

Екатеринаи 2 таъсис дода шуда, абадии марбут ба Одессои ќадимї дар 

назди бањри Сиѐњ мебошад. 

Дониш чунин меорад: «Алалфавр рахти иќомат аз њуљра бардошта, 

дар бањр нишастам ва ба рафоќати туљљор аз болои Адес ба Маскав 

рафтам» [157,с. 159]. 

Маскав – дар аввал номи дарѐ будааст ва баъдан шањри маъруф ва 

феълан пойтахти Русия. Маскав, ки шакли русии он «Москва» аст, аз 

лињози этимологї даќиќан маълум нашуда, ва забоншиносон маънои 

луѓавии Маскавро ба њар навъе шарњ додаанд. Дар солњои ахир таркиби 

славянии ин вожа ба њайси номи дарѐ маъмул буд, аммо ин истилоњ дар 

шакли mask-, mazg-, mast-, mak- ва амсоли инњо дорои ањаммияти аст. 

Якчанд фарзияњо дар мавриди истилоњи Маскав моро ба гурўњи 

забонњои финнї - угорї мебарад ва пасванди «ва» дар ин вожа ба маънии 

об аст, аммо моск дар забони коми маънии «Гов» – ро мефањмонад ва муст 

дар финнї ба маъни сияњ ва торик мебошад. Як гурўњ вожашиносон ба 

Маскав маънии хирс ва модарро низ илова намудаанд. 

Дар «Наводир-ул-ваќоеъ» дар шакли ѐддошт оварда шудааст: «Ва дар 

ваќте ки аз Фетербурх ба Маскав меомадем, ба таќозои мутарљим дар арзи 

роњ, ки наваду ду фарсанг буд, ба чањордањ соат ќатъ кардем сурати базми 

тўйи импиротур дар риштаи назм даромад» [157, с.184]. 

Болшая Морская - номи куча дар Санкт Петербург, ки соли 1703 бо 

номи кўчаи Болшая ва Малая Морская аз рўзи таъсисѐбии ин шањр ташкил 

шуда, сараввал љойи моњигирон буда, баъдан бо калон шудани шањр ин 

кўча дар дохили он мепайвандад. 

Дар осори Ањмади Дониш дар шакли «Болшуй Морскуй» омадааст. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Малая_Морская_улица_(Санкт-Петербург)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Малая_Морская_улица_(Санкт-Петербург)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Малая_Морская_улица_(Санкт-Петербург)
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Ландан – номи шањри маъруф. Вожаи инглисист ва ба маънии шањри 

интиќолѐфта далолат мекунад. Ин шањр аз љониби римиѐн бунѐд ѐфтааст ва 

њанўз дар садаи аввали солшумории масењї дар љои њозираи шањри Лондон 

гурўњњои интиќолии аќвоми муњољир сукунат доштанд. Решаи Londin ва 

Lundin- вожаи сермањсули римиѐн дар тамоми манотиќи тасарруфшуда 

будааст. Инглисњо Лондонро «Дуди калон» номидаанд, аммо маънии 

ќадимии он њамон «шањри интиќолѐфта» аст. 

«Дар њикояти гирдоби Искандар ва ѓанои марди аљамї» аз «Наводир-

ул-ваќоеъ», ки хусусияти сайѐњї дорад, номи Лондон низ зикр гардидааст: 

«Ва Ланданро ба шањр хондан сазовор нест, балки ўро мамлакат ва иѐлат 

гўянд, равост» [157,с. 133]. 

Самара – номи шањр. Дар маънии он мутахассисон пешнињодњои 

гуногуне доранд. Онњо ин вожаро ба забонњои арабї, форсї, муѓулї, 

финнї, фаронсавї нисбат додаанд. Дар забони муѓулї самар маънои 

чормаѓзро дорад. Дар забони фаронсавї бошад, он маънии либосро 

мефањмонад. Аммо фикри ягона љињати пайдоиши вожаи Самар вуљуд 

надорад. Як ќатор фарзияњо њастанд ва њанўз дар соли 921 дарѐ бо забони 

арабї дар маънии «дандон» номида шудааст. Аммо дар забони русї 

маънии «халта»–ро медињад, дар порсї бошад, ба маънии «њосил» далолат 

мекунад. 

Аз «Наводир-ул-вақоеъ»: «Шимолии ин иморат баҳрест азим аз 

Муҳити Аъзам муншаиб гашта, ба ҷониби Маскав ва Самар ва Макариѐ» 

[12,с. 173]. 

Амрико – номи ќитъа, ки аз номи бањрнаварди машњури сайҳи 

итолиѐви Америко Веспуччи гирифта шуда ва имрӯз аз минтақаҳои 

пешрафта мебошад. 

Саѐҳати Америко Веспуччи соли 1497, баъди панҷ соли сафари 

Кристофер Колумб оғоз шуд. Ҳарду дар ҳукумати Испания кор мекарданд 

ва хароҷоти сафарашон аз ҷониби ҳукумат барои мураттаб сохтани 

харитаи ҷаҳон пардохт карда мешавад. Веспуччи чор маротиба ба 
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нимкураи ғарбӣ (Америка) сафар карда, назар ба Кристофер Колумб 

бештар ҷойҳои қитъаи навро тамошо кард. 

Тифлис // Тиблиси - дар «Њудуд-ул-олам» дар мавриди ин шањр 

маълумоти зерин оварда шудааст: Тифлис шањрест бузург ва хуррам ва 

устувор ва ободон ва бо неъмати бисѐр ва ду бора дорад. Ва саѓр аст бар 

рўи кофирон ва рўди Кур андар миѐни вай бигзарад. Ва андар вай як 

чашмаи об аст сахт гарм, ки гармобањо бар вай сохтаанд ва доим гарм аст 

бе оташ [171,с. 90]. 

Пойтахти кишвари Гурҷистон мебошад ва бузургтарин шаҳри ин 

кишвар аст, ки дар соҳили дарѐи Кура ҷойгир аст. Тифлис ба далели воқеъ 

дар чорроҳаи Аврупо ва Осиѐ ва наздикии Роҳи Абрешим, дар тӯли таърих 

макони даргириҳои қудратҳои мухталифи ҷаҳонӣ будааст. Таърихи 

Тибилиси дар меъмории он, ки омезиши санъати асримиѐнагӣ, классикӣ, 

шуравӣ ва муосир мебошад, инъикос ѐфтааст. Гурҷистон яке аз кишварҳое 

мебошад, ки дар минтақаи Авруосиѐ (Осиѐ ва Аврупо) ҷойгир аст . 

Рус / Русия - кишвари абарќудрат. Русия бо тамоми Норвегия, 

Финландия, Эстония, Латвия, Литва, Лаҳистон (тавассути вилояти 

Калининград), Беларус, Украина, Гурҷистон, Озарбойҷон, Қазоқистон, 

Ҷумҳурии Мардумии Чин, Муғулистон ва Кореяи Шимолӣ ҳамсарҳад аст. 

Он инчунин дорои баъзе марзҳои баҳрӣ бо Ҷопон дар баҳри Охотск ва 

Иѐлоти Муттаҳида тавассути гулӯгоҳи Беринг мебошад. Русия бузургтарин 

кишвари ҷаҳон буда, аз рӯйи масоҳат аст, ки 1,8% масоҳати аҳолинишини 

ҷаҳонро  дар бар мегирад.  Дар асри 9 милодӣ давлати Киеви Рус таъсис 

меѐбад. 

Дар диаграммаи №3 қабати забонии осори Ањмади Дониш нишондода 

шудааст. Њини гурўњбандии он маълум шуд, 75 топонимњои сода 76, топоними 

хосси забони тоҷикӣ, 51 то насри бадеии Аҳмади Дониш истифода гардидааст  
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Диаграммаи 3 

 

 

Хулосаи боби дуюм 

Ба андешаи забоншиносон, забони асил ва пок њамеша ба даврањои 

гузашта тааллуќ дорад ва таѓйироте, ки дар он ба вуќуъ меояд, њама 

бесарусомонї ва бенизомии забонро нишон медињад, ки забони ниѐгони 

моро ба харобї ва фасод мебарад. Мушаххас аст, ки ин гуна тахмин 

хилофи табиат ва асли забон аст, зеро забон мисли њар падидаи дигар 

њамеша таѓйир меѐбад ва мањз аз њамин тањаввулот форсии бостон ба 

форсии миѐна ва сипас ба форсии муосир људо шудаанд. Сабабњои асосии 

иќтибосшавї падидањои истењсолї ва фарњангї, равобити сиѐсї, иќтисодї 

ва фарњангї, аз хориљи кишвар омадани одамони тањсилдида, омилњои 

љуѓрофї (дар як марз будан), мамнуъиятњо ва бархўрдњои њарбї мебошанд. 

Таѓйирѐбии забон на танњо бо таъсири забонњои дигар, балки худи забон 

њам њаракати зотї дорад ва баробари таѓйир ѐфтани ниѐзњои љомеа забон 

низ таѓйир меѐбад. Забони њар љомеа ба љуз аз таѓйири доимї, бар асари 

бархўрд ва иртибот бо љомеањои дигар ба тањаввулот дучор мешавад. Яке 

аз ин таѓйироте, ки дар натиљаи бархурди ду љомеа ба вуљуд меояд, дар 

фарњанги љомеа ба назар мерасад. Њар як љомеа метавонад унсури 

фарњангии љомеаи дигарро иқибос гирад ѐ баръакс. Тавре медонем, ки 
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забон оинаи фарњанг буда, тарзи тафаккур ва фарњанги љомеаро инъикос 

мекунад, аз ин рў, забон низ дар ин самт таѓйирот ба амал меояд. Ин 

робитаи байни љомеањо боиси вохўрї ва бархўрди забонњои гуногун, ворид 

шудан ба њамдигар ва гирифтани унсурњо аз њамдигар мегардад. 

Дар ин робита бояд гуфт, ки тањлилу баррасии антропонимњо ва 

топонимҳои осор маълум менамояд, ки Ањмади Дониш њамчун як алломаи 

давр дар мавриди ашхоси барўманди замонааш ва уламою удабои гузашта 

маълумот муфассал додааст. Антропонимњои осори Ањмади Дониш аз 

лињози баромади этимологї ба гурўњи забонњои тољикї, арабї, туркї, 

юнонї, ибрї, русї људо карда шуда, аксаран ашхоси воқеӣ ҳастанд. 
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БОБИ III. 

ТАӼЛИЛИ СОХТОРИ ОНОМАСТИКАИ ОСОРИ АӼМАДИ 

ДОНИШ 

3.1. Масъалањои назарии таснифоти сохтории номвожањо 

Ташаккули забон ба њаѐт ва таърихи офаринандаи он - халќ алоќаманд 

мебошад. Ибтидои њар як забон ба ташаккули халќият ва гузаштагони он - 

ќабила ва ќавму авлод мансубият дорад. Вобаста ба тараќќиѐти љамъият 

забонњо низ инкишоф ѐфта, забонњои авлодї ба забони ќабилавї ва 

забонњои ќабилавї ба забонњои халќї ва забонњои халќї ба дараљаи 

забонњои миллї мерасанд. Албатта, ин даврањои инкишофро на њамаи 

забонњои љањон тай кардаанд. Ташаккули забони адабї дар таърихи 

инкишофи забон ва халќу миллат марњилаи муњим ба шумор меравад. 

Забони адабї навъи таърихї буда, пайдоиши он ба омилњои зиѐди њаѐти 

љамъиятї вобаста аст, ки дар байни онњо хат мавќеи махсус дорад. Вай 

ќисми таркибии тамаддун, мањсули давлатдорист. 

Забон дар баробари густариши худ аз ташаккули авзои гуфтугўйи 

донандагони забони миллї дарак медињанд. Вазифаи асосии забон иборат 

аз ин аст, ки чун силоњи фитрии инсон хизмат намояд ва пайваста 

фаъолияти доманадори ўро барќарор кунад ва њамчунин нерўи мафкуравї, 

њассосият ва љањонбинии гўяндаро дар такмил ќарор дињад. Чи тавре ки 

маълум аст, забон ва инсон аз њамдигар људонашавандаанд, яке бидуни 

дигаре тасаввурнопазир аст. Инсон фикр мекунад, эњсос менамояд ва танњо 

дар забон зиндагї дорад, ў вазифадор аст, ки аввалан доманаи забонро 

муташаккил созад, то ки дар назди забон мављудияти фарњангро дарк 

намояд. Забон одамонро дар як љомеа муттањид месозад, ин асоси њамаи 

муносибатњоест, ки дар навбати худ, асоси љомеа мањсуб мешаванд ва 

метавон гуфт, ки забон дар худ љомеаро дорост. Агар махсус дар 

алоќамандии забону фарњанг таваќќуф кунем, пас маълум хоњем кард, ки 

фарњанг аз љомеа новобаста аз зинаи тамаддун људонопазир аст. Инро дар 

робита бо омўзиши номшиносии асарњои бадеї, фалсафї ва таърихї пайдо 

намудан мумкин аст. Дар таркиби сарфї ва лексикии номшиносии асарњои 
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бадеї, таърихї ва фалсафї ташаккули ќабатњои забонї ва баробари он 

фарњанги миллат љой дорад. 

Ҳангоми омӯзиши  омонимҳо пањлўњои гуногуни иљтимоъї, таърихї, 

љуѓрофї ва забоншиносиро меомўзад ва доир ба сабабњои таҳаввули исмњо 

аз рўи пањлўњои сохтопӣ мафњумњои гуногуни маъниро шарњ медињад. Дар 

худи соњаи забоншиносї сохтори номњоро метавон аз пањлўњои гуногун 

баррасї ва тањлил кард. Он чизе, ки дар ин пажӯҳиш хеле қобили таъкид 

аст, зиѐд будани номҳои арабӣ мебошад. Чунин њолатро метавон ба 

шумораи исмњои иловагии мураккаб дохил кард. Ҳатто дар таркибҳои 

тавсифӣ аксар вақт калимаҳое мавҷуданд, ки ба тамоми сохтор таъсир 

мерасонанд. Дар маҷмуъ дар ин номҳо вожаҳои хоси арбабӣ хеле ба назар 

мерасад. 

Аммо номҳо ва вожаҳои ҳар забон вобаста ба он таърихи ташаккулѐбии 

забон дониста мешавад. Исми хос ҳамон раванди таҳаввулотро, ки ҷузъҳои 

дигари забонӣ ва калимаҳои рӯзмарра мегузаранд, паси сар мекунад. Онҳо 

метавонанд тадриҷан аз як фарҳанг ба фарҳанги дигар гузаранд. Чун 

номҳои зиѐди тоҷикӣ ба забонҳои туркӣ, арабӣ ва аврупоӣ роҳ ѐфтаанд ва 

номҳои зиѐде аз ин забонҳо пазируфта шудаанд. Пайдо шудани исмҳои 

ҳамроҳ бо пасвандҳо дар фарҳанги тоҷикӣ низ як падидаи нисбатан тоза 

аст ва бо боло рафтани сатҳи дониш ва фаҳмиши забонии мардум, 

пешояндҳо ѐ пасвандҳои пурмазмун ва зебое чун Шакибо ва Ориѐ   роиҷ 

шудааст. 

Имрӯз яке аз муҳимтарин унсурҳои интихоби ном таваҷҷуҳ ба маънои 

ном ва мафҳумҳои марбут ба он маҳсуб мешавад ва ин натиҷаи афзоиши 

огоҳии забонӣ ва аз худ кардани дониши забони адабист. Гурӯҳи забонҳои 

эронӣ мисли бисѐре аз забонҳои ҷаҳонии имрӯз (аз қабили фаронсавӣ, 

арабӣ, испанӣ ва ғайра) дар луғату исмҳо ҷинсият нақш дошта ва баъзе 

вожаҳо мардона ва занона буданд, ки ин тафовут дар забони эронӣ 

тадриҷан аз байн рафтааст. Таҳаввулоти забонии номҳо як масъалаи 

мураккаб аст. Дар системаи забоншиносии ќадими њиндуаврупої њар як 
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шахс ном дошт, ки метавонад дар ду шакл бошад: мураккаб ѐ содда. 

Номхои сохти соддаро асосан ба онҳое медоданд, ки аз кабилаи пасттар 

буданд. Аммо шумораи номҳои мураккаб кам нестанд ва сохтори 

грамматикии номҳои мураккаб хеле гуногун ҳастанд, аз ҷумла: Аз ду ном: 

Равонмеҳр, Ориѐмеҳр, Озарсам, Озаркеш, Озарнӯш. Аз исм ва сифат: 

Меҳрафзо, Гулшаноро,   Ҷаҳонбахш. Ҷамъоварии исм ва ҳарф: Афсона (А: 

ифода), Чубак (К ҳарфи хурд), Фарибо (О: сифатҳои монанд (исм). 

Ҷамъоварии исм ва сифатҳои пассивӣ: Шаҳдод, Кӯҳзод. Пайванди исм ва 

суффикс: Алванд, Фараҳманд.   

Забони тоҷикӣ яке аз забонҳои ориѐӣ  ѐ ҳиндуаврупоӣ  аст. Забонҳои 

ориѐӣ Ориѐӣ ѐ ҳиндуаврупоӣ як оилаи бузурги забонҳост. Ба ин оила 

тақрибан ҳамаи забонҳои паҳнкӯҳи Эрон, нимҷазираи Ҳинд ва Аврупо 

дохил мешаванд. Забони авестоӣ дар баробари форсии бостон ягона 

забонҳои бостонии эронӣ аст, ки осори худро гузоштааст. Забони порсии 

бостон дар асноди сиѐсии давраи Ҳахоманишиѐн ба кор рафтааст ва дар 

воқеъ ҳадди ақал яке аз гӯишҳои минтақаи Порс ва яке аз гӯишҳои ҷанубу 

ғарби Эронро ифода мекунад. Забонҳои нави эронӣ низ бо фурӯпошии 

империяи Сосониѐн ташаккул ѐфтанд. Забонҳои форсии дарӣ (модари 

форсии муосир), курдӣ, балуҷӣ, пашту, осиӣ, тоти ва тоҷикӣ аз муҳимтарин 

гурӯҳи забонҳои муосири эронӣ мебошанд. Бо мурури замон вожаҳои 

форсӣ ба мисли вожаҳои дигар забонҳои ҷаҳон тағйиру таҳаввул кардаанд 

ва албатта дар бисѐре аз забонҳои дигари ҷаҳон роҳ ѐфтаанд.Ин тағирот 

баробари мафҳум дар калимасозӣ низ ба назар мерасад. Калимасозї чун 

яке аз рукнњои асосии грамматикаи забони тољикї муддатњои мадид аст, ки 

дар маркази диќќати омўзиши ањли илм ќарор дорад. Вале то њанўз дар 

бахши грамматикаи номшиносї дастовардњои чашмгир ба назар 

намерасад, зеро то њоло моњият, маќсаду вазифа, тарзу усул ва дигар 

хусусиятњои калимасозї ба як чорчўбаи муайян танзим нашудааст. Илова 

бар ин, дар ин љабња махлут сохтани мабњасњои омўзиши калимасозї ва 

сарф, мафњуму воњидњои онњо ва њатто баъзан усулњои тањлили 
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калимасозию сарфї ба мушоњида мерасанд. Бо истилоњи «калимасозї» дар 

забоншиносї роњу равиш, тарзу усул ва ќавонини сохта шудани калимањо 

дар назар дошта шуда, њамзамон ин истилоњ соњаи томи забоншиносиро 

ифода мекунад [145, с.58]. 

Њама гуна њиссањои нутќ, инчунин, њар ду асоси феълї низ бо як осонї 

бо њам як шуда, исмњои мураккаб сохтан мегиранд. Забоншинос Ш. 

Рустамов дар ин бобат чунин менависад: «Бисѐр калимањои наве, ки дар 

натиљаи дигаргунињои иљтимої, хољагї, инкишофи илму маданият ва 

ѓайрањо пайдо мешаванд, бо роњи калимасозї ба амал меоянд, ки онњо бо 

сохти грамматика ва ќонунњои дохилии забон пурра мувофиќат мекунанд. 

Бо роњи калимасозї бойшавии таркиби луѓавї бар хилофи бевосита 

гирифтани калимањо аз дигар забонњо њамеша инкишоф меѐбад, чунки вай 

ањволи забонро пурра инъикос мекунад» [89, с.11]. 

