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Фењристи ихтисораҳо ѐ аломатњои шартї, луѓату истилоњот 

ав.–забони авастоӣ 

ар.–забони арабӣ 

вил.–вилоят 

ғ.–ғайра 

дар. кл.–дарии классикӣ 

д.–деҳа 

ибр.–забони ибронӣ 

лот.–лотинӣ 

м.–мавзеъ 

маҳ.–маҳалла 

н.–ноҳия 

наср.–насронӣ 

осет.–осетинӣ 

паҳл.–паҳлавӣ 

п. қ.–порсии қадим 

п. м.–порсии миѐна 

п. н.–порсии нав 

рус.–русӣ 

тоҷ.–тоҷикӣ 

турк.–туркӣ 

ӯзб.–ӯзбекӣ 

ҳ.–ҳиндӣ 

ҳ. а.–ҳиндуаврупоӣ 

юн.–забони юнонӣ 

ш.–шаҳр, шаҳрак 

ҷ.–ҷилд 

ҷ. д.–ҷамоати деҳот 

ФЗТ–Фарҳанги забони тоҷикӣ 

ЭСТ–Энсиклопедияи советии тоҷик 

КОА–Комиссияи олии аттестатсионӣ 

ДДК–Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ 
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Муќаддима 

Кори диссертатсионӣ ба таҳқиқи вижагиҳои луғавӣ-маъноии 

номвожањои яке аз китобњои динї-таърихӣ Ќуръон бахшида шудааст.  

Мубрамии мавзуи тањќиќот. Номшиносӣ, ки маҷмӯи номвожаҳои 

ҷуғрофӣ, одамону ҳайвонот ва лақабу тахаллусҳои онҳоро мавриди 

таҳқиқу баррасӣ қарор медиҳад, дар забоншиносӣ мавқеи махсусро касб 

кардааст. Муодили байналхалқии он ономастика мебошад, ки ин 

махсуси забоншиносӣ буда, муҳтавои баҳси онро омӯзиш ва баррасии 

номҳои хос фаро мегирад. Номҳои хос дар низоми таркиби луғавии 

забон бо вижагиҳои инкишофу таҳаввулот ва бо дараҷаи интишору 

доираи корбурд дар байни соири бахшҳои луғат мавқеи махсусро ишғол 

мекунанд. 

Баррасии луғати ономастикӣ ва истифодаи он методу усулҳои 

таҳқиқро тақозо мекунад, ки дар мактаб ва ҷараѐнҳои забоншиносии 

муосир мавриди истифода қарор гирифтаанд. Аз ҷумла, дар 

забоншиносии сохторӣ, иҷтимоӣ, минтақавӣ, муқоисавї-таърихӣ, 

типологӣ, этнолингвистика, психолингвистика бо истифода аз маводи 

ономастикї ба масъалаи мазкур диќќати љиддї дода шудааст.  

Мавзуи мазкур аз он љињат муњим аст, ки то њол тањќиќи 

забоншиносии номвожањои Ќуръон ба тариќи мукаммал мавриди тањќиќ 

ќарор дода нашудааст ва кори диссертатсионии мазкур нахустин 

рисолаест, ки омўзиши њамаљонибаи онро ба тариќи мукаммалу алоњида 

фаро мегирад. Гузашта аз ин, маводи фаровони љамъовардашуда 

њамчунин метавонад барои баъзе аз соњањои забоншиносї, фалсафа, 

љуѓрофия, таърих, этнография, этнология, теология низ муњим ва 

арзишманд бошад. Дар ин поя, тањлилу тањќиќ ва омўзиши номвожањои 

Ќуръон ба таври мушаххас ањамияти муњим дошта, имкон медињад, ки 

оид ба як љузъи забони ин китоби осмонї ва мавќеи он дар низоми 

воњидњои забонии Ќуръон тањќиќ ба анљом расонида шавад. Аз ин рў, ба 

сифати мавзуи тањќиќоти рисолаи мо ќарор гирифтани номвожањои 
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Ќуръон ба нуктањои мазкур алоќаманд буда, барои пурра намудани 

холигињои мављуда дар тањќиќу тањлили номњои Ќуръон равона карда 

шудааст. 

Бо назардошти чунин љанбањо тањќиќи забоншиносии номвожањои 

Ќуръон, ки дар онњо тамоми анвои номњо мавриди истифода ва корбурд 

ќарор гирифтаанд, ањамияту арзиши зиѐд дошта метавонад.  

Дар њамбастагї бо мулоњизањои зикршуда интихоби мавзуъ-

тањќиќи забоншиносии номвожањои Ќуръон, сариваќтї ва пурарзиш буда 

метавонад.  

Дараљаи тањќиќи мавзуи илмї. Дар тањќиќ ва коркарди 

номвожањои забони тољикї наќш ва хидмати олимони номшинос О. 

Ѓафуров, Ш. Њайдарї (Њайдаров), Ф. Абдулло, Љ. Алимї, А. Акрамов, 

Д. Мирзоева, М. Диловаров, С. Абодуллоева, М. Аюбова, Њ. Ёрзод, Ш. 

Рустамов, О. Ќосимов, Д. Саймиддинов, Н. Офаридаев, Н. Шаропов, Я. 

Калонтаров, Б. Бобохонов, Т. Вањњобов, А. Њасанов, Э. С. Шералиева, 

Љ. Рустамшо, Ф. Давлатова ва дигарон шоистаи зикр мебошанд.  

Дар тањлилу тањќиќи номњои ашхоси минтаќањои Тољикистон, аз 

љумла ноњияи Ќубодиѐну Шањритўс, забоншинос М. Аюбова сањмгузор 

буда, дар ин мавзуъ рисолаи номзадии хешро бо унвони 

«Антропонимњои тољикони навоњии Шањритўсу Ќубодиѐн» (2002.–156 с.) 

дифоъ намудааст.  

Тайи солҳои охир таълифоти зиѐди муҳаққиқон, ба монанди Ш. 

Ҳайдарӣ «Лақабнома», «Номвожаҳо», «Мақолаҳои номшиносӣ» 

«Антропонимика. Топонимика. Этносоциолингвистика», С. Сулаймонов 

«Лингвистические основы топонимики в трудах арабского 

средневекового автора Йякута-ал-Хамави (XIII)», М. Шодиев «Таҳқиқи 

лингвистии топонимияи осори С. Айнӣ», С. Абодуллоева «Ономастикаи 

«Фарснома»-и Ибни Балхӣ», «Ономастикон суфийской поэзии: 

структурный, семантический и функциональный аспекты (на материале 

произведений Абульмаджа Санаи, Фаридаддина Аттара и 

Джалалиддина Балхи»), Р. Шоев «Ономастикаи «Самаки айѐр», Д. 
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Майнусов «Анропонимияи «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ» (ҷанбаи 

забоншиносӣ), С. Қурбонмамадов «Хусусиятҳои маъноӣ-услубии 

поэтонимияи «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ» ва дигарон дар ин 

соҳа таҳқиқ анҷом додаанд, ки барои як ќисмати илми илми 

забоншиносӣ-ономастика мусбат арзѐбӣ мегарданд.  

Ҳамин тариқ, омӯзиши паҳлўҳои гуногуни антропонимњо муддати 

тӯлонї, ки ҳамчун маъхази холӣ арзи вуҷуд накарда, балки заминаи 

қавии илмӣ дорад ва солҳои зиѐди мавҷудияташ дар ин самт асару 

мақолаҳои зиѐде таълиф гардидаанд. Ташаккул ва рушди ономастика 

бештар дар асри ХХ бо таълифу нашри асару мақолаҳои муҳаққиқони ин 

соҳа роҳи муайяни худро дарѐфта, дар марҳилаи рушду такомул қарор 

дорад.  

Оид ба мавзуъ ва масъалањои марбут ба Ќуръон олимону 

муњаќќиќони зиѐди ватанию хориљї тањќиќот анљом додаанд, аммо дар 

мавзуи тањлил ва тањќиќи исмњои хоси Ќуръон дар забоншиносии тољик 

то њол тањќиќоти комил анљом дода нашудааст.  

Робитаи тањќиќот бо барномањо (лоињањо), мавзуъњои илмї. 

Хулосабарорињо аз тањќиќи мазкур дар такмили барномањои таълимии 

муќарраршуда сањм гирифта метавонанд. Мавзуи тањќиќотии мавриди 

назар ќарор дода шуда як љузъи корњои илмї тањќиќотии кафедраи 

забоншиносї ва таърихи забони Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи 

Абуабдуллоњи Рўдакї мебошад.  

 

Тавсифи умумии таҳқиқот 

Маќсади тањќиќот. Мавриди омўзиш, тањлилу тањќиќ ва баррасии 

амиќ ќарор додани номњои Ќуръон, ки дар ташаккул ва такомули забони 

форсии тољикї манзалати аѐн дорад, ба забоншиносї маводи хубе дода 

метавонад.  

Вазифањои тањќиќот. 

–љамъоварї ва таснифи номвожањои Ќуръон; 



 

7 
 

  –дар заминаи номњои Ќуръон муайян кардани маќому љойгоњи 

воњидњои забонї дар забони осори адабї; 

           –тањлили сохтории номњо; 

           –муайян кардани вижагињои забонии номвожањои Ќуръон аз 

нигоњи хусусиятњои луѓавї ва маъної; 

           –муайян кардани маќоми калимањои аслии тољикї дар Ќуръон; 

–тањлили таркиби луѓавии номвожањои Ќуръон аз нигоњи баромад 

(калимањои аслан тољикї ва вомвожањои арабию ѓайриарабї); 

–тањќиќу баррасии таркиби луѓавии номвожањои Ќуръон аз 

нигоњи мавзуъ; 

–таснифоти номвожањо аз рўйи мансубияти забонї; 

–баррасии номњо бо дарназардошти љузъњои номсоз; 

–муайян намудани ќонунияти шаклгирии сохтории ономастикаи 

Ќуръон; 

–муќаррар намудани ќолабњои маъної (семантикї)-и номвожањо; 

 –тањлили сохторї-маъної ва решашиносии (этимологї) 

ономастикаи Ќуръон; 

 -муайян кардани басомади номњо ва зимни он нишон додани 

номњои серистеъмолу камистеъмол. 

Объекти тањќиќот. Тањќиќи забоншиносии маљмуи номвожањои 

Ќуръон.  

Мавзуи (предмет) таҳқиқот. Ономастикаи Ќуръон (дар асоси 

тарљумаи тољикии он) ба шумор меравад. 

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Тањќиќи мазкурро асарњои илмию 

назариявии муњаќќиќони забоншиноси ватанию хориљї оид ба 

номшиносї (ономастика) В. И.Абаев, Е.Бенвенист, М.Майхофер, 

В.С.Айлерс, А.В.Суперанская, Дж.И.Эделман, Э.Мурзаев, О.Ѓ.Ѓафуров, 

А.Л.Хромов, Р.Х.Додихудоев, Љ.Алимї, Н.Офаридаев, Ш.Исмоилов, 

О.Мањмадљонов, С.Абодуллоева, О.С.Ахманова, Г.О.Винокур, 

Н.М.Шанский, Е.М.Галкина-Федорук, Д.Н.Шмелев, О.Б.Сиротина, 
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Л.Хромов, А.З.Розенфелд, Ф.Т.Давлатова, Шањбози Рустамшо ва 

дигарон њамчун заминаи асосї ташкил кардаанд. 

Навгонии илмии аҳқиқот.  

Навгонињои мазкур, пеш аз њама, дар он зоњир мегардад, ки: 

1. Нахустин маротиба омӯзиши ҷанбаҳои сохторию таркибї ва 

луғавию семантикии номвожаҳои Ќуръон чун як љузъи муњимми таркиби 

луѓавї дар забоншиносї ба тариќи низомнок аз нигоҳи маъно, баромад, 

ташаккул, сохтор ба роҳ монда шудааст. 

2. Дар натиҷаи таҳқиқи забоншиносӣ гурӯҳҳои асосии луғавӣ-

маъноии лексикаи антропонимӣ ва ҷойгоҳу мақоми он дар миѐни дигар 

вижагиҳои луғавии номвожањои Ќуръон муайян карда шудааст.  

3. Бисѐрҷанба будани Ќуръон бо фарогирии масъалаҳои таърихӣ-

ҷуғрофӣ, этнографӣ, динию мазҳабӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ, фарҳангӣ ва 

ғайра муайян карда шудааст.  

4. Зимни таҳқиқи забоншиносӣ бори аввал аст, ки маъниҳои асосии 

луғавӣ, қабатҳои забонӣ ва шаклҳои сохторию таркибии номвожањои 

Ќуръон муқаррар карда шудаанд.  

5. Тавассути баррасии номҳо воқеӣ будани аксари ҳодисаю воқеаҳои 

дар Ќуръон тасвиршуда собит гаштаанд.  

6. Муайян карда шуд, ки Ќуръонро минбаъд низ бо назардошти 

фарогирии Мавзуъ ва масъалаҳои гуногун метавон ҳамчун 

«Донишнома» ва ѐ энсиклопедия арзѐбӣ намуд. 

7. Инчунин, дар натиљаи тањлили таърихї-лингвистї гурўњњои 

муњимтарини маъної (семантикї), ќишрњои забонї ва ќолибњои 

сохтории номвожањо муќаррар ва муайян гаштаанд. 

8. Маълум карда шуд, ки дар Ќуръон 53 адад вожањои таърихии 

форсї-тољикї, аз ќабили: Озар [Āzar], Барзах [Barzakh], Равза [Ravza], 

Сиљљил [Sijjil], Масљид [Masĵid], Фирдавс [Firdavs], Дузах [Duzakh] ва ѓ. 

истифода гаштаанд. 
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9. Маљмуи номвожањои Ќуръон фаќат њудуди баъзе кишварњои 

Шарќ, махсусан, Шарќи Наздикро фаро мегирад. 

10. Њамзамон, мавриди баррасии амиќ ќарор додани номњои 

китобњои осмонї дар мисоли Ќуръон имкон медињад, ки ба анъана, тарз, 

усул, сарчашма ва вижагињои номњои ашхоси гузаштагони хеш ошно 

гардем ва онро бо номгузории имрўзаамон мавриди ќиѐс ќарор дињем.  

Нуктаҳои ба њимоя пешнињодшаванда.  

1. Таҳқиқ дар ин замина исбот месозад, ки тањќиќи забоншиносии 

номвожањои Ќуръон дар забонишиносӣ қисми аз ҳама пуробуранги 

воҳидҳои забониро ташкил ва дар забон барои муайян намудани 

таърихи пайдоиши номвожањо хизмат мекунад. 

2. Омӯзишу тањќиќи забоншиносии номвожањои Ќуръон барои 

таҳқиқи минбаъда дар заминаи омӯзиши муқоисавии ономастикаи 

Ќуръон ва китобњои дигари осмонї њамчун заминаи асосї хизмат 

мекунад.  

3. Умумият ва тафовути номвожањои Ќуръон дар муќоиса бо дигар 

китобњои осмонї пешкаш мегардад.  

4. Дараљаи таъсири дигар забонњои калитї (Эронї), арабї, яњудї, 

юнонї-румї дар ташаккули номвожањои тољик;  

5. Муайян намудани зуњуроти забонї дар доираи номњои хоси 

аслан тољикї ва иќтибосї.  

6. Номвожањои Ќуръон ҳамчун яке аз намунаҳои насри таърихии 

форсу тоҷик ва қисмати таркибии ғановати забон бо таъриху фарҳанг ва 

иҷтимоиѐти халқ алоқаманд аст; 

7. Ҷойгоҳ ва мақоми лексикаи номвожањои Ќуръон дар низоми 

унсурҳои маърифатии категорияҳои таърихӣ, маъмурӣ-ҳудудӣ махсус аст; 

8. Воҳидҳои номвожањои Ќуръон дорои зарфияти забонӣ барои 

тасвиру тавсифи маълумоти фаровони таърихӣ-воқеӣ, устуравӣ, динӣ-

мазҳабӣ ва фарҳангӣ мебошанд; 
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9. Номвожањои Ќуръон дар баробари дигар воҳиду унсурҳои 

забонӣ ҷузъи муҳимтарини тасвиру тавсифи бадеии ҳодисаю воқеаҳои 

таърихӣ мебошад;  

10. Маводи этнофарҳангии номвожањои Ќуръон бо фарҳанги 

арабї маҳдуд нашуда, фарогири фарҳанги форсї-тољикї ҳам мебошад; 

11. Пайдоиш ва мансубияти забонии воҳидҳои номвожањои 

Ќуръон гуногунҷанба буда, дар асоси заминаи забонҳои зиѐди бо ҳам 

хеш ва бегона шакл гирифтааст; 

12. Забони Ќуръон сарчашмаи пурғановати пайдоиши номвожањо 

аз давраи бостон то замони муосир ба шумор меравад. Дар лексикаи 

номвожањои Ќуръон дар баробари номҳои аслан арабї, инчунин, 

номвожањои форсї-тољикї, туркӣ-муғулӣ, яҳудии қадим ва юнонӣ-румӣ 

истифода шудаанд. Дар Ќуръон як гурӯҳи антропонимҳое низ дучор 

мешаванд, ки шарҳи маънии онҳо дар луғатномаҳо хеле кам оварда 

шуда, ва мансубияти забонии онҳо номаълум мондаанд; 

13. Натиҷаҳои таҳқиқ шаҳодат медиҳанд, ки қабати арабии 

номвожањои Ќуръон миѐни дигар қабатҳо яке аз мавқеъҳои марказиро 

касб менамояд; 

14. Аз нигоҳи сохторӣ-калимасозӣ номвожањои ин ѐдгории динї-

таърихї ба номвожаҳои сода, сохта, мураккаб ва ибораҳо ҷудо 

мешаванд; 

15. Номвожањои Ќуръон ба тариқи мусбат метавонад номномаи 

тоҷикӣ ва дигар забонҳоро мукаммалу пурратар гардонад; 

Аҳамияти назариявї ва амалии тањќиќот аз он иборат аст, ки аввалин 

маротиба дар забоншиносии тоҷик ва, умуман эроншиносӣ, номвожањои 

яке аз сарчашмаҳои муътамади динї-таърихӣ–Ќуръон мавриди омӯзиши 

мушаххаси забоншиносӣ қарор гирифтааст.  

Тањќиќоти анљомѐфта имкон фароњам меорад, ки тасаввуроте оид ба 

таърихи гузаштагонамон пайдо шавад, њамчунин амалкарди рушди 

забони форсї-тољикї ќабл аз ислом то андозае равшантар гардад. Он 
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метавонад барои пешбурд ва идома додани омўзиши бештари маљмуї, 

низомнок ва амиќтари номвожањои таърихї мусоидат намояд. 

Маълумоти дастрасшуда дар асоси тањлили таърихї-лингвистии 

номвожањои Ќуръон њам аз нуќтаи назари мавќеи таърихии забон ва њам 

аз љуѓрофияи таърихї арзишманд аст.  

Аҳамияти амалии таҳқиқ дар он зоҳир мешавад, ки тавассути 

таҳқиқу баррасии ҷанбаҳои луғавии номвожањои Ќуръон, хосатан, 

мавзеъҳои таърихии номвожањо роҷеъ ба баъзе вижагиҳои луғавӣ ва 

услубии забони адабии тоҷикӣ, бахусус, роҷеъ ба қабатҳои луғавии 

забони тоҷикӣ, ки номвожањо дар он нақш доранд, ибрози андеша 

намудан мумкин аст ва хулосаҳои илмии бадастомадаро метавон дар 

таълифи китобҳои дарсии таърихи забони тоҷикӣ, номшиносӣ ва 

ҷуғрофияи таърихию муосири номвожањо, инчунин, дар таҳияи фарҳангу 

луғатномаҳои номшиносї, зимни коркарди дастурњои таълимї ва 

китобњои дарсї оид ба таърихи забонњои форсї-тољикї, арабї, яњудї, 

юнонї-румї ва зимни хондани курсњои махсус ва семинарњои махсус оид 

ба ономастика дар факултетњои филология, љуѓрофия ва таърих дар 

муассисањои тањсилоти олии касбї хидмат хоњанд намуд.  

Дар баробари ин, таҳқиқи мазкур зимни муайян намудани 

сарчашмаҳои ташаккул ва рушди бонизоми антропонимњои забони 

тоҷикӣ ва дигар забонҳо, роҳу восита ва методҳои ташаккули 

антропонимњо ва муқоисаи онҳо дар шакли номгузории исмҳои хос 

кӯмак мерасонад.  

Арзишу аҳамияти муҳимми илмӣ ва амалӣ доштани номвожањои 

Ќуръон боиси он гардид, ки намояндагони соҳањои гуногуни улуми 

иҷтимоӣ ба гирдоварию таҳқиқ ва баррасиву омӯзиши онҳо рўй оваранд. 

Њамин ањамияти натиљањо боис гардид, ки солҳои пешин соҳаи нави илм, 

яъне номшиносӣ, дар олами илми иҷтимоӣ, бахусус илми забоншиносӣ, 

арзи вуҷуд намояд ва баъдан вусъату рушд намояд.  
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Маводи кори таҳқиқотии мазкур зимни гузаронидани семинару 

курсҳои алоҳидаи махсуси номшиносӣ, лексикология, таърихи забони 

тоҷикӣ, таърихи забони адабии тоҷик дар факултетҳои филологии 

донишгоҳу донишкадаҳои олӣ хидмат хоҳад намуд. Ғайр аз ин, маводи 

ҷамъовардашудаи номвожањои Ќуръон барои тартиб додани луғати 

этимологӣ, фарҳанги номҳои антропонимӣ заминаи мусоид фароҳам 

меоварад. Дар баробари ин, маводи антропонимиро метавон зимни 

таҳияи «Номнома» истифода намуд. 

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқотро сатҳи баррасии  

масъалаҳо, натиҷаҳои таҳқиқот, ки дар шакли мақолаҳои илмӣ, ки дар 

маҷаллаҳои илмии тақризшаванда КОА-и ФР ва КОА-и назди 

Президенти ҶТ нашр шудаанд, хулосаҳои диссертант дар асоси 

манбаъҳои таҳқиқшуда собит менамоянд. 

Мутобиќати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмї. Мазмуни 

таҳқиқи диссертатсионӣ бо соҳаҳои зерини забоншиносӣ мувофиқат 

мекунад: таърихи забони тоҷикӣ, таърихи забони адабии тоҷик, 

лексикология, лексикография, этимология, номшиносӣ (ономастика). 

Диссертатсия дар мавзуи «Ономастикаи Ќуръон» (дар асоси тарљумаи 

тољикии он) барои дарѐфти дараљаи илмии доктори фалсафа (PhD), 

доктор аз рўйи ихтисоси 6D020500-Филология мувофиќат мекунад.  

Саҳми шахсии довталаби дарѐфти дараљаи илмї дар тањќиќот. 

Масъалаи асосии дар диссертатсия тањќиќшаванда аз љониби роњбари 

илмї тањрезї шудаанд. Муаллифи диссертатсия бо такя ба маводи 

фаровони осори илмї ва луѓатномањою донишномањо муњимтарин 

хусусиятњои вожагонї, сохтори сарфии ономастикаи Ќуръонро дар 

забони тољикї тањќиќ намуда, таркиби вожагонї, мансубияти забонї, 

сохтори сарфии онњоро муайян кардааст. Дар диссертатсия ва маќолањои 

нашргардида аз тарафи муаллиф натиљаи асосии тањќиќот инъикос 

ѐфтаанд.  

Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия дар он зоњир 

мешавад, ки муњаќќиќ вобаста ба мавзуи тањќиќоти мазкур 15 маќолаи 
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илмї ба нашр расонидааст, ки љанбањои гуногуни тањќиќотро инъикос 

намуда, арзишмандии онњо тавассути олимону муњаќќиќони тољик 

эътироф гаштааст. Нуктањои назариявии мавод ва натиљањои тањќиќот 

дар конфронсњои байналмилалї, конфронсњои илмї-амалии њарсолаи 

њайати профессорону омўзгорони Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи 

Абуабдуллоњи Рўдакї, Донишгоњи миллии Тољикистон, Донишкадаи 

исломии Тољикистон, Донишгоњи давлатии Хуљанд, Донишгоњи 

Тољикистон ва Руссия, Донишгоњи забонњои шањри Самарќанди 

Љумњурии Ўзбекистон ва Љумњурии Ќазоќистон (2015-2021) инъикос 

ѐфтаанд. Номгуйи маќолањои нашршуда ва дигар таълифоти нашрї оид 

ба мавзуъ дар фишурдаи рисолаи илмї оварда шудаанд.  

Кори илмии муњаќќиќ дар маљаллањое нашр шудаанд, ки ба номгуйи 

маљаллањо ва нашрияњои аз љониби филиали Муассисаи давлатии 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии 

Тољикистон шомиланд. 