Ќобили ќабул аст, ки то њол калимасозї дар забоншиносї на њамчун 

соњаи мустаќил баррасї мегардад, балки он чун бахши таркибии 

морфология ва луѓатшиносї мавриди омўзиш ќарор дода мешавад. Баъзе 

мутахассисон барои калимасозї дар байни ду ќисмати  фавќуззикр  љойи 

васатиро људо мекунанд, ки ба назари мо, дар њар ду њолат њам љињатњои 

луѓавию маъної ва шаклию таркибии (грамматика) он ноќис мемонад. Ва 

дар чунин мавридњо бешубња воњидњои махсуси калимасозї-асосњои 

калимасоз, ќолабњои калимасоз сарфи назар карда мешаванд. Мо 

муътакид ба онем, ки калимасозї соњаи мухтори луѓатшиносї аст, вале он 

бидуни робитаи мустањкам бо морфология вуљуд дошта наметавонад. Ба 

туфайли калимасозї захираи луѓавии забон боз њам пурратару ѓанитар 

мегардад. Пешрафту тараќќиѐти љомеа њамзамон дар риштањои сиѐсату 

иќтисодиѐт ва тамаддуну иљтимоиѐт тањаввулоту падидањои навро эљод 

мекунад, ки љињати ифодаи онњо каломњои наву мувофиќ таќозо мешавад. 

Дар чунин њолатњо соњаи калимасозї наќши муњимро мебозад. Бо 

назардошти хусусиятњои хоси њар соња бо такя ба њиссањои нутќ ва 

инчунин даќиќкорона омўхтани мероси гузаштаи илмию адабии ниѐгон 

калимасозї ва истилоњоти хоси худро дарѐфта, бо нишонаи зарурї 
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пешнињод менамояд. Дар баробари сохтани калимањои нав дубора 

дарѐфтану ба забони муосир ворид кардани калимањои ќадима яке  аз 

вазифањои муњими забоншиносон аст. Ин амал фоидаи пурќимати илмї 

дорад. Аввалан, он ба омўзиши таърихи забон маводи хуб муњаѐ мекунад, 

сониян, љойњои холимондаи забони муосирро бо каломњои хушоњангу 

дилнишинаш пурра менамояд. 

Дар забони адабии муосири тоҷик чунин тарзу усулҳои калимасозӣ 

мавҷуд аст: 

1. Сарфӣ (бо пешванд ва пасванд) 

2. Наҳвию сарфӣ (васлшавии калимаҳо) 

3. Сарфию наҳвӣ (ба исм гузаштани дигар ҳиссаҳои нутқ) 

4. Луғавию наҳвӣ (табдили ибора ба калимаи мураккаб) 

5. Луғавию маъноӣ (сермаъноии калимаҳо) 

6. Ихтисораҳо  

Азбаски маводди ономастикї аз лињози сохту таркиби калимасозї 

гуногунранг аст, бинобар ин дар шакли умумї тањлилу тањќиќ кардани он 

самараи дилхоњ дода наметавонад. 

Воқеан, аз замонњои ќадим тафаккури муњаќќиќони забонро 

махсусиятњои исмњои хос банд карда буд ва то имрўз забоншиносї ба 

масъалањои муайян кардани мавќеи исмњои хос дар забон, хусусиятњои 

маъної ва хусусиятњои сохтории он талош меварзанд. 

Ќобили зикр аст, ки фазои ономастикии як миллат дар њолати 

људогона набуда, балки дар таъсири доимї бо фазои ономастикии 

гўяндагони дигар забонњо ќарор дорад ва ба ин васила ба таври ќобили 

мулоњиза ѓанитар мешавад. Аммо агар фазои ономастикиро дар алоњидагї 

баррасї кунем њам, мебинем, ки он бо мурури замон таѓйири доимї 

мегирад, номњои хос дигар мешаванд ѐ њатто маънои худро гум мекунанд. 

Њамчун як љузъи људонашавандаи љањони воќеї, номњои хос дар олами 

бофтаи бадеї намоиш дода мешаванд, яъне ин гурўњи луѓавї дар байни 

воситањои нутќ, ки системаи образии асарро ташкил медињанд, љойи 
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махсусро ишѓол намуда, сазовори диќќати махсус аст. Категорияњои 

ономастикї аз њама љузъњои таркиби нутќии асари бадеї мушаххастарин 

мањсуб мешаванд, зеро онњо аз рўйи дараљаи умумимиллї, ки аз љониби 

нависандаи имсмҳоои хос интихоб ва намуна шудааст, маводди хеле 

гуногунрангро дар бар мегиранд. 

Ономастика, ки дар маљмуъ анвои мухталифи номњоро фаро мегирад, 

ба тамоми тарафњои њаѐт ва фаъолияти инсонњо иртиботи амиќ дорад. Дар 

њама пањлўњои зиндагии одамон, он љое ки барои монандкунї ѐ ба сурати 

инфиродї аз њама ташхис кардани падидањои табиату љамъият таќозо 

мешавад, инсон чун муносибтарин тарзи аз њам фарќкунї аз номњо 

истифода менамояд. Ба љузъ номњои шахсї тарзњои дигари 

инфиродикунонї, амсоли аломатгузории ададї, тартибу танзими 

координатї ва истилоњоти тавсифї мављуданд, вале онњо дар ќиѐс бо 

номњои хусусї хеле кам истеъмол мешаванд. 

Омилњои асосии номгузорї ва заминаи пайдоиши номњои љуѓрофї ба 

андешаи Додихудоев Р. ин гуна аст: 

а) мављудияти забон ва лањљањои амалкунанда (зинда) дар минтаќаи 

муайян; 

б) њодисањои абстратї, субстратї ва суперстратии забонњои зинда ѐ мурдаи 

ин мањал; 

в) ќолаби анъанавии калимасозї (шаклсозї) -и топонимњо; 

г) шароити табиї ва хусусиятњои физикї- љуѓрофии макон, рустанињо ва 

њайвоноти мавзеъ; 

ѓ) маданият ва маишат (истењсолот, муносибатњои истењсолї, шароити 

иљтимої ва ѓ.) - и ањолї; 

д) мављудияти фењрасти номњои љой, ки захира ва заминаи асосї дар 

мавриди номгузорї ба объектњои нав бошад; 

е) њодисањои гуногуни табиї, таърихї, иљтимої; 

ѐ) мављудияти анъанавии дину оин, мифология ва таъсири онҳо дар муҳити 

ин ѐ он забон [41,с.3-4]. 
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Воќеан, топонимия бо таърих ва маданияти халќ алоќаи зич дорад. 

Номњои љуѓрофии худї ѐдгорињои беназири фарњангї мебошанд, ки аз 

арзишњои  фарњанги моддї кам нестанд. Омўзиши сохтори топонимикї 

заминањои таърихї ва фарњангиро дар бар мегирад, ки номњои хос бар он 

ба вуљуд меоянд ва фаъолият мекунанд. Топонимикаи ҳар як минтаќа 

натиљаи рушди таърихї, иљтимої ва фарњангии мардуми ин ќаламрав 

мебошад. Хусусияти матолиби топонимикї дар он аст, ки вай на танњо 

љузъи забонї, балки ба андозаи зиѐд љузъи таърихї, фарњангї ва 

иљтимоиро низ фаро мегирад.  

Муайян кардани сохт ва таркиби топонимҳои ҷуғрофӣ барои равшан 

намудани муносибатҳои таърихӣ ба ин ѐ он забон доштаи топонимҳо ва ба 

хотири ба амал овардани усулҳои тозаи пажӯҳиш низ захираи фаровонро 

муҳаѐ месозад, ки боиси дар забоншиносӣ ба амал омадани масъалаҳои нав 

ва гуногун мегардад. Албатта, баррасии калимасозӣ дар таҳқиқи сохти 

номҳои ҷуғрофӣ нақши муҳим дорад, аммо дарѐфти фикру андеша ва роҳу 

усулҳои пешниҳоднамудаи олимон на ҳамеша боиси истиқбол мегардад. 

Исмолов Ш. бар он андеша аст, ки: «дар ин љода, пеш аз њама, бояд 

хусусиятњои мушаххаси маводи гирдовардашуда, доираи густариши он, 

маќсаду мароми омўзиш, њудуду дараљаи тањќиќ ба эътибор гирифта 

шавад» [45,с.23]. 

Зимнан муњаќќиќи номшинос Исмоилов Ш. тазаккур менамояд, ки 

«Топонимњо дар асл моњияти маъмуриву иљтимої, фарњангиву маърифатї 

ва этикиву эстетикї доранд. Ин аст, ки инсон пайваста эњтиѐљоти 

иќтисодиву сиѐсї ва фарњангиву маърифатии худро дар њар як мањдудаи 

љуѓрофї мањз тавассути коргирї аз топонимњо раво месозад» [45,с.53]. 

Муњаќќиќ чунин андеша дорад, ки «Сарнавишти таърихии Тољикистон дер 

боз дар маркази диќќати ањли тањќиќ ќарор дорад. Парвиз Нотили 

Хонларї, Л.С. Пейсиков, Э.М. Мурзаев, Д. Саймидинов ва дигар 

муњаќќиќон асли онро аз ашколи мутафарриќи даврањои ќадиму миѐнаи 

тараќќиѐти гурўњи забонњои тољикии оилаи њиндуаврупої љўѐ шуда, њар 
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кадом њаќиќати даъвии худро оид ба сурати бунѐдии он бо асноди барчида 

собит сохтаанд» [45,с.68]. 

Агар ба тањќиќу омўзиши ин ѐ он формантњои калимасози топонимњо ѐ 

гидронимњо таваљљуњи зиѐде сурат гирифта, рољеъ ба ин масъала асару 

маќолањои зиѐде интишор шуда бошад њам, ба масъалаи хосиятњои 

таѓйирѐбии калимањои ономастикї кам таваљљуњ зоњир шудааст. Масъалаи 

таљзияи хусусиятњои ба худ хоси грамматикии номшиносї дар замина ва 

муќоисаи хосиятњои умдаи грамматикаи вожаи муќаррарї ќариб ки тањќиќ 

нагардидааст. Чунон ки дида мешавад, барои њамчун грамматикаи 

мустаќил муаррифї намудани сарфу нањви номшиносї њанўз барваќт аст. 

Ба назари мо, масоили грамматикаи номшиносиро љузъе аз грамматикаи 

умумии забон шинохтан ба маќсад мувофиќ аст, зеро вожаи номшиносиро 

њамчун дигар калимањои муќаррарї дар доираи ќавоиди умумии 

грамматикї тањлилу таљзия кардан амри воќеист [145,с.153]. 

Бинобар он ки дар асарњои Ањмади Дониш «Наводир-ул-ваќоеъ», 

«Меъѐр-ут-тадаюн» ва «Рисолаи таърихї» номњои љуѓрофї зиѐданд, 

пажуњиши он барои пайдо намудани маълумот рољеъ ба топонимияи 

кишварњо хеле муњим аст, зеро баъзе топонимњо бинобар вазъи таърихї 

таѓйири ном кардаанд (Масалан: Чањорљўй //Чорљў //Љорљўй– 

Туркманобод - Ш.М.) Ин топонимњо хоси минтаќањои гуногуни дунѐ 

мебошанд. Номҳои ҷуғрофӣ миқѐси васеи дунѐро фаро гирифта, нависанда 

дар мавриди аҳолии қитъаҳои гуногуни дунѐ маълумот овардааст. 

Масалан, мутафаккир дар қисмати «Дар ҳикояти гирдоби Искандар ва 

ғанои марди аҷамӣ» бо шаҳодати марди эроние марказҳои фарҳангӣ ва 

шаҳрҳои бузури дунѐро чунин шарҳ медиҳад: «Фарангиѐн гӯянд: Дар арсаи 

олам се шаҳр аст: аввалаш Ландан, дувумаш Порис, сеюм Фетербурх. 

Дигар билод ҳукми қария ва қишлоқ дорад ва вулоти онҳо ҳукми арбоб ва 

раис» [157,с.193]. 

Равшан кардан мумкин аст, ки Аллома Аҳмади Дониш оиди минтақаҳои 

мухталифи Аврупо хабар доштааст. Номи кишварҳои Шарқ, монанди 
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Туркистон, Ҳиндустон, Эрон, Арабистон дар осори бадеии нависанда хеле 

зиѐд ба чашм мерасад. Ба ҷуз ин Амрико дар шакли Амриқо ва Янги Дунѐ 

ифода ѐфтааст. «Дар Ҳикояти ҳоҷӣ ва манофеи сафар ва хислати занон» 

сафари «ҳоҷии узбекро» инъикос намуда, баробари он ҷаҳонбинии танги 

ӯро ифода менамояд. Сафари мусофир минтақаҳое, чун Ҳиндустон, 

Пишовар, Кобул, Миср, биѐбонҳои Қазоқистон, Тошканду Бухороро дар 

бар мегирад. 

Хромов А.Л. њангоми тањќиќи топонимњои забони яѓнобї, ки дар асоси 

забонњои њиндуаврупої ба вуљуд омадаанд, онњоро ба гурўњњои зерин људо 

намуда буд: 1) топонимњои сода: Аѓба, Бароз: 2) топонимњои мураккаб: 

Селтуда, Девсанг, 3) топонимњои таркибї: Барози пойон, Гузари боло: 4) 

топонимњои сохта тавассути реша ва топоформантњо [123, с. 52-53].Љ. 

Алимї низ дар ваќти тањќиќи топонимњои минтаќаи Кулоб топонимњоро 

аз лињози сохт ба сода, сохта, мураккаб ва таркибї људо намуда буд. 

Дар кор мутобиќи равиши кори А.Л.Хромов сохтори топонимњои осори 

бадеии Ањмади Донишро тањлил намудем ва маълум гардид, ки 

топонимњои осори Ањмади Дониш аз љињати сохту таркиб сода, сохта, 

мураккаб ва таркибї мебошанд ва вобаста ба њамин ба чор гурўњ таќсим 

кардани онњо ба маќсад мувофиќ аст. 

 

3.2. Номвожањои сода 

Антропонимия. Антропонмҳое, ки аз як асос бе унсурҳои калимасоз 

мавҷуданд, антропонимҳои сода номида мешавад. Ин гурӯҳ антропонимҳо 

танҳо аз як реша асос иборат мебошанд. Дар осори Ањмади Дониш 

антропоними содаи хоси забони тољикї кам ба назар мерасад. 

Антропонимњои содаи хоси забони арабї дар осори нависанда вуљуд 

дошта, баъзан бинобар тањаввулоти решагии забони арабї барои амиќ 

кардани сода будани онњо душворї ба бор меорад: Алї, Билол, Форуќ-

Ќобил, Ќурайш, Лайлї, Сиддиќ, Соиб, Хайѐм, Хизр, Њотам, Њусейн, 

Њаљљољ, Умар, Љаъфар, Шаддод, Њорут. 
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Дар «Меъѐр-ут-тадайюн» номи Хайѐм зикр гардидааст: «Ибни Аббос 

гўяд: «Гуфтанд: Аз ин рўй, ким о њукм намекунем бар ашѐ, магар он чиро 

мушоњида менамоем вам о аз барои ашѐ ибдито надидаем ва надидаанд ва 

интињо низ намебинем, чунон, Умари Хайѐм гуфта» [163, с.161]. 

Барои муфассал ва дурусттари номњои таърихї ва муосирони Ањмади 

Дониш ќарор додем, ки онњоро аз нуктаи назари мавзуи гурӯҳбандӣ 

намоем: 

1. Номњои паѐмбарон: Муњаммад(с.), Юсуф(с.), Яъќуб(с.), Исо(с.). 

2. Номњои таърихї: Абдулањадхон, Алфред, Ањмад-парвоначї, 

Абрамуф,Аврангзеб, Баротбек, Баротќулибеки Додхоњ ,Амир Дониѐл, 

Амир Абдурањмонхон. 

3. Номи имомњо: Имом Ѓазолї, Имом Муњаммадайн, Имом Молик, 

Имом Ањмади Њанбал. 

4. Номњои мутафаккирон ва сўфиѐни форсу тољик: Шайх Муњийддин 

Абдулќодири Гелонї, Шайх Ањмади Форуќии Сарњиндї, Шайх 

Абдуљаъфари Тўсї, Шайх Фариди Аттор. Барои мисол: «Аз ин љињат 

Абуњанифа разиоллоњу анњу гуфт: «Агар ќавли маро мухолиф ба њадис 

ѐбед, ба девор занед». Дигар, боре гуфт: «Љоиз нест амал намудан касеро, 

то он ки надонад, ки ин сухан аз куљо гуфтаам» [157,с.41]. 

«Чунин гўяд, ки: он шаб ба ањли худ суњбат кард, писари вай 

Абдулазиз падидор омад ва аз вай Умари Абдулазиз, ки ягонаи љањон буд 

ва дар адл монанди Умари Хаттоб аз баракоти он луљмаи таййиб, ки ба 

ирода хўрда буд» [157,с.638]. Дар «Рисола ѐ мухтасаре аз таърихи салтанати 

хонадони манғития» номи Абдулазиз зикр гардидааст: «Фазоилу маосир 

(хислатњои нек) аз ў нишон медињанд, умури Абдулазизро набудааст» [162, 

с.8 ]. 

«Шайх Наљмиддини Кубро ќудсуллоњу руњи њум шайхул-олам 

Сайфиддини Бохарзиро, рањматуллоњу, ба риѐзату арбаин фармуд» 

[157,513]. 

7. Номњои шоирони форсу тољик: Саъдї, Абулмаонї, Љалолуддини 

Румї. 
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Барои мисол: «Ва азбаски дар хиѐли падар будам ва маљбур ба 

таламмузи ќавоиди арабия, тариќи иќтисоби зарро дар китобат мањсур 

дида, алалфавр ба ки-тобати девони Абулмаонї Бедил иштиѓол намудам, 

чунки хатти ман дар ин овон ба худии худ камол гирифта, аз ѓайри машќ ва 

таълими устод» [157,с.68]. 

«Ман пеш аз ин воќеа ин байтро аз њељ кас нашунида будам ва ба њељ 

девон надида, то рўзе ин байтро дар ќасоиди Саъдии Шерозӣ ѐфтам. Сатри 

муќаддимаи ин байт аст, ки: 

Байт: 

Онро, ки тавќи мудбирї андар азал худої 

Таќдир кард, чун накашад зилли мудбирї!?» [157,с.322]. 

8. Номи бонувон: Фотима, Оиша. 

Дар «Наводир-ул-вақоеъ» номи Фотима зикр гардидааст: «Аз Фотима, 

разиаллоњи анњо пурсиданд, ки «занонро чї бењтар? – Гуфт: Он ки њељ 

мард эшонро набинад ва эшон њељ мардро набинанд» [157,402]. 

9. Номи худи муаллиф ва хонаводаи ў: «Аммо баъд чунин гўяд бандаи 

«заифалмуфтаќиру ило афви раббињи-л-борї – Ањмад ибн-ан-Носир ас-

Сиддиќї ал-хифо ал-Бухорї» [157,с.20]. 

Дар «Наводир-ул-вақоеъ» номи Абдулкарам зикр гардидааст: 

«Фарзандони азизи амљад – Абулкарам ва Асъад «њадоњумал-лоњу ило-с-

сабил-ир-рушди» бидонанд, ки дар он айѐм, ки шуморо њанўз фароѓате аз 

дабистон ва истиѓно аз ширу пистон муяссар нашуда буд, маро дояи сафаре 

афтод, ки агар асбоб мунофаќат кунад ва бар он иќдом равад, яњтамил, ки 

мурољаат даст надињад ва агар мурољаат воќеъ шавад, мумкин, ки фурсати 

пардохт ба њоли шумо дубора набошад» [158, с.11]. 

Дар осори Ањмади Дониш антропонимњои содаи баромадашон аз 

забони юнонї низ истифода гардидаанд: Марям, Довуд, Исо 

(алайњиссалом) Нуњ, Юсуф Яњѐ (алайњиссалом), Осаф, Мўсо 

(алайњиссалом), Александр, Алфред, Арасту/ Аристотел, Афлотун, 

Сулаймон, Сикандар. 
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Дар «Наводир-ул-вақоеъ номи Марям зикр гардидаачт: «Дар охир 

номи домод ва номи арус пурсидам. – Гуфт: «Алфред ва Морӣ. Ва Морӣ 

мураххам ва мухаффафи Марям. исми духтари подшоҳи Рус буда ва 

Алфред номи писари Уктуриѐмалика,подшоҳи Фаранг» [156, с.209]. 

Антропонимњои содаи туркї дар насри Ањмади Дониш хеле кам 

њастанд ва оид ба антропонимњои сода њамагї як ном ба назар расид: 

Темур. 

Антропонимҳои сода 

№ Ном Транскрипсия Саҳифа Осор 
Чанд 
омад 

Қабатҳои 

забонӣ 

1 Алӣ Ali 171,172.. МТ 21 арабӣ 
2 Аҳриман Ahriman 223,228 МТ 2 арабӣ 
3 Арасту Arastu 762,882 НВ 2 юнонӣ 
4 Асад Asad 191 МТ 1 арабӣ 
5 Афлотун Aflotun  762,882 НВ 2 ҳиндӣ 
6 Аѐз Ayoz 13,68… РТ 5 арабӣ 
7 Азиз Aziz 46 РТ 3 арабӣ 
8 Алфред Alfred 272 НВ 1 русӣ 
9 Аҳад Ahad 17 МТ 1 арабӣ 
10 Аҳмад A hmad 17,20… МТ 3 арабӣ 
11 Андалус Andalus 18 МТ 1 арабӣ 
12 Аъйан Ayan 227 МТ 1 арабӣ 
13 Баҳром Bahrom 292,500.. НВ 3 тоҷикӣ 
14 Башир Bashir 96,97… МТ 6 узбекӣ 
15 Бойсун Boysun 786, 797 НВ 2 ӯзбекӣ 
16 Боязид Boyzid 859, 882… НВ 3 арабӣ 
17 Бӯалӣ Buali 336,342… НВ 5 арабӣ 
18 Букайр Bukayr 227 МТ 1 арабӣ 
19 Давлат Davlat 9 РТ 1 арабӣ 
20 Дониѐл Doniyol 8,9 НВ 2 яҳудӣ 
21 Зайд Zayd 41,195 МТ 14 арабӣ 
22 Зайнаб Zaynab 115 МТ 1 арабӣ 
23 Зол Zol 216 МТ 1 тоҷикӣ 
24 Зулайхо Zulaykho 252 НВ 1 арабӣ 
25 Исо (А) Iso (a) 13,276… НВ 39 яҳудӣ 
26 Исроил Isroil 438, 885. НВ 6 арабӣ 
27 Исфандиѐр Isfandiyor 171,794 НВ 2 тоҷикӣ 
28 Кисро Kisro 157,884 НВ 2 тоҷикӣ 
29 Кова Kova 160,884 НВ 2 тоҷикӣ 

30 Қайсар Qaysar 91,97… МТ 6 арабӣ 
31 Қаноат Qanohat 46 РТ 1 арабӣ 
32 Қозлакуф Kozlakuf 269 НВ 1 русӣ 
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33 Қурайш Quraysh 14 МТ 1 арабӣ 

34 Малик Malik 101 МТ 1 арабӣ 

35 Мансурия Mansuriya 237 МТ 1 арабӣ 
36 Маҳмуд Mahmud 11.68.69… РТ 5 арабӣ 
37 Марям (а) Maryam 272.276... НВ 6 яҳудӣ 
38 Масеҳ Maseh 44,47… НВ 11 яҳудӣ 
39 Махтум Makhtum 237 МТ 1 арабӣ 
40 Мирзо Mirzo 7,46 РТ 2 арабӣ 
41 Молик Molik 42 НВ 1 арабӣ 
42 Монӣ Moni 6,8 НВ 2 тоҷикӣ 
43 Морӣ Mori 272 НВ 1 яҳудӣ 
44 Музаффар Muzaffar 19,20.. МТ 8 арабӣ 
45 Мурод Murod 237 МТ 1 тоҷикӣ 
46 Муслим Muslim 84 МТ 1 арабӣ 
47 Мусо Muso 46.47… МТ 38 яҳудӣ 
48 Набӣ Nabi 37 МТ 1 арабӣ 
49 Намруд Namrud 468,659.. НВ 6 яҳудӣ 
50 Николай Nikolay 33.39.. НВ 3 русӣ 
51 Нуҳ Nuh 317,887 НВ 2 арабӣ 
52 Од Od 887 НВ 1 яҳудӣ 
53 Парвиз Parviz 253 МТ 1 тоҷикӣ 
54 Рустам Rustam 794 НВ 1 тоҷикӣ 
55 Салим Salim 26,47 РТ 2 арабӣ 
56 Соиб Soib 49,143 НВ 3 арабӣ 

57 Сулаймон (а) Sulaymon (a) 60,379.. НВ 5 арабӣ 

58 Уктуриѐ Ukturiyo 80,229.. РТ 4 русӣ 
59 Умар Umar 17,93… РТ 3 арабӣ 
60 Фалотун Falotun 51,187.. НВ 9 юнонӣ 
61 Фаридун Faridun 26 РТ 1 тоҷикӣ 
62 Фиръавн Firhavn 468,497.. НВ 11 яҳудӣ 
63 Фотима Fotima 236,237 МТ 2 арабӣ 
64 Хусрав Khusrav 79 МТ 1 тоҷикӣ 
65 Ҳайдар Haydar 12,13.. РТ 6 арабӣ 
66 Ҳорун Horun 41,42 РТ 8 арабӣ 
67 Ҳорут Horut 891,895 НВ 2 арабӣ 
68 Чингиз Chingiz 26,176 МТ 2 туркӣ 
69 Ҷабраил Jabrail 29,255… РТ 5 арабӣ 
70 Ҷамшед Jamshed 302,892 НВ 2 тоҷикӣ 
71 Элчӣ Elchi 37,39 РТ 5 туркӣ 
72 Юсуф Ysuf 241 МТ 1 яҳудӣ 
73 Яқуб Yqub 45,47… РТ 6 яҳудӣ 

 

Топонимия. Ба ин гурўњ топонимњое дохил мешаванд, ки онњо аз як 

асоси сода ташкил ѐфтаанд: Њинд, Балх Эрон, Мадина, Ќоф, Хито, Фурс, 
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Юнон, Аљам, Рум, Рус, Ирам, Бухоро Кобул, Миср, Самар, Порич, 

Амриќо, Фаранг. 

Топонимияњои зикршуда дар осори Ањмади Дониш бо исмњои «шањр», 

«вилоят», «билод», «аќсо», «мамлакат», «мулк», «замин», «ќаламрав» 

оварда шудаанд. Аз љумла: «Ва њол он ки дар мамолики Эрону Исломбул 

ва Фарангистон њарсола зиѐда аз понсад китоб дар ќавоиди фунуну улум 

мудавван ва муаллаф мешавад, ки соњибони он њанўз зиндаанд» [157, с.21]. 

Дар «Рисола ѐ мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони манғит» номи 

Исломбул зикр гардидааст: «Амир ин миќдор љавоб дод, ки давлати Рус 

давлати бузург аст ва моро дастгоњи муќобала шудан ба ў нест ва ў 

муќобили фарангињо ва Исломбул аст» [162, с.21]. 

Дар «Рисола ѐ мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони манғит» номи 

Рус зикр гардидааст: «Ин сухан аз он љињат гуфта, ки давлати Русро њамчун 

њуккоми давлати Мовароуннањр эътиќод карда буд ва бар онњо чун ѓалаба 

намуд, гумон кард, ки ба урус низ ѓолиб бошад» [ 162, с.23 ]. 

 

Топонимҳои сода 

№ Ном Транскрипсия Саҳифа 
Осо
р 

Номи 

ҷуғрофӣ 
 Забон 

1 Аврупо  Avrupo  305 НВ ќитъа 1 аврупоӣ 
2 Адес  Ades  252 НВ шањр 1 аврупоӣ 

3 Аљам  Agam  145,152... НВ минтақа 3 тоҷикӣ 

4 Амрико  Amriko 283,284... НВ давлат 5 аврупоӣ 

5 Андалус Andalus 18 МТ шањр 1 арабӣ 

6 Ањвоз Ahvoz  24,34 МТ шањр 2 арабӣ 
7 Ардабил Ardabil 13,39 МТ Шаҳр 2 арабӣ 

8 Арман// Армания Arman//Armaniy  14,17... МТ давлат 3 арманӣ 

9 Африќо Afriko  15 МТ давлат 1 африқоӣ 
10 Балх  Balkh  15,19... МТ шањр 4 тоҷикӣ 
11 Бобул  Bobul  11,32… МТ шањр 7 арабӣ 

12 Бохтар  Bokhtar  18 МТ шањр 1 тоҷикӣ 

13 Ғазнин  Ghaznin 681 НВ шаҳр 1 тоҷикӣ 
14 Даљла Dagla  26 МТ Дарѐ 1 арабӣ 

15 Дизах  Dizakh  37 РТ шањр 1 тоҷикӣ 

16 Димишќ Dimishq  17 МТ шањр 1 арабӣ 
17 Инглис  Angliy 303,9 НВ давлат 2 аврупоӣ 
18 Ироќ  Iroq   11,34… НВ шањр 5 арабӣ 

19 Истахр  Istakhr 24 МТ шањр 1 тоҷикӣ 
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20 Исломбул  Istombul  21,23… НВ шањр 6 туркӣ 

21 Кобул  Kobul  217,236.. НВ шањр 3 тоҷикӣ 

22 Когон  Kogon  87 РТ шаҳр 1 тоҷикӣ 

23 Кеш Kesh 15,20.. МТ шањр 2 тоҷикӣ 

24 Ќазоќ Kazok 253,254… НВ миллат 4 туркӣ 
25 Ќибт  Kibt  30 РТ шањр 1 ҳиндӣ 

26 Ќрим  Krim  884 НВ шаҳр 1 туркӣ 

27 Қоф Qof 125 НВ Кӯҳ 1 арабӣ 
28 Ландан  London  303,304... НВ Шањр 4 аврупооӣ 
29 Лубнон Lubnon  36 МТ Шањр 1 арабӣ 
30 Љануб  Ganub  100 МТ Қутб 1 арабӣ 
31 Љелон  Gelon  49 МТ Шањр 1 тоҷикӣ 
32 Љурљон   Gurgon  11,22 МТ Шаҳр 2 тоҷикӣ 
33 Мавсил//Мусил Mavsil\\Musil 18,21… МТ Шањр 3 арабӣ 
34 Маѓриб  Mfgrib 19,21… МТ Қутб 5 арабӣ 
35 Мадина// Мадоин Madina//madoin 83,630… НВ Шањр 4 арабӣ 
36 Макка  Makka 19,32… МТ Шањр 5 арабӣ 
37 Марв  Marv  14 МТ Шањр 1 араби 
38 Маскав  Maskav  17,253... НВ Шањр 6 русӣ 
39 Машриќ  Mfshriq 145,220… НВ Қутб 6 арабӣ 
49 Миср  Misr  12,14… МТ давлат 9 арабӣ 

41 Моњ  Moh  32,129… НВ сайѐра 4 тоҷикӣ 

42 Мултон Multon  34,43 МТ Шахр 1 арабӣ 

43 Муњит Muhit  274,305… МТ 
Уқѐнус 
Ором 

6 арабӣ 

44 Нуба  Nuba  305,9 НВ Шањр 2 тоҷикӣ 
45 Олмон  Olmon  11 МТ давлат 1 аврупоӣ 
46 Ому  Omu  15,83 РТ Дарѐ 2 тоҷикӣ 
47 Осиѐ  Osiy  305 НВ қитъа 1 тоҷикӣ 
48 Порис  Pors  281,303 НВ Шаҳр 2 аврупоӣ 
49 Порич  Porich  281 НВ Шањр 1 аврупооӣ 
50 Рай  Ray  13 МТ Шањр 1 тоҷикӣ 
51 Рум  Rum  189,191… НВ Шањр 14 аврупооӣ 

52 
Русия// 
Россия//Расї  

Russiy 
//Rossiy//Rasi 

12,13… НВ давлат 42 русӣ 

53 Санъон  San’on  18 МТ Шаҳр 1 арабӣ 
54 Саъид  Sa’id  19 МТ   1 арабӣ 
55 Симнон  Simnon  27 МТ Шањр 1 арабӣ 
56 Сир  Sir  20 МТ Дарѐ 1 тоҷикӣ 
57 Тиббат  Tibbat  19 МТ   1 ҳиндӣ 

58 Турк  Turk  15,17… МТ кишвар 5 туркӣ 

59 Туркмон  Turkmon  237,8 НВ давлат 4 тоҷикӣ 
60 Тўс  Tus  11 МТ Шаҳр 2 тоҷикӣ 
61 Уммон  Ummon  13,24 МТ давлат 2 арабӣ 
62 Ўш  Ush  39 МТ шањр 2 туркӣ 
63 Фаронса  Faronsa  303 НВ давлат 1 аврупооӣ 
64 Њамадон  Hamadon  13 МТ ноҳия 1 тоҷикӣ 

65 Њимс  Hims  14 МТ шањр 1 арабӣ 
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66 Њинд Ҳиндустон Hind  144,151... НВ давлат 40 ҳиндӣ 
67 Њисор  Hisor  20,44… РТ шаҳр 4 арабӣ 

68 Чин  Chin  236,305.... НВ давлат 3 хитоӣ 

69 Љануб  Ganub  100 МТ қутб 1 арабӣ 
70 Шероз  Sheroz  346,9 НВ шањр 2 тоҷикӣ 
71 Шимол  Shimol 96 МТ минтақа 1 арабӣ 
72 Шом  Shom  11,13 МТ шањр 7 арабӣ 
73 Эрон  Iron  31,302… НВ давлат 9 тоҷикӣ 
74 Юнон  Unon  151,191... НВ давлат 11 юнонӣ 
75 Юрупо  Yrup  305 НВ   1 аврупоӣ 
76 Яман  Yman  15,18… МТ давлат 5 арабӣ 

 

3.3. Номвожањои сохта 

 Дар антропонимия, асосан, бо формантҳои антропонимӣ, бо 

пешванду пасвандҳои исму сифатсоз, пасвандҳои сифати феълӣ 

сохташавии ном маъмул буда, бештари номҳо исму сифатҳои сохта ва 

сифатҳои феълии антропонимшуда мебошанд. 

Нишондиҳандаи асосии ҷинси занона дар забони арабӣ пасванди–ة 

мебошад, к ибо ин аломат ҷинси занона аз ҷинси мардона фарқ карда 

мешавад, ба истиснои баъзе калимаҳое, ки пасванди –ة доранду ба гурӯҳи 

мардона дохил мешаванд ва шумораи ин калимаҳо хеле кам мебошанд. 

Инчунин дар забони арабї ба љинси занона, бе нишондоди ин аломатњо 

узвњои љуфти инсон, исмњои љуѓрофї (шањр, ќабила, дења), исмњои 

њодисањои табиї дохил мешаванд. Дар њолати ин аломатњоро надоштани 

исмњо он калимањо ба љинси мардона дохил мешаванд [53, с.23]. 

Дар осори Ањмади Дониш чунин роњњои сохта шудани исми шахс ба 

назар мерасад: 

1. Пасванди омоморфемавии (ҷузъи номсоз) –а хоси номгузории 

занона буда, номҳои дорои ин пасванд аз ҳисоби исмҳои сохта, шаклҳои 

муаннаси арабӣ ва сифатҳои феълии замони гузашта ғанӣ гардидаанд: 

Фотима. Зарина, Замира. 

2. Пасванди дигар-пасванди насабсози хоси забони русї - ов дар 

«Наводир-ул-ваќоеъ» дар шакли –уф омадааст: Астромахуф, Казлакуф. 
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Дар «Наводир-ул-вақоеъ» номи Астромахуф зикр гардидааст: «Гуфт: 

«Назди ноиби вазир Астромахуф будам, аз вақти маъхуд пештар бархоста. 

Пурсид, ки «куҷо меравӣ?» – Гуфтам: «Ба дукони Музир – фаранги, то кура 

бардорам ва аз фалон суоле кунам ва боз бурда ба сохибаш супорам» [157, 

с.186]. 

3. Пасванди омоморфемавии - ї асосан номњои занона ва мардона 

сохта, мансубиятро мефањмонад. Пасванди мазкур њамчун пасванди 

насабу тахаллуссоз мебошад: Саъдї, Шиблї, Љомї, Низомї, Ѓазолї. 

Мисол аз «Наводир-ул-вақоеъ»: «Саркардаи онҳо суратан ва маъниян 

расули Ҳошимӣ ва Муҳаммади арабист «салли ва саллам олоҳума алайҳӣ 

ва ало ихвониҳи мо катабат-ил-ақлому ва таят-ил-ақдому ва мазият-ил-

лиѐлӣ ва-л-айѐми». (тарҷима ба назар намерасад.)» [157,с. 20]. 

4. Пешванди бе – аз исмҳо сифати аслӣ месозад, ки аломати дар асос 

номбаршуда молик набуданро мефањмонад: Бедил (тахаллуси шоири 

форсу тољик Абдулќодири Бедил). 

Дар «Наводир-ул-вақоеъ» номи Шиблӣ зикр гардидааст: «Шиблӣ дар 

маҷлиси яке .аз мулук даромад. Маликро дид бо вазир ба шатранҷ машғул. – 

Гуфт: «Аҳсант, шуморо барои ростӣ нишонидаанд, шумо бозӣ ҳамекунед» 

[157, с.182]. 

Дар «Наводир-ул-вақоеъ» номи Ҷомӣ зикр гардидааст: «Ин маъниро 

Мавлавии Ҷомӣ дар силсилаи назм оварда»[157, с.199]. 

Дар «Наводир-ул-вақоеъ» номи Низомӣ зикр гардидааст: “Ва лаолии 

шоҳвори маҷду ало, дисори суддаи салтанати қаҳрамони қодири 

комилиродате, ки ноиби даргоҳаш инсон хулосаи обу гил ба маҳзи мавҳибати 

бе иллат Одамро воситаи эҷод ва ихтироъ гардонид ва хилъати хилофат 

дод на тоҷе аз лавлок бар сараш ниҳод, то мунтазими низоми олами милку 

малакут бошад» [157, с.23]. 

Антропонимњои сохта дар насри бадеии Ањмади Дониш асосан аз 

антропонимњои хоси забони арабї њастанд: Љомї, Абуалї, Њасанї Басрї, 

Гелонї,Саъдї, Ѓазолї. 
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Мисол аз «Наводир-ул-вақоеъ»: «Ва имом Ғаззолӣ дар исботи иҷмоъ 

ба ҳадиси: «лоязолу тоифатун мин умматӣ алалҳаққи ҳатто такум-ус-

соату» [158,с. 27].   

Њамин тавр, ба воситаи пешванд ва пасвандњо сохта шудани 

антропонимњо дар осори Ањмади Дониш чандон зиѐд нест ва дар маљмуъ 9 

воњиди луѓавї бо вандњо истифода шудааст. 

 

Антропонимҳои сохта 

№ Ном Транскрипсия Саҳифа 
Осо
р 

Чанд 
омад 

Қабатҳо

и забонӣ 
1 Абдулаҳад Abdulahad 6,20… НВ 3 арабӣ 
2 Абдулқодирбек Abduqodir 12,271 НВ 2 арабӣ 
3 Абдурраҳмон Abdurrahmon 812 НВ  арабӣ 
4 Абдулкарим Abdulkarim 465,881 НВ 2 арабӣ 
5 Абдулқосим-бӣ Abdulqosim-,i 12,33… НВ 3 арабӣ 

6 Абуҳанифа, Абиҳанифа 
Abuhanifa 
Abihanifa 

41,42… НВ 2 арабӣ 

7 Амир Amir 22,23 НВ 8 арабӣ 
8 Абулбашар Abdulbashsr 244 МТ 8 арабӣ 

9 Абдулқодир Abdulqodir 36,107 МТ 2 арабӣ 

10 Абдулмуталиб Abdulmutalib 135 МТ 1 арабӣ 
11 Абулххатаб Abdulkhatab 237 МТ 1 арабӣ 
12 Абиҷаъфар Abijafar 238 МТ 1 арабӣ 
13 Абдуллохон Abdullokhon 7 РТ 1 арабӣ 
14 Абдулғаффор Abdulgaffor 77, 95 РТ 2 арабӣ 
15 Абулмаонӣ Abulmaoni 14,28… МТ 35 тоҷикӣ 
16 Бегӣ Begi 82 РТ 1 туркӣ 
17 Бедил Bedil 36,41 НВ 46 тоҷикӣ 

18 Бухорӣ Bukhori 20 МТ 1 тоҷикӣ 

19 Восифӣ Wosifi 838 НВ 1 тоҷикӣ 

20 Гелонӣ Geloni 107 МТ 1 тоҷикӣ 
21 Ғазнавӣ Ghaznavi 678 НВ 1 тоҷикӣ 
22 Ғаззолӣ Ghazzoli 40,457… НВ 46 тоҷикӣ 
23 Зинурайн Zinurayn 636 НВ 1 арабӣ 
24 Мушфиқӣ Mushfiqi 19 МТ 1 тоҷикӣ 
25 Раҳмонӣ Rahmoni 42 МТ 1 арабӣ 
26 Саккокӣ Sakkoki 79 МТ 1 арабӣ 
27 Темурӣ Temuri 26,47 РТ 2 туркӣ 
28 Тусӣ Tusi 238 МТ 1 тоҷикӣ 

29 Фирдавсӣ Firdavsi 157,232.. НВ 5 тоҷикӣ 

30 Хузайфа Khuzayfa 199 МТ 1 арабӣ 
31 Ҳанафӣ Hanafi 20 МТ 1 арабӣ 
32 Ҳузайфа Huzayfa 633,890 НВ 2 арабӣ 
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33 Шералӣ Sherali 26,31… РТ 5 тоҷикӣ 
34 Шиблӣ Shibli 700 НВ 1 арабӣ 
35 Шифоӣ Shifoi 199 МТ 1 тоҷикӣ 
36 Яҳѐхоҷа Yhyokhoga 27 РТ 1 яҳудӣ 
37 Яхшибек Ykhshibek 77 РТ 1 ӯзбекӣ 

 

Топонимия. Ба ин гурўњ топонимњоеро метавон ворид намуд, ки аз 

реша ва воситањои сарфї (топоформантњо) таркиб ѐфтаанд. Топонимњои 

сохтаи насри Ањмади Дониш бо усули сарфии калимасозї истифода 

шудаанд. Топоформантњои топонимсози асар хеле кам ба назар мерасанд. 