Натиҷаҳои бадастовардаи довталаб бо ягонагии дохилии рисола 

ба тасвиб расида, дар намуди робитаҳои байниҳамдигарӣ шакл гирифта, 

дар доираи таҳқиқи назариявӣ ва амсиласозиҳои тањлилу тањќиќоти 

номвожањои китоби Ќуръон, ки ба ќабатњои забонї људо намудани онњо 

мебошанд, метавонанд дар рушди назария ва амалияи масъалаҳои 

забоншиносї ва луѓатнигорї саҳми босазо гузоранд. 

Нуктаҳои асосии илмӣ ва хулосаҳои диссертатсионӣ тавассути 

усули диахронию синхронї таҳия, асоснок ва тасдиқи худро ѐфтаанд.  

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Хулосаи асосии 

диссертатсия дар ду монография, 15 мақолаи илмии ба чоп расида 

инъикос ѐфтаанд, ки 9-тои он дар маљаллањои шомили фењристи 

нашрияњои илмии таќризшавандаи тавсиянамудаи КОА-и назди 

Президенти Љумњурии Тољикистон ба нашр расидаанд. Диссертасия дар 

кафедраи забоншиносї ва таърихи забони Донишгоњи давлатии Кўлоб 

ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї ба анљом расидааст (суратмаљлиси № 8 аз 
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10-уми апрели соли 2021), њамчунин љаласаи кафедраи таърихи забон ва 

типологияи Донишгоњи миллии Тољикистон (суратмаљлиси №20 аз 05. 

06. 2021) муњокима ва барои њимоя пешнињод гаштааст. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Таҳқиқи диссертатсионӣ аз 

муқаддима, ду боб, бахшу зербахшҳои натиҷаҳои асосии илмии рисола 

ва тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо, охирсухан, номгӯи 

адабиѐт бо зербахшҳои феҳристи сарчашмаҳои истифодашуда ва 

феҳристи интишороти илмии довталаби дарѐфти дараҷаи илмӣ, инчунин 

замима иборат аст. Ҳаҷми умумии рисола аз 190 саҳифаи чопї иборат 

буда, 4 диаграмма ва 13 љадвалро дар бар гирифтааст. Рӯйхати адабиѐт 

фарогири 195 номгӯй мебошад.  

Дар бахши хулоса натиҷаи баррасиву таҳқиқ ва хулосаҳои 

мушаххас зимни чанд нукта оварда мешавад.  

Замимаи рисола фарогири «Луғати мухтасари номвожаҳои 

Ќуръон буда, дар он номвожаҳо аз нигоҳи маъно ва сохт мавриди 

омўзиш қарор гирифтаанд.  
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БОБИ I. 

СОХТОРИ МОРФОЛОГЇ ВА ЌАБАТЊОИ ЗАБОНИИ 

АНТРОПОНИМЊОИ ЌУРЪОН  

1.1. Мулоњизањои муќаддимавї 

Дар байни номвожањои Ќуръон метавон номвожањои арабї, 

яњудии ќадим, юнонї-румї ва форсї-тољикиро пайдо намуд. Инчунин, 

номњоеро пайдо кардан мумкин аст, ки ба забонњои ќадими ѓайриэронї 

тааллуќ дошта бошанд, яъне дар заминаи забонњои ќадимаи ѓайриэронї 

ба вуљуд омада, бо форсии ќадим ва забони авастої ба кор бурда 

шудаанд. 

Зимни мафҳуми забонҳои форсї-тољикї гурӯҳи забонҳои аслан 

хеше, ки ба шохаи ҳиндуэронии оилаи забонҳои ҳиндуаврупоӣ 

мутааллиқанд, фаҳмида мешаванд. Забонҳои эронӣ дар истилоҳи илмӣ 

фарогири як хонаводаи бузурги забонҳо ва лаҳҷаҳои даврони бостон ва 

муосир мебошанд. Ҳамаи забонҳои эронии бостон аз як нахустзабони 

муштараки ориѐӣ ва ѐ эронии бостон берун омадаанд [57, с.7]. 

Донишмандон бар асоси далелҳои забоншиносӣ ва таърихӣ даврабандии 

забонҳои эрониро аз замони мустақилияти онҳо аз шохаи муштараки 

ориѐӣ ва ѐ ҳиндуэронӣ матраҳ кардаанд, ки он тақрибан ба оғози 

дуҳазорсолаи пеш аз милод мансуб мебошад. Таърихи забонҳои эронӣ 

дар маҷмӯъ се давраи умдаро: давраи эронӣ ва ѐ ориѐии бостон, давраи 

эронии миѐна ва давраи эронии навро фаро мегирад. 

Забонҳои эронии бостон забонҳо ва лаҳҷаҳои мардумони ориѐии 

эронӣ буда, дар ҳазорсолаҳои пеш аз милод дар сарзаминҳои зисти ин 

мардумон густариш доштаанд. Аз забонҳои эронии бостон то ба имрӯз 

забонҳои авестоӣ, порсии қадим, мидѐнӣ ва скифии сарматӣ шинохта 

шудаанд, ки аз онҳо забонҳои авестоӣ ва форсии бостон дорои алифбо ва 

осор мебошад.  

Аз ҷумла, забони авестоӣ яке аз забонҳои эронии бостон буда, бо  
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номи китоби Авесто–куҳантарин ѐдгории муштараки мардумони ориѐӣ 

номгузорӣ шудааст. Забони авестоӣ бинобар матни китоби Авесто дорои 

ду лаҳҷа–лаҳҷаи готҳо ѐ «сурудҳо»-и Зардушт ва лаҳҷаи бахшҳои дигар–

Хурд Авасто (дар форсии миѐна Xordag Apastag) ва ѐ Авестои пасин 

мебошанд. Забони дар тафовут аз форсии бостон тайи ҳазорсолаҳо то 

замони китобати он дар шакли шифоҳӣ ҳамчун забони динӣ ҳифз шуда, 

дар замони китобат матрук будааст. Алифбои забони авестоӣ дар замони 

Сосониѐн бар асоси расмулхати паҳлавии китобӣ танзим шудааст [108, с. 

46].  

Тањќиќи муњаќќиќони номшиноси тољик исбот карда тавонист, ки 

номшиносии тољик ва ќисматњои он дар ављи ташаккул ќарор доранд. 

Умуман, хулоса бояд кард, ки омўзиши исмњои хос назаррас буда, 

метавонанд њамчун сарчашмаи бебањои таърихї хидмат намоянд. 

Хосатан, наќш ва сањми онњо дар муайян кардани таркиби нажодии 

ањолї дар арсаи таърихї, халќу миллатњо, авлоду аљдод, ќабоил ва 

таърихи аќвом бидуни шак бебањост. Илова бар ин, исмњо барои 

таърихи забон далелњои амиќ манзур намуда, шаклњои пешинаи вожањои 

муайянро дар даврањои мухталифи таърихї нишон медињанд. Бояд зикр 

намуд, ки дар адабиѐти ќадимаамон номи ашхос, насаб, куния, тахаллус, 

лаќаб ва амсоли онњо аз љониби адибон ба таври фаровон истифода 

шудаанд ва ин раванд дар адабиѐти муосир низ идома дорад. Сол то сол 

дар номшиносии тољик нисбати омўзиши ин масоил таваљљуњи бештар 

зоњир мегардад. 

Тањќиќи антропонимњо дар љанбаи иљтимої вижагии асосии 

сотсиолингвистика мебошад, ки дар навбати худ љузъи таркибии 

забоншиносии умумї мањсуб меѐбад. Аз як љониб, ошкорнамоии 

тањаввулоти антропонимї аз тањаввулот дар сохтори љомеа шањодат 

дињад, аз љониби дигар, тасдиќ менамояд, ки аъзои љомеа ба дигар 

тањаввулот бетавофут нестанд ва онњоро дар лексикони худ истифода 
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мекунанд. Маълумот дар маљмуъ муносибати байни љомеа, тафаккур, 

шууру маърифат ва забонро ифода мекунанд.  

Зимни омўзиш дар китоби осмонї 205 антропоним (номњои 

одамон), ба ќайд гирифта шуд, ки аз ин шумора  99 антропоними дар 

заминаи сифат сохташуда мушоњида гардид, ки онњо аз нигоњи сохту 

таркиб якранг нестанд.  

1. 2. Сохти морфологии антропонимњои Ќуръон 

Морфология як қисми грамматика буда, дар бораи сохти 

грамматикии калима, тарзи ифодаи маънои грамматики ва роҳу воситаи 

калимасозӣ баҳс мекунад. Морфология гурӯҳҳои лексикию грамматикии 

калимаҳо ва њодисаҳои грамматикиеро меомӯзад, ки бо ќонуну ќоидаи 

мавҷудияти калима њамчун воҳиди грамматикї марбутанд [26, с. 55].  

Ќуръон ва забони он хеле равону фањмо буда, дар инкишофу 

такомули лафзи арабї ва форсї-тољикї  хизмати босазое кардааст. Сохт 

ва созмони антропонимњои Ќуръон гуногун буда, тањќиќи онњо ањамияти 

калони илмиро соњиб мебошанд.  

Дар ваќти таснифоти антропонимњои Ќуръон ба ќолабњои 

гуногуни номњо вохўрдем. Дар забоншиносии тољик оид ба сохтори 

номњо муњаќќиќон ва номшиносон камтар таваљљуњ кардаанд. Дар бораи 

сохтори номњои ашхоси Ќуръон аз љониби олимони номшинос чизе гуфта 

нашудааст.  

Тариќе ки аксари олимону муњаќќиќони ин ќисмати забоншиносї 

менигоранд, антропонимика ќисмати таркибии ономастика буда, 

номњои ашхос, насабњо, лаќабу тахаллусњо ва дигар вижагињои бо ном 

алоќамандро меомўзад. Таърихи ташаккули антропонимика њамчун як 

ќисмати ономастика ба солњои 60-70-уми асри ХХ мансуб аст. Мунтањо, 

имрўз антропонимика њамчун бахши мањсулноки ономастика эътироф 

шудааст ва дар баробари истилоњоти антропонимњои бадеї ва ѐ осорию 

китобї ба тариќи васеъ истифода мегардад, ки њадафи асосии он тањќиќи 

номњои ашхос аст, ки дар осори хаттї ва бадеї истифода гаштаанд. Бояд 

таъкид кард, ки проблемањои асосии антропонимика дар таълифоти 
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илмии М. Селишев, А. В. Суперанская, О. Н. Трубачев, В. Д. 

Бондалетов, Н. А. Баскаков, С. И. Зинин, В. Карпенко, В. Н. Михайлов, 

А. А. Реформатский, В. П. Морошкин, Н. А. Петровский, Н. М. 

Тупиков, К. Чичагов, Ю. А. Карпенко, В. А. Никонов, Н. В. Подолская, 

Л. В. Успенская ва чанде баъдтар дар осори илмии М. В. Горбаневский 

ва дигарон низ мавриди баррасї ќарор гирифтаанд.  

Антропонимика дар давраи муосир њамчун ќисмати таркибии 

ономастика, бахши муњимми ономастика њисоб мешавад, ки аллакай 

љойгоњ ва маќоми хосаро касб кардааст. Дар адабиѐти илмї аз мавќеи 

таъйиноти маънињо истилоњоти «антропоним», «антропонимњо» ва 

«антропонимика» яксонанд. Ба андешаи В. А. Никонов, антропонимњо 

маљмуи номњои хоси одамон аст. Он дар худ ном, насаб, лаќабу тахаллус, 

куния (т), номњои ба тариќи сунъї сохташуда ва мухаффафро фаро 

мегирад [69, с. 34]. 

1. 2. 1. Антропонимњои сода 

Дар луѓатњои тафсирї ва истилоњии забоншиносї, инчунин, дар 

адабиѐти таълимї вожањои содаро чунин шарњ додаанд: «Калимањое, ки 

танњо аз як реша таркиб ѐфтаанд, вожањои сода мебошанд» [26, с. 45]. Аз 

ин љост, ки ба гурўњи номњои сода, асосан, чунин исмњои хосро мансуб 

донистан мумкин аст: 1) вожањое, ки аслан тољикианд ва ба ќатори 

вожањои умумиэронї дохил мешаванд: Озар [Āzar], Њорун [Hārun], ва ѓ. 

2) вомвожањои арабї, ки пас аз забткорињои араб ба таркиби луѓавии 

забони тољикї ворид гардидаанд.  

Љадвали 1:Антропонимњои сода 

№ Ном тољикї Ном арабї транскрипсия љинс сохт забон 

1.  Мустафо  ًمصتف Mustafā мард сода арабї 

2.  Молик  مالك Mālik мард сода арабї 

3.  Муњаммад محَمد Muhammad мард сода арабї 

4.  Нўњ نوح Nuh мард сода арабї 

5.  Сулаймон سلٌمان Sulaymān мард сода арабї 

6.  Юсуф ٌوسوف Yusuf мард сода яњудї 

7.  Яњѐ ٌحٌا Yahyā мард сода яњудї 
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8.  Исњоќ اسحاق Ishāq мард сода яњудї 

9.  Яъќуб ٌعقوب Ya`qub мард сода яњудї 

10.  Айюб اٌوب Ayub мард сода яњудї 

11.  Зайд زٌد Sayd мард сода арабї 

12.  Довуд داود Dāvud мард сода яњудї 

13.  Исо عسى Isā мард сода яњудї 

14.  Ањмад احمد Ahmad мард сода арабї 

15.  Хизр خضر Khizr мард сода форсї-
тољикї  

16.  Ясаъ ٌسع Yasa` мард сода яњудї 

17.  Идрис ادرٌس Idris мард сода арабї 

18.  Нуњ نوح Nuh мард сода яњудї 

19.  Азиз عزٌز Aziz мард сода арабї 

Ин ќабил вожањои содаи арабї бештар ба гурўњи вомвожањои 

арабии маънавї мансубанд; 3) вомвожањои ибронї ѐ ба таври дигар 

яњудии ќадим ва ѓайра, ки шумораашон ба 140 номгуй мерасад, дар 

маќоми якум меистанд.  

 

1. 2. 2. Антропонимњои сохта  

Вожањои сохта бо усули морфологии вожасозї сохта мешаванд. 

Усули морфологии вожасозї бо ѐрии формантњои вожасоз сурат 

гирифта, дар асоси илова гардидани вандњо бо асоси вожа мебошад ва 

дар натиља мафњуми нав пайдо мегардад. Бо чунин тарзи вожасозї дар 

Ќуръон теъдоди муайяни антропонимњо ба ќайд гирифта шудаанд, ки 

онњо дар ќиѐс ба антропонимњои сода шумораашон хеле кам аст. Дар 

Ќуръон дар ташаккули антропонимњои сохта анљомањои-а [a], я [ya],-ї 

[i],-ат [аt],-о [ā],-ус [us],-ун [un],-лун [lun] истифода гардидаанд, ки 

чунинанд: 

Љадвали 2:Антропонимњои сохта 

№ Ном тољикї Ном арабї транскрипсия љинс сохт забон 
20.  Сомирї سامري Sāmiri арабї сохта арабї 

21.  Мутаалї ًمتعل Mutaaly арабї сохта арабї 

22.  Њодї هادي Hādy арабї сохта арабї 

23.  Муњсї ًمحس Muhsy арабї сохта арабї 
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24.  Муќтадї مقتدي Mutaadi арабї сохта арабї 

25.  Самї ًسام Sāmi арабї сохта арабї 

26.  Ѓанї ًغن Ğani арабї сохта арабї 

27.  Љомї ًجام Ĵāmi арабї сохта арабї 

28.  Ќавї قوي Qavi арабї сохта арабї 

 Форманти–ї [i], дар Ќуръон бо воситаи ин формант 18 

антропоними мардона Сомирї [Sāmiri] зикр гардидааст, ки шумораашон 

ба 20 номгуй расида, дар маќоми дуюм меистанд.  

 

1. 2. 3. Антропонимњои мураккаб 

Антропонимњое, ки дар натиљаи якљошавии решањо [вожањо] ба 

вуљуд омадаанд, «антропонимњои мураккаб» ѐ «антропоним-композит» 

ном доранд. Ќисми антропонимњои мураккаби Ќуръон дар натиљаи 

вожасозии мураккаби тобеъ ба вуљуд омадаанд ва љузъњои онњо ба 

њиссањои гуногуни нутќ марбут мебошанд. Дар байни љузъњои 

антропонимњои мураккаб садонокњои пайвасткунанда низ меоянд. Ин 

гуна садонокњоро профессор Л. С. Пейсиков интерфикс номида, чунин 

таъриф намудааст: «Интерфикс воситаи сохтории вожасозии забон 

мањсуб ѐфта, морфемањои лексикиро бо њам мепайвандад» [73, С. 15].  

Љадвали 3:Антропонимњои мураккаб 

№ ном тољикї ном 
арабї 

транскрипсия љинс сохт забон 

1 Илѐс الٌاس Ilyās мард мураккаб яњудї 

2 Исроил اسراٌل Isrāil мард мураккаб яњудї 

3 Исмоил اسماٌل Ismāil мард мураккаб яњудї 

4 Зулкифл ذوالكفل Zulkifl мард мураккаб арабї 

5 Абулмалоика ابومالٌك
 ة

Abulmalāika мард мураккаб арабї 

6 Абубакр  ابوبكر  Abubakr мард мураккаб арабї 

7 Иброњим ابراهٌم Ibrāhim мард мураккаб яњудї 

8 Абулањаб ابولهب Abulahab мард мураккаб арабї 

9 Абдуллоњ  هللاعبد  Abdullāh мард мураккаб арабї 

Гурўњи номњои ашхоси бо интерфикс сохташуда дар Ќуръон хеле 

кам мавриди истифода ќарор гирифтаанд. Антропонимњои ин бахш 
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миќдоран 7 адад буда, бо роњи вожасозии синтаксисї-морфологї сохта 

шудаанд, ки шумораашон ба 18 номгуй ва дар маќоми сеюм меистанд.  

1. 2. 4. Антропоним-иборањо 

Баъзе олимон, аз љумла А. Ѓафуров, дар аќидае аст, ки гўѐ насаб 

дар байни тољикон, асосан, баъди Инќилоби Октябр серистеъмол 

гардида, дар баробари номгузории тољикон мавќеи хос пайдо кардааст 

[16, с. 45].  

 Агар хулосаи дар боло зикр гардида баррасї гардад, ба воќеият 

наздик будани он ба назар мерасад вале бархўрди амиќ, бањснок ва 

эзоњталаб будани ин хулосаро нишон медињад.  

Ин ќолаби номњо дар антропонимњои Ќуръон ба таври васеъ кор 

фармуда нашудааст.  

 Пас, ин мисолњо далели амиќ ва раднопазире мебошанд, ки дар 

таърихи номгузории гузаштагони аъроб насаб аз даврони ќадим 

мавриди истифодаи васеъ ќарор доштааст. Сохт ва роњњои ташаккули 

ному насаби классикї хусусияти худро дорад, ки маводи љамъкардаи мо 

онро собит месозад.  

Антропоним-иборањо ѐ насаби классикї. Антропоним-иборањо ѐ 

насаби классикї аз ду ва ѐ зиѐда номњо иборат буда, дар байни њар яки 

он бандаки изофї омада, онњоро ба њам алоќаманд месозад ва ифшо 

месозад, ки соњиби ном аз кадом тухму аљдоду мавзеъ мебошад. Мисол:  

Љадвали 3:Антропонимњои иборањо 

№ ном тољикї ном арабї транскрипсия љинс сохт забон 
1 Мирора ибни 

ар-Рабиъ 
مراره ابن 

 الّربٌع

Mirāra ibni ar-
Rabiʹ 

зан ибора арабї 

2 Балъами Боур بلعم باعر Balʹami Buār мард ибора арабї 

3 Каъб ибни 
Молик 

كعب ابن 
 مالك

Kaʹb ibni Mālik мард ибора арабї 

4 Њилол ибни 
Умая 

هالل ابن 
 عمً

Hilāl ibni 
Umaya 

мард ибора арабї 

5 Исои Масењ عسى مسٌح Isāi Maseh мард ибора яњудї 

6 Иброњими 
Халил 

 Ibrāhimi Khalil мард ибора яњудї ابراهم خلٌل
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7 Исо ибни 
Марям 

عسى ابن 
 مرٌم

Isā ibni Maryam мард ибора яњудї 

 

Антропоним-иборањои Ќуръонро аз рўйи маќсад ва вазифаашон 

ба ду гурўњ људо кардан мумкин аст:  

1) антропоним-иборањое, ки љузъи якуми он номи шахсро ифода 

карда, ќисми дуюмаш номи падар ѐ модар мебошад. Ба мисол:  

Љадвали 3. 1. Антропонимњои иборањо 

№ ном тољикї ном арабї транскрипсия љинс сохт забон 

1 Мирора ибни 

ар-Рабиъ 
مراره ابن 

 الّربٌع

Mirāra ibni ar-

Rabiʹ 

мард ибора арабї 

2 Муњаммад 

ибни Абдуллоњ 
محّمد ابن 

 عبد اّّله

[Muhammad 

ibni Abdull āh] 

мард ибора арабї 

3 Каъб ибни 

Молик 
كعب ابن 

 مالك

Kaʹb ibni Mālik мард ибора арабї 

4 Њилол ибни 

Умая 
هالل ابن 

 عمً

Hilāl ibni 

Umaya 

мард ибора арабї 

5 Исо ибни 

Марям 
عسى ابن 

 مرٌم

Isā ibni Maryam мард ибора масењ

ї 

 

ки шумораашон ба 7 номгуй ва дар маќоми чорум меистанд.  

2) антропоним-иборањое, ки чун унвон, лаќаб, тахаллус мебошанд: 

 

Љадвали 3. 2. Антропонимњои иборањо 

№ ном тољикї ном арабї транскрипсия љинс сохт забон 

1 Муњаммади 
Амин 

 Muhammadi] محّمد امٌن
Amin] 

мард ибора арабї 

2 Исои Масењ عسى مسٌح [Isāi Maseh] мард ибора яњудї 

3 Мусои 
Каломуллоњ 

هللاموسى كالم   [Musāi 
Kalāmullāh] 

мард ибора яњудї 

4 Иброњими 
Халил 

 Ibrāhimi] ابراهٌم خلٌل
Khalil] 

мард ибора яњудї 
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Аз гуфтањои боло ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки 

гузаштагонамон тарзи махсуси номгузорї доштаанд ва аќидае, ки гўѐ 

баъди Инќилоби Октябр дар антропонимњои тољик насаб арзи њастї 

кардааст, аз њаќиќат дур аст. Бояд ќайд кард, ки насаби тољикї пеш аз 

инќилоб ба анљомаю воситањои ба худ хос сохта мешуд. То ба имрўз дар 

байни миллати тољик тарзи насабгузории классикї зинда ва мустаъмал 

аст. Дуруст аст, ки баъд аз Инќилоби Октябр бисѐр халќу миллатњо 

тарзи насабсозии русиро ќабул карданд, ки ин барои эшон айни муддао 

буд, зеро ин бархўрд њалли бисѐр масъалањоро осон мекард.  

 Омўзиш ва тањлилу тањќиќи номвожањо ва маънидод намудани 

онњо, хусусан, антропонимњо (номњои одамон) дар айни замон аз љониби 

муњаќќиќони соња бо назардошти љанбањои забонї, сиѐсї, фарњангї, 

таърихї ва љуѓрофї хеле роиљ гаштааст, ки љолиби диќќат аст.  

Дар Ќуръон антропонимњое мушоњида мешаванд, ки аз ду ва 

зиѐда љузъњо иборат буда, алоќаи онњо тавассути бандаки изофї сурат 

гирифтаанд ва дар ин навъи антропонимњо љойи тобеъшавандаю 

тобеъкунанда (муайянкунандаву муайяншаванда) устувор мебошад. Дар 

ин навъи вожасозї љузъњои таркиби антропонимњо аз рўйи муносибат ба 

њиссањои нутќ якранг нест. Ин гуна антропонимњо метавонанд, аз исм-

исм, исм-сифат, сифат исм ва амсоли инњо ташкил ѐбанд.  

а) аз исму исм ба воситаи алоќаи изофї: Иброњими Халилуллоњ 

[Ibrāhimi Khalilullāh], Муњаммади Мустафо [Muhammadi Mustafā], Мусои 

Калимуллоњ [Musāi Kalimullāh], Муњаммади Расул [Muhammadi Rasul], 

Исмоили Забиюллоњ ва ѓайра. 

Диаграммаи №1  

Антропонимњои 

содда 

Антропонимњои 

сохта 

Антропонимњои 

мураккаб 

Антропонимњои 

ибора 

150//73, 1% 30//14, 9% 18//8, 7% 7//3, 4% 
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1. 3. Ќабатњои забонии антропонимњои Ќуръон 

 Ќисмати аз њама бузурги номвожањои Ќуръонро номњои арабї 

ташкил медињанд. Тањти номвожањои арабї номњоеро дар назар дорем, 

ки дар заминаи забонњои ќадими арабї ба вуљуд омадаанд. Иддае аз 

чунин номњо дар осори хаттии забонњои давраи ќадимї: Инљил, Таврот 

ва Авесто дида мешаванд ва инчунин, дар осори пањлавї низ бо 

дигаргунињои шаклї ба назар мерасанд.  