Баъзеи онњо тавассути исм, бархи дигар ба воситаи сифат, сеюмї бо 

кумаки шумора ѐ феъл топонимро асос додаанд. 

Љумъахон Алимї дар тањќиќи топонимњои минтақаи Кӯлоб бамаврид 

қайд менамояд: «Тањлил ва таснифи формант [пасванд]-њои топонимсоз дар 

тањќиќи топонимия аз бисѐр љињат муфид буда, наќши муњим мебозад. Ба 

ин восита сермањсулї ва ѐ каммањсулии ин ѐ он топоформантро дар ин ѐ он 

минтаќаи алоњида муайян намуда, наќши онњоро дар ташаккули 

топонимия умуман рўшан намудан мумкин аст» [6, с.53]. Дар сохту сози 

топонимњои осори Ањмади Дониш топоформантњои – ї, -истон, -вард, -

мун, -он (ѐн), -я (ия, -иѐ) маќоми хоса касб намудаанд: 

Топоформанти–ия хоси навъи исм мебошад ва дар таркиби калимањои 

исмї ба назар мерасад, дар осори Ањмади Дониш дар шакли –иѐ низ 

омадааст: Армания, Румия, Кинагасия, Русия, Сория, Макариѐ, Итолиѐ. 

Топоформанти–истон (пас аз садонок-стон). Ин топоформант бо 

исмњои гуногун омехта, номњои љуѓрофиро созмон додаст: Њиндустон, 

Арабистон, Туркистон, Фарангистон, Арабистон, Сиистон, Сиљистон, 

Зобулистон, Табаристон. Дар «Рисола ѐ мухтасаре аз таърихи салтанати 

хонадони мангит» номи Армания зикр гардидааст: «Ин шањрест обод дар 

Љанубии Ⱪафќоз ва шимоли Армания, ки собиќ мањкуми Румб уда, алявм ба 

давлати Рус мулњаќ аст» [162, с.91]. Дар «Наводир-ул-вақоеъ» номи Русия 

зикр гардидааст: «Масалан, соле, ки султон Абдулмаҷиди қайсар доияи 

қитол бо Русия дошт, вузарои рус бо вукалои машваратхона тариқи қи-
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толро маслаҳат надида, муттафиқулкалима руқъаи сулҳ ва муо-ҳада ба 

подшоҳ навиштанд» [157, с.149].  

Топоформанти – вар. Пешовар, Динавар.   

Топоформанти – мун. Ба воситаи исму сифат топоним ба вуљуд 

овардааст: Дилмун. 

Топоформанти – он (ѐн). Топоформанти зикршуда дар сохтани шакли 

љамъи исм наќши фаъол дорад. Топонимњое, ки тавассути он сохта 

шудаанд, дар маљмуъ исмњо мебошанд, ки мафњуми љамъро ифода 

мекунанд. 

Аммо дар номњои љуѓрофї на навъи љамъ, балки дар ташаккули номи 

минтаќањо мусоидат мекунад: Турон, Хуросон, Гургон, Дайламон,  

Хатлон. 

Топонимњои Дамованд, Гелон ва Ялмун топонимњои классикї буда, 

љузъњои «дамо», «гел» ва «ял» љузъњои асосї ба шумор мераванд: «дам» дар 

мафњуми «як замон» «лањза», љузъи «гел» маънои «рустої» дар таркиби 

Гелон; ва љузъи «ял» маънои жарфро фањмонида дар таркиби топоними 

Ялмон омадааст. 

Топоформанти – ванд. Бо ин топоформант дар асар танњо як топоним 

сохта шудааст: Дамованд (кўњ). 

Топоформати – ї асосан дар таркиби мансубияти љуѓрофии номњои 

ашхос омадааст ва дар як муддат ифодакунандаи номњои мавзеъњо 

мебошад: Шерозї, Дењлавї, Љомї. 

Њамин тариќ, топоформантњо дар таркиби маводи топонимњои осори 

Ањмади Дониш ворид гардида, дар сохтани номњои љуѓрофї наќши 

муассир доранд ва њамаи ин номњо то њанўз мавриди истеъмол ќарор 

гирифтаанд. 

Топонимҳои сохта 

№ Ном Транскрипсия Саҳифа Осор 
Номи 

ҷуғрофӣ 
Чанд 
омад 

Забон 

1 Варѓонзї  Varghonzi  90 РТ шањр 1 тоҷикӣ 

2 Ѓиждувон  Ghijduvon  64 РТ шаҳр 1 тоҷикӣ 

3 Динавар  Dinavar  22 МТ шаҳр 1 арабӣ 
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4 Зобулистон  Zobuliston  43 МТ шаҳр 1 тоҷикӣ 

5 Ингиризия  Ingiriziy 774 НВ давлат 1 аврупоӣ 

6 Искандария  Iskandariy  12,33 МТ шаҳр 9 аврупоӣ 

7 Исфањон  Isfahon  13,14… МТ шањр 3 тоҷикӣ 

8 Итолиѐ  Itoly  286,305 НВ давлат 2 аврупоӣ 

9 Кайвон  Kayvon  292,500... НВ ситора 3 тоҷикӣ 

10 Кармина  Karmina 20,47… РТ шаҳр 4 франсузӣ 

11 Кирмон  Kirmon  14,17… МТ шањр 3 тоҷикӣ 

12 Ќустантания  Kustantaniy 12 МТ шањр 1 аврупооӣ 

13 Ќањистон  Kahiston  22 МТ шаҳр 1 тоҷикӣ 

14 Макариѐ  Mfkfrioy 274 НВ кишвар 1 аврупоӣ 

15 Масчоњ  Maschoh  45 РТ ноњия 1 тоҷикӣ 

16 Мочин  Mochin  305 НВ минтақа 1 арабӣ 

17 Немиса  Nemisa  286,303… НВ давлат 3 аврупооӣ 

18 Низомия  Nizomiy 218 НВ мадраса 1 арабӣ 

19 Румия  Rumiy  16 МТ давлат 1 аврупооӣ 

20 Сория  Soriy  21 МТ давлат 1 арабӣ 

21 Султония  Sultoniy 25 МТ  шаҳр 1 арабӣ 

22 Фарѓона  Farghona 13 МТ шањр 1 тоҷикӣ 

23 Форс//Фурс Fors // Furs  18,25... МТ давлат 8 тоҷикӣ 

24 Њиндустон  Hinduston  216 НВ давлат 1 ҳиндӣ 

25 Љелон  Gelon  49 МТ шањр 1 тоҷикӣ 

26 Љурљон   Gurgon  11,22... МТ шаҳр 3 тоҷикӣ 

 

3.4. Номвожањои мураккаб 

Аз ин гурўњбандї маълум мегардад, ки калимасозї дар забони тоҷикӣ 

дар асоси ќолабњои гуногун ба амал меояд ва дар бобати мукаммал 

сохтани таркиби луѓавии забон аз омилњои асосї њисоб меѐбад. Рустамов 

Ш. калимасозии исмро махсус ба тањќиќ гирифта, дар асари худ 

«Калимасозии исм дар забони адабии њозираи тољик» таъкид менамояд, ки 

«Исм яке аз њиссањои калонтарини нутќ буда, дар он тарзњои зерини 

калимасозї мушоњида мешавад: сарфї, сарфї-нањвї, луѓавї-нањвї, луѓавї-

маъної» [87,с.12]. Калимањои мураккаби забони тољикї вобаста ба хелњои 

алоќа ва муносибати љузъњои таркибашон одатан ба ду гурўњи калон људо 

мешаванд: 

1. Калимањои мураккаби пайваст. Ин навъи калимањо аз асосњои 

баробарњуќуќ таркиб меѐбанд: ѓалладона, каллапоча, ширбиринљ, даводав. 
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2. Калимањои мураккаби тобеъ. Дар ин гурўњи калимањо як љузъ ба 

љузъи дигар тобеъ буда, онро аз ягон љињат эзоњ медињад. Љузъњои ин навъи 

калимањои мураккаб бештар аз исму исм, исму сифат, исму шумора, исму 

асосњои феъл ва сифату исм иборат мебошанд: модарарус, аждањопайкар, 

љавонмард, сайругашт, нигоњубин. 

Бояд гуфт, ки аз иборањо ва дигар таркибњои нањвї сар задани 

калимањои мураккаб дар забон  ќонуну ќоидањои махсуси худро дорад. 

Бинобар ин, риоя накардани ин ќоидањо ба вайрон гардидани низоми 

калимасозї оварда мерасонад. Назарияи аз калимањои сода ва таркибу 

иборањо ба вуљуд омадани калимањои мураккаб дар забоншиносии тољик 

нав набуда, балки таърихи пешин дорад. Ин њодисаи забонї водор сохт, ки 

олимони соњаи забоншиносї дар хусуси роњњои пайдоиши калимањои 

мураккаб ва тарзу тариќи ташаккулу тањаввули онњо ба андеша раванд. 

Калимањои мураккаб дар забон барои мухтасар ва рехта баѐн 

намудани фикр имконият фароњам меоранд. Онњо њатто иборањо ва 

љумлањоро низ метавонанд иваз созанд. Аз ин рў, ваќте ки оид ба 

калимањои мураккаб сухан ба миѐн меояд, бояд муносибати онњоро бо 

иборањо ба њисоб гирем: 

1. Љузъњои калимањои мураккаб зимни васлшавї бо њамдигар ба асос 

табдил ѐфта, њамчун морфема мавќеъ пайдо мекунанд. Њиссаи калимањои 

мураккаб аломати грамматикии њиссањои нутќеро, ки аслан ба онњо 

тааллуќ доранд, ќабул намекунанд. 

2. Калимањои мураккаб як зада доранд, вале дар таркиби ибора чанд 

калимае, ки бошад, њар кадоми он задаи худро дорад. 

3. Иборањо муносибатњои гуногуни грамматикиро ифода мекунанд, ки 

ин гуна хусусиятро дар калимањои мураккаб дучор омадан мумкин нест. 

4. Сабаби ба калимаи мураккаб табдил ѐфтан дар он аст, ки вай 

мафњуми предметї пайдо карда, хусусияти номинативї зоњир менамояд. 

Дар мавриди антропонимњои мураккаб ва роњњои сохта гардидани он 

њангоми омўзиши антропонимњои «Самаки айѐр» Шоев Р. тазаккур 

медињад, ки «Љузъњои антропонимњои мураккаби асар калимањои комил 
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буда наметавонанд. Онњо дар асари васлшавї ба асос мубаддал гардида, 

чун морфема шинохта мешаванд. Яъне, љузъњои антропонимњои мураккаб 

аз пазириши аломатњои грамматикии њиссањои нутќе, ки аслан ба онњо 

тааллуќ доранд, дар канор мемонанд. Чунин антропонимњо маъмулан як 

задаи асосї доранд, вале дар ибора теъдоди задањо ба шумораи калимањо 

вобастагї дорад. Ибора њамон ваќте ба калимаи мураккаб табдил 

мешавад, ки агар он манбаи ашѐї пайдо карда, вазифаи ифодакунандаи 

номњоро ба уњда дошта бошад» [145, с.166]. 

Њамзамон, «Антропонимњои мураккаби асари бадеиро вобаста ба 

таркиби љузъњояшон ба ду ќисм људо кардан мумкин аст: 

а) Антропонимњои мураккаби пайваст. 

б) Антропонимњои мураккаби тобеъ. 

Дар њамин замина, таъкид бояд кард, ки насри Ањмади Дониш 

антропонимияи мураккаби зерин ба чашм мерасанд, ки хоси забони форсї-

тољикї мебошанд: 

Исфандиѐр < aв. Spаntaiāta, Spandyāt > Spandyād > ф.м. Esfandiyār, 

ф.н. Esfandiyor «офаридаи муќаддас»: «Ва Рустам бо њама зўру ќувват дар 

чоњи шаѓот афтод ва Исфандиѐр бо њама сатвату шавкат ду дида ба хоки 

мазаллат нињод» [158,с.237] 

Нўшервон -// Нушервон // Анушер // Шервон < ф.м. Anu šakrvān // 

Anuširvān // Noširvān // Nušinrvān, ф.н. Anuširvān // Nušervon // Anušer // 

Šervon «равони љовидон», «руњи љовидон».Дар «Наводир-ул-ваќоеъ» 

номи Нўшервон зикр гардидааст:   «Нӯшервони Одил, ки дар куфр мурд, 

дидандаш дар ҷойгоҳи сабзу хуррам. Пурсидандаш, ки «ин мақом ба чӣ 

ѐфтӣ?» Гуфт: «Бар муҷримон шафқат набурдам (мушфиқ будам) ва 

бегуноҳро наѐзурдам»  [158,с.177]. 

Рустам [Rustami Dastān] < ав. Raostaхma, ф.м. ва ф.н. Rustam (аз raoi 

«болидан», «рустан», ва taхma «ќавї», «пањлавон»), маънои  «ќавиљуссаи 

баланд» Аз «Наводир-ул-вақоеъ»: «Ва Рустам бо ҳама зӯру қувват дар 
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чоҳи Шағот афтод ва Исфандиѐр бо ҳама сатоату шавкат ду дида бар 

хоки мазаллат ниҳод» [158, с. 237]. 

Фаридун // Фрайдун < ав. Fraětaona, ф.м. ва ф.н. Faridun // Fraydun 

(аз аvr(i) «се» ва aětaona «айдун», «чунин») «се айдун». Дар «Наводир-ул-

ваќоеъ» номи Фаридун зикр гардидааст: 

«Бихуспанд хуш рустої ба љуфт, 

Ба навъе, ки султон дар айвон нахуфт. 

Гадоро кунад як дирам сим сер, 

Фаридун ба мулки Аљам нимсер» [158,с.81]. 

Љамшед- Љамшед < ав. Yima хšaēta, ф.ќ.Yama хša, ф.м. ва ф.н. Jamšēd 

(аз Yima «њамзод», «љамъ» ва хšaēta «нур») «њамзоди нур», «љамъи нур».  

Бузурљмењр//Абузарљмењр//Бузургмењр - аз љузъњои мустаќили 

«бузург» ва мењр» сохта шудааст. Дар «Наводир-ул-вақоеъ» шакли 

Абузарљмењр оварда шудааст:  

«Кисро аз Абӯзарҷмеҳр пурсид, ки «аз аҷоиби рӯзгор чизе гуӣ». 

Фирдавсӣ аз забони ӯ мегуяд: 

Маснавӣ: 

Бипурсиду гуфто: «Чӣ дидӣ шигифт, 

К-аз он бартар андоза натвон гирифт? 

Чунин гуфт бо шоҳ Бузарҷмеҳр:» [157,с.120]. 

Зардўшт|| Зартушт\\ Зардуњушт \\- аз решањои зард ва ушт (уштур), 

яъне дорандаи уштури зард сохта шудааст.  

Кайќубод - аз љузъи «Кай» (ба маънои фарзанд) ва Ќубод - исми хос 

иборат мебошад. Дар умум аз авлоди Каѐнро мефањмонад. 

Омўзиши маводи ономастикии осори бадеї ва осори нависандагон аз 

љониби олимони ватанию хориљї дар дањ соли охир хеле инкишоф ѐфта, 

мавзуи тадќиќоти махсус гардидааст. Ном калима аст ва њамаи ин гуна 

калимањо ба ќонунњои забон тобеанд, яъне ба забоншиносї тааллуќ 

доранд. Аммо номњои хос дар забон услуби махсусеро ба вуљуд меоранд. 
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Дар баробари ин аз таъсири забони арабӣ набояд изҳори таасуф ва 

нигаронӣ кард. Зеро дар баъзе мавридҳо ба густариш ва пешрафти забони 

тоҷикӣ мадад кардааст ва имрӯз ҳам манбаи муҳиме барои сохтани луғат 

ва истилоҳоти нав мебошад. Вуруди ҳазорон луғот ва истилоҳот аз забони 

арабӣ ба забони тоҷикӣ дигар хатаре надорад. Агар хатар медошт, забони 

арабӣ дар тули 1400 соли робита ва нуфузи бесобиқаи худ забони тоҷикиро 

нобуд мекард. Ҳол он ки на танҳо чунин фоҷиае рӯй надод, балки баръакс 

тавоноии забони тоҷикӣ дар баѐни бориктарин ва дақиқтарин мафҳум ва 

маънио фикрӣ, маънавӣ ва печидатарин масъалаҳои иҷтимоиву сиѐсӣ ва 

фарҳангӣ дар навбати аввал марбут ба ҳамон додугирифт будааст [70, с.76-

77]. 

Маликушшуаро Бањор дар ваќти омўзиши сабки насри классикї ба 

чунин хулоса меояд, ки «Чунонки дар арабон ба луѓоти бегона њамин 

корро карда ва мекунанд ва мо њам бо бархе аз луѓоти арабї ва луѓоти 

туркї ва фарангї ин амалро намудаем, вале ин кор дар миѐни мо умумият 

надоштааст. Вале аз ќарни панљум ба дарвозаи забон барои луѓоти бегона, 

хосса тозї боз шуд ва бидуни љавоз ва илзоме даста-даста луѓоти бегона аз 

рўи тафаннуну таќлид ва изњори фазл вориди забони форсї гардид» [54, 

с.401]. 

Яъне, мустаъмал гардидан ва ворид шудани вожањои арабї ба забони 

форсї - тољикї аз асрњои ХI интињо мегардад, ки ин давра дар фарњанги 

миллї њамчун давраи ташаккулѐбии осори илмї тазаккур мегардад. 

Воќеан, насри Ањмади Дониш, насри мураккаб буда, дар он андешањои 

фалсафии ин нобиѓа бештар љой гирифтааст. Аксари ќањрамонони 

«Наводир-ул-ваќоеъ» низ шахсони воќеї мебошанд ва ба ќавли мутафакир 

мањз «асњобу ањбоби» ў барои ба амал омадани «Наводир-ул-ваќоеъ» сабаб 

гардидаанд. Номњои мураккаби арабї бо ќолабњои зерин сохта шудаанд: 

1.Абд + (Ал // Ал) + ном; 

2. Ном + (ул//ил) + дин; 

3. Номи + (ал//ил) + Оллоњ; 
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4. Ном + (Ал) + ном; 

5. Аб + (Ал) + ном. 

Яъне номњои мураккаби арабї дар асоси моделњои зерин сохта 

шудаанд: Абд+( ал//ул)+ном: ном+( уд//ид)+дин; ном+( ул // ил) + оллоњ; 

ном+( ал) + ном; 3. ном+( ул) + ном. Артикл (ал, ул) дар мобайн барои 

пайваст кардани љузъњо истифода карда мешаванд. 

Ањмади Дониш шакли мазкурро на њама ваќт истифода намудааст: 

Абду(л)карим [Abdulkarim], Абду(л)азиз (Abdulaziz], Абдуносир [Abdunsir], 

Абдусамеъ [Abdusame], Абдусаттор [Abdussattr], Абдурањмон [Abdurahmn]. 

1. Бо артикли -ал-;-ул-  Абдулфаттоњтўра, Абдулазиз, Иноятуллоњ, 

Абдурањмон, Абдулмаљид, Абдуллоњ, Абулмаонї, 

Низомулмулк. 

Мисол аз «Наводир-ул-вақоеъ»:  

2.Бо артикли -уд- Насруддиншоњ, Сайфиддини, Исомуддин, 

3. Аб-Дар асарњои Ањмади Дониш номњои аз њиссањои куниясоз танњо 

аб (қолаби Аб + (ул // ӯл) + ном омада, номи мураккаб месозад) ва инњо 

ашхоси бузурги тамаддуни тољик пас аз ислом мебошанд: Абўњанифа - 

Абу+њаниф+а, Абулбашар - Аб+ул+башар, Абулмаонї - Аб+ул+маон+ї, 

Абуатиќ, Абудардо, Абумусо Ашъарї, Абуњозим, Абуњурайра (рз), 

Абуљаъфар. 

4. Номвожасози «абд-»: Абд+ул+малик, Абд+ул+азиз, 

Абд+ул+муталиб Абд+ул+ањад, Абд+ул+воњид ибни Бурњонбек, 

Абд+ул+воњиди Мунзим, Абд+ул+қодирбек, Абд+ул+маҷид Кайсар, Абд-

ул-фаттоњхон, Абд+ур+рањмон, Абд+ул+карим, Абд+ул+ќосим - бї. 

5. Номвожасози «-дин»: Ало+уд+дин, Ғиѐс+уд+дин, Ҷалол+уд+дин, 

Шайх Муњ+ид+дини Арабї, Шайх Наљм+ид+дини Кубро,  

Наср+уд+дин+шоњи Ќочор, Насур+уд+дин ат - Тусї, Нур+ид+дин, 

Љалол+ид+дини Румї. 

Абдуллоњ // Абдулло [Аbdullāh // Аbdullā]. Аз љињати сохт мураккаб 

буда, аз абд [банда]+ал-Аллоњ [Худо, Парвардигор, Эзид] иборат аст, яъне 

бандаи Аллоњ мебошад.   
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Абдулазиз [Аbdulaziz]. Аз љињати сохтор исми мураккаб аст ва  аз ду 

ҷузъ –абд [банда]+ал+азиз [гиромї, мањбуб, боиззат; арљманд] иборат 

мебршад.   

Абдулазиз [Аbdulazim]. Ин ном аз ҷиҳати сохт мураккаб буда, аз абд 

[банда] абд+ул+азим [бузург, боазамат]. 

Абдулғаффор [Аbdulğaffār]. Аз ҷиҳати сохтор мураккаб буда, аз абд 

[банда]+ул+ғаффор [бисѐр авфазир, бахшоянда, омӯрзишкунда].  

Абдулкарим [Аbdulkarim]. Ин ном аз ҷиҳати сохт мураккаб буда, аз 

абд [банда]+ул+карим [босаховат, соҳибэҳсос, олиҳиммат].  

Дар «Рисола ѐмухтасаре аз таърихи салтанати хонадони манғит» номи 

Абдуѓаффор зикр гардидааст: «Дар ин айѐм Абдуѓаффор девонбегї аз ќибали 

мири Хўќанд дар Ўротеппа фармонраво гашта, ман рафта, дар покию 

диѐнат ва сидќи нияти онњо пеши њоким шањодат додам» [161, с.95]. 

Абӯбакр [Abubakr], мураккаб аз абӯ [падар, соҳиб]+бакр [тару тоза]: 

маъно: соҳиби чизҳои тару тоза, тару тозадор 

Абӯмуслим [Abumuslim], мураккаб аз абу [падар, соҳиб]+муслим 

[мусулмон, имондор, тақводор].   

Антропонимҳое, ки дар натиҷаи муттаҳидии решаҳо [вожаҳо] сохта 

мешаванд, «антропонимҳои мураккаб» ѐ «антропоним-композит» ном 

доранд. Қисми антропонимҳои мураккаби насри Аҳмади Дониш дар 

натиҷаи вожасозии мураккаби тобеъ ба вуҷуд омадаанд ва ҷузъҳои онҳо 

ҳиссаҳои гуногуни нутқ марбут мебошанд. 

Антропонимњои мураккаби хоси забони арабї инњоянд: 

1. Исроил اسراٌل Isrāil мард мураккаб яњудї 

2. Исмоил اسًاٌل Ismāil мард мураккаб яњудї 

3. Абубакр ابىبكر Abubakr мард мураккаб арабї 

4. Иброњим ابراهٌى Ibrāhim мард мураккаб яњудї 

5. Абдуллоњ عبدهللا Abdullāh мард  

Дар «Наводир-ул-ваќоеъ» номњои ашхоси таърихї низ ба чашм 

мерасанд, ки њар ду љузъи онњо исм мебошад:  
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Њорунаррашид -Њорун+рашид, Холмуњаммад- аз ду исм сохта шудааст: 

Хол+Муњаммад. Мирзоќаландар - аз ду љузъ, ки њар дуи он исм мебошад: 

«Мирзо» ва «Ќаландар» таркиб ѐфтааст. 

Љузъњои устувори номсози - бек, -мир, - шоњ, -ќул ва -хон дар номи 

ќањрамонњои осори Ањмади Дониш ба назар мерасанд, ки онњо ашхоси 

воќеї буда, ба он далолат мекунанд, ки дар замони аллома Ањмади Дониш 

чунин номгузорї маъмул будааст: 

Шукурбек - шакли дурусташ Шукрбек – аз вожаи арабии «шукр» ва 

туркии «бек» сохта шудааст. Ба ақидаи баъзе муҳақиқон бек-и туркӣ аз 

баъзеҳо бағ-и форсии бостон ба маънои Худо гирифта шудааст. Љузъи бек ба 

маънои соњиб меояд. Дар «Наводир-ул-ваќоеъ» номи Шукурбек зикр 

гардидааст: «То рўзе њам ба њукми султон амири асас нидо дардод, ки агар 

касе Шукурбекро ба даст орад, сад динор зари сурх медињам» [157,с.236 ]. 

Насруддиншоњ - антропоними Насруддин вожаи арабї буда, ба он 

љузъи форсии шоњ низ итлњоќ гардидааст: Наср+уд+дин+шоњ. Љузъи шоњ 

асосан дар таркиби анропонимњои тољикї меоянд.   

Љаъфархон - антропоними Љаъфар арабї буда, ба он љузъи туркии 

«хон» њамроњ шудааст. Дар вожаи  

Абдулањадхон - ду љузъи аввал аз забони арабї буда, љузъи охир 

мансуб ба забони туркї мебошад.   

Остонќул – Остон вожаи тољикї буда, ќул љузъи туркї мебошад ва 

маънои ѓуломро дорад.   

Туроббек - љузъи Турра ба хотири эњтиром истифода мегардад. Чунин 

сохт дорад. Турро + бек.   

Козимбек - чунин сохт дорад: Козим + бек.  

Козиммутарљим - мутарљим ва аз зумраи масъулон оиди робита бо 

кишварњои Осиѐ дар Русияи подшоњї. Козимбек дар матн дар шакли 

Козим ва Козиммутарљим низ омадааст. Дар «Наводир-ул-вақоеъ» 

омадааст:«Ва мутарҷим, ки онифан мазкур шуд, марде ҳушманди хушнавис 

Козимбек ном қафқозӣ, ба хидмати мо маъмур буд ва бо муҳаррири сутур 

ҷиҳати иттиҳоди машраб садоқате ва муҳаббате дошт» [157,с. 171]. 
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Антропонимњои мураккаби дорои се љузъ низ дар осори Ањмади 

Дониш ба назар мерасанд: 

Шералихон – Шер+алї+хон. Баротќулибеки Додхоњ-њамасри Ањмади 

Дониш ва яке аз сафирон. Чунин сохт дорад: Барот + ќул + и + бек.  

Мирдодхоњ - чунин сохт дорад: Мир + дод + хоњ. Ду љузъи охири он 

аз асосњои феълї сохта шуда, вазифа ва касби хоси аморати Бухороро 

мефањмонад. 

Воќеан, дар инкишофи номњо бештари чизњо номуайн монанд њам, 

њамаи ин ба њаводиси таърихї сахт марбут аст. Њарчанд ба тањќиќи 

антропонимњо таваљљуњ намоем, њамон ќадар маълум кардан мумкин аст, 

ки номњои ашхос ин ѐдгорињои хоси фарњангї намунаи таъсирпазирии 

фарњангњои бегона ба шумор меравад. Ба ин маънї, таркиби номњои 

ашхоси насри Ањмади Дониш аз нигоњи сохт сода, сохта, муракаб ва 

таркибї мебошад. 

Антропонимҳои мураккаб 

№ Ном Транскрипсия Саҳифа Осар 
Ҷанд 
омад 

Қабатҳои 

забонӣ 

1 Абуатиқ Abuatik 74 НВ 1 арабӣ 
2 Аврангзеб Avrangzeb 552 НВ 1 тоҷикӣ 
3 Абдулазиз Abdulaziz 638 НВ 1 арабӣ 
4 Абдулаҳад Abdulahad 25 МТ 1 арабӣ 
5 Абудардо Abudaro 642 НВ 1 арабӣ 
6 Абуҳозим Abuhozim 629,638 НВ 2 арабӣ 
7 Абуҳурайра  Abuhurayra 688 НВ 1 арабӣ 
8 Беҳзод Behzod 6,8… НВ 4 тоҷикӣ 

9 Бухтуннаср Bukhtunnasr 600,882 НВ 2 арабӣ 

10 Дустмуҳаммад 
Dustmuhamma
d 

39 РТ 1 тоҷикӣ 

11 Заҳхор Zahhor 832 НВ 1 тоҷикӣ 
12 Заравишт Zaravisht 237 МТ 1 тоҷикӣ 
13 Зардушт Zardusht 552,540.. НВ 4 тоҷикӣ 
14 Зулқарнайн Zulqarnayn 685 НВ 1 арабӣ 
15 Ибодуллоҳ Ibodulloh 47 РТ 1 арабӣ 
16 Исомиддин Isomiddin 75,77… РТ 4 арабӣ 
17 Кайқубод Kayqubod 168,535 НВ 3 тоҷикӣ 
18 Кайхусрав Kaykhusrav 168,535.. НВ 3 тоҷикӣ 

19 Каю ковус Kay kovus 860,878 НВ 2 тоҷикӣ 
20 Қаландарҷон Qalandarjon 11 РТ 1 арабӣ 
21 Қозимбек Qozimbek 45,62… РТ 5 туркӣ 
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22 Лисонулғайб Lisonulgayb 157,884 НВ 4 арабӣ 

23 
Мулломуҳаммад, 
Мулло-Хол 

Mullomuhamm
a Mullo Khol 

786,787 НВ 5 арабӣ 

24 Муҳаммадшоҳ 
Muhammadsho
h 

21,33… РТ 5 тоҷикӣ 

25 Муъаммария Muamaria 237 МТ 1 яҳудӣ 
26 Насруллоҳ Nasrulloh 17,18.. РТ 6 арабӣ 
27 Низомиддин Nizomiddin 677,678 РТ 2 арабӣ 
28 Носируддин Nosiruddin 40.45.. РТ 5 арабӣ 
29 Остонқул Ostonqul 85.87.. РТ 3 туркӣ 
30 Пешовар Peshovar 217.228.. НВ 4 ҳиндӣ 
31 Сарвар Sarvar 14 МТ 1 тоҷикӣ 
32 Туроббек Turobbek 79 НВ 1 туркӣ 
33 Ҳурмуз Hurmuz 253 РТ 1 тоҷикӣ 
34 Ҳорунаррашид Horunnarrashid 342 НВ 1 арабӣ 
35 Шаддод Shaddod 560,566.. НВ 4 тоҷикӣ 

36 Шодмонбек shodmonbek 237 НВ 1 ӯзбекӣ 

37 Шоҳҷаҳон Shohgahon 7 РТ 1 тоҷикӣ 
38 Шоҳмирзо Shohmirzo 87 РТ 1 тоҷикӣ 
39 Шоҳмурод Shohmurod 78 РТ 1 тоҷикӣ 
40 Шоҳрух Shohrukh 44,45… РТ 3 тоҷикӣ 
41 Шукурбек Shukurbek 793,795.. НВ 4 ӯзбекӣ 

 

Топонимия. Топонимњои мураккаби асар аз лињози сохтусози худ 

калимањои мураккаби тобеъ буда, аз иборањои изофї ва ѓайриизофї 

рўидаанд. Онњоро (монанди антропонимњои мураккаб) метавон аз љињати 

муносибати љузъњояшон ба ду гурўњи калон метавон људо намуд: 

а) топонимњое, ки љузъи якумашон асосї буда, љузъи дуюм ба он тобеъ 

мебошад. 

б) топонимњое, ки љузъи дуюмашон асосї буда, љузъи якум тобеи он 

аст. Топонимњои мураккаби гурўњи дуюм аз иборањои ѓайриизофї таркиб 

ѐфта, дар онњо љузъи асосї дар мавќеи дуюм меистад. Сохту таркиби 

сарфии топонимњои мураккаб гуногун мебошанд: 

1. Исму исм: Фетербурх, Урунбурх, Фалѓар, Тошканд, Нурато, 

Чупонато; 

2. Сифату исм: Ќошѓар, Каттаќурѓон; 

3. Исму сифат: Ќипчоќ; 

4. Шумораву исм: Дањбед , Чањорљўй. 
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Дар асар топонимњои дигаре низ вуљуд доранд, ки аз топонимњои сода, 

сохта, мураккаб бо таркиби худ фарќ мекунанд. Ин навъ топонимњо ба ду 

асос ва топоформонњо таќсим мешавад. Яъне таввасути вандњо аз ибора ва 

таркибњои гуногун топоним сохта шудааст. 

Дар мунозираи марди фарангї ва Ќозизодаи Бухорї Ањмади Дониш 

оид ба мавќеъ ва сатњи њаѐти иљтимоию сиѐсии аморати Бухоро маълумоти 

кофї додааст: «мулки Бухоро чї миќдор замини обод ва солењи заръ 

дорад?»– Гуфтам: «Шарќан ва ѓарбан таќрибан понздањ фарсах, шимолан 

ва љанубан њашт фарсах». – Гуфт: «Самарќанд?» – Гуфтам: «Султони он». – 

Гуфт: «Насаф?» – Гуфтам: «Нисфи он». – Гуфт: «Аскарияи Бухоро чанд 

аст?» – Гуфтам: «Дар айѐми амн аскарияи дохилї – се њазор, дар авќоти 

ошўб – аз њавошї дувоздањ њазор ва бо замми атрофи банда бист њазор». – 

Гуфт: «Мавољиби ин њашам чист?» – Гуфтам: «Дувоздањ ман ѓалла». – 

Гуфт: «Ѓалла аз куљост?» – Гуфтам: «Аз ушр ва хирољ» [157, с.148]. 

Аморати Бухоро дар нимаи дувуми асри XVIII таъсис ѐфта буд, ва 

соли 1920 баъди Инқилоби Бухоро аз байн меравад. Нахустин амири он 

Муњаммадрањимбийи манѓит мебошад, ки соли 1753 ба тахт менишинад ва 

минбаъд аз њисоби Њисор, Самарќанд, Шањрисабз, Хуљанд ва Бухорои 

шарќї заминњои худро зиѐд мекунад. Амирони манѓит Шоњмурод – Амир 

Маъсум [1785-1800], Њайдар [1800-1826], Насрулло [1826-1860], Музаффар 

[1860-1885], Абдулањад [1885-1910], Олимхон [1910 - 1920] мебошанд, ки дар 

мавриди онњо дар осори Ањмади Дониш сухан меравад. 

Њамчунин баъзе аз топонимњо аз сохти забони форсии миѐна 

сарчашма мегиранд: 

Бохтар [Вāxtar]–номи яке аз кишварњои воќеъ дар ѓарбии пањнои 

Ориѐно–Эронзамин (воќеъ дар Афѓонистон ва ќисмати љанубии 

Тољикистони имрўза), ба маънои Маѓриб, яъне ќутби ѓарбї. Дар 

катибањои (сангнавиштањо) хатти мехии ањди Њахоманишї ин вожа ба 

тариќи зайл аст: Їāxtri–«Бохтар, Балх»-яке аз кишварњои мутеи 

шоњаншоњии Њахоманишї, форси бостон Їāxtri, ав. Їāxδi, пањлавї 
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Їaxl>Їalx ф.н. (аз роњи табдили xl-lx), юнонї βάκηρα; дар њолатњо 

(падежњо): βāxtriš Nom. занона, Їāxtriyā Instr., Їāxtriyā All [93,с. 164]. 

Форс дар тољикии бостон ин номвожа дар чунин шакл омадааст: 

Pārsa// Pārsaiy – 1. Порс – номи кишвар (маркази шоњаншоњии 

Њахоманишї), юнонї Пεpζia; Persia: Pārsa Nom. мардона, Pārsam Acc., 

Pārsahyā Gen., Pārsā Inst., Pārsaiy Loc.; 2. «порсї» (сифати нисбї) [93,с.174]. 

Вожаи Баѓдод чуноне зикр шуд аз ду љузъ шакл гирифтааст, љузъи 

якуми вожа баѓ – буда, дар форсии бостон їaƍa - «Худо», ав. їaƍa // їaγa – 

«бахш, бахт, бахти нек», њ.б. їhaƍa «бахшандаи бахти нек»; дар таркиби 

номњои тољикии бостон: Їaƍāїiƍna-, Їaƍaїuxša-, Їaƍāyadi-; (суѓ. Їaγa); 

ф.м. їaƍ/їay 1. «Худо»; 2. = šahryār, xvadāy; дар њолатњо: їaƍa-Nom. 

муфради мардона, їaƍāha Nom. љамъ, їaƍānām Gen. љамъ, їaƍaiїiš Inst. 

љамъ [93, с.166]. 

Љузъи дуюми вожа «дод» [dāta] буда, ин љузъи вожа њам аслан калимаи 

забони тољикии бостон аст ва њамчунин ин вожа дар тамоми забонњои 

дигари эронї мустаъмал будааст. Дар матнњои хатти мехї ба сурати зайл 

аст: dāta – «ќонун», ав. dāta -, ф.м. dāt/ dād = ф.н.; аз решаи dā «офаридан; 

додан», ав. dā-; dātā Nom. љамъи миѐна, яъне «ќавонин». 