Бояд ѐдовар шуд, ки дар байни номвожањои Ќуръон метавон 

номњоеро пайдо намуд, ки ба забонњои ќадими ѓайриарабї тааллуќ 

дошта бошанд, яъне дар заминаи забонњои ќадимаи ѓайриарабї ба вуљуд 

омада, ба форсии ќадим ва Авесто ба кор бурда шудаанд. Чун Ќуръон аз 

таърихи халќњои мухталиф наќл мекунад ва њодисоту воќеоти даврањои 

гуногуни онро дар бар мегирад, дар он номњои зиѐди арабї ва 

ѓайриарабї мавриди истифода ќарор гирифтаанд. Баъзе аз ин номњо 

имрўз њам дар њамон шакл дар истеъмоланд ва баъзеи дигар ба таѓйирот 

дучор шудаанд ва то замони мо омада расидаанд.  

 Дар ин маврид дар асоси умумигардонии адабиѐти илмї ва 

тањлили маводи забонї таснифоти ягонаи маъної-луѓавии номвожањо ба 

роњ монда мешавад, ки дар асосу заминаи баррасии сохтору таркиби 

маъної ва ќабатњои забонии антропонимњо пешнињод мешавад. Њарчанд 

зимни таснифот наќшаи умумии ташкили маъноии ташрењи ќабатњои 

забонї ба эътибор гирифта мешавад, аммо зимнан ошкорнамоии 

таносуби ном бо падидаю зуњуроти умумї муњим аст, ки алоќаю робитаи 

номвожа бо чунин падидањо муайян карда мешаванд.  

Антропонимњои сода 
Антропонимњои сохта 

Антропонимњои мураккаб 
Антропонимияи ибора 

ОМОРИ АНТРОПОНИМЊОИ ЌУРЪОН АЗ РЎЙИ ФОИЗ 
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1. 3. 1. Антропонимњои арабї 

 Антропонимњои арабии Ќуръон дар байни дигар номњо мавќеи 

хосро ишѓол мекунад ва ин сабабњои худро дорад. Арабњо, дар зери 

шиори дини Ислом ба маданияти халќњои кишвари мо (Арабу Осиѐи 

Миѐна) зарбањои хеле сахт заданд. Пас аз истило дар Мовароуннањр ва 

Хуросон дин ва оини ислом ва забони арабї расмї эълон карда шуд. Бо 

мурури замон забонњои cуѓдї, хоразмї аз байн рафтанд. Ба ивази 

алифбои ќадими суѓдї, хоразмї алифбои арабї расм шуд ва ба љойи 

оташкадаю маъбадхонањо масљид ва мадрасањо сохта шуданд. Тањсил ва 

дониш бештар ба забони арабї ба роњ монда шуд.  

Њамин тариќ, дар ин давра дар баробари антропонимњои тољик як 

зумра исмњои арабї дохил гардиданд, ки аз рўйи хусусияту моњияташон 

динї буда онњо оњиста-оњиста мустаъмал гардиданду дар забон чунон 

њазм шуданд. Умуман, дар таърихи ономастика исмњои динии исломї 

маќоми хоса доранд ва дар ин хусус номшинос А.В.Суперанская 

менависад: «Дар таърихи ономастика номњои мусулмонї, ки тавассути 

Ислом (дар асри VII солшумории мо) дар аксари мамлакатњои Осиѐ, 

Африќо ва ќисман дар Аврупо пањн шудаанд, наќши беандоза калонро 

бозидаанд. Сањми онњо дар ономастикаи рус низ хеле калон аст, зеро 

номи бисѐр мавзеъ ва насабњои русї, ки ба воситаи забони тоторї 

иќтибос карда шудаанд, аз рўйи баромадашон арабї мебошанд» [134, с. 

29]. Љойгоњи исмњои арабї дар антропонимњои тољик намоѐн ва феълан, 

аќсоми муайяни онњоро исмњои сарчашмаашон арабї ташкил мекунанд 

ва ќисми аѓлаби онњо маѓз андар маѓзи забони тољикї дохил шудаанд (ба 

мисли вожањои иќтибосии арабї) ва кас фикр намекунад, ки ин номњо 

баромади арабї доранд. Вожањои иќтибосї дар заминаи забони 

иќтибосшаванда вожањои нав месозанд. Яъне вожањои иќтибосї ба 

ќонуну ќоидањои забони иќтибосшаванда мувофиќ мегарданд ва чунон 

дар забон њазм мешаванд, ки соњиби забон иќтибос будани ин гуна 

вожањоро баъзан дарк намекунад. Ба ин ќатор антропонимњо:  
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Љадвали 4: антропонимњои арабї 

№ ном тољикї ном 
арабї 

транскрипсия љинс сохт забон 

1 Хизр خضر Khizr мард сода тољикї 

2 Шуайб شعٌب Šuayb мард сода арабї 

3 Муњаммад محَمد Muhammad мард сода арабї 

4 Ањмад احمد Ahmad мард сода арабї 

5 Абулањаб ابو لهب Abulahab мард сода арабї 

6 Азиз عزٌز Aziz мард сода арабї 

7 Зайд زٌد Zayd мард сода арабї 

8 Узайр ازٌر Uzair мард сода арабї 

9 Ќорун قارون Qārun мард сода арабї 

ва ѓайра дохил мешаванд. Номњои шахс дар матнњои хаттї ва дањонии 

арабї ба туфайли як ќатор хусусиятњои ба худ хоси сохториашон бо тезї 

људо мешаванд. Номи шахс (исм) дар забони арабї метавонад сода 

бошад: [Азиз [Aziz], Аюб [Аyub], Молик [Mālik] ва ѓайра ѐ мураккаб бо 

изофаи префикси Абд (ба маънии «ѓулом») ва ѐ Аб (ба маънои падар) 

бошад. Мисол: Абд-ул-лоњ, Аб-ул–Лањаб Аб-ул-малоика, Аб-ул-масењ ва 

Абу-бакр. Префикси «Абд», одатан, дар аввали яке аз сифатњои Худо 

меояд.  

Тавре маълум аст, унсури «абд» дар таркиби ном шакли зоњирї 

набуда, мафњуми мустаќилест, ки аз маънои аслии худ «абд»-»банда» об 

хўрда, тааллуќдорию тобеиятро ба номи асосї (номи Худои мутаол) 

мефањмонад.  

Дар таърихи суннатии номгузории арабњо 8 навъи номи ашхос ба 

назар мерасад, ки истифодаи панљ навъи онњо барои эшон њатмї мањсуб 

меѐфтанд. Аз ин миќдор се навъи дигар дар мавридњои вежа истифода 

мешуданд: 

1. Исм [Ism]-алам [al ismal ‘alam]-номњои шахс бо маънои 

аслиашон, ки дар ваќти таваллуд шудан дода мешуданд: Азиз [Aziz], 

Аббос, [Al-Abbos] ва ѓ.  
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2. Куния [Kunya]–лаќаб, ки муносибати хеширо нишон медињад: 

Abū lahab [падари Лањаб], Абулмалоика, Абулмасењ, Абубакр ва ѓ.  

3. Насаб [Nasab]-номи генеалогї аз рўйи аљдодон (падар, бобо): 

Ibni Maryam (писари Марям), Њилол ибни Умая, [Hilāl ibni Umaya] 

Мирора ибни ар–Рабиъ [Mirāra ibni ar-Rabiʹ], Каъб ибни Молик [Kaʹb 

ibni Mālik], Балъами Боур [Balʹami Buār] ва ѓ; 

4. Лаќаб (Laqab)–номи иловагї, унвон, лаќаб: Muhammadi amin 

[Муњаммад [Muhammad]-и [амонатнигањдор], Zulqarnain [Соњиби ду шох] 

ва ѓ; 

5. Исм (Ism)–мансаб ѐ ism al-mansab (исм ал-мансаб)-лаќаб буда, 

бештар бо номи касбу кор ифода меѐбад. Аз рўйи сохтор ба Nasab 

(насаб) ќаробат дорад.  

6. Истилоњот ифодакунандаи сифатњои шуњратмандї ва 

маъруфият:  

Абд-ул-лоњ, Абу-лањаб ва ѓайра.  

Аз инњо, дар Ќуръон навъњои зерини номњои арабї мавриди 

истифода ќарор гирифтаанд:  

б) исм-ʼалам: Муњаммад [Muhammad], Азиз [Aziz], Узайр [Uzair], 

Аюб (Ayub), Ањмад [Ahmad], Ќорун [Qārun], Њорун [Hārun] ва ѓайра; 

б) ќуния–Абулањаб [Abulahab], Абдуллоњ [Abdullāh] ва ѓайра; 

в) насаб–Исо писари Марям ва амсоли инњо.  

Антропонимњои арабии Ќуръон васеъ буда, на танњо исмњои хоси 

арабї, балки тамоми антропонимњои Ќуръонро, новобаста аз баромади 

забониашон дар бар мегирад.  

Хизр [Khizr]: ин антропоним мансуби забони арабї буда, бар вазни 

«фиъл» созмон ѐфтааст. Бањри маъникушої мо ба фарњангу 

луѓатномањои нодири ба забони модариамон таълифѐфта рў меоварем. 

Яке аз ин фарњангњо «Ѓиѐс-ул-луѓот»-и Муњаммад Ѓиѐсуддин мебошад. 

Муаллиф вожаи мазкурро чунин шарњу маънидод намудааст: «Хизр-

арабї, номи пайѓамбар алайњиссалом; ва бо фатњи аввал ва касри сонї, 
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(яъне Хазир) ба маънии шохи сабз ва кишт ва тара ва номи пайѓамбари 

мазкур, чаро ки њар љо ў менишинад, сабза мерўяд, ѐ он ки сайраш њама 

сабзазорњост, ѐ он љо ки ќадамаш баракате дорад, ки њар љо гузораш 

меафтад, он сарзамин сабзу хуррам мешавад» [25, с. 10].  

Ба андешаи забоншинос Д. Њомидов «Шакли таѓйирѐфтаи Хизр: 

(Хузар) Ѓузор мебошад. Ѓузор [Ǧuzār] њамчун мавзеи љуѓрофї дар ќади 

роњи Нахшаб//Насаф (Ќаршии њозира) ва Балх љойгир шудааст, ки аз 

дохили ин мавзеъ роњ мегузарад ва онро имрўз роњи асосии мошингарди 

Тошканд–Тирмиз–Душанбе–Кобул меноманд. Инчунин, дар гузашта ва 

дар айни замон низ ин роњ ду водї–водињои Кешрўд ва 

Чаѓониѐн//Чаѓонрўдро ба њам пайвастааст. Пас маълум мешавад, ки 

вожаи Ѓузор шакли таѓйирѐфтаи Хизр: [Хузар] мебошад мебошад [48, с. 

65].  

 Дар «Фарњанги забони тољикї» вожаи Хизр [Khizr]: [Хузар] чунин 

маънидод шудааст: «Хизр: [Хизар]–вожаи арабї буда, ба маънои 

«сабзазор», «љойи сарсабз». Мувофиќи афсона ва аќидаи динї номи 

пайѓамбар аст, ки гўѐ оби њаѐт хўрда, умри абадї ѐфтааст» [63, с. 476].  

Дар таркиби луѓавии забонамон дар њамин ќолаби вожаи Ѓузор 

чандин вожањое мављуданд, ки номи мавзеъро, чун Њисор, Санор, Тирор, 

Мадор, Колор ифода менамоянд. Дар воќеъ, вожаи Хузар [Khuzar] ва 

муодилњои он-Хизр [Khizr]: [Хузор [Khuzār], Хусор [Khusār]] ба маънои 

сабзазор, макони сердолу дарахт далолат мекунад «(Хизр) онро шикоф 

кард. (Мусо) гуфт: «Оѐ киштиро шикоф кардї, то ањли онро ѓарќ кунї» 

[17, с. 71].  

Азиз [Aziz]: антропоними дигаре, ки мо дар Ќуръон вохўрдем, ин 

«Азиз» [Aziz] аст. Вожаи «Азиз»-ро «Фарњанги Сулаймонї» аз решаи 

«азаза», «азза», «яиззу», «яуззу», гирифта, ба маъноњои «љушидан», 

«хурўшидан», «ѓуридан», «пилинг-пилинг», «ѓулѓула», «оташ афрўхтан» 

ва «садои раъд» маънидод намудааст [161, с. 52]. Ин вожа аз нигоњи сохт 

сода буда, бар вазни «фаъил» сохта шудааст. Вожаи Азиз [Aziz] дар 

«Фарњанги осори Љомї» ба маъноњои «гаронбањо», «пурарзиш», 
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«ќимматнок», «арљманд», «таъриф», «бузургвор», «олиќадр», «сазовори 

њурмат», «киромї» ва «подшоњ» омадааст [156, с. 29].  

Дар бораи вожаи «Азиз» дар сарчашмањо ва луѓатномањои тољикї 

маълумоти фаровоне дарѐфт намудан мумкин аст. Дар луѓати тафсирии 

«Луѓати омонимњои забони тољикї» «Азиз» ба чунин маъноњо зикр 

шудааст: вожаи «Азиз» муштаќ аз «иззат» ва њолате аст, ки монеъи 

шикастани инсон мешавад. Ба андешаи мо, ба замини сахт низ Азиз 

гўянд, инчунин, вожаи «азиз» ба маъноњои «гаронбањо», «боарзиш», 

«ќимматнок», «порсо», «диндор» ва «муќаддас» меояд.  

Дар «Фарњанги ашъори Рўдакї» ба ин вожа маънои «арљманд», 

«бузургвор», «сазовори њурмат», «гиромї» ва «дўсти муњтарам» додаанд 

[164, с. 23].  

Фикру андеша ва мулоњизаронињои зиѐд доир ба пайдоиш ва 

таърихи баромади калимаи «Азиз» вуљуд дорад. Дар «Фарњанги забони 

тољикї» ин вожа ба маъноњои «гаронбањо», «боарзиш», «ќимматнок», 

«баландмартаба», «олиќадр», «муњтарам», «сазовори њурмат», «гиромї, 

арљманд», «азиз доштан», «гиромї донистан», «писандида ва шариф 

доштан», «эњтиром кардан», «дўст доштан», «камѐб», «нодир», «ноѐб», 

«порсо», «диндор» ва «муќаддас» донистаанд. «гаронбањо», «пурарзиш», 

«ќимматнок», «арљманд», «бузургвор», «олиќадр», «сазовори њурмат», 

«гиромї» ва «подшоњ» [157, с. 43].  

Њама сарчашма ва маъхазњои бостонии арабї калимаи «азиз»-ро аз 

унсурњои хеш медонанд, аммо дар бештари луѓату фарњангномањои 

мухталифи марбут ба забони тољикї низ зикри ин калима баръало 

мушоњида шуда, мувофиќи тањќиќи номшиносон ин вожа мансуби забони 

арабї буда, истифодаи он дар забони тољикї низ роиљ аст 

Омили дигаре, ки метавонад калимаи «азиз»-ро ба гурўњи 

калимањои арабї нисбат бидињад, ин аст, ки дар гурўњи забонњои арабї 

калимаи «азиз» ба њарфї «ъ» (айн)-и хоси забони арабї оѓоз гардида, бар 

вазни «фаъил»-и арабї сомон ѐфтааст «Ва заноне чанд дар шањр гуфтанд: 
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«Зани Азиз аз нављавони худ талаб мекунад, то ўро аз њифзи нафси худ 

ѓофил кунад» [34, с. 98].  

Антропоними дигаре, ки дар Ќуръон ошкор гардид, Муњаммад 

[Muhammad] аст ва ин вожа низ аз номњоест, ки таърихи нињоят кўњан 

дошта, мувофиќи маълумоти сарчашмањои динї он дар шањри Маккаи 

Арабистони Саудї ќабл аз Ислом низ роиљ буд.  

Муњаммад [Muhammad]: охирин пайѓамбари илоњиест, ки дар 

чањор сураи Ќуръон зикр гардидааст. Бинобар ояти 79 аз сураи Исро 

сифати Мањмудро низ метавон барои он зикр кард.  

Ќуръон агарчи Муњаммадро ба ном ва сифатњои зиѐде ѐд 

кардааст, ба монанди Рауф [Rauf] ва Рањим [Rahim], Набї [Nabi], Расул 

[Rasul], аммо дар чандин љойи дигар аз ин китоби Ќуръон ба номи 

Муњаммад [Muhammad], њамон номе, ки бобояш Абдулматалиб гузошта 

буд, ѐд шудааст. Чунончї, дар сураи «Ањзоб» омадааст: «Муњаммад 

падари њељ яке аз мардони шумо нест…» [17, с. 40].  

Вожаи Муњаммад [Muhammad] ба маънои «марди тањсиншуда» 

омада, исми мафъул ва аз боби тафъил ва аз феъли «њамд» гирифта 

шудааст. Инчунин, вожаи «Муњаммад» [Muhammad] маъноњои 

«сутудан», «розї шудан», «шукр кардан», «адои њаќќи касе кардан», 

«баѓоят сутуда» ва «ситоишшуда» аст.  

Љадвали 5.  

Муњаммадпорсо Muhammadpārsā Муњаммадтаќї Mumhammadtaqi 

Муњаммадамин Muhammadamin Муњаммадоин Mihammadāin 

Абдулмуњаммад Abdulmuhammad Алимуњаммад Alimuhammad 

Шоњмуњаммад Šāhmuhammad Шермуњаммад Šermuhammad 

Динмуњаммад Dinmuhammad Зебомуњаммад Zebāmuhammad 

Љонмуњаммад Ĵānmuhammad Дўстмуњаммад Dōstmuhammad 

Муњаммадљивод Muhammadĵivād Муњаммадњасан Muhammadhasan 

Муњаммадњусайн Muhammadhusain Муњаммдризо Muhammadrizā 

Муњаммадсаљод Muhammadsaĵād Муњаммсолењ Muhammadsāleh 

Муњаммадалї Muhammadali Муњаммадњодї Muhammadhādi 

Муњаммадѐр Muhammadyār Ёрмуњаммад Yārmuhammad 
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Амирмуњаммад Amirmuhammad   

Забоншинос Бердиева Т. доир ба вожаи Муњаммад менависад: 

Муњаммад номи мусалмонии арабї буда, ба маънои «машњур», 

«мадњкунанда» ва «ситоиши аразанда» меояд. Ин ном дар мусалмонњо 

васеъ пањн шуда, ба шарафи паѐмбари Ислом Муњаммад гузошта 

мешавад. Дар забони русї ба варианти гуногуни ин ном вомехўрем, 

мислї: «Мухаммад», «Мохаммед», «Магомет» ва «Магомед» [70, с. 54]. 

Ин вожа дар забони чеченї низ варианти мухталиф дорад: «Мохьмад», 

«Могмад» ва «Магомед». Њар яки ин номњо ба тарзи навишту талаффуз 

фарќ мекунанд, аммо аз як реша гирифта шуда, дар забони чеченї аз 

њама бештар варианти «Мохьмед» зиѐд истифода мешавад.  

Дар низоми антропонимњои забони вахонї ва шеваи мардуми 

Дарвоз аз таркиби антропоними Муњаммад [Muhammad] вожа-форманти 

«мамад» истифода шуда, ба сохтори фонетикии забони вахонї мутобиќ 

кунонида, дар шакли ихтисоршудаи «мамад», «мад» ва «ма» истифода 

мешавад: 

Љадвали 6.  

Мамадалї Mamadali Алимамад Alimamad Мадшо Madšā 

Ёрмамад Yārmaamd Мамадѐр Mamadyār Мамадљон Mamadĵān 

Мадѐр Madyār Шомад Šāmad Љонмамад Ĵānmamad 

Шомамад Šāmamad Мамадшо Mamadšā Гадомад Gadāmad 

ѐ-маъмуланд, њамчун љузъи асосї гоњ пеш ва гоњ пас аз вожањои 

ифодакунандаи њолати иљтимоии шахс меояд: хол, гул, шакар, љон, нур, 

дод, паноњ, назар, сахї, бой, бег, саид, мир, давлат, шоњ, султон, ѓулом, 

фаќир, гадо ва ѓ. низ истифода мешавад:  

Љадвали 7.  

Додмамад Dādmamad Нурмамад Nurmamad Султонмамад Sultānmamad 

Мамадсахї Mamadsakhi Шакармамад Šakarmamad Гадомамад Galāmamad 

Холмамад Khālmamad Гулмамад Gulmamad Фаќирмамад Faqirmamad 

Мамадбеk Mamadbek Бегмамад Btgmamad Ѓуломмамад Ǧulāmmamad 

Боймамад Bāymamad Давлатмамад Dalatmamad Мирмамад Mirmamad 

Мамадсаид Mamadsaid Саидмамад Saidmamad Мамадмир Mamadamir 
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Дар китоби Ќуръон сураи 47 низ бо номи Муњаммад [Muhammad] 

аст, ки дорои 39 оят аст.  

Ѓайр аз ин дар бораи исмњое, ки тарзи навишт ва талаффузашон 

ба забонњои арабиву тољикї якнавохтанд, бояд ба таври љиддї дар асоси 

ба инобат гирифтани маълумоти фарњангї-таърихї муњокима ронд, зеро 

бисѐр номњои одамон дар натиљаи ягонагии ќисмату халќњои номбурда 

ба њамдигар махлут гардидаанд. Масалан, њангоме ки дар фонди луѓавии 

забонамон калимаи Муњаммад (Mumhammad) ба маънои «шукркунанда» 

омадааст, пас дар ваќти тафсири исми Ањмад ба мушкилие дучор 

намегардем «Муњаммад падари хељ кас аз мардони шумо нест; валекин 

пайѓамбари Худо ва муњри пайѓамбарон аст [17, с. 40]. Муњаммад бо 

номи худаш дар «Библия» дар китоби «Суруди сурудњои Сулаймон» дар 

боби панљум, сураи шонздањум зикр гардидааст. Дар он љо тарзи 

навишти вожаи Муњаммад ба забони ибрии ќадимї «Муњаммуддим» 

(Muhammuddim) омадааст. Пасванди «-им» тобиши маъноии эњтиром 

дар шумораи љамъро дорад. Ин пасвандро он ваќт истифода мебурданд, 

ки агар ба шахс эњтиром ќоил бошанд. Бидуни пасванди «им» вожаи 

Муњаммад маънои комилан аълоро медињад. Дар гунаи ќонунии 

англисии соли 1611–ин вожа ба маънои ягона шахсе, ки лоиќи њамд аст, 

тарљума гардидааст, ки он њамон вожаи Муњаммад аст.  

Ањмад [Ahmad]–ин антропоним бар вазни «афъал» созмон ѐфтааст. 

Ин вазн тибќи грамматикаи забони арабї дараљаи олии сифат аст, ки 

маънои «зиѐдтар»-ро дорад. Ањмад [Ahmad] касеро гўянд, ки аз њама 

бештар њамдгўянда ба гунае, ки касе ба монанди ў Худоро њамд 

намегўяд.  

Тафсири «Анвор-ул-Ќуръон» мегўяд: «Ањмад касеро гўянд, ки бо 

сабаби вуљуди хислатњои хуб дар вай нисбат бар дигарон мавриди 

ситоиш ќарор мегирад. Ањмад маънои ситоишгартарин мард барои 

парвардигораш аст» [17, с. 989]. Ањмад [Ahmad] дар «Библия» бо номи 

Форќалит [Fārqalit] мавриди истифода ќарор гирифтааст. «…ва тасдиќ 
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мекунам, ки паѐмбаре, ки пас аз ман меояд, номаш Ањмад аст…» [36, с. 

88].  

Идрис [Idris]: дар «Бурњони Ќотеъ» барои ин вожа чунин андеша 

матрањ шудааст: «Идрис ин вожа бар вазни Бирљис омада, номи 

пайѓамбарест машњур. Гўянд аз љињати дарс гуфтани бисѐр ба ин ном 

алам шуд ва ўро Мусалласуннеъмат (дорои се неъмат) хонанду маънои 

сулсаи ў подшоњї ва њикмат ва нубувват бувад ва ў њаѐти љовид ѐфту 

акнун дар бињишт мебошад» [155, с. 73].  

Идрис [Idris] бо номњои «Ханух» [Khanukh] ва «Ахнух» [Akhnukh] 

низ истифода мешавад. Номи вай «Њунун» буда, лаќабаш «Идрис» аст. 