Топонимҳои мураккаб 

№ Ном Транскрипсия Саҳифа Осор 
Номи 

ҷуғрофӣ 

Чан
д 
ома
д 

Забон 

1 Арабистон  Arabia  305,545... НВ давлат 4 арабӣ 

2 Ардабил Ardabil  13,39 МТ шањр 2 тоҷкӣ 

3 Баѓдод  Bagdod  22,26 МТ шањр 3 тоҷикӣ 

4 Бадахшон  Badakhshon  36 МТ вилоят 3 тоҷикӣ 

5 
Байтулмуќадд
ас  

baytulmukadda
s 

46 МТ шаҳр 1 арабӣ 

6 Балъабак  Balabak 29 МТ шањр 1 арабӣ 

7 Бойсун  Bqkhtar  786, 797 НВ шаҳр 2 тоҷикӣ 

8 Давонас  Davonas  144 НВ шањр 1 арабӣ 

9 Дањбед  Dahbed  777 НВ деҳа 1 тоҷикӣ 

10 Зањхор  Zahkhor  228,8 НВ шањр 2 тоҷикӣ 

11 Зарафшон  Zarafshon  54,55 РТ ноҳия 2 тоҷикӣ 

12 Каттаќўрѓон  Kattaqurgon 89 РТ шаҳр 1 ӯзбекӣ 
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13 Кукалтош  Kukaltosh  798,8 НВ мадраса 2 туркӣ 

14 Кўлоб  Kulob  45 РТ шањр 1 тоҷикӣ 

15 Ќаршї  Karshi 53,62… РТ ноҳия 4 ӯзбекӣ 

16 Ќафќоз  Kafkoz  46,91 РТ вилоят 2 арабӣ 

17 Ќизилљар  Kizilgar  253 НВ деҳа 1 ӯзбекӣ 

18 Ќизилча  Kizilcha  253 НВ деха 1 ӯзбекӣ 

19 Ќипчоќ  Kipchok 253 НВ деҳа 1 ӯзбекӣ 

20 Ќалъаи Казлї  Qalai Kazli 819 НВ қалъа 1 уркӣ 

21 Ќандањор  Kandahor 34 МТ вилоят 1 арабӣ 

22 Ќошѓар  Koshghar  45 НВ шаҳр 3 туркӣ 

23 Мовароуннањр  Movarounnahr  20,21… МТ шањр 4 арабӣ 

24 Насаф  Nasaf  234,8 НВ шаҳр 2 тоҷикӣ 

25 Нахшаб  Nakhshab  558 НВ шаҳр 1 тоҷикӣ 

26 Нишопур  Nishopur  11,3 МТ шањр 1 тоҷикӣ 

27 Нурато  Nurato  809 НВ шаҳр 1 арабӣ 

28 Озарбойљон  Ozarboyjon  11,15... МТ давлат 6 озарӣ 

29 Омуя  Omuy  237,6 НВ дарѐ 2 тоҷикӣ 

30 Офтоб  Oftob 129,149... НВ ситора 21 арабӣ 

31 Пешовар  Peshovar  217,228.. НВ шаҳр 6 ҳиндӣ 

32 Самарќанд  Camarkand  187,207... МТ шањр 12 тоҷикӣ 

33 Сиистон  Siiston  663 НВ шаҳр 1 тоҷикӣ 

34 Табаристон  Tabariston  14,24... МТ шаҳр 6 арабӣ 

35 Табрез  Tabrez  46 РТ шаҳр 1 тоҷикӣ 

36 Тайрон  Tayron  41 МТ шањр 1 арабӣ 

37 Тароблис  Taroblis 14,21 МТ шањр 2 арабӣ 

38 Тартус  Tartus  13 МТ шањр 1 арабӣ 

39 Тењрон  Tehron  13,19... РТ шаҳр 5 тоҷикӣ 

40 Тирмиз  Tirmiz  13,36… МТ шаҳр 4 тоҷикӣ 

41 Толиќон  Tolikon  19 МТ  шаҳр 1 туркӣ 

42 Тошканд  Toshkand  7,15 НВ шаҳр 6 тоҷикӣ 

43 Туркистон  Turkiston  217,233... НВ давлат 13 туркӣ 

44 Туркия  Turkey  884 НВ давлат 1 туркӣ 

45 Турон  Turon  66 РТ шањр 1 тоҷикӣ 

46 Уйғур  Uyghur  147 НВ  шаҳр 1 туркӣ 

47 Уротеппа  Uroteppa  92,94... РТ ноҳия 3 тоҷикӣ 

48 Урунбурх  Urunburkh  253 НВ шањр 1 аврупооӣ 

49 
Фалакулбул// 
Фалакулкурсї 

Falakulbul\\ 
Falakulkursi 

765,845… НВ шањр 4 арабӣ 

50 Фалѓар  Falghar  763 НВ ноҳия 1 арабӣ 

51 Фаранг  Farang  151,173… НВ минтақа 29 тоҷикӣ 

52 Фетербурх  Fitirburkh 218,271… НВ шањр 9 аврупооӣ 

53 Фороб  Forob  41 МТ шаҳр 1 тоҷикӣ 

54 Хазар  Khazar  21,27... МТ шаҳр 3 тоҷикӣ 

55 Хатлон  Khatlon  24 МТ вилоят 1 тоҷикӣ 

56 Хито  Khito  144,145.. НВ давлат 14 тоҷикӣ 

57 Хоразм  Khorazm  291,849… НВ вилоят 4 тоҷикӣ 

58 Хўќанд  Khuqand  22,45... РТ шаҳр 6 тоҷикӣ 
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59 Хуљанд  Khujand  92 РТ шаҳр 1 тоҷикӣ 

60 Хуросон  Khuroson  303,730... НВ шаҳр 6 тоҷикӣ 

61 Хуршед  Khurshed  177,292... НВ сайѐра 2 тоҷикӣ 

62 Ҳирот  Hirot  7 РТ шаҳр 1 тоҷикӣ 

63 Њалвон  Halvon  13 МТ шањр 1 тоҷикӣ 

64 Шањрисабз  Shahrisabz  76,77 РТ ноҳия 3 тоҷикӣ 

65 Янги Дунѐ  Yngi duny  303,305… НВ давлат 3 туркӣ 

 

3.5. Номвожањо-иборањои осор 

Бархе антропонимњои осори бадеии Ањмади Дониш бо вожаи арабии 

«абд» вомехўранд, ки маънояш банда, ѓулом аст, ки аксари онњо ба ашхоси 

динї ѐ руњонї тааллуќ доранд, яъне онњо ба хотири ситоиши исмњои Худо 

ва ба коре, ки писандидаи башарият аст, бахшида шудаанд. Калимаи «абд» 

аз «абада ябуду ибодатон» гирифта шудааст, ки ба маънии “шинохти 

Худои якто ва  ѐ банда, итоаткор аст» мебошад. Агар дар аввали њар ном 

калимаи «абд» гузошта шавад, маънои он ибодати Худо ѐ бандаи Худо 

хоњад буд. 

Дар осори Ањмади Дониш номњои арабї аз ќиссаву ривоятњо ва 

рўйдодњои мардуми араб гирифта шудаанд. Аксари номњои арабї бо 

иборањои иловагї сохта шуда, ба калимањои мураккаби арабї табдил 

меѐбанд. Ба ин гурўњи исмхо асосан исмњои умумї ва тахаллусњое, ки 

бевосита аз забони арабї гирифта шудаанд, дохил мешаванд ва намунањои 

тахаллусњои муташаккилро дар бар мегиранд, ки тадриљан дар 

антропономияи тољик маќоми исмњои хосро гирифтаанд. Њар вожае, ки 

артикли «ал»-ро гирифтааст, бешубња ба забони арабї тааллуќ дорад. 

Масалан, њамаи сифатњои Худованд бо артикли «ал» сохта шудаанд. 

Дар осори мансури Ањмади Дониш антропонимњои таркибии хоси 

сохти забони тољикї ва забони арабї ба назар мерасанд: 

1. Номњое, ки таъкиди насаби арабї доранд, тавассути ибн  ٍاب (писар, 

фарзанди мардина) сохта мешаванд: Ибни Аббос, ибни Масъуд, ибни 

Умар, Ибни Ямин, Ибн – ил - Њусайн, Марвон ибн – ал - Њакам, Мусъаб 

ибни Зубайр, Муњаммад ибни Каъб, Муњаммад ибни Ќаъаби Ќуртубї, 

ибни Урваро, Муборак бинни Фазола, Амр ибни Лайс, Ањмад ибн – ан - 

https://www.vajehyab.com/?q=%D8%A7%D8%A8%D9%86
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Носир ас - Сиддиќї ал - хифо ал - Бухорї , Абдулазизи Дењлавї, 

Абдулвоњид ибни Бурњонбек, Абдулвоњиди Мунзим, Абдулло ибни 

Масъуд, Абдуллоњ ибни Љафъари Тайер, Абдуллоњи Умар, Абдулмачиди 

Музтариб, Ањмад ибни Урва, 

2. Аз исми абд  عبد (банда, ѓулом) мансубияти инсонро ба бандагии 

Худованд мефањмонад: Абдулќодирбеки Додхоњ, Абдулло бинни Љаъфари 

Тайѐр, Абдуллоњ ибни Масъуд, Абдулмаљиди Ќайсар, Абдурањмон ибни 

Авф. 

3. Номњои дигар бо тартиби номсозии тољикї ва бо иловаи бандаки 

изофии «-и» омадааст: Муњаммад Исњоќи Чила, Нўшервони Одил, Сайиди 

Абдулфаттоњтўра, Сайфиддини Бохарзиро, Сиддиќи Акбар, Умари 

Абдулазиз, Фузайли Аѐз, Халифаи Ниѐзќулї, Хотам Хоља Муњаммади 

Искор, Хоља Муњаммади Паррон, Њушоми Абдулмалик, Яњѐи Аксам, Яъќуби 

Лайс, Яъќуби Саффор, Аббоси Надим, Абўмўсои Ашъарї. 

4. Антропонимњое, ки муносибат ба гурўњњои иљтимої ва табаќањои 

љамъиятї доранд. Ин гурўњи антропонимњо аслан шомили  лаќабњои 

ифтихорї мебошанд: 

Амир ايی (шоњ; соњибихтиѐр, амрдињанда, фармондињанда, 

фармонраво, њукмраво, њоким): Амир Абдурањмонхон, Амир Насрулло, 

Амир Лайс, Амир Абдулањад. 

Шайх  شیخ вожаи арабї буда, маъноњои марди пир; шайху шоб пиру 

љавон; маљ. њама, њама кас, муршид, пешвои руњонї, эшон; лаќаби табаќаи 

обид, зоњидро мефањмонад. 

Шайх Абдулазизи Дењлавї, Шайх Наљмиддини Кубро, Шайх 

Њусайни Мансур. 

Имом اياو пешво, пешвар, роҳбардин,, касе, ки дар вақти намоз 

номозхонҳо ба вай пайравӣ мекунанд, пешвои имоми љамоат муллое, ки 

дар пешгоњи намозгоњ меистад ва дар ваќти намоз дигарон ба вай иќтидо 

мекунанд Имом Ѓаззолї, Имом Мањдї, Имом Муњаммад, Ќозї Яњѐ 

валади Баќохоља, Мавлавї Иноятуллоњ, Мавлавии Љомї, Мавлоно 

https://www.vajehyab.com/?q=%D8%B9%D8%A8%D8%AF
https://www.vajehyab.com/?q=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1
https://www.vajehyab.com/?q=%D8%B4%DB%8C%D8%AE
https://www.vajehyab.com/?q=%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85


135 
 

Яъќуб, Маъмун халифа, Муќатадир-махдум, Њазрати Абдулло, Њазрати 

Масењ. 

5. Антропонимњои ифодакунандаи номњои паѐмбарон, сањобагон ва 

наздикони онњо пас аз марг бо вожаи алайњиссалом (бахшоиши гуноњ, 

афв, омурзиш аз тарафи Худо алайњи عهیه (бар вай, бар уњдаи ў), 

алайњиссалом انسالو   عهیه  (осудагї бод бар вай, дуруди Худо бар ў бод) 

омадаанд: Исо алайњиссалом, Мўсо алайњиссалом, Набї алайњиссалом, 

Сулаймон алайњиссалом, Љабраил алайњиссалом, Юсуф алайњассалом, 

Яњѐ алайњиссалом, Довуд алайњисалом. 

Яъне, антропонимњо, ки ифодакунандаи исми хос мебошанд, аз рўйи 

сохт сода, мураккаб ва таркибї мешаванд ва мавќеи онњо дар осори 

Ањмади Дониш ин гуна аст: 

Антропонимњое, ки аз номи мањалњо гирифта шудаанд, дар таърихи 

рўзгори њар ќавму халќияти ањли башар кам нестанд. Намунањои 

барљастаи омезиши антропониму топонимњоро дар њаѐти сокинони њудуди 

Осиѐи Миѐна  дар гузашта ва   дар замони муосир мушоњида кардан 

мумкин аст: Саъдии Шерозї, Султони Ѓазнин, Њасани Басрї, Шаќиќии 

Балхї, Шералихони Кобулї, Шералихони Хўќандї, Зуннуни Мисрї, 

Мавлоно Љомї, Носируддин ал-Бухорї. 

Антропонимњои осори Ањмади Дониш  бо усули калимасозии сарфї-

нањвї сохта шудааст. Яъне, бидуни њар навъ морфемањои калимасоз сифат, 

феъл ва зарфњо ба исм гузашта, номи хоси шахсро ифода кардаанд. 

Антропонимњои осори Ањмади Дониш аз лињози таркиб тавассути бандаки 

изофї сохта мешаванд: Саъдии Шерозї, Султони Ѓазнин, Њасани Басрї, 

Шаќиќии Балхї, Шералихони Кобулї, Шералихони Хўќандї ва ѓ. 

Ҷузъҳои таркиби ин навъ антропонимҳо аз рӯйи муносибат ба 

ҳиссаҳои нутқ якранг нестанд. Онҳо метавонанд аз исму исм, исму сифат, 

сифату сифат иборат шаванд. 

а) Аз исму исм тавассути алоќаи изофї: Ањмади Дониш. 

б) Аз исму сифатњои аслї бо роњи иртиботи изофї: Нўшервони Одил, 

Абдулмаљиди Ќайсар, Оишаи Сиддиќа. 

https://www.vajehyab.com/?q=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87
https://www.vajehyab.com/?q=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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в) Аз исму сифатњои нисбї ба воситањои алоќаи изофї: Шералихони 

Кобулї, Шералихони Хўќандї, шайх Абдулазизи Дењлавї, Абдулањадхон, 

Алфред, Ањмад-парвоначї, Баротќулибеки Додхоњ, Амир Дониѐл, Амир 

Абдурањмонхон. 

Таркиби анропонимњои осори Ањмади Дониш дар омехтагї бо ному 

насаб, куният ва мавзеи љуѓрофї љузъњои зиѐдеро дар бар мегиранд. Аз 

љумла, номи худи мутафаккир чунин баѐн гардидааст: «Аммо баъд чунин 

гўяд бандаи «заифалмуфтаќиру ило афви раббињи-л-борї – Ањмад ибн-ан-

Носир ас-Сиддиќї (ал-хифо) ал-Бухорї» [157, с.20]. Ањмад – номи 

мутафаккир, - Носир ѐ худ Носируддин насабаш, ас-Сиддиќ – пайрави 

њанафї ва Ал-Бухорї -зодаи Бухоро. 

Дигар антропонимњои асар баъзан дар шакли таркибї ва дар баъзе 

њолатњо ќисман (ќисми аввали таркиб) мустаъмал гаштаанд, ки хоси 

номгузории мардуми Шарќ мебошанд. 

Антропонимҳои иборавӣ 

№ Ном Транскрипсия Саҳифа 
Чанд 
омад 

Осар 
Қабатҳо

и забонӣ 

1 Аббоси Надим Abbosi Nfdim 632,636.. 4 НВ арабӣ 

2 Амир ибни Лайс Amir ibni Lays 662,682 2 НВ арабӣ 

3 
Абдуласамадхони 

Ноиб 

Abdulasamadkhoni 

Noib 
45 1 РТ арабӣ 

4 
Абдулвоҳид ибни 
Бурҳонбек 

Abdulvohid ibni 
Burhonbek 

14,24 2 НВ арабӣ 

5 
Абдулвоҳиди 
Мунзим 

Abdulvohidi 
Munzim 

10,11… 3 НВ арабӣ 

6 
Абдулло ибни 
Масъуд 

Abdullo ibni Masud 457,643 2 НВ арабӣ 

7 
Абдулло ибни 
Ҷафъари Тайѐр 

Abdullo ibni Jafari 
Tayor 

353 1 НВ арабӣ 

8 Абдулло ибни Умар Abdullo ibni Umar 82,634.. 2 НВ арабӣ 

9 
Абдулмаҷид 
Қайсар 

Abdulmajbd Qaysar 658,884 2 НВ арабӣ 

10 
Абдулмаҷиди 
Музтариб 

A,dulmagidi 
Muztarib 

8 1 НВ арабӣ 

11 Абумусо Ашъарӣ Abumusoi Ashari 639 1 НВ арабӣ 
12 Алии Муртазо Alii Murtazo 139 1 НВ арабӣ 

13 
Алӣ ибни ал -
Ҳусайн 

Ali ibni Husayni 642 1 НВ арабӣ 
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14 Аҳмад ибни Урва Ahmad ibhi Urva 629 1 НВ арабӣ 

15 
Абул Аҳвас ибни 
Мансур 

Abul Ahvas ibni 
Mansur 

239 1 МТ арабӣ 

16 
Абубакри 
Боқилонӣ 

Abubakri Boqiloni 14,92.. 4 МТ арабӣ 

17 
Абусуфиѐн ибни 
Ҳарб 

Abusufiyni ibni 
Harb 

132 1 МТ арабӣ 

18 
Абулбахтарӣ ибни 
Ҳишом 

Abulbakhtari ibni 
Hishom 

132 1 МТ арабӣ 

19 
Абуҷаҳл ибни 
Ҳишом 

Abujahli Hishom 132 1 МТ арабӣ 

20 
Абдуллоҳи 
Машҳадӣ 

Abdullohi Mashhadi 46 1 МТ арабӣ 

21 
Абдуллоҳ ибни 
Салом 

Abdullohi ibni 
Hishom 

110 1 МТ арабӣ 

22 
Абдуллоҳ ибни 
Абихалаф 

Abdulloh ibni 
Abikhalaf 

132 1 МТ арабӣ 

23 
Абдуллоҳ ибни 
Абиумайя 

Abdulloh ibni 
Abiumay 

133 1 МТ арабӣ 

24 Абуҷаъфари Тусӣ Abujafari Tusi 228 1 МТ арабӣ 

25 
Абумаҳммади 
Хаффоф 

Abummuhamadi 
Khaffof 

230,232 2 МТ арабӣ 

26 Алии Муртазавӣ Alii Murtazo 27,34… 6 МТ арабӣ 

27 

Асвад ибни 
Мутталиб ибни 
Муғира 

Asvad ibni Muttalib 
ibni Mugira 

132 1 МТ арабӣ 

28 Асвад ибни Ҳишом Asvad ibni Hishom 132 1 МТ арабӣ 

29 Аҳмади Дониш Ahmadi Kalla 5,6… 30 НВ арабӣ 

30 
Аҳмади Форқии 
Сарҳиндӣ 

Ahmadi Forqi 
Sarhindi 

33 1 МТ арабӣ 

31 Аху бани Абдуддор 
Akhu banni 
Abduddor 

132 1 МТ арабӣ 

32 Бакри Ҳомид Bakri Homid 82 1 МТ арабӣ 

33 Бани Исроил Bani Isroil 49,50… 12 МТ арабӣ 

34 
Бедил Абулмаонӣ, 
Булмаонӣ 

Bedil Abulmaoni, 
Bulmaoni 

22, 
494… 

4 НВ арабӣ 

35 Бобўяи Қумӣ Bobuyai Qumi 238 1 МТ арабӣ 

36 Валид ибни Муғира Valid ibni Mughira 139 1 МТ арабӣ 

37 
Ваҳб ибни 
Мунаббеҳ 

Vahb ibni 
Munabbeh 

110 1 МТ арабӣ 

38 Довуди Набӣ Dovudi Nabi 90,111… 7 МТ арабӣ 

39 Зуннуни Мисрӣ Zunnuni Misri 680,883 2 НВ арабӣ 

40 Ибни Масъуд Ibni Mashud 40 1 НВ арабӣ 

41 Ибни Ямин Ibni Yamin 
535,168..
. 

3 НВ арабӣ 

42 Иброҳими Халил Ibrohimi Khalil 46,147… 8 МТ арабӣ 
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43 Идриси Шофеъӣ Idrisi shofehi 756,891 2 МТ арабӣ 

44 Имом Абў Imom Abu 241 1 МТ арабӣ 

45 
Имом Аҳмади 
Ҳанбал 

Imom Ahmadi 
Hanbal 

33 1 МТ арабӣ 

46 Имоми Аъзам Imom 41,243 3 МТ арабӣ 

47 
Қайс ибни Салими 
Ҳилолӣ 

Qays ibni Salimi 
Hiloli 

239 1 МТ арабӣ 

48 Қодири Алим Qodiri Alim 16 1 МТ арабӣ 

49 Қодири Ҳаким Qodiri Hakim 57 1 МТ арабӣ 

50 

Мавлави 
Иноятуллоҳ 
қозиюл қузот 

Mavlavi Inoyatulloh 
qoziul quzoti 

424 1 НВ арабӣ 

51 Мавлоно Ҷомӣ Mavlavii Jomi 542,722 7 НВ арабӣ 

52 
Мавлоно 
Абдушшакур 

Mavlono 
Abdushakkur 

873 1 НВ арабӣ 

53 Мавлоно Яъқуб Mavlono Yhqub 491 1 НВ арабӣ 

54 
Мадрасаи 
Кўкалтош 

Madrasai Kukaltosh 820 1 НВ арабӣ 

55 
Мадрасаи Мири 
девонбегӣ 

Madrasai Miri 
devonbegi 

254 1 НВ арабӣ 

56 
Мадрасаи халифа 
Ниѐзқулӣ 

Madrasai khalifa 
Niyozqul 

817 1 НВ арабӣ 

57 Манораи Искандар Manorai Iskandar 307 1 НВ арабӣ 

58 Маҳмуди Ғазнавӣ Mahmudi Ghaznavi 678,682.. 3 НВ 
арабӣ-
тоҷикӣ 

59 
Марвон, Марвон 
ибн ал - Ҳаким 

Marvon, Marvon 
ibn al hakim 

638,885 2 НВ арабӣ 

60 
Масъаб ибни 
Зубайр Mусъаб 

Masab ibni Zubayr 
Musab 

630 1 НВ арабӣ 

61 
Мирзо 
Абдулвоҳиди 

Mirzo Abdulvohid 
Mirzo Abdulvohidi 
Munzim 

10,11 2 НВ арабӣ 

62 Мирзо Зариф Mirzo Zarif 189,190.. 3 МТ арабӣ 
63 Мирзо Қаландар Mirzo Qalandar 787 1 НВ арабӣ 

64 Мирзо Қамар Mirzo Qamar 24 1 НВ арабӣ 

65 Муаммали Ҷассос   230 1 МТ арабӣ 

66 Муассири Ҳаким Muassiri Hakim 16 1 МТ арабӣ 

67 
Муқтадир 
Маҳдум 

Muqtadir Mahmud 820 1 НВ арабӣ 

68 
Муҷаддиди Алфи 
Сонӣ 

Mugaddidi Alfi Soni 19,153 2 НВ арабӣ 

69 Мунаббеҳ Ҳаҷҷоҷ Munabbeh Haggog 132 1 МТ арабӣ 

70 Мункиру Накир - Munkiru Nakir 75 1 МТ арабӣ 

71 
Муҳамад ибни 
Муслим 

Muhammad ibni 
Muslim 

227 1 МТ арабӣ 

72 
Муҳаммад ибни ал-
Ҳасан ас-Саффор 

Muhammad ibni  al 
Hasan as Saffor 

239 1 МТ арабӣ 
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73 
Муҳаммад ибни 
Бобўяи Қумӣ 

Muhammad 238 1 МТ арабӣ 

74 

Муҳаммад ибни 
Каюб Муҳаммад 
ибни Ќаюби 
қуртубӣ 

Muhammad ibni 
Kayb Muhammad 
ibni Kaybi qurtubi 

637 1 НВ арабӣ 

75 
Муҳаммад ибни 
Ҷарират-Табарӣ 

Muhammad ibni 
Garirat Tabari 

239 1 МТ арабӣ 

76 
Муҳаммад Яъқуб 
ал – Калинӣ 

Muhammad Yhqub 
al Kalini 

238 1 МТ арабӣ 

77 Муҳаммади Ғазолӣ 
Muhammadi 
Ghazolli 

33 1 МТ арабӣ 

78 
МуҳаммадиМуста
фо 

Muhammadi 
Mustafo 

163 1 МТ арабӣ 

79 
МуҳаммадиХаффо
ф 

Muhammadi Khafof 230 1 МТ арабӣ 

80 Муҳаммадҳусайни 
Muhammadhusayni 
Said 

239 1 МТ арабӣ 

81 
Муҳийюдини 
Гелонӣ 

Muhiydini Geloni 107 1 МТ арабӣ 

82 Набии Ҳотам Nabii Hotam 59,86… 7 МТ арабӣ 

83 
Назар ибни Ҳорис 
ибни Калада 

Nazar ibni Horis 
ibni Kalada 

132 1 МТ арабӣ 

84 
Насруддиншоҳи 

Қочор 
Nasruddingshohi 
Qochor 

43 1 МТ арабӣ 

85 
Насуруддинат - 
Тусӣ 

Nasurdinat Tusi 239 1 МТ арабӣ 

86 
Низор ибни ал - 
Мунтансир 

Nizor ibni al 
Muntansir 

237 1 МТ арабӣ 

87 
Нушервон, 
Нушервони Одил 

Nushervon, 
Nushervon Odil 

665.681.. 4 НВ тоҷикӣ 

88 
Нуъмон ибни 
Муҳаммад 

Nuhmon ibni 
Muhammad 

238 1 МТ арабӣ 

89 
Одам Одамсафӣ-, 
Осаф 

Odam Odamsafi 
Osaf 

29.84.. 35 НВ яҳудӣ 

90 
Оиша, Оишаи 
Сиддиқа (рз) 

Oisha, Oishai 
Siddiqa (рз) 

74,378.. 3 НВ арабӣ 

91 Оли Зубайр Oli Zubayr 631 1 НВ арабӣ 

92 Ос ибни Войил Os ibni Voyil 132 1 МТ арабӣ 

93 
Потӣ, Потии 
Поричӣ 

Porti, Portii Porichi 281,283 2 НВ аврупоӣ 

94 Саид ибни Маҳлаб Said ibni Mahlab 723 1 НВ арабӣ 

95 Сайиди Ҳотам Sayidi Hotam 241 1 МТ арабӣ 

96 

Сайиди 
Абдулфаттоҳ 
Тура 

Sayidi Abdulfattoh 261 1 НВ арабӣ 

97 Сайиди Ҳошимӣ Sayidi Hoshim 45 1 МТ арабӣ 

98 
Саъдии Шерозӣ, 
Саъдӣ 

Sadii Sherozi Sadi 346,888 2 НВ арабӣ 
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99 Сиддиқи Акбар Siddiqi Akbar 73.74.. 4 НВ арабӣ 

100 
Сулаймон ибни 
Ҷаъфар 

Sulaymon ibni 
Jahfar 

227 1 МТ арабӣ 

101 
Султон Ҳусайни 
Бойқаро 

Sulton Husayni 
Boyqaro 

69 1 МТ арабӣ 

102 Султони Ғазнин Sultoni Ghaznin 681 1 НВ арабӣ 

103 Темури Курагонӣ Nemuri Kuragoni 7 1 РТ туркӣ 

104 Тоҳири Гелонӣ Tohiri Geloni 190 1 МТ арабӣ 
105 Узайри Набӣ Uzayri Nabi 600 1 НВ арабӣ 

106 Умайя ибни Халаф Umaya ibni Khalaf 132 1 МТ арабӣ 

107 
Умар Форуқ, 

Форуқи Аъзам 
Umar Foruq, Foruqi 
Ahzam 

82,83… 15 НВ арабӣ 

108 Умари Абдулазиз Umari Abdulaziz 628,627.. 6 НВ арабӣ 

109 Умари Форуқ Umari Foruq 82,83… 6 МТ арабӣ 

110 УмариХайѐм Umari khayom 108,154.. 4 НВ арабӣ 

111 
Урва ибни 
Масъуди Сақафӣ 

Urva ibni Masudi 
Saqafi 

134 1 МТ арабӣ 

112 Утба ибни Рабиа Utba ibni Rabia 132 1 МТ арабӣ 

113 Фазл ибни Шодон Fazl ibni Shodon 239 1 МТ арабӣ 

114 Фариди Аттор Faridi Attor 36 1 МТ 
тоҷикӣ-
арабӣ 

115 Фузайли Аѐз Fuzayli Ayoz 636,637 2 НВ арабӣ 

116 Халифа Ниѐзқул Khalifa Niyozqul 817 1 НВ 
арабӣ-
туркӣ 

117 
Ҳабибуллоҳи 
Маҳмуд 

Habibullohi 
Mahmud 

24 1 НВ арабӣ 

118 Ҳасани Басри Hasani Basri 641,891 2 НВ арабӣ 

119 Ҳазрати Амир Hazrati Amir 15 1 МТ арабӣ 

120 Ҳаким Нуриддин Hakim Nuriddin 189 1 МТ арабӣ 

121 
Ҳаким Тоҳири 
Гелонӣ 

Hakim Tohiri 
Geloni 

187 1 МТ арабӣ 

122 Ҳалими Деҳлавӣ Halimi dehlavi 168 1 МТ арабӣ 

123 Ҳишом ибни Ҳакам Hishom ibni Hakim 238 1 МТ арабӣ 

124 Ҳишом ибни Солим Hoshim ibni Solim 238 1 МТ арабӣ 

125 Ҳусайн ибни Саъид Husayn ibni Sayd 239 1 МТ арабӣ 

126 
Ҳишоми 
Абдулмалик 

Hishomi 
Abdulmalik 

629,892 1 НВ арабӣ 

127 Ҷалолиддини Румӣ Jaloliddini Rumi 33 1 МТ арабӣ 

128 Ҷаҳнами Ҳилолӣ Jahnami Hilol 239 1 МТ арабӣ 

129 

Шақиқ, Шақиқи 
Балхӣ, Шакики 
Зоҳид 

Shaqiq, Shaqiqi 
Balkhi, Shaqiqi 
Zohid 

636 1 НВ арабӣ 

130 Яҳѐ, Яҳѐ Аксам Yhyo, Yhyo Aksam 627 1 НВ 
яҳудӣ-

арабӣ 
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131 Шайба ибни Раиба Shayba ibni Raiba 132 1 МТ арабӣ 

132 
Шайх 
Абдуҷаъфари Тўсӣ 

Shaykh 
Abdugahfari Tusi 

228 1 МТ 
арабӣ-
арабӣ-
тоҷикӣ 

133 
Шайх Муҳиддини 
Арабӣ 

Shaykh Muhiddini 
Arabi 

601 1 НВ арабӣ 

134 

Шайх Муҳийддин 
Абдулқодири 
Гелонӣ 

Shaykh Muhiddin 
Abulqodiri Geloni 

33,107 2 МТ арабӣ 

135 
Шайх Наҷмиддини 
Кубро 

Shaykh Nagmiddini 
Kubro 

513,888.. 3 НВ арабӣ 

136 
Шайх Ҳусайни 

(Ҳасанӣ) Мансур 
Shaykh Husayni 
(Hasani) Mansur 

62,88 2 НВ арабӣ 

137 Шайхи Араб Shaykhi Arab 14 1 МТ арабӣ 

138 

Шайх-ул-олам 
Сайфиддин 
Бохарзӣ 

Shaykh-ul-olam 
Sayfiddin Bokharzi 

513,888 2 НВ арабӣ 

139 Шариф Муртазо Sharif Murtazo 30,228 2 НВ арабӣ 

140 

Шарифҷон 
Маҳдум, 
ШарифҷонМаҳдум
и Садри Зиѐ 

Sharifgon 
Makhdum, 
Sharifgon 
Makhdumi Sadri 
Ziyo 

10 1 НВ арабӣ 

141 
Шералихони 
Кобулӣ 

Sheralikhoni Kobuli 812,890 2 НВ 
тоҷикӣ-
арабӣ 

142 
Шоҳқосими 
Деҳлавӣ 

Shohqosimi Dehlavi 189 1 МТ 
арабӣ-
ҳиндӣ 

143 Юшаъ ибни Нун Yshab ibni Nun 102 1 МТ арабӣ 

144 Яъкуби Лайс Yhqub lays 663,891 2 НВ 
яҳудӣ-
арабӣ 

145 Яъқуби Саффоф Yhqubi Saffor 160,891 2 НВ 
яҳудӣ-
арабӣ 

  

Топонимия. Маълум аст, ки бахши «топонимия»-и (илми ономастика 

дар маънии аслиаш омўзиши номи манотиќи љуѓрофї нисбат ба дигар 

љузъњои худи њамин бахш - гидронимия, спелеонимия, дримонимия ва 

ѓайрањо аз тарафи муњаќќиќини соњаи забоншиносї даќиќтару равшантар 

тањќиќ шудааст. 

Гурўњи топоним - иборањо муњаќќиќони номшинос номвожањои 

љуѓрофиеро мансуб мешуморанд, ки аз ду ва ѐ зиѐда унсурҳои номсоз сохта 

шуда бошанд. Ин навъи топонимҳоро, ба таври дигар, топонимҳои 
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таркибӣ ва бисѐрҷузъа низ меноманд. Дар сори Ањмади Дониш ба ин гурўњ 

топонимњое ворид мешаванд, ки дар шакли ибора зоњир гаштаанд: 

А) аз исму исм: иќди Аврупо, Румият-ул Кубро, Шарќи Рум, Ироќи 

Аљам, Дашти Ќибчоќ, Дашти Ќазоќ; 

Б) аз исму сифат: Арманияи Кубро, Арманияи Кўчак, Арманияи Суѓро; 

В) аз сифату исм: Янги Дунѐ. 

Аз «Наводир-улғвақоеъ»: «Мардумаш аз тамоми мардуми Янги Дунѐ 

ва Фетербурх зиѐда аст» [157,с. 133]. 

Нависандагон барои тасвири характер, рафтор ва кирдори инсон 

на танхо аз воситаҳои умумибашарӣ, ки ба фарҳангҳои гуногун хосанд, 

балки воситаҳои хоси миллиро низ истифода мебаранд. Исмҳои хоси 

маъмултарин дар байни халқ метавонанд ба забонҳои дигар таъсир 

расонанд. Дар насри бадеӣ насабњои аз љињати љуѓрофї ишорашуда 

њамчун яке аз воситањои ба вуљуд овардани ранги мањаллии асар ањамият 

пайдо мекунанд.Антропонимҳои бадеӣ манбаи маълумоти иловагӣ буда, 

дар он баробари мафҳум созти калимасозии таърихӣ низ ба назар 

мерасад. 

 Исмхои хос, ки категорияи муайянкунандаи калимахо дар 

системаи луғавии ҳар забон ба шумор мераванд, мавзуи таваҷҷухи 

лексикологҳои онномаст, яъне мутахассисони яке аз бахшхои 

забоншиносӣ - ономастика мебошанд. Ономастика моҳияти исмҳои хос, 

таърих, тахаввул, хусусияти функсионалӣ, алоқа бо дигар забонҳо, 

аҳамияти назариявию амалии худи исмро меомӯзад  Таваҷҷуҳ ба 

системаи исмҳои хос, бахусус, антропонимҳо аз мавқеи хоси онҳо дар 

забон муайян карда мешавад. Номи шахс, номи падар, насаб, тахаллус ва 

тахаллуси одамон ба системаи лексикии забон дохил шуда, дар зери 

таъсир қонунҳои забоншиносӣ инкишоф меѐбанд. Дар таркиби мазмуни 

консептуалии худ номҳои хоси одамон ҷузъи луғавӣ, маълумоти 

этнографӣ, таърихӣ, ичтимоӣ ва фарҳангӣ низ дохил мешаванд. Номи 

хоси персонажҳои асари бадеӣ (антропонимҳои бадеӣ) унсури таркибии 



143 
 

шакли асари бадеӣ, ҷузъи услуби нависанда, яке аз воситаҳое мебошанд, 

ки образи бадеиро ба вуҷуд меоранд Интихоби ном барои персонажҳо, 

инчунин ташаккули фазои антропонимӣ дар маҷмуъ як раванди 

мураккаб аст ва он метавонад вобаста ба фазои ҷаҳонбинии нависанда 

такмил биѐбад. Дар адабиѐти бадеӣ исм аз ҷиҳати услубӣ аҳамияти хоса 

дорад ва онҳо бисѐр маълумоти иловагиро ба бор меоранд. Муҳимтарин 

вазифаҳои бадеии имсҳои хос, чун қоида, бо поэтикаи зерматн 

алоқаманд аст. Номхое, ки вазифаи бадеии онхо бо зерматн ба амал 

меоянд, дар асар аввал хамчун номхои оддитарин кабул карда мешаванд, 

вале «қобилияти» эстетикии онҳо беандоза меафзояд.   

Вақтҳои охир таваҷҷуҳ ба омӯзиши исмҳои хос дар матнҳои бадеӣ 

меафзояд, ки ин бо густариши пажӯҳишҳо дар соҳаи поэтикаи умумӣ ва 

хос, услубшиносӣ, забони асари бадеӣ, забоншиносии матн афзун 

мегардад. Бо назардошти фаъолияти антропонимњо дар забон ва адабиѐт 

бояд њамеша дар хотир дошт, ки њар давру замон  антропонимњои хоси 

худро ташкил медињад ва инчунин, принсипњои асосии пешбарї аз 

лињози таърихї ва сохторӣ таѓйирпазиранд.   

Муаллиф дар асари бадеї бо антропонимњо кор карда, онњоро 

тањлил намуда, њамеша ба дониши объективии ќонунњои ономастикаи 

миллї такя мекунад: системаи номњои асари (асарњои) муайянро бо 

антропонимњои воќеї муќоиса намуда, хусусиятњои антропонимњоро 

ташреҳ медиҳад. Баррасии антропонимҳои матни бадеӣ ниҳоят муҳим 

аст, зеро он имкон медиҳад, ки сатҳи дигари асар, хусусиятҳои 

забоншиносии он таҳлил карда шавад. Омӯзиши системаи антропонимҳо 

дар асар имкон медиҳад, ки идеяи он дуруст ва пурра ошкор карда 

шавад. Муаллиф барои номгузории қаҳрамонҳо ҳам номҳои миллӣ ва 

хам номҳои иқтибосиро истифода бурда метавонад. Инчунин, муаллиф 

дидаю дониста шакли муайяни номи каҳрамонро интихоб мекунад. 

Интихоби дурусти номи қаҳрамон хеле муҳим аст, зеро интихоби 

дурусти номи қвҳрамон хислати ӯро баланд мебардорад.  Дар насри 
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Аҳмади Дониш қисмати асосии номҳо ашхоси таърихӣ ва ѐ воқеӣ 

ҳастанд. 

Њангоми омўзиши топонимњои осори Ањмади Дониш аз корњои 

тањќиќии минбаъдаи олимони тољик О. Ѓафуров, Ш. Исмоилов, Љ. Алимї, 

О. Мањмадљонов ва дигарон бањраманд гардида, дар ин самт натиљаи он 

дар диссертатсия зикр гардидааст. 

Топонимҳои иборавӣ 

№ Ном Транскрипсия 
Саҳиф
а 

Осар 
Номи 

ҷуғрофӣ 
Чанд 
омад 

Забон 

1 Арки Бухоро  Arki Bukhoro  15 НВ Шањр 1 тоҷикӣ 

2 Арманияи Кубро  Armaniy kubro  100 МТ Давлат 1 арманӣ 

3 Арманияи Кўчак  Armaniy kuchak 39,48 МТ Давлат 2 арманӣ 

4 Арманияи Суѓро  Armaniy cughro  66 МТ Давлат 
1 

арманӣ 

5 Бани Исроил Bani Isroil 83,88 НВ Шаҳр 
2 

тоҷикӣ 

6 
Балшуй// 
Марскуй  

Balshuy\\Marsku
y 

220,2 НВ Кӯча 2 русӣ 

7 Бухорои Шариф  Bukhoroi Sharif  20,21... НВ Шањр 42 тоҷикӣ 

8 Дашти Ќибчоќ  Dashti Qipchoq 48 НВ Дашт 1 туркӣ 

9 Ироќи Аљам  Iroq Ajam  13,32... МТ Давлат 3 арабӣ 

 

Дар диаграммаи №4 топонимияи осори Ањмади Дониш аз љињати 

сохтори калимасозї нишон дода шудааст. Њини гурўњбандии сохтори 

топонимњо маълум шуд, ки истифодаи 176 топоним, аз љумла топонимњои сода 

76, топонимњои сохта 26, топонимњои мураккаб 65 ва ибора-топонимњо 9 ба 

назар расид. 

Диаграммаи № 4 
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Дар диаграммаи №5 антропонимњои осори Ањмади Дониш аз рўйи 

сохтори калимасозї оварда шудааст. Зимни тањќиќ маълум гашт, ки 

истифодаи антропонимњо дар осори тањќиќшаванда фаровон истифода 

шуда, аз љињати луѓавї-маъної ва сохторию калимасозї хусусиятњои 

алоњидаро соњиб мебошанд, ки ба воситаи роњњои гуногуни калимасозї 

корбаст шудаанд. 

Диаграммаи №5 

антропонимњо
296

антропонимњои 
сода 73 

антропонимњои 
сохта 37

антропонимњои 
мураккаб 41

антропоним 
иборањо 145

ТАСНИФОТИ АНТРОПОНИМЊО АЗ РЎЙИ 
СОХТ
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Хулосаи боби сеюм: 

Забони њар љомеа ба љуз аз таѓйири доимї, бар асари бархўрд ва 

иртибот бо љомеањои дигар ба тањаввулот дучор мешавад. Яке аз ин 

таѓйироте, ки дар натиљаи бархурди ду љомеа ба вуљуд меояд, дар фарњанги 

љомеа аст. Њар як љомеа метавонад унсури фарњангии љомеаи дигарро 

пайравї намояд ѐ баръакс. Тавре медонем, ки забон оинаи фарњанг буда, 

тарзи тафаккур ва фарњанги љомеаро инъикос мекунад, аз ин рў, забон низ 

дар ин самт таѓйирот ба амал меояд. Ин робитаи байни љомеањо боиси 

вохўрї ва бархўрди забонњои гуногун, ворид шудан ба њамдигар ва 

гирифтани унсурњо аз њамдигар мегардад.   Аз тањлили омонимњои 

минтаќавї, алалхусус, муайян кардани робитаи байни номњои љуѓрофї ва 

фарзияњои забонї натиљањо ба даст овардан мумкин аст. Тањлилу баррасии 

антропонимњои асар маълум менамояд, ки Ањмади Дониш њамчун як 

Алломаи давр дар мавриди ашхоси барўманди замонааш ва уламою 

удабои гузашта  маълумот додааст. Антропонимњои осори Ањмади Дониш 

аз лињози баромади этимологї ба гурўњи забонњои тољикї, арабї, туркї, 

юнонї, ибрї, русї људо карда шудаанд. 

Антропонимњои осори Ањмад Дониш бо усули калимасозии сарфї-

нањвї сохта шудааст. Яъне, бидуни њар навъ морфемањои калимасоз сифат, 

феъл ва зарфњо ба исм гузашта, номи хоси шахсро ифода кардаанд. 