Хунух мансуби забони суриѐнї буда, Идрис вожаи арабист. Идрис дар 

миѐни юнониѐн ба вожањои «Тарсамин» ва «Армис» машњур аст. Аъроб 

бошад Идрисро бо номњои «Њармис» ва «Мусаллас» бештар шиносанд 

[36, с. 23]. Номи Идрис [Idris] 2 маротиба дар Ќуръон зикр шуда машњур 

аст. Ба андешаи мо, аз ин љињат онро Идрис [Idris] мегўянд, ки беш аз њар 

чиз ваќти худро ба дарс додан мегузаронидааст. Дар Таврот бошад бо 

номњои «Ахнун» [Akhnukh] ва «Хунух» [Khunukh] зикр шудааст.  

Дар «Фарњанги тафсири забони тољикї» Идрис «номи яке аз 

пайѓамбарон аст, ки сарпарасти њунари дўзандагї ва хаѐтї дониста 

мешавад» [166, с. 536].  

Ќуръон Идрисро бо номњои «Набї» [Nabi] ва «Сиддиќ» [Saddiq] 

низ ѐд кардааст. Идрис [Idris] ба забони ибронї яњудии ќадим Хунух 

[Khunukh] мешавад. Яњудиѐн онро бо Хунух [Khunukh] мешиносанд.  

Идрисро баъзе баргирифта аз вожаи «дарс» ва ѐ «тадрис» мегўянд, 

аммо «тадрис» гарчи дар матнњои кўњан зиѐд истифода шуда, дар 

навиштори имрўзї нисбатан дертар роиљ гардидааст. Бинобар ин, 

баъзан дар истифодаи он иштибоњ роњ меѐбад. Масалан, ба андешаи мо, 

дар љумлањое чун: «Ў чандин сол дар ин мактаб тадрис гирифт»,  

асли маънои «тадрис» дарс додан мебошад ва «тадрис кардан» маъмул ва 

сањењ аст, аммо «тадрис гирифтан» дар дохили худ таноќуз (зиддият) 
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дорад. «Ва дар Китоб Идрисро ѐд кун, ба дурустї ки вай пайѓамбаре 

росткирдор буд» [17, с. 56].  

Њуд [Hud]: Ин антропоним дар Ќуръон њафт маротиба дар сурањои 

Аъроф ва Шуаро зикр шудааст. Як сураи дигари Ќуръон ба номи «Њуд» 

[Hud] номгузорї шудааст.  

Антропоними «Њуд» аз љињати сохт сода буда, бар вазни «фуъл» 

созмон ѐфтааст. Њуд [Hud] «латтаи сўхта»-ро гўянд, ки бар болои санги 

оташдон нињанд ва љомаеро низ гўянд наздик ба сўхтан расида ва зард 

шуда бошад [81, с. 148].  

Вожаи «Њуд» [Hud]-ро баъзе исломшиносон «дохил шудан ба дини 

яњудият» маънидод мекунанд, мисол: «њода тањаввада», яъне «ба дини 

яњудият дохил шуд». Баъзе забоншиносони араб мегўянд, ки дар бораи 

ин лафз се ќавл аст: аввал ин ки он љамъи «њоид» аст, мисли «оиз» ва 

«авз», ки мардонаву занона дар он яксон аст ва он ба маънои «тоиб» аст. 

Дуюм ин ки он масдар аст ва ба танњоиву љамъ салоњият дорад. Ба 

андешаи мо, асли он вожаи «яњуд» аст ва «ѐ»-и вай њазф (баргирифта) 

шуда, танњо вожаи «њуд» боќї мондааст «Ва ба сўйи ќавми Од 

бародарашон Њудро (фиристодем)» [17, с. 65].  

Антропонимњои мардона Антропонимњои занона 

193, 7//94% 13//6, 3% 

Диаграммаи №2 

 

 

1. 3. 2. Антропонимњои форсї-тољикї   

Дар Ќуръон вожањои муарраби тољикї корбурд доранд, ки зимни 

тањќиќ вожањои форсиро дар Ќуръон ба 53 адад муайян кардем, тањќиќи 
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аз рўйи љинсият 



 

35 
 

мебошад. Муњаќќиќон сабабњои ворид шудани вожањои тољикиро ба 

забони арабї бо чандин далелњо дар таълифоти хеш зикр намудаанд. Аз 

љумла, муњаќќиќи эронї Њидоят Алии Алавї ин василаро чунин шарњ 

додааст: «Ёдоварии ин нукта лозим аст, ки давлати арабии Њира 

(Њайра), ки манбаи тамаддуни араб ба шумор мерафт, њамсояи пойтахти 

силсилаи Сосонї ва аз љанбаи сиѐсї тобеи ин силсила будааст ва тамосу 

иртибот миѐни Арабистону Эрон дар давраи билофасл пеш аз ислом 

бисѐр наздик будааст ва мамлакати мутамарказ дар перомуни Њира, 

воќеъ ба рўйи Фурот, муддатњои мадид зери нуфузи Эрон ќарор дошт ва 

яке аз ќонунњои фарњангии эронї дар миѐни аъроб буд» [60, с. 32].  

Њангоми антропонимњои эронии Ќуръон гуфтан мо номњоеро дар 

назар дорем, ки онњо дар заминаи забонњои эронї ба вуљуд омадаанд. 

Профессор А. В. Суперанская номњои њиндуаврупоиро аз рўйи сохташон 

ба се навъ тасниф мекунад: 1) номњои мураккаб (масалан, санскритї 

Ashva–pati «шоњи аспон»); 2) номњои мураккаби ихтисоршуда, ки дар 

онњо пасвандњои махсус илова гардидаанд (масалан, санскритї Ashva-la); 

3) номњои аппелятивї, яъне исмњои љинс ѐ исмњои ом, ки ба сифати 

номњои шахсї истифода шудаанд (санскритї Muika «муш»). Навъњои 

мазкур аз оѓози давраи таърихї то кунун дар 9 гурўњи забонњои 

њиндуаврупої: њиндї, эронї, юнонї, келтї, иллирї, фракї, олмонї, 

славянї, балтикї идома доранд [114, с. 63].  

Зимни таснифоти номњои эронии Ќуръон бо исмњое вомехўрем, ки 

ќолабњои номбурда барои онњо тангї мекунанд. Масалан, Озар [Āzar], 

Нимрўд [Nimrud], Њомон [Hāmān] ва ѓайра. Бинобар ин, њангоми тањлил 

ва гурўњбандии номњои эронии Ќуръон зарурати васеъ намудани 

таснифоти мазкур ба миѐн омад.  

Забоншинос Ализода мегўяд: «Таъсири забони форсї пеш аз 

ислом дар забонњои дигар, ба вижа забони арабї, чашмрас будааст, зеро 

давлати Сосонї дар Шарќ ягона давлати мутамаддин будааст, ки 

миллатњои дигар, аз љумла, сокинони Љазират-ул-араб бо назари тањсин 

ва эъљоб ба он менигаристанд» [147, с. 14]. Ин нуктаро бояд тазаккур 
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дод, ки забони форсии миѐна дар бой гардидани фонди луѓавии забони 

арабї пеш аз Ислом сањми чашмрасе расонидааст. Таъсири иќтибосоти 

форсие, ки ба фонди луѓавии забони арабї расидааст, асосан, лексикаи 

марбут ба тамаддун ва њаѐти шањрнишинї, асбобу анљоми хона, номи 

асбобњои њунармандї, маснуоти њунармандї, сангњои ќимматбањо ва 

маъданњо, доруворї ва воситањои хобовар будааст [191, с. 16].  

Дар забони арабї баъзе аз калимањои форсии тољикие вуљуд 

доранд, ки дар шакли њозираи худ чунон дар арабї њаллу фасл 

гардидаанд, ки маънои аслии пештараи худро то дараљае гум кардаанд, 

мисли «устоз»-устод, «барномаљ»-барнома, «бўстон»-боѓ, «дарвеш»-

дарвеш, «девон»-девони ашъор, «дастур»-дастур, «аскар»-лашкар, 

«мењраљон»-мењргон, «майдон»-майдон.  

Як тасаввуроти нодурусте, ки баъзан дар байни мардум ва њатто 

дар миѐни ањли тањќиќ густариш дорад, ин аст, ки гумон меравад, 

калимањои форсии дар арабї вуљуддошта пас аз густариши Ислом ба 

забони арабї ворид гардидаанд. Дар њоле воќеият ба ин сурат нест.  

Бисѐре аз калимањои форсии тољикї њанўз аз даврони давлати 

Њахоманишињо, ки зиѐда аз 27 давлати Ховари Миѐна ва Наздикро 

муттањид мекард ва баъзе аз кишварњои арабї низ дар дохили ин 

императорї буданд, ба забони арабї дохил шудаанд [4, с. 76]. профессор 

С. Сулаймонов оид ба таъсири мутаќобилаи забонњои форсии тољикї ва 

арабї чунин аќида дорад: «Забони форсии миѐна аз он ќабил забонњо 

буд, ки бо иќтибосоти худ фонди луѓавии забони арабиро бой гардонд, 

чуноне забони арабї низ баъди пањншавии Ислом дар Эрон, Афѓонистон 

ва Осиѐи Миѐна таркиби луѓавии забони форсиро ѓанї кард» [60, с. 37].  

Њамин тавр, антропонимњои эронии Ќуръонро аз рўйи сохташон 

танњо ба гурўњи антропонимњои сода тасниф намудан ба маќсад мувофиќ 

аст.  

Ин навъи номњои шахс дар низоми антропонимњои эронии 

Ќуръон аз лињози теъдод ќисми камтареро ташкил медињанд.  
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Озар [Āzar]: «Озар» [Āzar] дар Таврот ба номи «Торињ» [Tārih] ѐ 

«Торих» [Tārikh] зикр шудааст. Дар бораи он, ки «Торињ» [Tārih] чи гуна 

ба «Озар» [Āzar] мубаддал шудааст, андешањои мухталифе вуљуд дорад. 

Баъзе вожаи «Озар» [Āzar]-ро номи форсї ќаламдод кардаанд, чун тибќи 

ривоѐт Иброњим дар Бобил мезистааст. Ин номи Бобилї ѐ ориѐї 

мебошад. Чунин гуфтае дар китоби «Лисон-ул-араб» ва бештари 

китобњои луѓат зикр шудааст. Забоншиносони дигар вожаи «озар»-ро 

баргирифта, аз «одар»-и форсї ва «Иброњим»-ро баргирифта аз 

«Бањром»-и форсї донистаанд.  

Озар < ав. Ātr, ф. r. ва ф. м. Ātar//Otur//Odar, ф. н. Ozar «оташ», 

«ахгар». Дар «Авасто» худои њаќиќат ва писари Ањурамаздо. Дар форсии 

ќадим ва миѐна љузъи аввaли аксари номњои мураккабро ташкил 

кардааст: Ātarхrah, Ātarden, Ātarvaхš, Ātarpāta//Ātarbod. Номи муаллифи 

«Динкард» (Занд-Окосия)–Отур Фарн Баѓ Фархзотон (Фаррухзод). Дар 

навоњї шакли содаи он-Озарињо дар истеъмол аст, Ātarхrah, Ātarden, 

Ātarvaхš, Ātarpāta//Ātarbād [80, с. 124].  

Дар «Фарњанги забони тољикї» вожаи «озар»-ро: «сўзу гудоз», 

«дард», «ѓам», «дар озар афтодан» «ба азобу уќубат гирифтор шудан», 

«дар ѓами чизе сўхтан», «оташи муќаддас, ки дар болои он оташкада 

месохтаанд», «оташкада» (дар Эрони ќадим њафт оташкадаи машњур 

будааст, ки њар яке аз онњо ба яке аз њафт сайѐра нисбат дода шуда ва њар 

як номи махсус доштаанд), озари Барзин (ѐ Озарбарзин) оташкадаи 

шашум, Озари Бањром (ѐ Озарбањром) оташкадаи сейум; Озари Зардушт 

(ѐ Зардхушт) оташкадаи њафтум, озари Мењр (ѐ Озармењр) оташкадаи 

якум; озари нут (ѐ Озарнуш) оташкадаи дуюм; озари оин (ѐ Озароин) 

оташкадаи чорум; озари Хурдод (ѐ Харрод, Хурин) оташкадаи панљум, 

номи падари Иброњими пайѓамбар, ки бутгар ва њайкалтарош буд», 

маънидод мекунанд [163, с. 903]. Инчунин, илова мекунанд, ки «Озар 

номи моњи нуњуми соли шамсї, ки ба 22 ноябр-21 декабри соли милодї 

рост меояд, Озармоњ, номи рўзи нуњуми њар моњи солшумории шамсї, ки 
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мувофиќи расми форсњо агар номи рўз бо номи моњ мутобиќат кунад, ин 

рўзро чашн мегирифтаанд ва гуѐ дар ин рўз нохун гирифтан, муй 

тарошидан манъ аст. Номи дигари «Озор», «шакли кўтоњкардашудаи 

Озарбойљон» ва ѓ. нек шуморида мешудааст [163, с. 903].  

Дар «Бурњони ќотеъ» оид ба вожаи «озар» [āzar] маънии зайл 

оварда шудааст: «Озар агарчї ин луѓат ба тољикї муфрад ва мураккаб 

бинобар машњур ба фатњи золи нуќтадор аст, лекин соњиби «Фарњанги 

Љањонгирї» ба замми золи нуќтадор (яъне озур) тасњењ карда ва шарњи 

бисѐр тулонї бар он навиштааст. Муљмалан ба маънии оташ аст, ки ба 

арабї нор хонанд. Ва номи фириштае низ њаст, ки муваккали офтоб аст. 

Ва киноя аз ишќ њам њаст [155, С. 45].  

Дар илова муаллифи «Бурњони ќотеъ» менависад: «Озар бар вазни 

модар мухаффафи озор аст ва амр ба озурда ва озор додан њам њаѐт ва ба 

маънии каљтабъ низ омадааст [155, С. 45].  

Њама андешањое, ки дар фавќ зикр гардид, ба њаќиќат наздиканд, 

аммо, ба андешаи мо, «Озар» [Āzar] ѐ «Алозар» [Alāzar] (дар Инљил: 

Илозар) аз љињати сохт сода буда, мансуби забони форсии тољикї аст. 

Вожаи «Озар» [Āzar] сиѓаи амрии феъл буда, аз вожаи «озор» гирифта, ба 

маънои «озурдан» аст. Инчунин, вожаи «озар» ба маънои «аспе, ки ду 

рони сафед дорад» ва «ду пои пешаш сафед аст» меояд.  

Фирдавс [Firdavs]: Инчунин, дар шакли муродифи Фирдавс низ 

истифода шудааст, ки аз ав. pairi. Daēza-девори санг пўшида, нарда, 

гирдогирд‛, ф. ќ. pari-daida–‚ боѓи ороишї, мамнуъгоњ [132, с. 75] 

гирифта шуда, рус. парадиз дар форси имрўза дар шакли زیالپ–поли/(е)з 

истифода мегардад «ки Фирдавс (-и барин)-ро ба мерос баранд; онњо он 

љо бошандаи љовиданд» [17, с. 11] 

Њамин тавр, дар заминаи тањлили номвожањои форсии тољикии 

Ќуръон ба хулосае омадан мумкин аст, ки доираи истифода ва теъдоди 

вожањои форсии тољикии баромади тољикидошта (форсидошта) дар 

Ќуръон 53 адад буда, антропоними форсї-тољикии Ќуръон хеле мањдуд 

ва кам ба назар расида, танњо аз 3 адад аст.  
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1. 3. 3. Антропонимњои яњудии Ќуръон 

Антропонимњои яњудї падидаю зуњуроти тамоман дигар аст. Асос 

ва заминаи онро номњое ташкил мекарданд, ки дар китоби Инљил зикр 

шуда буданд, бидуни мансубияти этникии онњо, на фаќат яњудињо, балки 

мисрињо, шомињо, оромињо дар шаклњои махсус истифода менамоянд. 

Дар ин асосу замина номњои дигари юнонї, лотинї ва дигар номњои 

Инљил низ ташаккул ѐфтаанд, ки њама ваќт њамгуна будаанд. Нињоят, 

антропонимњои нави яњудї, яъне номњои фидоиѐну шањидони муќаддас, 

афзалан лотинї буданд, (аксаран, ѓайриклассикї ва нав ташаккулѐфта) 

ва юнонї, њамчунин келтї, аз асри V ва олмонї, дигар номњо низ лотинї 

буданд.  

Номњои яњудї тавассути забони арабї ва дини Ислом ба забони 

тољикї ва забонњои дигари халќњои мусулмон роњ ѐфтаанд. Ин номњо 

хусусияти динї доранд. «Номњои динии яњудї–менависад А. С. 

Суперанская,–аксар ваќт дар намуди љумла бо ифодаи мубтадо, яъне 

истилоњи ифодакунандаи «Худо»-il, el, l, io сурат мегиранд: Иоани-«бог 

благоволит-Худо илтифот мекунад», Рафаил-«шифои Худо», «Измаил»-

«Худо мешунавад», Данаил-«Худои ман довар», Иля-«Худои ман Яхѐ» 

[114, с. 32-33].  

Дар Ќуръон номњои зерини яњудї омадааст: 

а) номњое, ки дар охирашон патроними «il» (Худо) дида мешавад: б) 

номњои яњудие, ки сохташон гуногун аст ва ѓ. ки шумораашон ба 24 адад 

мерасад.  

Љадвали 8:антропонимњои яњудї 

№ ном тољикї ном 
арабї 

транскрипсия љинс Сохт забон 

1 Исрофил اسرافٌل Isrāfil мард Сода яњудї 

2 Исмоил  اسماعٌل Ismāil мард Сода яњудї 

3 Љабраил جبرٌل Ĵabrail мард Сода яњудї 

4 Иброњим ابراهٌم Ibrāhim мард Сода яњудї 

5 Юнус ٌونوس Yunus мард Сода яњудї 
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6 Илѐс الٌاس Ilyas мард Сода яњудї 

7 Исо عسى Isā мард Сода яњудї 

8 Марям مرٌم Maryam мард Сода яњудї 

9 Масењ مسٌح Maseh мард Сода яњудї 

10 Мусо موسى Musā мард Сода яњудї 

11 Њорун هارون Hārun мард Сода яњудї 

12 Довуд داود Dāvud мард Сода яњудї 

13 Сулаймон سلٌمان Sulaymān мард Сода яњудї 

14 Закариѐ زكرٌا Zakariyā мард Сода яњудї 

15 Яњѐ ٌحٌا Yahyā мард Сода яњудї 

16 Ќорун قارون Qārun мард Сода яњудї 

17 Имрон امران Imrān мард Сода яњудї 

18 Яъќуб ٌعقوب Ya`qub мард Сода яњудї 

19 Юсуф ٌوسوف Yusuf мард Сода яњудї 

20 Одам  ادم Ādam мард Сода яњудї 

21 Айюб اٌوب Ayyub мард Сода яњудї 

22 Толут طالوت Tālut мард Сода яњудї 

23 Љолут جالوت Ĵālut мард Сода яњудї 

24 Исњоќ اسحاق Ishāg мард Сода яњудї 

Аксари номњои динии яњудї, ки дар китоби муќаддаси яњудиѐн 

Таврот вомехўранд, ќариб дар антропонимњои тамоми халќњои дунѐ 

дохил шудаанд.  

Антропонимњои яњудие, ки мо зимни љустуљўйи китоби осмонї 

ошкор кардем, Иброњим [Ibrāhim] аст. Иброњим [Ibrāhim]: дар 21 сураи 

Ќуръон дар атрофи мењварњои зер баррасї шудааст: Муљодилаи 

Иброњим [Ibrāhim] бо Озар [Āzar], душмании ў бо бутњо ва шикастани 

бутњо, достони ба оташ афкандани Иброњим [Ibrāhim] тавассути Намруд 

[Namrud] ва ѓ.  

Иброњим [Ibrāhim] номи ибрї ба маънои «падари олї», номи сураи 

чањордањуми Ќуръон буда, дорои 52 оят аст. Иброњим [Ibrāhim] аз 

паѐмбарони Бани Исроил, мулаќќаб бо «Халилуллоњ» [Khalilullāh], 

падари Исњоќ [Ishāg] ва Исмоил [Ismāil] аст, ки арабњо ва яњудиѐн худро 

аз насли он медонанд. Ин ном дар Ќуръон 69 маротиба зикр шудааст.  
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Иброњим [Ibrāhim] як номи ибрии мардона аст. Асли он 

«Аброњим» [Abrāhim] аст. Маънои «Аброњим» [Abrāhim] «аб»-падар ва 

«роњим» мењрубон буда, маънои луѓавиаш «падари мењрубон» аст. 

Муњаќќиќон зикр намудаанд, ки ин номро њазрати Иброњим дар 100 

солагиаш аз љониби фарзандонаш гирифтааст. Баъзе аз забоншиносон 

вожаи «Иброњим» [Ibrāhim]-ро баргирифта аз вожаи форсии «Бањром» 

[Bahrām] медонанд [77, с. 65].  

Эроншинос З. Г. Исаев мегўяд: «Номи Иброњим этимологияи 

бањсї дорад. Бо яке аз сарчашмањо ин вожа туркї буда, тарљумаи русиаш 

«падари халќњо» мебошад. Дар «Библия» вожаи «Иброњим» бо ду намуд 

зикр шудааст: «Авраам» ва «Абрахим» [85, с. 18]. Дар љойи дигар 

забоншинос Исаева вожаи Иброњимро мардона ва мансуби забони арабї 

донистааст. Ин вожа бо шаклњои Абрањам [Abraham], Авраам [Avraam], 

Иброњим [Ibrāhim] ва Иброим [Ibrāim] истифода мешавад.  

Сипас, номи «Абрањим» дар тасвирњои русї дар шакли 

«Иброхим» [Abrāhim] ва «Ибрагим» [Ibrāhim] ба вуљуд омадаанд. Ба 

назари забоншиносони рус «Ибрагим» [Ibrāhim] дар забонњои ќадимаи 

аврупої дар шакли «Авраам» [Avraam]–«падари миллат», бо забони тарї 

«паѐмбар» истифода шудааст.  

Т. З. Козырева мегўяд: «Ибрагим ба арабї «اِبراهين»-шакли номи 

«Авраам»-ро мегирад, ки маънои «падари олї»-ро мефањмонад [87, с. 

254]  

Иброњим [Ibrāhim] дар китоби «Библия» дар шакли «Абром» 

[Abrām] зикр гардидааст. Муњаќќиќ Ањмад Дидот дар китоби худ 

«Библия дар бораи Муњаммад чї мегўяд?» менависад: Тибќи китоби 

Библия, Иброњим пеш аз он ки Худованд номи ўро таѓйир дињад, Абром 

ном дошт [129, с. 217].  

Иброњим [Ibrāhim] яњудии ќадим–Abrham (падари тамоми халќњо), 

дар Таврот–Abram, дар англисї–Abraham, дар булѓорї–Аврам, дар 

русї–Авраам, Авраамий, дар немисї–Abraham, дар италявї–Abrahamo, 
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испанї–Abrahan, дар франсавї–Abrahan, дар арабї ِابراِهم, дар лотинї–

Abrahamus, дар Ќуръон бошад, ба шакли арабиаш омадааст [41, с. 120].  

Ба андешаи мо, «Иброњим», «Иброњм» ва «Иброњом» шаклњои 

гуногуни номи Иброњим аст, ки Иброњим кўњантарин номи ў аст. Дар 

бораи маънои вожаи «Иброњим» нахустин бахш «аб», «иб» ба маънои 

«падар» луѓати сомї аст. Њамчунин, дуюмин бахш, яъне «њим» ба 

маънои «дўст доштан», «баландмартаба» ва «олї донистан» маънидод 

мекунанд. «Падари олї» ва ѐ «Мутаолї» њамчунин маъное, ки барои 

«Аброњим» шакли гўйиши он «Аврањом» аст. «…ва чунон ки ба сўйи 

Иброњиму Исмоил ва Исњоќу Яъќуб, наберагонаш Исо ва Айюб ва Юнус 

ва Њоруну Сулаймон вањї фиристодем» [17, с. 163].  

Марям [Miryam]–Як исми байналмилалї аст, ки дар кишварњои 

мухталифи дунѐ барои номгузорї истифода мешавад. Марям дар 

забонњои мухталиф шаклњои мутафовите дорад. Масалан, дар яњудии 

ќадим-Miryām, дар лотинї–Maria, дар юнонї–Mariam, дар англисии 

ќадим–Maria, дар англисии љадид–Мэри дар Таврот–Marim буда, 

тахминан маъноњои зеринро дорад: «талхї», «муќобилият намудан» ва 

«хашмгин шудан». Муќоиса карда шавад: словакї, полякї-–Maria, 

сербї-хорватї–Maruja, Marija, булѓорї–Мария, русї-Мария, даниягї, 

норвегї–Marie, немисї, голландї–Maria, Marie, итолиѐвї, испанї, румї–

Mariaва франсузї–Mariy [106, с. 116].  

Аксари номњо ба њам мушобењанд. Њатто исмњои мушобењи 

духтарона Марлин [Mаrlin] ва Май-ро аз решаи Мерї [Mery] ѐ Марям 

[Miryam] медонанд. Марям [Miryam] номи сураи нуздањуми Ќуръон аст, 

ки дорои наваду њашт оят мебошад. Марям [Miryam] дар забони англисї 

«Maria» њам хонда мешавад ва дар воќеъ шакли лотинии Марям 

[Miryam] аст. Баъзе муътаќиданд, ки решаи вожаи «Марям» [Miryam] 

лотинї аст, ки баъдан тавассути забони оромї ба шакли «Mariam» ѐ 

«Maryam» даромадааст. Баъзеи дигар, решаи исми Марямро ибрї 

медонанд (чун номи модари њазрати Исо аст), ки «Maryam» навишта 

мешавад.  
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Марям [Miryam] дар забони форсї илова бар ин ки ѐдовари 

њазрати Марям [Miryam] аст, номи гуле мебошад, сафед, хўшрангу 

хушбўй ва дорои атри бардавом. Инчунин, номи гиѐњест, барои зиннат 

додан, ки аз хонаводаи савсан аст. Баъзе олимон муътаќиданд, ки Марям 

[Miryam] аз решаи Мри-»Mri» ѐ Мр-»mr» аз забони мисрї гирифта 

шудааст, ки маънои «мањбуб» ва «ишќ»-ро дорад. Дар забони ибрї 

маънои ќатъї барои вожаи «Марям» [Miryam] зикр нашудааст. Маънои 

«дарѐи талхе», «дарѐи ѓам», «саркаш», «орзу барои бача» барои исми 

Марям ривоят шудааст. Бо далели зикри номи Марям [Miryam] дар 

Ќуръон баъзењо решаи номи Марямро арабї медонанд [186, с. 123]. 

Марямро бо вожањои «Море» [Māre], «Мире» [Mire], «Мирѐм» [Miryām], 

«Морѐ» [Māre] ва «Морѐно» [Māryānā] низ зиѐд ном мебаранд.  

Дар Ќуръон 31 маротиба номи Марям зикр шудааст. «Эй Марям, 

ба дурустї, ки Худо туро ба файзе аз [љониби] Худ башорат медињад, ки 

номи у Масењ-Исо писари Марям, дар дунѐ ва охират баобрў ва аз 

наздикардагон (-и Њазрати Иззат) аст» [17, с. 45].  

Довуд [Dāvud] аз љињати сохт сода буда, мансуби забони ибрї «וִד  «דָּ

ва ба маънои «мањбуб», «дўстдошта» меояд. Довуд [Dāvud] дар Ќуръон 

16 маротиба зикр ѐфтааст.  

Вожаи Довуд ба забонњои гуногуни дунѐ шакли навишт ва 

талаффузњои мухталифро доро буда, дучори ковишњои забонї 

гардидааст: абхазї «Daut», ба озорбойљонї «Davud/Davut», ба албанї 

«Davidi», ба англисї «David», ба арабї «داؤود 

(Da'ud/Da'oud/Da'wud/Da'wood/, ба арманї «Դավիթ (Davítʰ)», ба 

беларусї «Давыд», ба боснї «Davud/Dawud/Daud/Daut», ба каталанї 

«David», ба корнигї «Daveth», ба чеченї «David», ба эстонї «Taavet», ба 

финигї «Taavetti», ба франсузї «David», ба голисї «Davide», ба грузинї 

«დავით (Davitʰ)», ба гресенї «Δαβίδ/Δασίδ/Δασείδ», ба ивритї «וִד  דויד, דָּ

(David)», ба венгерї «Dávid», ба исланї «Davíð», ба ирланї 

«Dáibhídh/Dáibhead/Daithí», ба итоляавї «Davide», ба япониягї «デイビ
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ッド (Deividdo)», ба ќазоќї «Дәуіт (Däuit)», ба кореягї «데빗, 데이빗, 

데이비드», ба лотинї «David», ба лотишї «Dāvids/Dāvis», ба литовї 

«Davidas/Davydas/Dovydas», ба чинї «戴维 (Dài-wéi), 大卫(Dà-wèi)», ба 

англисї «Davij/Davi/Dav», ба маорї «Rāwiri», ба форсї «داوود (Davud)», ба 

аолиягї «Dawid», ба португалї «Davi/David», ба руминї «David», ба 

шотландї «Dàibheid/Dàibhidh», ба сербиягї «Давид (David)», ба славянї 

«Dávid/David», ба испанї «David», ба туркї «Davut/Davud/Dâvud», ба 

туркманї «Dawut», бо забони украинї «Давид/Dafydd/Dewi/Dai (Davyd)» 

ва ба ирдишї «דוד (Dóvid)» [129, с. 213].  

Ба анешаи мо, антропоними Довуд [Dāvud] аз љињати сохт сода 

буда, маънояш «мањбуб» мебошад.  

Одам [Ādam]. Антропоними дигаре, ки зимни тањќиќ дар Ќуръон 

ошкор гардид, ин антропоними Одам [Ādam] аст. Вожаи одам аз љињати 

сохт сода буда, мансуби забони яњудї аст. Одам мувофиќи асотири 

Таврот аввалин инсон, ки Худо ўро аз гил офаридааст ва бо васвасаи 

Шайтон аз гандуми мамнуъ хўрда, бо љуфташ Њавво аз бињишт ронда 

шудааст. Падари Одамиѐн, Абулбашар, Одамизод, инсон ва ѓ. Ин 

антропоним ба чанд маънї дар фарњангњо омадааст: Исми мазкур дар 

«Фарњанги тафсирии забони тољикї» чунин шарњ ѐфтааст: «асмар», 

«сиѐњранг», «гандумгун», «мардум», «халоиќ», «навкар», «хизматгор», 

«шахс», «кас», «башар», «инсон», «Одамизод», «њазрати Одам», «ҷуфти 

Ҳавво», Исми машњури асотирї ва динї, нахустинсон, Абулбашар, 

њазрати Одам, ҷуфти Ҳавво. Дар сурањои «Баќара», «Аъроф», «Анбиѐ», 

«Њиљр», «Тоњо», «Сод, Кањф» аз мавзуоти зер сухан ба миѐн омадааст: 

Офариниши Одам, саљдаи фариштагон ва саљда накардани Иблис, фиреб 

додани Одам тавассути Иблис ва ронда шудан аз бињишт, тавбаи Одам 

ва ѓ. [166, с. 18].  

Ба забони ибрї вожаи «Одам» ба маънои «хоку замин» меояд. 

Гарчи решаи ин вожаро аз забонњои сомї медонанд, вале ба боварии 
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баъзе пажўњишгарон ин шакли таѓйирѐфтаи вожаи «овтомой» дар 

забони «сонскрит» (аз забонњои њиндуаврупої) ба маънои «инсон» аст. 

Баъзеи дигар онро баргирифта аз вожаи аврупойии «отам» медонанд [85, 

с. 15].  

Ин вожа дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» «Одамизод, 

инсон, башар; кас, шахс; хизматгор, навкар, халоиќ, мардум; одам 

шудан» маънидод шудааст [166, с. 18].  

Дар фарњанги тафсирии «Ѓиѐс-ул-луѓот»-и Муњаммад Ѓиѐсуддин 

калимаи «одам» чунин маънидод шудааст: Одам ба маънии шутури 

сафед ва оњуи сафед, ки бар пушташ хатњои сиѐњ бошад, низ омадааст [25, 

с. 21]. «Ба дурустї ки Худо Одам ва Нўњ ва касони Иброњим ва касони 

Имронро бар оламиѐн баргузид» [17, с. 33].  

Ба андешаи мо, вожаи «Одам» аз решаи «адм» гирифта шудааст, ки 

ба маънои «чизњое аст, ки ба ѓизо ва нон изофа мешавад», то матбуъ ва 

лазиз шавад, осуда ва раиси ќавм ѐ хонавода, машњур ва маъруф, ботини 

ашѐ. Вожаи «Одам» бар хилофи вожањои «инс» ва «башар», ки арабианд. 

Одам вожаи ибрї буда, ба маънои «хок» аст. Вожаи Одам мавриди 

истифодаи фарох дошта, анќариб дар њамаи забонњо дар шакли аљамии 

худ мавриди корбурд ќарор дорад. Ин вожа дар забонњои мухталиф 

шакли овозии худро таѓйир додааст: русї–Адам; юнонї–Ἀδάμ, англисї–

немисї–Adam; ибронї–  ם דא, [Адам]; туркї–Adam ва ѓ.  

Айюб [Ayub]: Ин антропоним дар Ќуръон чањор маротиба дар 

сурањои «Нисо», «Анъон», «Анбиѐ» ва «Сод» зикр ѐфтааст. Айюб [Ayub] 

аз љињати сохт сода буда, дар луѓату фарњангњои муътамад ба маъноњои 

мухталиф зикр гардидааст. Ба андешаи мо, вожаи «Айюб» дар луѓати 

ибрї (яњудї) [וִד   .ба маънои «бозгашткунанда» аст [דָּ

Айюб ба ибрї [ִאּיֹוב], забони русї Иов, Иуд, Ийов בֹוּיֹוּיא ва ба 

христианї Иов ба туркї [Eyüp] ба маънои «баргашт ба сўи Худо» аст. 

Аввалин маротиба ин ном дар шакли «Тустњазќиѐ» ном бурда шудааст. 

Айюб номест ибрї, ки «Айбуб» ѐ «Юбоб» низ хонда шудааст. Вожаи 

Айюбро баъзе эњтимол баргирифта аз решаи «Айбуб» ба маънои «гиря» 
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ѐ аз «Айбат» ба маънои «надба» доштаанд. Баъзе шорењони Таврот онро 

дар асл арабї ва тарљумашуда ба ибрї медонанд. Ин вожа ба «айб» ба 

арабї ба маънои «бозгашткунанда ба сўйи Худо» наздик аст.  

Айюб [Ayub] дар арабї танвин [ан, ин ва ун ] нагирифтааст, ин 

бењтарин далели ѓайриарабї будани ин ном аст. Аюб номи паѐмбаре аст, 

ки ба сабри бисѐраш ба сахтињо машњур аст. «…ва чунон, ки ба сўйи 

Иброњим ва Исмоил ва Исњоќ ва Яъќуб ва наберагонаш ва Исо ва Айюб 

ва Юнус ва Њорун ва Сулаймон вањйї фиристодем ва чунон ки ба Довуд 

Забурро додем» [17, с. 163].  

Яъќуб [Ya`qub]. Номи мардонаи ибрї аст, ба маънои «он ки 

пошнаро мегирад». Аммо дар луѓатномаи «Дењхудо» ва чанд 

луѓатномањои форсї ва низ луѓатномаи «Лисон-ул-араб» ба маънои 

«кабки нар» низ омадааст. Номи писари Исњоќ ва падари Юсуф аст. Ин 

ном ба сурат «Жокуб», «Њокуб», «Ёкуб», «Љокуб», «Љак» ва ѓайра ба кор 

рафтааст. Шакли љамъаш «яъоќиб» [129, с. 54].  

Яъќубро ањли Инљил ба номи Исроил [Isrāil] мешиносанд, ки ба 

забони ибрї ва ѐ яњудии ќадим маънои «руњуллоњ»-ро дорад. Номи 

дигари Яъќуб [Ya`qub] Исроил [Isrāil] аст ва Банї Исроил аз њамин ном 

гирифта шудааст.  

Яъќуб [Ya`qub] ба забони ибрї יֲַעקֹב буда, ба сурати «Жокуб» 

[Ţāqub], «Њокуб» [Hāqub], «Ёкуб» [Ya`qub], «Љак» [Ĵāk] ва дигар вожањо 

ба кор рафта, дар назди яњудиѐн, мусалмонон ва масењиѐн бо номи 

«Халифаллоњ» ѐ «Халифаи Худо» маъруф аст. Дар Ќуръон бо номи 

Яъќуб [Ya`qub] 14 маротиба ва лаќаби Исроил [Isrāil] як маротиба ѐд 

шудааст.  

Номи Яъќуб [Ya`qub] дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» 

вожаи арабї муаррифї шудааст [166, с. 693]. 

Дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» ин антропоним чунин шарњ дода шудааст: 

«Яъќуб [Ya’qub]–кабки нар ва номи набї алайњиссалом, ки падари Юсуф 

[Yusuf] алайњиссалом буданд ва ин лафз арабї нест, ибронист ва номи 

имом Абуюсуф [Abuyusuf], ки шогирди Имоми Аъзам [Imāmi A’zam] 
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Абуњанифа [Abuhanifa] буд ва номи марде имом ва муљтањиди мазњаби 

насоро [аз «Кашф» ва «Бурњон» ва «Сурох» ва ѓайри он] [25, с.12]. «Ва 

чунон ки ба сўйи Иброњим ва Исмоил ва Исњоќ ва Яъќуб ва наберагонаш 

ва Исо ва Айюб ва Юнус ва Њорун ва Сулаймон вањйї фиристодем…» 

[17, с.163]. 

Ба андешаи мо, ин номвожа ибрї буда, маънояш «љойгузини 

макони касе» аст.  

Исмоил [Ismā'il]. Ин антропоним мансуби забони яњудї буда, аз 

љињати сохт таърихан мураккаб аст, зеро аз вожаи «Исмо» ѐ «асмо» ва 

пасванди «ил» таркиб ѐфтааст. Аммо дар айни замон дар забони тољикї 

аз рўйи сохт сода ќабул шудааст. Исмоил [ֵעאל מָּ  мансуби забони ибрї [יִשְׁ

буда, ба маънои «Худо ўро шунид» аст. Исмоил ба забони англисї 

«Ishmael» дар асл «Яшимъил» аст. Исмоил ба маънои «ясмаъуллоњ» 

[Худоро мешунавад] низ маънидод шудааст. Сабаби номгузориашро 

исломшиносон мегўянд, ки ваќте, ки Њољар њангоми таваллуди Исмоил 

шаш маротиба байни Сафо ва Марва давр зад, об наѐфт то ташнагии 

Исмоилро шиканад, њафтумин маротиба дуо кард ва об пайдо шуд ва 

гуфт, ки «Худо дуоямро шунид» ва ба хотири шукраш писарашро 

Исмоил номид, то дар ѐд дошта бошад, ки чї гуна Худованд фарѐдашро, 

њангоме ки ба Ў нидо кард, шунид. Исми Исмоил ба исми «Шамуил» 

бисѐр наздик аст ва ихтилофи он дар сарфи феъли «самаъа», яъне 

«шамаъа»–и ибрї аст [30, с.154] 

Дар забони арабї вожаи «исмо» ба маънои «шунидан» буда, 

вожаи «ил» дар сарчашмањо бо забони сомї номи Њаќ таоллоњ; ба туркї 

ба маънии сол; дар арабї ба маънии «гавазн» ва «бўзи кўњї» маънидод 

шудааст. Агар дар асоси шарњи алоњидаи љузъњо ва ба инобат гирифтани 

хусусияти асосии вожа [Азроил] тањлилро љамъбаст намоем, тахминан 

чунин хулоса баровардан мумкин аст: «бандаи Худо», «онеро, ки 

Худованд халќ намудааст».  

Вожаи «Ил» бештар дар забони ибрї дида мешавад. Дар забони 

аккодї вожаи «ил» вожаи одї барои истифодаи номи Худо аст. Вожаи 
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«Ил» ба унвони бахше аз исмњои хос ба шумор меравад. «Ил» дар забони 

ибрї њам ба шакли муфрад «El» ва њам ба шакли љамъ «Elyon» истифода 

мешавад. Масалан, «El hay» [Парвардигори Баланд], «El Hai» (Худои 

Зинда), «El ‘Olam» (Худои Олам), «El Shaddai» (Худои Ќодир), «El 

Gibbor» (Худои Тавоно), «El Elohe» (Худои Исроил), «El Ro’I» (Худои 

Басир) истифода шудааст. Илова бар ин њамчунин дар сифоти 

«Љабраил» (Ќудрати Худо), «Микоил» «Шабењи Худо», «Рафоил» 

(Дармони Худованд), «Доноил» (Худованд довари ман аст), «Азроил» 

(Касе, ки бо Худо ситезаљўї мекунад), «Моноил» (Худо бо мост) 

корбурди мушобењ дорад [77, с. 165-167].  

Њорун [Hārun]: антропоними дигаре, ки дар Ќуръон корбурд 

дорад, ин «Њорун» [Hārun] аст. Њорун [Hārun] дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» ба 

маънои «номи пайѓамбаре, ки бародари калони Мусо алайњиссалом 

буданд ва номи халифаи Баѓдод, ки ўро Њоруни Рашид мегуфтанд, ба 

маънии ќосид, пайк, наќиб ва посбон» омадааст [152, с. 379].  

Дар «Фарњанги забони тољикї» барои ин вожа чунин маъно 

оварда шудааст: Њорун–«посбон», «нигањдор» «ќосид», «пайк», «номи 

бародари бузурги Мусои пайѓамбар» [163, с. 753].  

Ба андешаи мо, Њорун дар ибрии ќадим ба маънои «шоње, ки 

зангўла ба тан мебаст, то роњдорон монеи он нашаванд», «нигањбон», 

«посбон», дар Таврот ба маънои «кўњнишин» омадааст. Њорун 

«фурўмондагї» ва «њайрат» буда, аммо ин луѓати аљамї аст, форсї нест. 

Ин антропоним дар Ќуръон 20 маротиба зикр гардидааст. «Ва 

пайѓомбарони пас аз вай вањй фиристодем ва чунон ки ба сўйи Иброњим 

ва Исмоил ва Исњоќ ва Яъќуб ва наберагонаш ва Исо ва Айюб ва Юнус 

ва Њорун ва Сулаймон вањй фиристодем» [17, с. 163].  

Њамин тариќ, дар асоси маъхазњо ва сарчашмањои забоншиносї 

ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки вожаи Њорун ба гурўњи вожањои 

ибрї [яњудї] шомил буда, маънои «посбон», «нигањдор» «ќосид», «пайк»-

ро дорад.  
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Сулаймон [Sulaimān]. Дар Ќуръон дар сурањои «Баќара», «Нисо», 

«Анъом», «Анбиѐ», «Намл», «Сабо» ва сураи «Сод», дар маљмуъ 18 

маротиба зикр шудааст. Сулаймон ба ибрї «Шулуму» [ֹלמֹה  ба арабї ,[שְׁ

Сулаймон [سلٌمان], ба англисї Соломон талаффуз мешавад. Номи 

Сулаймон дар забони сомї ба маънои «оштї» маънидод шудааст. 

Сулаймон њамчун сарватманд ва паѐмбар дар китобњои Таврот ва 

Ќуръон зикр шудааст [177, с. 165-167].  

Ба андешаи мо, Сулаймон мансуби забони ибрї буда, ба маънои 

«пур аз саломатї» аст. Инчунин, Сулаймон номи ду кўње аст, дар љанубу 

шарќии Афѓонистон. Доманаи кўњи Сулаймон маскани паштуњо аст. 

Илѐс [Ilyās] Мансуби забони ибрї буда, ба ибрї «Илѐњ» אליהו, ба 

маънои «Аллоњ Худои ман аст» меояд ва дар Ќуръон бо номњои «Илѐс» 

[Ilyās] ва «Илѐсин» [Ilyāsin] зикр шудааст. Илѐс [Ilyās] ба англисї «Elias» ѐ 

«Elijah» паѐмбари Бани Исроил аст. Илѐс [Ilyās] лафзи аљамї аст [81, с. 

14].  

 Илѐс [Ilyās] дар Ќуръон як маротиба дар сураи Анъом ва ду 

маротиба дар сура Соффот дар маљмуъ 3 маротиба зикр гардидааст. Ба 

андешаи мо, вожаи «Илѐс» [Ilyās] мураккаб буда, аз љузъи «ил» ва «ѐс» 

таркиб ѐфтаанд. Вожаи «Ил» дар сарчашмањо бо забони сомї номи Њаќ 

таоллоњ; ба туркї ба маънии сол; дар арабї ба маънии «гавазн» ва «бўзи 

кўњї» маънидод шудааст. Агар дар асоси шарњи алоњидаи љузъњо ва ба 

инобат гирифтани хусусияти асосии вожа [Илѐс] тањлилро љамъбаст 

намоем, тахминан чунин хулоса баровардан ба маќсад мувофиќ аст: 

бандаи худо, онеро, ки худованд халќ намудааст.  

Ёс [Yās]: Забоншинос С. Абодуллоева менависад, ки «ѐс» як номи 

духтаронаи сода буда, мансуби забони форсї аст. Маънои вожаи «ѐс», 

«бемуродї», «њирмон», «дилсардї», «дилшикастагї», «сархўрдї», 

«ноумедї», «нокомї», «номуродї» ва «навмедї» аст [181, с. 97].  

 Инчунин, вожаи Ёс [Yās], њамчун номи чашма дар ноҳияи Ванҷи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода шудааст. Илова бар ин, номи дењае дар 
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љамоати дењоти Ромити шањри Вањдат мебошад. Номвожаи ҷуғрофии 

мазкур аз нигоҳи сохт сода аст. Ба маънои мавзеи дар натиҷаи заҳмати 

зиѐд зиндагӣ бурдан мумкин аст, мебошад.  

Ба назари мо, вожаи «ѐс» ба маънои «гули сари сабад», «гули 

зиннатї, мансуб ба њазрати Зањро» низ меояд. Баъзе забоншиносон 

вожаи «ѐс»-ро мухаффафи «ѐсуман», яъне гулест сурху сафеду кабуд 

донистаанд. Инчунин, дарахтест барои зиннат додан, аз авлоди зайтун. 

Ин вожа ба маънои «гулдон» низ меояд. Дар китобњои гиѐњшиносї 

вожаи «ѐс»-ро дарахте медонанд, ки дар боѓњо кошта мешаваду 

баландиаш 2-3 метр мебошад. Асли ин гиѐњро аз Эрон дониста, аз ин 

макон интиќолашро ба тамоми нуќоти олам тасдиќ мекунанд. «Ба ростї, 

ки Илѐс аз фиристодагон буд» [17, с. 123] 

Имрон [Imrān]: ба забони ибрї [עמרם] «Ибром» [Ibrām] хонда 

шуда, ба маънои «ќавми Худои Таоллоњ» маънидод мешавад. Дар 

забони арабї дар шакли «Имрон» [Imrān] таѓйир ѐфтааст [35, с. 28].  

Имрон [imrān]//[Emrān] маънои «ободонї», «созандагї» ва «ободї»-

ро дорад. Имронро забоншиносон мансуби забони ибрї дониста, 

решаашро забони арабї унвон кардаанд. Имрон [Imrān] номи падари 

Марям ва номи сураи Ќуръон аст. Имрон [Imrān]–«ду остин», «ду 

гўштпора», «касе, ки замони дароз зист карда бошад», «касе, ки молу 

сарвати худро лозим медонад»-ро низ гўянд. Онро «амарон»-низ гўянд. Ин 

вожаро ба замми аввал ва фатњи дуюм талаффуз кунем, «ободонињо» 

мешавад. Форсиѐн онро бо сукун истеъмол намоянд, ба маънои «ободон»-

ро медињад [59, с. 180].  

Вожаи Имронро ба замми айн талаффуз кунем, «умрон» мешавад, 

дар забони арабї аз решаи «амара» ба маънои «ободї» ва «ободкорї» 

омонимии «харобкорї» аст, аммо «Имрон» ба касри айн вожаи ибрї ва 

номи шахсе ба номи «Имром» аст, ки њарфи «мим»-и онро забони арабї 

ба «нун» табдил кардааст. Имрон дар Таврот ба исми «Имром» мавриди 

истифода ќарор гирифтааст. Тибќи баррасии забоншиносон вожаи 



 

51 
 

«Имром» мураккаб аст, аз «им» ба маънои «ќавм» ва «ими», яъне «ќавми 

ман» дар ин маврид низ маќсуд аз «им» ќавм аст. «Ром» ба маънои 

«Худо» ва ѐ «олимаќому баландмартаба», ки «рома» ѐ «ромут» ифодаи 

баландмартабагї мекунад. Бинобар ин, маънои вожаи «Имром» «ќавми 

Худо» ѐ «ќавми баландмартаба» аст [62, с. 321].  

Нўњ [Nōh] аввалин пайѓамбари улулазм, ки дар Ќуръон барои ў 

умре тулонї зикр шудааст, нубувваташ 950 сол тўл кашид.  

Антропоними Нўњ [Nōh] аз љињати сохт сода буда, дар Ќуръон 43 

маротиба зикр шудааст. Достони он ба таври муфассал дар чандин сураи 

Ќуръон аз љумла: «Аъроф», «Њуд», «Муъминун», «Шуаро» ва «Ќамар» 

омадааст ва сураи мустаќиле дар Ќуръон бо номи сураи Нўњ [Nōh] вуљуд 

дорад.  