Антропонимњои осори Ањмади Дониш аз лињози таркиб тавассути бандаки 

изофї сохта мешаванд.   Таркиби анропонимњои осори Дониш дар 

омехтагї бо ному насаб, куният ва мавзеи љуѓрофї љузъњои зиѐдеро дар 

бар мегиранд. Дигар антропонимњои асар баъзан дар шакли таркибї ва 

дар баъзе њолатњо ќисман (ќисми аввали таркиб) мустаъмал гаштаанд, ки 

хоси номгузории  мардуми Шарќ мебошад. 

Маводи ономастикии осори насрии Ањмади Дониш ба сурати маљмуи 

номњои шахсиро фаро гирифтааст. Тамоми антропониму топонимњои ин 

навъ асарњо он ќадар  мадорики пурќимати илмиро дар худ ѓунљонидаанд, 

ки айни замон аз дигар маъхазњои мављуда њосил кардани љузъе аз онњо 

хеле мушкил аст. 
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Эътимоднокии натиљањои бадастомада ва дурустии хулосањо ба 

миќдори зиѐди маводи илмї-назариявии тањлилшуда ва коркардшуда, 

инчунин санљиши хулосањои бадастомада ба миќдори кофии маводи 

амалии аз насри Ањмади Дониш интихобшуда асос ѐфтааст. Номи ашхоси 

воќеан мављуда (антропонимњо) ва мањалњо (топонимњо) дар асарњо як 

ќатор вазифањоро иљро карда метавонанд, ки дар байни онњо барои њамаи 

намудњои номњо умумї људо мекунем: фазої- замонї, тавсифкунанда, 

муќоисавї ва рамзї. Дар баробари ин, хусусият ва микдори маълумоте, ки 

бо исм ирсол мешавад, њам аз навъи ном ва њам ба вазифаи он дар матн ва 

гуфтори бадеї вобаста аст. Исмњои хос, ки вазифаи фазої-замонї иљро 

мекунанд, эътибори дуюмдараљаи матни бадеиро ба континууми 

объективии мављудаи фазоию замонї мепайвандад, ки он на танњо мавзуйи 

тамоми асарро кушода медињад, балки дар ошкор намудани нияти 

муаллиф наќши калон мебозад. 
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Хулоса 

1.Натиљаҳои асосии илмии диссертатсия 

Имрўз яке аз самтњои ояндадори забоншиносї  номшиносї дар њоли 

рушд аст, ки дар доираи бањси он пажуњиши номвожањо афзун мегардад. 

Номшиносии бадеї, ки аслан мураккаб аст, маълумоти кофї на фаќат дар 

соњаи забоншиносї гирд меорад, балки дар танќиди адабї, мантиќ ва 

семиотика низ  њамчун дастур хидмат мекунад. 

Бе назардошти таљриба ва роњњои дигар дар омўзиши номи осори 

бадеї, инкишофи илми нав ба гумон аст. Ин хусусан ба асарњое дахл дорад, 

ки дорои афзалияти бадеї мебошанд. Дар тањќиќи номшиносии тољик 

осори зиѐди классикї вуљуд доранд, ки дар роњи фароњам овардани 

номвожањои љуѓрофии мавзеъњои мухталиф ва дарѐфти маъноњои он, 

дараљаи истеъмол ва баромади антропонимњо хидмати нотакрореро ба 

анљом мерасонад. Аз љумла, «Фарњанги номњои Авасто»-и Розї Њошим, 

«Фарњанги Амид», «Фарњанги омўзгор», «Фарњанги форсї ба форсї» (дар 

шаш љилд), «Бурњони ќотеъ», «Чароѓи њидоят», «Ѓиѐс-ул-луѓот», 

«Фарњанги забони тољикї» (дар ду љилд), «Ќомуси русї-форсї (таълифи 

И.К. Овчинникова ва дигарон), «Луѓати русї- тољикї», «Ќомуси 

асотиршиносї» ва ѓайрањо барои шарњу эзоњи ќисмати касири номњо ба 

муаллиф ѐрї расонидаанд. 

Маводи ономастикии асарњои Ањмади Дониш дар маљмуъ номњои 

ќањрамони таърихї, ривоятї, паѐмбарон, олимону адибони ќарни гузашта, 

њамзамонон ва номњои шањру манотиќи васеи љањонро дар бар мегирад. 

Натиљаи пажуњиши номшиносии осори Ањмади Дониш моро ба чунин 

хулоса овард, ки тањќиќоти мазкур  дар пояи маводи ономастикии асарњои 

насри мураккаби адабиѐти форсу тољик бори нахуст сурат гирифта ва 

эњтимол аввалин кўшиш аз навоќису камбудињо орї набошад. Охири асри 

Х1Х низ дар тавлиди осори таърихї, љуѓрофї, сайѐњї ва таљассуми вазъи 

иљтимої бетараф набудааст. 

Пажуњиши маводи ономастикии осори Ањмади Дониш барои омўзиши 

таърихи ташаккули  забони тољикї дар охири асри ХIХ аз ањамият холї 
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нест. Тавассути тањќиќи номшиносии осори ин мутафаккир дараљаи 

равобити иќтисодию иљтимої ва фарњангии мардуми Бухоро бо 

кишварњои дуру наздики љањонро муайян намудан мумкин аст. Дар 

диссертатсия бори нахуст номшиносии осори илмї - адабии Ањмади 

Дониш «Наводир-ул-ваќоеъ», «Рисолаи таърихї» ва «Меъѐр-ут-тадайюн» 

тањќиќ гардиданд. 

Тањлилу тањќиќи маводи ономастикии осори Ањмади Дониш барои 

омўзиши таърихи забони тољикї дар охири асри ХIХ заминаи мусоиде 

фароњам меорад. Махсусан, ба бахшњои фанетика, калимасозї, сарф, нањви 

забоншиносї, этнография, таъриху љуѓрофия маводи фаровоне хоњад дод. 

Дар осори Ањмади Дониш номњои ашхос, давлатњо, тахаллусу лаќаби 

одамон, лаќаби њайвонот, номњои шањру дењот, бањру дарѐњо, љирмњои 

осмонї, офатњои табиї ва ѓайра хеле зиѐд ба назар мерасанд. Дар 

диссертатсия омўзиши вожаномњои осори Ањмади Дониш аз баррасии 

номњои мустаъмали одамон, шањрњо, кўњњо, дарѐњо, теппањо, даштњо дар 

охири асри ХIХ ба анљом расонида шуд. 

Таснифу тањлили калимасозии маводи ономастикии осори Ањмади 

Дониш ва баромади этимологии онњо бори нахуст мавриди баррасї ќарор 

гирифта шуда бошад ҳам, аммо наметавон гуфт, ки тамоми пањлуњои он ба 

пуррагї тањќиќ гардидаанд. Дар таркиби насри Ањмади Дониш 

номвожањои хоси набобот, њайвонот, љирмњои осмонї хеле зиѐданд, ки 

омўзиши он аз ањамият холї нахоњад буд. 

Маълум гардид, ки дар таркиби луѓавии осори Ањмади Дониш - 

«Наводир-ул-ваќоеъ», «Манозир-ул-кавокиб», «Рисолаи таърихї» ва 

«Меъѐр-ут-тадайюн», «Ар-рисола фи аъмол-ул-кура» шумораи 

антропонимњо 296 ва топонимњо 176 ададро ташкил менамоянд. Таркиби 

антропонимњо ва топонимњои осори Ахмади Дониш  баробари таркиби 

асосии хоси забони  тољикї аз иќтибосоти арабї, туркї, русї, аврупої, 

юнонї ва дигар забонњо ба шумор меравад. 

Тањлилу баррасии антропонимњои асар маълум менамояд, ки Ањмади 

Дониш њамчун як Алломаи давр дар мавриди ашхоси барўманди замонааш 
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ва уламою удабои гузашта на фаќат маълумот додааст. Антропонимњои 

осори Ањмади Дониш аз лињози баромади этимологї ба гурўњи забонњои 

тољикї, арабї, туркї, юнонї, ибрї, русї људо карда шудаанд. 

Антропонимњои осори Ањмад Дониш бо усули калимасозии сарфї-

нањвї сохта шудаанд. Яъне, бидуни њар навъ морфемањои калимасоз сифат, 

феъл ва зарфњо ба исм гузашта, номи хоси шахсро ифода кардаанд. 

Антропонимњои осори Ањмади Дониш аз лињози таркиб тавассути бандаки 

изофї сохта мешаванд. Ҷузъҳои таркиби ин навъ антропонимҳо   

метавонанд аз исму исм, исму сифат, сифату сифат иборат шаванд. 

Таркиби анропонимњои осори Дониш дар омехтагї бо ному насаб, куният 

ва мавзеи љуѓрофї љузъњои зиѐдеро дар бар мегиранд. Дигар 

антропонимњои асар баъзан дар шакли таркибї ва дар баъзе њолатњо 

ќисман (ќисми аввали таркиб) мустаъмал гаштаанд, ки хоси номгузории  

мардуми Шарќ мебошад. 

Дар осори Ањмади Дониш номвожањои хоси забони арабї нисбат ба 

забонњои дигар бештар ба назар мерасанд. Чунки асоси номвожањои хоси 

забони тољикиро номњои арабї ташкил менамоянд, ки ин аз вазъи таърихї 

ва эътиќоди мардум ба дини мубини ислом иборат мебошад. Ќабатњои 

вожагонии антропонимњои осор гувоњи он аст, ки дар осори Ањмади 

Дониш антропонимњои форсї - тољикї, арабї, туркї, юнонї, ибрї ва русї 

ба чашм мерасанд. 

Топонимика - як бахши номшиносї, ки номњои љуѓрофї (топонимњо), 

амал, маъно ва пайдоиши онњо, сохтор, минтаќаи пањншавї, рушд ва бо 

мурури замон таѓйирѐбии онњоро меомўзад, дар муддати дуру дароз 

инкишоф ѐфтааст. Топонимњо дар бораи маскани ањолии ќадим, дар бораи 

њаѐти маданию маънавии халќњо, хусусиятњои њаѐти онњо, муносибатњои 

халќњои њамсоя, љањонбинии ниѐгонамон маълумоти бойтарин доранд, яъне 

топонимњо таърихи халќ буда, ба воситаи забон ифода ѐфтаанд. Ба 

топонимњо номњои объектњое дохил мешаванд, ки аз њамдигар на танњо бо 

хусусиятњои геофизикї, балки аз љињати њаљм фарќ доранд ва дар осори 

бадеї вобаста ба љањонбинии нависанда баѐн меѐбанд. Тамоюли ба њам 
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наздик шудани номшиносии бадеї ва воќеї, ки ба адабиѐти умумии асрњои 

ХIХ-ХХ хос аст, дар интихоби лексикаи ономастикї дар насри реалистї низ 

зоњир мегардад. Дар адабиѐти маорифпарварии тољик исмњои хоси бештар 

истифодашаванда (антропонимњо, топонимњо, гидронимњо) аз номшиносии 

вуљуддошта гирифта шудаанд ва ба номњои муќаррарї мувофиќат 

мекунанд. 

Топонимияи осори Ањмади Дониш аз 176 номњои љуѓрофї иборат 

мебошад. Дар осори Ањмади Дониш 2 номи тахайюлї Љобулќо ва Љобулсо 

зикр гардидааст, ки ба ќавли Дониш “билодони мављудатони филхориљ» 

мебошанд,ба назар мерасад [157,с.301]. 

Бинобар он ки дар асарњои Ањмади Дониш номњои љуѓрофї зиѐданд, 

пажуњиши он барои пайдо намудани маълумот рољеъ ба топонимияи 

кишварњо хеле муњим аст, зеро баъзе топонимњо бинобар вазъи таърихї 

таѓйири ном кардаанд . Номњои љуѓрофї миќѐси васеи дунѐро матрањ 

намуда, нависанда дар мавриди ањолии ќитъањои гуногуни дунѐ маълумот 

овардааст. 

Топонимњои асар аз љињати сохту таркиб сода, сохта, мураккаб ва 

таркибї мебошанд ва вобаста ба њамин ба чор гурўњ таќсим карда шуданд. 

Аз зумраи топонимњои сода инњо: Њинд, Балх, Эрон, Мадина, Ќоф, Хито, 

Фурс, Юнон, Аљам, Рум, Рус, Ирам, Бухоро, Кобул, Миср, Самар, Порич, 

Амриќо, Фаранг. Дар «Рисола  ѐ мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони 

манғит» номи Миср зикр гардидааст: «Ӽорун (ар-Рашид) ба яке аз умаро 

таќлиди њукумати Миср фармуд. Он шахс ќабул накард. Ӽорун биранљиду 

гуфт: Касон ба тавассут (восита) аз ман њукумати Мисрро металбанд, ман 

туро таклиф мекунам, ќабул намекунї» [162, с.41 ]. 

Топонимњои сохтаи насри Ањмади Дониш бо услуби сарфии 

калимасозї таъсис шудаанд. Топоформантњои топонимсози асар хеле кам 

ба назар мерасанд. Баъзеи онњо тавассути исм, бархи дигар ба воситаи 

сифат, сеюмї бо кумаки шумора ѐ феъл топонимро асос додаанд. 
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Дар осори Ањмади Дониш таваљљуњ ба дарѐ ва рўдњои Мовароуннањр 

зиѐд аст. Дар насри Ањмади Дониш номи дарѐњои азими Мовароуннањр, 

мисли Амударѐ, Сирдарѐ, Зарафшон тазаккур гардидааст. 

Ҳамагуна мавзеъҳои ҷуғрофӣ (дарѐ, кӯҳ, шаҳр,деҳа) номҳои хоси худро 

доранд, ки онҳо ифодакунандаи маъноҳои гуногун мебошанд ва ба 

қисмати гидронимия дохил мешаванд.   

 Дар осори бадеии Ањмади Дониш њарчанд маводи оронимия кам 

бошад њам, аммо баъзе аз оронимњои Осиѐи Миѐна, аз љумлаи Дашти 

Ќипчоќ, Дашти Ќазоќ, кўњистони Фон, Кавказ, Бадахшон, Чўпон-ото 

тазаккур гардидаанд. Анропонимњои мавзеъњо дорои таърихи гуногун 

буда, дар ваќти пажуњиши баромади этимологии он баробари фаъолияти 

ашхоси таърихї маълум мегарданд. Дар бисѐр маврид антропонимњо 

ифодакунандаи мансубият ба ашхоси алоњида, ќавм, ќабила ва ѐ таърихи 

таъсисѐбии онро маълум месозанд. Дар асар автоантроминимњои 

Фетербурх, Искандария, Кустантия ба назар мерасанд, ки ба номи ашхоси 

таърихї гузошта  шудааст. 

Ањмади Дониш чун мунаљљим дар осори фалсафияш  номњои љирмњои 

осмониро низ истифода намудааст. Ањмади Дониш мансубияти 

кишварњоро мутобиќи сайѐрањояшон зикр намудааст: Зуњра – сайѐраи 

Мовароуннањр, Зуњал – сайѐраи Њинд, Миррих – сайѐраи Туркистон. Дар 

осори Ањмади Дониш номи љурмњои дувоздањгонаро низ зикр кардааст. 

Маводи топонимї ва антропонимии асар, ки дар натиљаи тањќиќу 

тањлили илмї муайян карда мешавад, барои афроди љуѓрофияшиносон ва 

муњаќќиќони таърих кумаки амалї мерасонад. Антропониму топонимњои 

фаровони осори бадеии Ањмади Дониш дар шарњу маънидод, тањлилу 

тањќиќи масоили гуногуни решашиносї, вожашиносї, овозшиносї, 

грамматика ва дигар ќисматњои забоншиносї мадад мерасонанд. Шумораи 

антропонимњои содаи осори Ањмади Дониш зиѐд нестанд. 

Мушоњидањо нишон доданд, ки номњои ашхос, манотиќ, кўњњо, 

дарѐњо, љирмњои осмонї ва њар он чизе, ки моро ињота кардааст, дар 

замонњои мухталифи таърихї номгузорї шуда, сарвати маънавї, ганљинаи 
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боэътимоди таъриху маданият ва як қисми асосии захираи таркиби луғавии 

забони тоҷикӣ дониста мешавад ва барои шарњу маънидод, тањлилу 

тањќиќи масъалањои гуногуни решашиносї, вожашиносї, овозшиносї, 

грамматика, шевашиносї, таърихи забон ва дигар ќисматњои забоншиносї 

ањамияти калон доранд. Антропонимњо ва топонимњои осори Ањмади 

Дониш имрўз њам дар истеъмол буда, аз нигоњи баромад забони форсї-

тољикї, арабї, туркї, русї, юнонї ва ибрї хос мебошанд. Натиљаи 

босамари чунин тањќиќот, ба назари мо, барои рушду такомули бахши 

номшиносии забон дар айни замон ва минбаъд метавонад наќши муњиме 

дошта бошад. 

Маълумоти ономастикии насри бадеии Ањмади Дониш моро ба 

хулосае овард, ки  нависанда њангоми интихоби антропонимњо ба асноди 

воќеї  такя намудааст. Дар ин бобат аз њама бештар «Наводир-ул-ваќоеъ»  

антропонимика ва тпонимика ба назар мерасад. Дар «Наводир-ул-ваќоеъ» 

як зумра ќањрамонњо- муосирони нависанда њастанд ва ин аз хусусияти 

ѐддоштии асар дарак медињад. Шубњае нест, ки номшиносї дар асари 

бадеї наќши хеле намоѐн мебозад ва воситаи иловагии таљассуми маќсади 

муаллиф мебошад. 

 

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии таҳқиқот 

Натиҷаи пажуҳиши ҷанбаҳои назариявии ономастикаи осори 

Аҳмади Дониш моро ба чунин хулоса овард, ки таҳқиқоти мазкур барои 

омӯзиши таърихи ташаккули  забони тоҷикӣ дар охири асри Х1Х аз 

аҳаммият холӣ нест ва  аз ин рӯ,ҷиҳати густариши самти мазкур чунин 

тавсияҳоро зарур мешуморем: 

1. Тавассути таҳқиқи ономастикаи осори ин мутафаккир дараҷаи 

равобити иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии мардуми Бухоро бо 

кишварҳои дуру наздики ҷаҳонро муайян намудан мумкин аст. 

2.Антропониму топонимҳои фаровони осори бадеии Аҳмади Дониш 

дар шарҳу маънидод, таҳлилу таҳқиқи масоили гуногуни решашиносӣ, 
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вожашиносӣ, овозшиносӣ ва дигар қисматҳои забоншиносӣ мадад 

мерасонанд.  

3. Маводди топонимӣ ва антропонимии асар, ки дар натиҷаи 

таҳқиқу таҳлили илмӣ муайян карда мешавад, барои афроди 

ҷуғрофияшинос ва муҳаққиқони таърих кумаки амалӣ мерасонад.  

4. Тадкик ва тахлили чихатхои назариявии ономастикаи осори 

Ахмади Дониш барои баррасӣ ва арзѐбии масъалахои ономастика хеле 

мушаххас ва муфассал буда метавонад. 

5. Натиҷаҳои таҳқиқ метавонад дар ташкил ва гузаронидани курсҳои 

махсуси таърихи адабиѐти тоҷик, назмшиносӣ, сарчашмашиносӣ, ки 

маълумотҳои ҷолибро фаро гирифтааст, ѐрии калони илмӣ мерасонад; 

6. Таҳқиқ ва омӯзиши ҷанбаҳои назариявии ономастикаи осори 

Аҳмади Дониш аз он шаҳодат медиҳад, ки ҳар миллат анъанаҳои 

номгузории худро дорад.   
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Номгўйи ихтисорањо: 

ав. – забони авастої 

ар. – забони арабї 

вил. – вилоят 

ѓ. – ѓайра 

дар. кл. – дарии классикї 

д. – дења 

ибр. – забони ибронї 

лот. – лотинї 

м. – мавзеъ 

мањ. – мањалла 

н. – ноњия 

наср. – насронї 

осет. – осетинї 

пањл. – пањлавї 

п. ќ. – порсии ќадим 

п. м. – порсии миѐна 

п. н. – порсии нав 

рус. – русї 

тољ. – тољикї 

трк. – туркї 

ўзб. – ўзбекї 

њ. – њиндї 

њ. а. – њиндуаврупої 

юн. – забони юнонї 

ш. – шањр, шањрак 

љ. – љилд 

љ.д. – љамоати дењот 

ФЗТ – Фарњанги забони тољикї 

ЭСТ – Энсиклопедияи советии тољик 

КОА – Комиссияи олии аттестатсионї 

ДДЗТ – Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон 

НВ – Наводир-ул-вақоеъ 

МТ – Меъёр-ут-тадаюн 

РТ – Рисолаи таърихӣ 
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