Вожаи Нўњ дар «Фарњанги тафсири забони тољикї» чунин шарњ 

дода шудааст: «Нуњ шумораи миќдорї буда, ададе, ки пеш аз дањ меояд, 

адади 9–нўњ гунбад, нўњ табаќаи осмон (аз рўйи аќидаи ќадимиѐн); нуњ 

фалак, нўњ табаќаи осмон, яъне њафт фалак ва фалаки њаштум, ки гўѐ 

бурљњои осмонї он љо ќарор доранд ва фалаки нуњум, ки охирин табаќаи 

осмон буда, фалакулафлок низ номида мешавад [166, с. 948].  

Нуњ–номи ин шахс Абдуѓаффор [Abdugaffār] буд, вале аз сабаби 

оне ки бисѐр ба њоли худ гиря мекард, онро Нуњ [Nōh] гуфтанд. Як сура 

бо номи он бахшида шудааст ва 114 ояти Ќуръон дар бораи он њарф 

мезанад. «Ба дурустї, ки Мо ба сўйи ту вањй фиристодем, чунонки ба 

сўйи Нуњ; ва пайѓомбарони пас аз вай вањй фиристодем» [17, с. 163].  

Хулоса, дар Ќуръон антропонимњои яњудї (номњои одамон) чун 

дигар онимњо дар тасвири воќеањо ва њаводиси он наќши намоѐн доранд. 

Њамчунин, мањз омўзиши ин ќабати антропонимї дар ошкор намудани 

арќоми таърихї ва ошкор намудани номвожањо кўмак расонида, барои 

рўйи кор овардани арќоми дурусти њаводиси таърихї ва дар забони 

меъѐр ворид намудани калимањои фаромўшшудаи китоб (архаизмњо) 

наќши асосиро адо намуданд.  
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1. 3. 4. Антропонимњои юнонї-румї 

 Дар Ќуръон як ќатор исмњои юнонї-румї мавриди корбаст ќарор 

гирифтаанд, ки онњо ба забони форсї-тољикї  бевосита аз забони юнонї 

дохил нашудаанд, балки ба василаи забони арабї ворид гардиданд.  

Исо [Isā]. Писари Марям, охирин паѐмбари Бани Исроил аст. 

Номаш Исо [Isā], лаќабаш Масењ [Maseh] ва кунияаш Ибни Марям 

мебошад. Исоро ба забони ибрї «Яшуъ» [Yašu`] ном мебаранд, ки 

маънояш «фариштаи наљот» мебошад. «Яшуъ» [Yašu`] дар Инљил ба 

номи «Ясуъ» [Yasu`] зикр ѐфтаст. Исо [Isā] яке аз пайѓамбарони улулазм 

аст ва номи ў дар Ќуръон ба ду унвон зикр шудааст: Ба унвони Исо [Isā] 

25 маротиба, ба унвони Масењ [Maseh] 10 маротиба. Бисѐрињо иддао 

доранд, ки тарзи аслии талаффузи номи Исо [Isā]-пайѓамбар низ аниќ 

маълум нест. Дар замонњои навишта шудани Китоби Муќаддас, онро 

шояд «Ёшуа» [Yāšua] ѐ «Ёњошуа» [Yāhāšua] талаффуз мекарданд, 

аниќашро њељ кас намедонад. Имрўз њам одамони дунѐ номи Исоро ба 

таври гуногун талаффуз мекунанд, дар њамон шакле, ки дар забонашон 

ќабул гаштааст. Онњо чунин шаклњои номи Исоро озодона истифода 

мебаранд, чунки аз тарзи талаффузи он дар асри I хабар надоранд «Ва 

чунон, ки ба сўйи Иброњим ва Исмоил ва Исњоќ ва Яъќуб ва 

наберагонаш ва Исо ва Айюб ва Юнус ва Њорун ва Сулаймон вањї 

фиристодем» [17, с. 163].  

Мусо [Musā]. Мусо [Musā] писари Имрон [Imrān] ва пайѓамбари 

яњудиѐн буд. Мувофиќи ривоятњои динї, ягона инсоне буд, ки дар кўњи 

Ќоф [Kōhi Qāf] бо Худо [Xudā] муколама доштааст. Дар баъзе фарњангњо 

калимаи «Мусо» [Musā] арабї гуфта шудааст. Масалан, дар «Фарњанги 

тафсирии забони тољикї» калимаи арабї ѐд шуда, ба ду маъно: 1. 

Устура, покуи сартарошї. 2. Номи паѐмбари ќавми яњуд омадааст [166, с. 

847].  

Мусо [Musā]: [ибрӣ: ה  забони қадимии: Моше] Мусо [Musā] ,מֹשֶׁ

писари Имрон [Imrān] ва пайѓамбари яњудиѐн буд.  



 

53 
 

Ба назари мо, Мусо–калимаи мураккаб буда, аз љузъи «му» ва «со», 

ки ба забони сурѐнї аввал ба маънии тобут ва дуюм об аст, зеро Ўро 

Фиръавн аз рўди Нил дар тобут ѐфта буд, з-ин сабаб ин исмро ба ў 

муносиб донистанд.  

Мусо дар дигар забонњо вобаста ба ќоидањои талаффузи онњо 

мавриди истеъмол ќарор дорад: рус. Моисей; ибр. השמ (Моше), араб.  م و

  .юн. ќадим. Mφζζής, лот, Moyses, яњ. Мош аст ,(Мусса) ىس

Дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» маънии калимаи «Мусо» [Musā] чунин аст: 

«Мусо дар арабї «устура», ки аз он мўйи cap тарошанд; ва номи 

паѐмбари маъруф алайњиссалом ба ин маънї лафзи «Мусо» мураккаб аст 

аз «му» ва «со», ки ба забони сурѐнї аввал ба маънии «тобут» ва сонї ба 

маънии «об» аст. Чун эшонро Фиръавн [Fir’avn] аз дарѐи Нил [Nil] дар 

тобут ѐфта буд, лињозо ба ин исм мусаммо шуданд (маънии аввал аз 

«Мунтахаб» ва маънии сонї аз рисолаи Абдулвосеъ) ва Сирешї дар 

«Шарњи Маќомоти Њарирї» навишта, ки ба забони ќибтї «му» ба 

маънии «об» [āb] ва «шо» [šā] (ба шини муъљама) ба маънии шаљар; чун 

эшонро дар об ќурби ашљор ѐфта буд, лињозо Мушо [Mušā] ном карданд. 

Баъдуњу муарраб карда, шини муъљамаро ба синни муњмала бадал 

сохтанд, ки ба таври асмои ноќисї «ѐї» ба «ѐ» навиштанд ва ба алиф 

хонданд» [25, с. 312]. Мусо ба забони ибрї «Мушињ», яъне 

«наљотдињанда» маънидод карда шудааст.  

Ќуръоншинос Абдуллоњи Ањмадиѐн менависад: «Мусо-мансуби 

забони ќибтї [забони ќадимаи мисриѐн] буда, аз решаи «Му–со» ва ѐ 

«Му-шо» гирифта маънои «му» «об» ва «со» њамон «шо» аст, ки маънои 

«дарахт» аст, пас «Мусо» ѐ «Мушо» ѐ «Муса» ба маънои «оби дарахт» ѐ 

«дороб» аст. Осия њамсари Фиръавн дар канори дарѐи Нил нишаста буд, 

ки чашмаш ба сабад ѐ сандуќчае, ки рўйи об мерафт, афтид ва ба 

сарбозон гуфт «мушо», яъне «обдарахт». Манзураш ин буд, ки ба об ва 

он дарахт нигоњ кунед ва инро бо аљала (саросемагї) гуфт, то сарбозон 

зуд обро бубинаду об онро набарад. Ин забон аз забонњои сомї аст, ки 

бо арабї аз як реша њастанд. Забони ќибтињои баъдї ба арабї табдил 
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шуд. Дар бисѐри забонњои дигар «Мусо» «Мушо» талаффуз мешавад. 

Гоњ дар форсї низ «син» ба «шин» мубаддал мешавад. Мусо дар 36 сура, 

420 оят ва дар маљмуъ 504 маротиба дар Ќуръон истифода шудааст [45, с. 

29] 

Ба андешаи мо, Мусо мансуби забони ибрї буда, аз решаи 

«Мушињ» ба маънои «наљотдињанда» меояд. «Ва он ваќт, ки бо Мусо 

чињил шаб меод муќаррар кардем; пас аз рафтани Мусо гусоларо 

[маъбуд] гирифтед; ва шумо ситамкор будед» [17, с. 51].  

Антропонимњои 

форсї-тољикї  

Антропонимњои 

яњудї 

Антропонимњои 

арабї 

Антропонимњои 

юнонї-румї 

4//1% 26//13% 165//84% 5//2% 

 

Диаграммаи №3 

 

 

1. 4. Теонимияи «Ќуъон» 

Як ќабати ономастикаро теонимия фаро мегирад, ки зери ин 

мафњум номи худоњо, олињањо, фариштањо фањмида шуда, дар маљмуъ ин 

номњоро теонимия мегўянд. Ба ибораи дигар, номи худоњоро дар илми 

ономастика бахши теонимия меомўзад.  

Мафњуми теонимия аз вожаи юнонии theos-Худо ва onim-ном 

сарчашма мегирад. Дар китоби осмонї–Ќуръон, шумораи Худоњо, ки 46-

номгуйро ташкил медињанд, ба ќайд гирифта шудааст: 
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Љадвали 9 

Вадд Vadd Яѓус Yağus Азфаш Afzaš Суво Suvāʹ Рашод Raššād 

Баъл Baʹl Уззо Uzzā Тоғут Tğāut Ҷинт Ĵint Яъуќ Zʹuq 

Лот Lāt Манот Mannāt Ансоб Anāb Раҷз Raĵz Наср Nasr 

Раљз Raĵz Озар Āzar       

 

Бояд гуфт, ки аз ибтидои роиљ гардидани санъати номгузорї 

бештари мардум ба фарзандони худ ва дар баъзан мамолики хориљ, 

инчунин, сарзамини Шарќ ба њайвоноти хонагї аз рўйи эътиќод ба касе 

ва ѐ чизе номњои хостаашонро мегузоштанд, ки ин анъана то кунун 

идома дорад. Дар давлатњои мусулмонї, махсусан, дар Тољикистон тайи 

солњои охир аз рўйи эътиќод ба Худованд, паѐмбарон ва асњоби эшон 

фарзандњои худро аз номи пайѐмбарон, асњоби эшон, инчунин, номњое, 

ки сифатњои Худовандро ифода менамоянд ва амсоли инњо, ки хеле 

густариш ѐфтаанд.  

Љадвали 10 

Алим Alim Яъќуб//Ёќуб Ya`qub Муњаммад Muhammad Билол Bilāl 

Ќањњор Qahhār Юсуф Yusuf Ањмад Ahmad Фотима Fātima 

Љаббор Ĵabbār Айюб Ayub Юнус Yunus Марям Maryam 

Исо Isā Мусо Muso Алї Ali   

Мафњуми «теонимия» дар баробари номи худоњо, инчунин, 

номњои фариштагон Љабраил [Ĵabrail], Ризвон [Rizvān], Накир [Nakir ], 

Мункар [Munkar], Микоил [Miкāil], Исрофил [Isrāfil] ва Азроил [Azrāil]-ро 

низ фаро мегирад, ки мо онњоро дар љойи дигар тибќи ривояту 

сарчашмањои мављуда шарњу тавзењ медињем.  

Чандомади теонимияи Ќуръон нишон дод, ки 35%-и онро номњои 

фариштањо ва 65%-и онро номи Худоњо ташкил медињад.  

Вожа, ки бори асосии маонии забонро бар дўш дорад, дар бештари 

маврид ба таѓйироту дигаргунї рў ба рў мешавад. Ба таъбири Л. П. 

Иванова: «Дигаргунї ва таѓйирпазирї дар ќисмати лексикаи забон 

метавонад њар панљ сол баъд сурат гирад, дар њоле ки бахши 
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синтаксисии забон дар тўли сад сол ба дигаргунї дучор мешавад» [47, с. 

218].  

Аз љумлаи вожањои бањсталаб дар забоншиносии тољик, ки то њанўз 

ба таври пурра баррасї нагаштаву дар робита ба он гуфтанињои зиѐде 

вуљуд дорад, вожаи Худо мебошад.  

Аз баррасињои матнњои осори гузашта бармеояд, ки вожаи Худо дар 

тўли таърихи зиѐда аз њазорсолаи худ ба таѓйироти овоии љиддї дучор 

гашта, аз мафњуми аслии худ, ки молик ва соњибро ифода мекард, дур 

шудааст. Ба ин тартиб корбурди маонии вожаи мазкур дар тўли асрњо 

мањдудтар гашт ва танњо ифодагари Яздон ва Аллоњ гардид.  

Бояд зикр намуд, ки калимаи Худо аз љониби донишмандони зерин: 

В. С. Расторгуева, Д. И. Эдельман, Х. А. Эльназарова, Р. Љўраев ва 

дигарон мавриди баррасї ќарор гирифтааст, вале то имрўз пажўњиши 

густардаву алоњида ва монографие дар ин љода анљом напазируфтааст.  

Аз баррасии этимологии ин вожа бармеояд, ки он аз форсї-тољикии 

ќадим Xvetos баромадааст (аваст. xvato-ayäo, пањл. Xvatäy, форс. xwadäy, 

xudäy, xudä, дар. тољ хuda) [35, с. 28]. ва маънии аслии он ба мафњуми 

динї алоќаманд набуда, соњиб ѐ молики макон, ашѐро ифода мекард. 

Варианти дигари ин вожа худованд бо каме таѓйири ової хованд маънии 

аслии худро то њол нигоњ дошта омадааст [35, с. 28].  

Гуфтан ба маврид аст, ки имрўз дар забони навишторї ва гуфтории 

тољик вожаи Худо дар алоњидагї танњо ифодагари Яздон мебошад, дар 

њоле ки дар сарчашмањои гузаштаи форсии тољикї калимаи мазкур бори 

маонии зиѐдеро бар дўш доштааст. Воќеан, тањлилу баррасии корбурди 

вожаи Худо аз як тараф, ба хотири муайян намудани сайри таърихии он 

буда, аз тарафи дигар, ишора ба калимасозии асримиѐнагии форсии 

тољикї дар баробари таъбирњои ќуръонї-арабї мебошад.  

Номњои Худованд ва сифатњои Ўро донишманди тољик Январ 

Шукрии Самарќандї дар китоби «Фарњанги номвожањои форсии 

тољикї» 108 номгуй муайян намуда, њар кадоми онро шарњу тафсир 
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намудааст, ки њар кадом дорои маънои ба худ хосро доро мебошанд. 

[167, с. 138].  

Худо-tāṷant–«љаноб, Парвардигор; «сардор»–Худованд, Илоњият, 

ки аз решаи *tau ‘ќодир, мадор, тавоно аст [182, с. 53]. Њангоми гузариш 

аз забони форсии миѐна ба форсии дарї ба таѓйирот дучор шудааст. 

Гуфтан ба маврид аст, ки вожаи Xvatāy (Худо, Худой) дар форсии миѐна 

ба маънои «сарвар», «молик», «љаноб», «сарвар» ва «соњиб» омада, дар 

худ на њамаваќт маънои илоњияти Худоро медод, вале бо мурури замон 

вожаи Худо маънои илоњиятро ба худ устувор гардонид, ки то ин замон 

њамчун Xudo истифода мегардад.  

Аз оѓози пайдоиши дини Зардуштї гузаштагони мо аз истилоњоти  

марбут ба Худо ва истилоњоти динии он давра аз ќабили: Xvatāy, Yazatān 

[Yazdān], Ōrmazd (Ōhrmazd, Ahurāymazd), Bag, Bakfraēšta, daina [162, с. 

197] ва ѓайраро истифода мекарданд. Дар давраи пас аз њамлањои 

пайињами хилофати Араб ва овардани дини нав бисѐре аз истилоњоти 

динии бостонї аз забони гуфтугўии мардум дур шуда, танњо дар баъзе аз 

навиштањое боќї монду бас.  

Худо [Khudā]: ѐ Худой аз форсии миѐнаи «Хвадай» [xwadāy] ба 

маънои «ордоб» ва «Парвардигор» ва он низ мураттаб аз вожаи 

авестойии «xᵛaδāta» ба маънои «ќоим ба худ» ѐ «офаридаи худ» аст. 

Вожаи Худоро дар гузаштаи адѐн ба сурати Худованд, ки навишта, ба 

маънои «Соњиб» ва «доранда», ба кор бурдаанд. Агар вожаи Худованд 

ба сурати таркиби луѓавї ба кор бурда шавад (таркиби васфї, таркиби 

изофї ѐ ѓайра) ба маънои Молику Соњибу доранда аст. Худованд ва 

Худовандгор аз лаќабњои подшоњон низ будааст. 

Ба андешаи мо, вожаи мураттаби «Худув» ки њаммаънои Худо 

[Khudā] аст, баргирифта аз вожаи балхии «Хоадо» [xoadēo ] [хοαδηο،] ба 

маънои «ордоб» аст. Ин вожаи балхї муодили вожаи форсии миѐна 

хwadāy, xwadāwan ва суѓдї xwtʾw аст, ки њамагї ин вожањои таркибї аз 

ду решаи «хва» [xwa] ба маънои «худ» ва решаи «taw» ба маънои «тавоно 



 

58 
 

будан» њастанд. Забоншиносон вожаи балхии «calque», вожаи юнонии 

«auto-kratōr» [αὐηοκράηφρ] ба маънои «омиротур» донистаанд, ки 

таркибї аст аз «autos» ба маънои «худ» ва [kratos] ба маънои тавоної.  

Вожаи англисии «Год» [God] баргирифта аз забони олмонии 

«gudą», он низ баргирифта аз вожаи њиндуаврупоии [ǵʰuto] ба маънои 

«бо ќадршуда» аст.  

Номи Худо [Khudā] дар матни аслии Китоби Муќаддас, ки ќисми 

зиѐди он ба забони ибронї навишта шудааст, дар ин оят номи шахсии 

Худо омадааст. Он бо чор њарфи ибрї יהוה [йњвњ] навишта шудааст. Дар 

забони форсї-тољикї одатан чун «Яњува» талаффуз мешавад. Дар нусхаи 

аслии Навиштањои Ибронии Инљил Худо таќрибан 7 000 маротиба зикр 

мешавад 

Дар Инљил мутарљимон номи Худоро тарљума накарда, балки бо 

сифатњояш зикр кардаанд, зеро идао доранд, ки дар алифбои ќадимаи 

ибрї садонок вуљуд надошт, аз ин рў, Ўро бо сифатњояш зикр карданд.  

Хулоса, аз тањлилу баррасии вожаи Худо дар «Тарљумаи «Тафсири 

Табарї» бармеояд, ки калимаи мазкур пеш аз он, ки ба маънои истилоњї 

ва муодили вожаи Аллоњ ба таври густарда истифода шавад, дар асрњои 

IX-XI м. бори маонии зиѐдеро бар дўш доштааст ва бо њамроњи дигар 

калимањо омада, ифодагари мафњумњои зиѐди динї-иљтимої будааст. 

«Чашмае, аз он бандагони Худо меошоманд, онро ба якбора равон 

кардан равон мекунанд» [17, с. 6] 

 Аллоњ [Аllāh]: [هللا]-Исми аъзами Аллоњ аз рўйи сохт сода буда, ба 

маънои Худо, Парвардгор, Офаридгор, Худованд истифода мешавад. 

Дар ин ном вожаи «улло» шакли кўтоњшудаи вожаи «Аллоњ» њаст.  

Вожаи Аллоњро ташкилшуда аз ду ќисм: «ал» [алиф ва лом]+ 

«Илоњ» [Худо ѐ Маъбуд] медонанд. Хешовандњои вожаи «Аллоњ» дар 

забонњои сомї, монанди ибрї ва оромї мављуд аст. Баъзе фарњангњо 

вожањои муодили «Аллоњ»-ро дар забони оромї китоби муќаддас [א הָּ -ֱאלָּ

Ĕlāhā] ва забони суриѐнии онро [ܰܐܳܠܳܗܐ ˀAlâhâ ٌا Ālōho] донистаанд. Бо њам 
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часпондани «ал» ва «лоњ» ва ташкили «Аллоњ» [Худо] мушобењ бо 

њамчаспондани «ал» ва «иллоњї» «илот» аст [28, с. 76].  

 «Илоњ» дар љамъ «олињо» дар шеърњои пеш аз исломї ба ѓайри 

Худо, ба шахсияти хос пойдор шудааст. Агарчи ин унвон њамроњи «ал» 

барои масењиѐн ва яктопарастон ба зоњир маънои Худои якторо дињад, 

барои шоирон танњо маънои «касе ки ибодат мешавад»-ро медодааст.  

 Вожаи «Илоњ» [א הָּ  шакли густаришѐфтаи «ил» ѐ «ийл» аст, ки [ֱאלָּ

дар забонњои сомї роиљ аст. Забоншиносон ва таърихшиносони араб ба 

таври муфассал дар бораи реша ва маънои аслии «Илоњ» ва «Аллоњ» 

андеша баѐн накарда, балки бањс намудаанд. Забоншиносони Басра 

иртиботе байни вожањои «Илоњ» ва «Аллоњ» намебинанд. Ба далели ин, 

ки «Аллоњ» ѐ «лоњ» аз решаи «лаяња» аст, ки њарфи муаррифгари «ал» бо 

он часпида аст. Дигар олимон вожаи «Аллоњ»-ро вожаи ибрї ѐ суриѐнї 

донистаанд, вале аѓлаби исми хоси «Аллоњ» баргирифта аз «ал илоњ» дар 

назар гирифтаанд ва сайъ кардаанд, то вожаи «Илоњ»-ро ба решаи 

сењарфа (салоса) рабт дињанд. Њудуди 4-сурат пешнињод шудаанд, чун: 

1. Аз решаи «алања», «сутудан», «ошиќ шудан», вале муфассирин 

зикр кардааст, ки феъли «Илоњ» аз исми «улуња» ба маънои «саргашта 

шудан» мебошад [28, с. 154].  

2. Аз решаи «лаяња» аз он љо ки «лањо» баландпоя шудан ба 

пинњон шудан маъно медињад; 

3. Аз решаи «лавања» ба маънои «офаридан»; 

4. Аз решаи «аввал» ва «ил» решањое, ки ба аввалият будан 

далолат мекунад. 

 Вожаи «Аллоњ» дар замони пеш аз Ислом ба хубї шинохта шуда, 

[Барои Худои масењиѐн ва яњудиѐн, ба унвони як худои будої] мавриди 

истифода буд. Инчуни Ў яке аз худоѐни Макка буд. Ба таври мисол 

метавон ба вуљуди «Аллоњ» ба номи Абдуллоњ ибни Абдулмуталлиб 

ишора кард.  

 Ба андешаи мо, Худо ин ном нест. Падар низ ном нест, балки 

унвон аст.  
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Аллоњ [Аllāh]: ал+лоњ= Иллоњ аст, ки аз вожањои ибрии «айлуња», 

«алвуњо», «айлуо», «ил» ва «ийл» гирифта, ба маънои «Худо» омадааст. 

Вожаи «вањит» низ аз ин калимот реша гирифтааст, ки ба маънои 

«осмон», «ситора» ва «Худо» мебошад, ки ба забони акадї «илу» ва дар 

арабї «Аллоњ» [Аllāh] гуфта мешавад.  

 Вожаи «Аллоњ» [Аllāh] вожаест, ки њатто ѓайримусалмонњо онро 

дар шакли бетаѓйири «Аллоњ» [Аllāh] мешиносанд ва тавассути он ба 

миллати Ислом тааллуќ доштани Одамонро фарќ мегузоранд.   

Вад [Vad]: Ин теоним аз љињати сохт сода буда, ба маъноњои 

«дўстї», «муњаббат», «хуб» ва ѓайра маънидод шудааст. Вадд ба маънои 

њакиму донишманд, бад, муќобили хуб аст. Вожаи «Вад» аз решаи 

«ваддад», «виддод», «ваддод», «ваддодат», «мавддат» ва «мавиддодат» 

гирифта шуда, ба маънои «дўст доштан», «орзу кардан» аст. Шакли 

љамъу танњо дар вай яксон аст. «Авидод» шакли љамъаш «авидо», 

«ватад» ба маънои «мехча», «мех», «вуд» ба маънои «бут» ва «санам» аст 

[28, с. 76].  

Муњаммад ибни Каъб дар тафсири «Анвор-ул-Ќуръон» мегўяд: 

Вад, Сувоъ, Яѓус, Яъуќ ва Наср номњои ашхоси солење буданд, ки дар 

фосилаи замоне миѐни Одам ва Нўњ мезистанд. «Вадд» бути ќабилаи 

«Калб» буд, «Сувоъ» бути ќабилаи «Њазил», «Яѓус» бути ќабилаи 

«Ќатиф» ѐ «Мазњаљ», «Яъуќ» бути ќабилаи «Њамдон» ва «Наср» бути 

ќабилаи «Њамир». Албатта, аъроб бутони дигаре низ доштанд, ки 

муњимтарини онњо иборат буда аз: «Лот»–бути ќабилаи «Саќиф» дар 

Тоиф, «Уззо»–бути ќабилањои «Садим», «Ѓатфон» ва «Љашм», Манот–

бутони ќабилаи «Хазоа», «Асоф», «Ноила» ва «Њабл» бутњои мардуми 

Макка чун «Њабл» дар назди онњо бузургтарин бут буд, пас уро 

барафрози Каъба намуданд [17, с. 3126]. «Ва гуфтанд: Маъбудони худро 

њаргиз тарк макунед; ва Вадд ва Сувоъ ва Яѓус ва Яъуќ ва Насрро њаргиз 

тарк макунед» [17, с. 23].  

Лот [Lāt] номи бут ѐ эзидбонуе дар Арабистон пеш аз Ислом ва 

яке аз се бутњои муњимми мавриди парастиш дар Макка будааст. Номи 
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ин бут дар Ќуръон дар канори ду бути дигар ба номњои «Манот» ва 

«Уззо» зикр шуда, ки аз назари аъроби љоњил духтарони Аллоњ ба шумор 

мерафтаанд.  

 Лот [Lāt] аз решаи «лат» баргирифта, ба маънои «халату мазаљ» 

аст. Лот дар асл бо ташдиди њарфи «те» яъне «лотт» будааст, вале баъд 

як «те»-и охир њазф шудааст. Муњаќќиќон муътаќиданд, ки вожаи «лот» 

манќул аз забони «набтї» аст. Ин яке аз худоѐни модинаи бобулї 

будааст. Сардори духтарон буда, хоњаронаш «Моминоту» ва «Ѓаштор» 

будаанд [77, с. 165-167].  

Ба андешаи мо, маънои вожаи Лот [Lāt]–«авбош», «бесарупо», 

«љоњил», «фосиќ», «њарза», «тињидаст» ва ѓ. буда, њамзамон номи буте аз 

ќабилаи «Саќиф» дар Тойиф аст. Вожаи «Лот» ба маънои «замини 

њамвор» ва «бегиѐњ» низ истифода шудааст. Лот як Худои арабии дигаре 

аст, ки он низ агарчи ќадимї аст, вале дар асоси исботи муаррихон аз 

«Манот» љадидтар аст.  

 Забоншиносони араб кўшиши ѐфтани решаи «Лот» [Lāt]-ро карда, 

ба хулосае омадаанд, ки: «мумкин аст, вожаи «Лот» аз решаи «лота» 

«ялиту» ба маънои «ўро аз чизе мунсариф гардонад» бошад, чунонки 

аъроб аз ин ном чунон ирода мекунад, ки «Лот» онњоро аз аъмоли бад 

мунсариф мекунад 

Имрўз бостоншиносон бар ин аќидаанд, ки «Лот» њамон сайѐраи 

«Зуњра» аст ва шањодати Њеродод ин аќидаро таќвият мебахшад, ки дар 

таърих гуфтааст: аъроб Зуњраи осмониеро мепарастиданд ва онро 

«Олито» [Alitta] меноманд ва дар љойи дигар ин номро дуруст карда, 

онро «Алилат» [Alilat] номида, ки он шакли мухтасар шудаи вожаи 

«алолоњит» аст. Чунонки исми Худовандро низ ба њамин сурат мухтасар 

кардаанд ва «Алилоњ»-ро «Аллоњ» гуфтанд. Сипас вожаи «Алилот»-ро 

низ мухтасар карда, «алот» карданд [77, с. 165-167].  

Ба андешаи мо вожаи «Лот» аз номи Аллоњ гирифта шуда, номи 

бути муаннас [занона] аст, ки ќабилаи «Саќиф» онро парастиш 

мекарданд ва «Лот» аз вожаи «Лут» ба маънои «орд» ва «элак» меояд, ки 
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ба форсї-дарї онро «Латї» мегўянд. Иллати номгузории он ба «Лот» он 

буд, ки пайкари тарошидааш намуди мардеро нишон медод, ки орди 

элакшударо ба равѓан меомезад «Оѐ Лот ва Уззоро дидед?» [37, с. 19].  

Манот [Manat]–буте буд дар миѐни Макка ва Мадина, ки 

мушрикон хуни њайвоноти ќурбонишударо болои он мерехтанд. Аз ин 

рў, онро «Манот» номиданд [91, с. 23].  

Манотро забоншиносон аз решаи «ал мано» донистаанд, ки ба 

маънои «ќадар» ва «таќдир» аст. Манот метавонад аз решаи «мано» 

бошад, ба маънои «марг» ѐ аз «маноњу Аллоњу бињубињо», яъне 

«Худованд ўро ба ишќ мубтало кард» ва низ метавонад аз сурати 

«манут» бошад. Ёдовар мешавем, ки то ба њол ягон забоншинос дар 

бораи асли ин вожа сухан нагуфтааст.  

Шабоњати аљибе миѐни «Манот»-и арабї [منات] ва «Маното» 

[Menata] аз забони оромї ва «манут»-и ибрї [Manot] вуљуд дорад. Аксар 

забоншиносон вожаи «Манот»-ро «аљал» ѐ «марг» маънидод кардаанд 

[28, с. 76]. Дар Ѓиѐс-ул-луѓот Манотро масдари мимї дониста, чунин 

овардаад: «Манот масдари мимист; ба чизе даровехтан; ва ба маънии 

даровехтагї ва печидагї мустаъмал, ки њосили билмасдар аст; ва њам 

сиѓаи исми зарф, ба маънии љойи даровехтани чизе, маъхуз аз навт, ки ба 

маънии даровехтан аст; ва маљозан гоње ба маънии матлаб ва маќсад низ 

мустаъмал мекунанд [152, с. 307].  

Ба фикри мо, Манот [Manāt] аз решаи «мано» ба маънои «рехтан» 

аст. Инчунин, вожаи «Манот» [Manāt]-ро баргирифта аз решаи «мано» ѐ 

«мания» ба маънои «марг» ва «таќдир» донистан низ аз манфиат холї 

нест, ки онро ба номи яке аз худоѐни Бобулї ба номи «МоМаноту» яке 

донем. Арабњо «Манот» [Manāt]-ро ба маънои «марг» медонанд, аммо 

бобулиѐн бошанд, ба маънои «таќдир» медонанд.  

Аммо, мо бар ин назар комилан мухолиф ҳастем, чун тибқи 

грамматикаи забони арабӣ қазо ва қадар (тақдир) мардона аст, аммо 

«Манот» вожаи занона аст «Ва Манот сеюми дигарро» [17, с. 65] 
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Инчунин, дар Ќуръон ба 9 номи фаришта вохўрдем: Азроил 

[Azrāil], Исрофил [Isrāfil], Микоил [Mikāil], Њорут [Hārut], Морут [Mārut], 

Иблис [Iblis] ва Љабраил [Ĵabrail]. Дар баробари номњои Худованд аз 

нахуст ояњои Ќуръон то анљоми он зикри онњо низ хеле зиѐд ба ќайд 

гирифта шудааст.  

Вожаи фаришта дар тарҷума ва тафсирҳои куҳани форсии 

«Қуръон» муодили калимаи арабии малак омадааст. Ин вожа аз забони 

портӣ ба забони форсии миѐна гузашта, баромадаш ба эронии бостон 

мерасад: форсии нав: firišta//farišta > форсии миѐна: fristak < портӣ: 

fryštg//fryyštg (frēštag) < авестоӣ: fraēšta < эронӣ: *fra-ištaka [162, с. 197].  

Забония [Zabāniya]–дар Ќуръон вожаи «Забония» ба маънии 

молики дўзах, посбони дўзах корбурд дорад. Дар «Фарњанги забони 

тољикї» ба ду маънї 1) мансуб ба забон, шифоњї; 2) молики дўзах, 

посбони дўзах шарњ ѐфтааст. Њасани Анварї аслашро арабї медонад ва 

молики дўзахро, фариштаи азоб маънидод кардааст [148, с. 342]. 

Муњаммад Ѓиѐсуддин забонияро шакли љамъи забонї ќайд мекунад ва 

меафзояд, ки забонии маънии муваккилони дўзахро дорад [152, с. 389]. 

Аз ишорањои луѓатнигорону муњаќќиќон бармеояд, ки ба маънии 

молики дўзах аз арабист. Ба маънии забон, шифоњї аз забони тољикї 

манша мегирад. Ба андешаи мо, вожаи мазкурро дар порсии миѐна дар 

шакли uzvān, њиндуи ќадим jihva, курдї azmān, афѓонї ţiba, осетї äzwag 

гирифта шуда, дар забони имрўзаи тољикї шакли zabonро гирифтааст. 

Нуктаи дигарро бояд ќайд кард, ки маънии забонро дар забони арабї 

вожаи «лисон» ифода мекунад [60, с. 16].  

Азроил [Azrāil]-номи фаришта, ки барои ќабзи Рўњ муваззаф аст. 

Вожаи «Азроил» [Azrāil] аз рўйи сохт мураккаб буда, таркиби онро 

љузъњои «азро» ва «ил» созмон медињанд. Љузъи аввали он «азро» 

мансуби забони арабї буда, дар луѓату сарчашмањо оид ба маънии он 

маълумоти чашмрас оварда шудааст. Аз љумла, дар «Ѓиѐс-ул-луѓот»-и 

Муњаммад Ѓиѐсуддин вожаи «азро» ба маънии «ошкоро» ва ба маънии 
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«духтари душиза» ва «зани бикр» ѐ «бокира» ва номи маъшуќа, ки Вомиќ 

бар ў ошиќ буд ва номи бурљи Сунбула, чаро ки бурљи мазкур низ ба 

сурати духтарест, ки дар дасти ў хушаи гандум аст; ва номи мунтањои 

ѓалабаи бозии нард ва аз забони сиќот масмуъ аст, ки духтари душизаро 

«азро» аз он гўянд, ки муљомеъат ба ў тааззури тамом дорад, яъне 

душвор аст» [152, с. 41] маънидод шуд. «Ил» дар сарчашмањо бо забони 

сомї номи Њаќќ таоллоњ; ба туркї ба маънии сол; дар арабї ба маънии 

«гавазн» ва «бўзи кўњї» маънидод шудааст. Агар дар асоси шарњи 

алоњидаи љузъњо ва ба инобат гирифтани хусусияти асосии вожа 

[Азроил] тањлилро љамъбаст намоем, тахминан чунин хулоса баровардан 

ба маќсад мувофиќ аст: бандаи худо, онеро, ки худованд халќ намудааст.  

Инчунин, вожаи «Ил» бештар дар забони ибрї дида мешавад. Дар 

забони акадї вожаи «ил» вожаи оддї барои Худо аст. Вожаи «Ил» ба 

унвони бахше аз исмњои хос ба шумор меравад. Албатта мавриде њам 

њаст, ки вожаи «Elohim» (Илоњим) дар китоби муќаддаси ибриѐн ба 

маънои Худо нест, ки дар он маврид исми љамъ мансуб мешавад. Ба ин 

монанд чандин вожањои дигаре њаст, ки зоњиран дар шакли љамъ асту 

вале дар асл танњост. Ба унвони мисол: вожаи «ba’alim» [Бо алим] ба 

маънои «Молик», ки дар зоњир љамъ аст, вале феъли муфрад мегирад. 

Муфассирини дигар пасванди «im» (им)-ро «азамат», «бузургї» ва 

«бартарї» маънидод кардаанд. Барои пай бурдан ба ин мавзуъ кофист, 

вожаи мушобањ «ba’al» (ба ол) (сурур) ва «adon» (молик)-ро бо њам 

муќоиса намоем. Бо таваљљуњ ба ин далел бисѐре аз донишмандони кўњан 

ин навъ корбурди љамъ ва дар айни њол муфрадро санаде барои исботи 

њаќоният мешумуранд. Вале баъзе аз масењиѐн ва диншиносони имрўза 

ин амрро тафсири ѓалат маънидод мекунанд, гувоњи онро корбурди 

љадиди вожаи «majesty» (сурур) медонанд. «Eloah» (Илоњ) шакли дигари 

вожаи «Elohim» (Илоњим) аст, ки дар назар муфрад мерасад, вале 

корбурди бисѐр нодир дошта, умдатан дар ашъор ба насрњои 

мутааххирин омадааст. Он чи, эњтимолан, њамрешаи ин ном аст, ки 

вожаи «Ilah» (Илоњ) дар забони ибрї аст, ки ба маънои «Эзид» ва «Худо» 
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аст, ки баъдњо табдил ба «Allah» (Аллоњ) ба маънои (Худои ягона) ва дар 

забонњои оромї низ њамон вожаи «Elaha» (Илоњим) мебошад. Фарзияи 

дигаре њам њаст, ки мегўянд ин вожа аз решаи «uhl» ба маънои 

«ќудратманд будан» истихрољ шудааст, ки дар он сурат вожаи «Elohim» 

ба маънои «танњо ягонаи ќудратманд «-ро хоњад дошт. Дар бисѐр маврид 

вожаи «Elohim» (Илоњим) ба худоѐни Бани Исроѐ ва мардони 

ќудратманд маънидод шудааст. Вожаи «Elyon» дар забони англисї ба 

маънои «Худои баландмартаба» тарљума шудааст. Онњо номеро, ки ба 

назари мушобањи Худо «(God)» мерасад, ба кор бурдаанд, ки њамрешаи 

вожаи арабии «Aliy» аст [77, с. 165-167].  

Исрофил [Isrāfil]–номи фариштае, ки рўзи ќиѐмат сур хоњад дамид 

як маротиба љињати миронидан бори дигар барои љон бахшидан. Доир 

ба вожаи «Исрофил» чун номи фаришта аз сарчашмањои илмию адабї, 

бадеию таърихї ва динї маълумоти фаровон пайдо намудан мумкин аст. 

Яке аз ин сарчашмањои боэътимод асари Муњаммад Ѓиѐсуддин «Ѓиѐс-ул-

луѓот» мебошад, ки дар он чунин омадааст: «номи фариштаест, ки дар 

ќиѐмат ду бор сур хоњад дамид. Дар дамидани аввал бор њама махлуќ 

мурда ва нест хоњад шуд ва дар дамидани бори дигар њама мурдагон 

зинда хоњанд шуд [152, с. 58] 

Таркиби вожаи Исрофил [Isrāfil] аз ду љузъ, яъне ду вожаи 

мустаќилмаъно «исроф» + феъл «ил» + исм иборат буда, љузъи якум 

исроф хоси забони арабї, «ил» мансуби забони сомї мебошад, ки дар 

сарчашмањо мафњуми худоро далолат мекунад [152, с. 56]. Дар навиштаи 

муаллифони сарчашмањо, ки љузъњои вожаи Исрофил тањлил шудааст, 

танњо љузъи аввали он исроф (харљи зиѐд, аз андоза берун харљ кардан, 

зиѐдаравї) мафњуми пурраи онро (Исрофил) дода метавонад, барои он 

ки тибќи маълумоти сарчашмањо дар ќиѐмат Исрофил бо сур дамиданаш 

тамоми башарро њалок месозад, ки њалоки кулли башар низ як навъи 

исроф ба њисоб меравад. Ба ин монанд дар «Маљмаъ-ул-ансоб» нисбати 

њалоки инсон, ки њамчун исроф эътироф шудааст, чунин омадааст: 

«Фиръавн исроф кард дар куштан» [152, с. 213]. «Он рўз њама аз паи 
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овозкунанда (Исрофил) мераванд, ки дар он (пайравї) њељ каљї набошад; 

ва овозњо барои (Худои) Рањмон паст шаванд; пас, ба љуз овози нарм 

(чизе) нашунавї» [17, с. 108].  

Исми дигаре, ки мавриди тањлил ва баррасї ќарор мегирад, вожаи 

Љабраил [Ĵabrail], яке аз чор фариштаи муќарраб аст. Таркиби вожаи 

Љабраил [Ĵabrail] аз ду вожаи ќадимаи сомї «Љабр» (банда) ва «Ил» 

(Худо) иборат буда, маънои «Бандаи Худо»-ро ифода мекунад. Дар 

Ќуръон ва дигар сарчашмањо Љабраил бо мафњумњои «Рўњ», «пайки 

Њаќ», «Рўњ-ул–ќудс», «Амин» ва ѓ. зикр гардидааст.  

Љабраил [Ĵabrail] ба ибрї [ִריֵאל  ба лотини «Гобрил» [Gabriel] ин [ַגבְׁ

вожа дар забони ибрї «Гибрийл» ба маънои «ќањрамон» ва «марди 

Худо» аст. Вай яке аз фариштагони бузурги Илоњї аст, ки номи ў 3 

маротиба дар Ќуръон омадааст.  

Вожаи Љабраил, асосан, ибрї аст ва зоњиран дар сурати 

суриѐниаш ба арабї роњ ѐфтааст. Нависандагон ва муњаќќиќони забони 

арабї дар бораи ѓайриарабї будани ин вожа изњори андеша кардаанд. 

Баъзе вожашиносони араб бо ишора ба маънои гуногуни вожаи «љабр», 

аз љумла: «подшоњ», «шуљоъ», «мард» ва «банда» ва пасванди «ил» 

бошад ба маънои исме аз асмои «Худованд» дар ибрї медонанд. 

Њамчунин вожаи «Љабраил»[Ĵabrail]-ро аз ду бахш донистаанд, ки бад–ин 

тартиб: Љабр + ил ба маънои «марди Худо» ѐ «Бандаи Худо» (Абдуллоњ) 

[77, с. 165-167].  

 Љабраил [Ĵabrail] дар дигар забонњо, аз љумла рус Джибриил; 

англ. djbril, djabrä'il мавриди истифода ќарор дорад. «Њар ки Худо ва 

фариштагони Вай ва пайѓамбарони Вай ва Љабраил ва Микоилро 

душман бошад, пас њамоно Худо (он) кофиронро душман аст» [17, с. 98].  

Ба назари мо Љабраил [Ĵabrail] номи ибриаш буда, дар асл 13 

намуд номаш мегиранд, ки њамагї дурусту сањењ аст: Љибрил [Ĵabrail], 

Љабриил [Ĵabriil], Љабарийл [Ĵabrayil], Љабарал [Ĵabral], Љаброил [Ĵabrāil], 

Љаброийил [Ĵabrāyil]. Муњаќќиќон бинобар љињози ањли лањља «Љабраил» 
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[Ĵabrail] ва «Љибрил» [Ĵabril]-ро сањењтарни ва машњуртарин унвон 

кардаанд.  

Љабраил [Ĵabrail] мансуби забони ибрї буда, пасванди «ил», ки яке 

аз асмои Иллоњї ба шумор меравад, ба маънои «мард, шуљоъ, банда, 

подшоњ», бо ишора ба маънои гуногун ва «Љабр»-ро баъзе аз арабї, 

баъзе аз забони оромї ва суриѐнї номидаанд. Бад ин тартиб: «Љабр» ва 

«Оил» ба маънои марди Худо ѐ бандаи Худо, [яъне Абдуллоњ] аст. . Баъзе 

Љабраил [Ĵabrail], Минкоил [Mikāil] ва Исрофилро мансуби забони ибрї 

номида, ба маънои Абдуллоњ, Абдурањмон ва Абдулќудус ва тарљумаи 

онњоро чун мард, ќањрамон ва диловар донистанд [77, с. 165-167].  

Љабраил [Ĵabrail] дар ин замонњо ба маънои ќањрамони Худо 

маънидод мекарданд. Ба таваљљуњ ба ин, ки «Љабар» аз забони ибрї ба 

маънои «ќудрат доштан» гирифта шудааст, эњтимолан Љабраил аз вожаи 

«Љибрут», ки дар ибрї ба маънои «нерумандї» ва «ќудрат» аст. 

«Љибруват» бо таваљљуњ ба маънои «шадидќувва», «нумаррат»-и арабї 

низ дониста шудааст «Ва агар ба ранљонидани пайѓамбар бо њам 

муттафиќ шавед, пас, њамоно Худо Корсози ўст; ва низ Љабраил ва 

мардумони шоиста аз муъминон ва фариштагон баъд аз ин 

мададгоранд» [17, с. 4].  

 Теонимияи дигаре, ки дар Ќуръон ошкор гардид, Иблис [Iblis] 

аст. Номи Иблис Азозил [Azāzil] буд ва ў дар оѓоз аз мушарафтарин 

фариштагон буд. Аммо, ваќто сарпечї кард, Иблис [Iblis] номида шуд, 

зеро маънои Иблис «ноумед» аст [35, с. 48].  

Вожаи «иблис» маънои «шахси бо адоват» дар бораи каси дигар 

дурўѓгўяндаро дорад. «Ва чун ба фариштагон гуфтем: «Ба Одам саљда 

кунед»–пас, саљда карданд, магар Иблис, (ки) ќабул накард ва саркашї 

намуд ва аз кофирон гашт» [17, с. 34].  

 

1. 5. Номњои ифтихорї ва лаќабњо 

Олимони тољик аз охирњои солњои 70-уми асри ХХ ба тањлилу 

тањќиќи номњои ифтихорї ва ѐ тахаллусу лаќаб оѓоз намуда, то ба њол 
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идома дорад ва оид ба ин мавзуъ китобу маќолањои фаровоне рўйи чоп 

омадаанд.  

Дар ин маврид олими тољик О. Ѓафуровро метавон мисол овард. 

Мавсуф дар осораш «Имя и история» [1987], «Шарњи исму лаќабњо» 

[1981], «Лев и Кипарис» [1971], «Рассказы об именах» [1968] пањлўњои 

гуногуни бахши номњои ифтихорию лаќабгузориро дар асрњои миѐна ба 

риштаи тањќиќ кашидааст. Дар бораи таърихи лаќабгузорї муњаќќиќ К. 

Э. Босворт дар китобаш «Лаќабгузории салотини Ѓазнавї» [1971] дар 

бораи таърихи лаќабгузории даврони Ѓазнавиѐн тањќиќе ба анљом 

расонидааст.  

Њарчанд, як зумра олимону муњаќќиќон мавзуи лаќабгузориро ба 

риштаи тањќиќ кашида бошанд њам, то њанўз он ба маљрои муайян 

дароварда нашудааст. Ба таври дигар гўем, то кунун лаќабњои ќањрамон 

(персонаж)-њои ягон китоби динї ва адабию бадеї ба риштаи тањќиќ 

кашида нашудааст. Инро ба назар гирифта, тањќиќоти хешро нахустин 

тањќиќот оид ба китоби осмонї-динї мешуморем.  

Дар Ќуръон корбасти лаќабњо (тахаллус ва ѐ номњои ифтихорї) 

чун дигар ќабатњои луѓавї мавќеи хосро ишѓол менамоянд. Тањлилу 

тањќиќ ва омўзиши лаќабњо монанди дигар исмњои хос кори сањл набуда, 

таърихи нињоят кўњан доранд.  

 Аз эњтимол дур нест, ки тањлил ва баррасии ин ќабати омонимњо 

андешаи хонандаро бобати омўзиши номњои ифтихорї (тахаллус, лаќаб) 

дар Ќуръон, махсусан унвон гузоштан ба он вожаи «Лаќаб» парешон 

намояд, зеро дар айни замон вожаи лаќаб дар андешаи мардум њамчун 

мафњуми манфї дарљ ѐфтааст. Ба андешаи забоншинос Э. Давлатов, 

«Бештари мардум лаќабро танњо мафњуме медонанд, ки барои симои 

нозеб, хислати нохуб ва рафтору кирдори бад доштани инсон ба он 

нисбат дода ва ба ин васила онро мавриди мазоќу тамасхур ќарор 

медињанд, аммо дар асл ин тавр нест» [81, с. 34]. Лаќаб њамчун номи 

иловагї дар баробари мављуд будани хислатњои манфї, инчунин, бояд 

ба хислат, рафтор, њунар, куният ва монанди инњо барин афъоли њамида 
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ба кас гузошта шавад ва онро њељ гоњ набояд воситаи тамасхуру мазоќи 

инсон бањо бидињем. «Фарњанги забони тољикї» вожаи лаќабро «…Номи 

иловагие, ки ба кас аз рўйи сифати нек ѐ бад, ѐ аз рўйи ягон кораш дода 

мешавад. …» маънидод менамояд, ки ин гуфтањои болоро возењ месозад 

[163, с. 125-127].  

«Луѓатномаи Дењхудо» вожаи лаќабро «номе, ки далолат бар мадњ 

ѐ зам кунад», маънидод карда, мегўяд: «Он ном, ки пеш аз номи нахустин 

касеро дињанд, ки њовии мадњї ѐ заммї бошад» [27, с. 354].  

Забоншиносони тољик оид ба вожаи «лаќаб» андешањои зайл 

доранд: Лаќаб (ар. Лаќабун)–номи дуюме, ки ба тариќи ифтихор, мадњ ѐ 

њаљву мазаммат ба номи аслии касе илова карда мешавад ѐ љойи аслии 

ўро мегирад. Лаќабро ба одам мегузоранд. Дар лаќабгузорї, одатан, 

хусусиятњои ботинї ва зоњирии инсон ба њисоб гирифта мешавад:  «Ва 

номи он подшоњ Ќарољурин–турк буд ва онро аз љињати бузургї ба Ёву 

лаќаб карда буданд» [Таърихи Наршахї]. Ё ин ки: Ањмади Дониш–

Ањмади Калла; Темур–Темури ланг ва ѓ. Адибони тољик низ аз лаќаб 

васеъ истифода кардаанд. Чунончи: Ќорї Шикамба, Ањмади девбанд, 

Њамдам-Фўрма ва ѓ [149, с. 238].  

 Дар Ќуръон лаќабњо ба ќабати исмњои хос шомил гардида, аслан, 

ба фонди вожањои маъмулии забон мутааллиќ мебошанд. Олим ва 

муњаќќиќи тољик Р. Шоев дар тањќиќоташ лаќабњоро аз нигоњи истеъмол 

ва бароиш ба ду ќисмати асосї тасниф намудааст: а) лаќабњое, ки аз 

байни халќ мебароянд; б)лаќабњои ифтихорї, ки аз тарафи зимомдорон 

таќдим карда мешуданд» [62, с. 46]. Инчунин, муаллиф дар бобати 

пайдоиш ва зуњури суннати лаќабгузории гурўњи дуюм ишора карда 

мегўяд, ки «Лаќабњои гурўњи дуюм дар забони тољикї њанўз аз асрњои IX 

маъмуланд ва идомаи он хеле тўлонист» [26; 46]. Пас аз гуфтањои эшон 

хулоса намудан мумкин аст, ки гурўњи аввали лаќабњо таърихи 

тўлонитаре доштааст, зеро маълум аст, ки пайдо шудани санъати 

лаќабгузории ифтихорї, ки њамчун расм ва анъанањои давлатї дар 

замони салтанати аморати Бухоро бесабаб нест. Албатта, он дар 
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заминаи суннати аввали лаќабгузорї пайдо гардидааст, зеро маълум аст, 

ки ягон сохт, љараѐн ва омилеро бе заминаи муайян дар њавои хушку 

холї созмон додан ѓайриимкон аст. Дар Ќуръон лаќабњои: 

Љадвали 11 

Илѐс Ilyās Калимуллоњ Kalimullāh Зулќарнайн Zulqarnain 

Фиръавн Fir`avn Масењ Maseh Малакулмавт Malakulmavt 

Набї Nabi Рўњуллоњ Rōhullāh Шайтон Šaiton 

Амин Amin Халил Khalil Рўњ Rōh 

ба ќайд гирифта шудааст, ки Амин [Amin] ба Љабраил ва Муњаммад, 

Калимуллоњ [Kalimullāh] ба Мусо, Шайтон [Šaiton] ба Иблис, Масењ 

[Maseh] ва Рўњуллоњ [Ruhullāh] ба Исо, Набї ба Яъќуб ва Муњаммад 

мутааллиќанд, ки шумораашон ба 45 адад мерасад.  

Мувофиќи маълумоти сарчашмањо бобати ба лаќабњо соњиб 

гардидани ќањрамонњо (персонажњо)-и Ќуръон далелњои љолибу сањењро 

пайдо намудем ва лозим донистем, ки чанде аз онњоро мавриди тањлилу 

баррасї ќарор бидињем.  

Зулќарнайн [Zulqarnayn] «дорои ду шох», «душоха», лаќабе, ки ба 

Искандари Маќдунї ва Тањмураспи девбанд нисбат медињанд [166, с. 

529].  

Дар мавриди Зулќарнайн [Zulqarnayn] дар китоби Муњаммад 

Ѓиѐсуддин «Ѓиѐс-ул-луѓот» омадааст: «Зулќарнайн лаќаби Сикандар аз 

он, ки ду гесу дошт; ќарн гесўро гўянд; ѐ он ки расид ба њар ду тарафи 

олам, ки Машриќ ва Маѓриб бошад; ва ѐ он ки каримуттарафайн буд аз 

модар ва падар; ѐ он ки дохил шуда буд дар нур ва зулмат. Баъзе 

муњаќќикон навиштаанд, ки Зулќарнайн, ки дар Ќуръон ањволаш воќеъ 

аст, подшоње дигар будааст, на Сикандари Румии писари Файлаќус аст, 

чаро ки миѐни ин њар ду тафовути замона бисѐр аст [25, с. 351].  

Решашиносии ин ном ањамияти зиѐде дорад. Вожаи «ќарн» [Corn] 

дар забони форсї ба сурати «ќур» [ќуркала], «ќурпушт», «ќаъру ќупруч» 

ба маънои «гўсфанди нар бо шохњои бузург» ва ба маънои «шох» ва 

«баромадагї» аст, аммо дар забонњои аврупої бештар ба маънои «тољ» 
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ба кор меравад. Дар забони арабї «зу» ба маънои «соњиб» ѐ «доранда» ва 

«ќарн» [Corn] ду маъно дорад: яке «тољ» ва дигаре «шох» ва «ќарнайн» 

вожае аст муарраб ба маънои «ду шох», ки арабишуда аз ибрии «קרנים» 

[ќарним]. «Зулќарнайн», яъне «ду шох» ѐ «тољи рўйи њам» аст. Баъзе 

муътаќиданд, ки сабаби номгузории он ин аст, ки ба Шарќ ва Ѓарб 

лашкар кашида пирўз гардидааст. «Ва туро аз Зулќарнайн суол 

мекунанд; бигў: «Барои шумо аз њоли вай хабаре хоњам хонад» [17, с. 83].  

Пайѓомбар [Paegāmbar]: Пайѓомбар ва ѐ паѐмбар–фиристодаи 

Худо, ки амру фармоиши ўро ба бандагонаш мерасонад, муродифи 

арабияш расул, набї мебошад. Аз ду љузъ иборат буда, љузъи аввал 

пайѓом (payyām/peyyām) «паѐм, хабар, огоњї» < портии padyām< эронии 

ќадим pati-gāma, ки љузъи аввали он (pati) пешванд ва љузъи дувумаш 

(gam) реша буда, маънояш‚омадан аст [151, с. 166]. Бигаравист 

пайѓомбар бад-он фуруд карда шуд ўй аз Худованд ўй. Вожаи «парњез» 

дар Ќуръон бештар дар шакли тасрифии «бипарњезед,-анд» мушоњида 

мешавад аз–*haiź-: hiź «гўшбаќимор будан, пос доштан, нигањдорї 

кардан», ва ав. haēz танњо дар намуди pāiri-haēz-»пос доштан, дар зери 

назора ќарор додан» ф. м pahrēč [132, с. 110]. Фиръавн гуфт: «Њамоно 

пайѓамбари шумо, ки ба сўи шумо фиристода шудааст, девона аст» [17, с. 

27].  

Абулањаб [Abulahab]: Кунияи яке аз амакњои Пайѓамбар, ки номаш 

Абдулуззо будааст, ки як маротиба дар сураи Масад (таббат) номи ў 

омадааст ва њамсари ў Умми Љамил хоњари Абусуфиѐн буд. «Ќоќ шуд, ду 

дасти Абулањаб ва худи Ў» [17, с. 31].  

Абулањаб [Abulahab]-номи ў Абдулизза ибни Абдулмуталиб ибни 

Њошим аз ќабилаи «Ќурайш» ба шумор меравад. Кунияи аслии ў 

Абуутаба аст. Баъзе фарзанде ба номи Лањаб барои ў баршумурда ва аз 

ин лињоз номи ўро Абулањаб медонанд.  

Вожаи «Аб» идомаи шаклҳои форсии бостон ва форсии миѐна 

буда, решаашон ба ҳиндуаврупоӣ рафта мерасад: тоҷикӣ: padar < форсии 
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миѐна: pitar < форсии бостон: pitar < авестоӣ: pitar//patar < эронии 

бостон: pitar. Решаи ин вожаро аз ҳиндуаврупоии *pǝtér: «*pǝtér «падар» 

(лафзан: поянда, ҳомӣ); эҳтимол аз решаи *pǝ (гунаи заифи *pā-pō) 

«пойидан, муроқиб будан» бо пасванди *–ter» донистаанд [132, с. 638].  

Вожаи «лањаб» ба маънои «шуълањои оташ», «баландии оташ» ва 

«шуълањои оташи бедуд» омадааст. Баъзе гуфтаанд, чун љойгоњи он 

Дўзах аст, Худованд ба он кунияи «Абулањаб» дод.  

Дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» Булањаб амми расулуллоњ саллаллоњу алайњи 

ва олињи ва саллама ва номи ў Абдулъуззо буд. Ба воситаи адоват ва 

душмании ў ба он њазрат нафрин бар ў воќеъ шуда, лињозо Бўлањаб 

номаш карданд [аз «Латоиф «] ва Мавлоно Юсуф ибни Монеъ дар шарњи 

«Нисоб» навишта, ки чун рўйи ў тобон буд мисли шуъла, лињозо Бўлањаб 

куният ѐфт [152, с. 130]. Дар «Фарњанги тафсири забони тољикї» 

омадааст: Абу-абу(л) падар. 2. дар арабї њамчун љузъи якуми вожањои 

мураккабмаънои соњибро дорад: Абуабдуллоњ, Абулфазл [166, с. 32]. 

Вожаи «Лањаб» ба маънои «забонаи оташ» ва «шуълаи оташ» маънидод 

шудааст [166, с. 600] «Њалок бод ду дасти Абулањаб ва њалок бод худи ў» 

[17, С. 61].  

Дев [Dew]–вожаи ќадима буда, то имрўз дар забони форсї-тољикї  

бо баъзе таѓйироти овозї дучор шудааст. Чунончи, ин вожа дар пањлавї 

дар шакли «dev», дар авестої «daēva», дар њиндии бостон «dēva» корбурд 

доштааст. Вожаи «dev» дар ќадим ба гурўње аз парвардигорони (худоѐни) 

ориѐї шинохта мешудааст. Пас аз зуњури Зардушт ва муаррифии 

Ањуромаздо парвардигорони ањди ќадим ѐ девон гумроњкунандагон ва 

шаѐтин хонда шуданд, вале калима ѐ мафњуми «дев дар назди њамаи 

аќвоми њиндуаврупої ба истиснои эрониѐн маънои аслии худро нигоњ 

доштааст. Мафњуми «dēva» назди њиндувон њанўз њам ба маънои Худо 

мебошад.  

Дар забонњои эронии шарќї зоњиран зери таъсири фолклор ва 

дини њоким, асосан, маъної дуюм ривољ ѐфтааст. Масалан, дар форсии 
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миѐна ва форсии классикї–«dēv» ба маъної «дев, шайтон, Ањриман»; 

суѓдї буддої–«δyw», масењї–«dyw»[δēw] «дурўѓин, ѓайри ќобили 

эътиќод», яѓнобї–«dew», «dev»; хоразмї–«δyw»; мунљї–«liw» 1. бад, дев; 

шуѓнонї–«δew» шайтон; 2. беќарор, љинзада, беаќл, маљнун; рўшонї, 

хуфї, бартангї, рошорвї–«δēw»;-язѓуломї–«δiw»‛дев‛, ишкошимї «dew», 

љин; санглељї–«lew» дев, девона, вахонї–«liv», «lew» дев, девона [154, с. 

76].  

Ин нукта, ќабл аз њама, ба истилоњи *daiųa робита дорад, ки дар 

забони эронї маънои «Худо, олиња»-ро дошт ва фаќат баъдан бо 

мазњаби Зардуштї ва соири адѐн дорои маънои «Худо, олиња» дошт ва 

фаќат баъдан бо мазњаби Зардуштї ва соири адѐн дорои маънои «олињаи 

дурўѓин, олињаи бадї–«дев, ањриман» гардид.  

Инчунин, дар боварњои мардуми сокинони минтаќањои кўњистони 

Осиѐи Миѐна њанўз њам симои малакутии бостонї зиндааст, ки бозтоби 

он «Деви Сафед», яъне тасвири зани сафед бо либоси сафед аст, ки мисли 

хонум «Пораскево Љумъа»-и масењї нигањбони занони ресанда мебошад 

[92, с. 39]. Вуљуди нишони худої дар номи *daieųa барои гўйиши скифї, 

ки аслан, барои дини Зардуштї бегона буданд, низ хос аст. Барои њамин, 

дар забони осетинї дар њамосаи нортї «Avdiwad» вожае, ки аз ин реша 

сохта шудааст, на ба шайтон ва ањриман, балки ба олињањои нек мансуб 

аст [168, с. 47].  

 Ин нукта, ќабл аз њама ба истилоњи «*daiųa» робита дорад, ки дар 

забони эронї маънои «Худо», «олиња»-ро дошт ва фаќат баъдан бо 

равияи Зардуштї ва соири адѐн дорои маънои «Худо», «олиња» дошт ва 

фаќат баъдан бо равияи Зардуштї ва соири адѐн дорои маънои «олињаи 

дурўѓин, олињаи бадї–«дев», «Ањриман» гардид.  

Инчунин, Зевс (Zeus) номи парвардигори бузурги юнонї ва «dues» 

парвардигори лотинї ва «dieu» дар франсавї аз њамин реша аст [147, с. 

393].  
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Ањриман [Ahriman]: иблис, шайтон. Ањриман дар Авесто ба сурати 

«Mainyava» омадааст, ки аз ду љузъ таркиб ѐфтааст. Љузъи аввали вожа 

angra ба маънои «бад, хабис» ва љузъи дуюм, њамсон аст, ки дар форсї 

мину ѐ маниш шудааст ва маљмуан ин калима ба маънои «бадхоњи 

бињишт» ѐ «хиради хабис ва палид» мебошад. Ањриман дар Авесто ба 

сурати «Mainyava» омадааст, ки аз ду љузъ таркиб ѐфтааст. Љузъи аввали 

вожа «angra» ба маънои «бад, хабис» ва љузъи дуюм, њамсон аст, ки дар 

форсї «мину» ѐ «маниш» шудааст ва маљмуан ин калима ба маънои 

«бадхоњи бињишт» ѐ «хиради хабис ва палид» мебошад [147, с. 135].  

Номњои эронї бо шумули номњои олињањо бахши махсус 

мебошанд, ки идомаи онњо дар забони авестої мутобиќи назари 

Зардуштї сурат гирифтааст. Њамин тавзењ баъдан вориди забонњои 

даврони баъд гардид. Ин нукта, бахусус, ба вожагони ањриманї робита 

дорад, ки бо олињањо, чењрањо, воќеањо ва аъмолу мафњумњои манфї 

баробар буданд. Ин ки ин вожањо мутобиќи маънои аслї бо калимањои 

маъмулї баѐнгари он мафњумњои муродиф мебошанд, аммо ба таври 

ошкор бозтоби маънои манфї доранд.  

Дар идомаи чунин вожа дар забонњои дигар марбут ба даврони 

баъдї чунин маънои манфї метавонад вуљуд надошта бошад, зеро ин 

вожањо дар даврони Зардуштї маънои манфї пайдо кардаанд.  

Инчунин, вожаи мавриди андеша дар забони форсии дарї ба 

гунањои Ањриман, Ањраман, Ањроман, Оњроман, Оњраман, Оњриман, 

Ањран, Оњран, Оњрима, Њариман ба кор рафтааст. Аммо дар Ќуръон 

танњо шакли Ањриман ба назар мерасад. Бояд зикр кард, ки Ањриман дар 

замони подшоњии Каюмарс ба шукўњу шањомати шоњии ў њасад бурда, 

бо Каюмарс ба душманї пардохтааст.  

Амин [Amin] мансуби забони арабї буда, ба маънои «эътимод» ва 

«муътамад» меояд. Амин лаќаби паѐмбари Ислом пеш аз биъсат, лаќаби 

Љабраил ва лаќаби Абуабдуллоњ Муњаммади Шамсин халифаи Аббосї, 

ки бародараш Маъмун ба тањрики ирониѐн бар ў бо љанг бархоста, ўро 

ба ќатл расонид. Ин лаќаб мувофиќи наќли ривоятњои Ќуръон ба 
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Љабраил ва Муњаммад мутааллиќ мебошад. Амин вожаи арабї буда, 

маънои «вакил», «боэътимод», «мўътамад», «дурустќавл», «бовафо», 

«амонатнигоњдоранда» ва «амонатдор»-ро ифода мекунад [166, с. 62].  

Дар «Фарњанги забони тољикї» барои вожаи Амин [Amin] 

маънињои зайл меоранд: «вакил», «боэътимод», «муътамад» 

«дурустќавл», «бовафо», «амонат нигоњдоранда», «амонатдор», «амини 

дафтарнигор», «муншї», «мухосиби омнн»; «котиби боэътимод», «амини 

девон», «девонбегї» «маъмури амволу ашьѐи дарбор», 

«амонатнигоњдори муътамади дарбор», «амини лашкар», «хазиначии 

лашкар», «мутасаддии таъминоти лашкар», «амин доштан», «вакил 

кардан», «бовар кардан», «эътимод кардан» ва ѓ. [164, с. 63].  

Дар мавриди Амин [Amin] лаќаб гирифтани Љабраилу Муњаммад 

[Muhammad] дигар бањс намемонад, зеро Љабраил мувофиќи ахбори 

њаводиси сарчашмањо нахустин амонатдори Худованд пеш аз паѐмбарон 

ба њисоб меравад. «Фарњанги тафсири забони тољикї» дар мавриди 

Амин [Amin] менависад: «эътимоднок», «одами росткор», «ростќавл», 

«мўътамад», «амин будан», «бовар доштан», «мутмаин будан», «сардори 

ноњия ва ѐ ќишлоќ дар хонигарии Бухоро» ва «маъмури андозгири 

бозор» [166, с. 59].  

Амин дар ќолаби вожасозии арабї аз рўйи вазни «фаъил» сохта 

шуда, решаи вожа «амн», ки дар вазни «фаъл» омада, маънои «амонї», 

«тинљї», «бехатарї» ва «осоиштагї»-ро ифода мекунад [164, с. 62]. 

«Онро Рўњу-л-амин фуруд овард» [17, с. 193].  

Фиръавн [Fir`avn] лаќаби подшоњони Мисри бостон буда, 

Фиръавни Мусо аз љумлаи фиръавнњо мебошад ва таърихнигорон аз ў ба 

номи Рамзиси Дуввум ѐд мекунанд. Вожаи Фиръавн [Fir`avn] лаќабест, 

ки дар давраи мутааххир барои ном бурдан аз фармонравоѐни силсилаи 

Мисри бостон ба кор меравад. Њарчанд аз назари таърих Фиръавн 

[Fir`avn] дар замони подшоњиаш ба ин ном мулаќќаб шудааст. Вожаи 

«Фиръавн» [Fir`avn] ба маънои «мудир», «раис», «сардор», «артиш» ва 

«фармонравоѐни кулли Миср» маънидод мешавад. Забоншиносони 



 

76 
 

дигар вожаи «Фиръавн» [Fir`avn]-ро аз решаи ќибтии «пиро» ба маънои 

«хонаи бузург» медонанд. Ишорае ба ин воќеат, ки фиръавнињо худро 

паноњгоњи мардум медонистанд ва барои худ кохњои бузурги подшоњї 

доштанд. Нахустин шахсе, ки дар таърихи Мисри Бостон бо номи 

Фиръавн [Fir`avn] машњур аст, шахсе аст ба номи подшоњи Аќраб, ки 

номи аслии он мушаххас нест, вале аз наќше, ки аз ў рўйи як санг вуљуд 

дорад, аќрабе (каждуме) рў ба рўйи сурати ў дида мешавад ва ба ин далел 

ўро Фиръавн [Fir`avn] меномиданд.  

Фиръавн исми ѓайриарабї аст, ки ба маънои «густохї» ва 

«гарданкашї» меояд. Баъзеи забоншиносон мегўянд, ки ў аз вожаи 

«фориѓ» гирифта шуда, ба маънои «ќатл», «интиќол» ва «ѓорат» ѐ аз 

решаи «фарѓ» ба маънои «њарљ» ва «марљ» аст. Вожаи Фиръавн 76 

маротиба дар Ќуръон зикр шудааст. Донишмандони Юнон эњтимолан 

вожаи «Фиръавн»-ро вожаи суриѐии арабишуда медонанд [129, с. 76]. «Ва 

[ѐд кунед] он ваќт, ки шуморо аз касони Фиръавн рањонидем, ба шумо 

сахттарин азоб мерасониданд» [17, с. 49].  

 Масењ [Maseh] исми хос, номи њазрати Исо аст. Дар бораи исми 

«Масењ» [Maseh] ихтилофи назар аст, баъзе онро аз решаи «масања» ба 

маънои «пок кардан» медонанд. Агар ин дуруст аст, пас, вожаи «масењ» 

мансуби забони арабї буда, ба маънои «поккунандаи гуноњ» аст. Аммо 

баъзеи дигар онро ѓайриарабї медонанд ва аз решаи «мошѐх» ба маънои 

«наљотдињанда» ва баъзеи дигар суриѐнї медонанд [78, с. 165-167].  

Масењ [Maseh] ба ибрї [ ִַשיח  юнонї ,«משיחא» Мошѐ», оромї» [מָּ

«Μεζζίας», арабї «المسٌح», лотинї «Messias» ба маънои «масњшуда» аст. 

Дар ибрї «Масењ» маъмулан ба унвони «Малик Мошиѐ» [מלך המשיח] 

шинохта мешавад, ки ба маънои луѓавии «подшоњи масњшуда» аст. Дар 

нусхаи юнонии «Ањди атиќ» 39 маротиба истифодаи луѓати ибрии 

«Масењ» [ ִַשיח   .ба луѓати юнонии «кристиус» [Χριζηός] тарљума шудааст [מָּ

Масењо [Masehā], Масењ [Maseh] ѐ Мошињо [Māšihā] ба маънои 

(масњшуда) аст. Тарљумаи луѓати ибрии «масењ» дар юнонї «каристус» 

аст, ки лаќаби мавриди ќабули Исо дар байни масењиѐн аст.  
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Номшиноси дигар Я. Ш. Самарќандї дар китоби худ «Фарњанги 

номвожањои форсии тољикї» Масењро њамчун исми мардона ба маънои 

соњиби тахту тољ (подшоњ); касе, ки ба пешониаш равѓани муќаддас 

чиллик кашида шудааст; њидояткардаи Худо; дўст ва сайругашткунанда; 

лаќаби Исо, зеро ки он њазрат дўсти Њаќ буданд, боиси таљарруд аксар 

ба сайругашт мебаромаданд [65, с. 150]. Аз тањлилњо ва шарњи 

донишмандони номшинос ва луѓатшиносону ќомусдонон бармеояд, ки 

Масењ аз вожаи Масњ (даст молидан, масњ кашидан ба гардан њангоми 

тањорат) сохта шудааст, ки он мансуби забони арабї мебошад. Ин 

гуфтањоро андешањои номшиноси тољик Я. Ш. Самарќандї возењ 

месозад: «масењ» касе, ки ба пешониаш равѓани муќаддас чиллик кашида 

шудааст» [167, с. 156].  

Дар сарчашмањо Масењ [Maseh] дар шаклњои Масењдам–он ки 

нафасаш монанди Исои Масењ љонбахш аст ва чун Исо «гўѐ» бо дами 

нафаси худ мурдаро зинда мекунад: он кї суханаш батаъсир аст), Масењо 

(андуда; аз тарафи Худои таоллоњ њидояткардашуда), ки њар ду шакл 

лаќаби Исоро ифода мекунанд, омадааст.  

Ба андешаи мо, вожаи «Масењ» аз вожаи арабї ва забони ќадимаи 

ибрї «масања» гирифта шуда, маънояш масњ кардан, молидан мебошад. 

Маънои динии ин вожа «шахсе, ки бо равѓани муќаддас масњ ѐ молида 

шудааст», мебошад. Маросими рутба додан ба коњинон ва ѐ ба тахт 

нишастани подшоњон бо молидан ва ѐ масњ кардани равѓани муќаддас ба 

бадани онњо сурат мегирифтааст. Вожаи Христос, ки вожаи юнонии 

ќадим аст ва Масењ тарљима мешавад, маънои Худоро надорад. Њатто 

Курушро дар Библия Христос номидаанд. Ањмади Дидот менависад: 

«Вожаи «Христос», ки њамчун Масењ (Мессия) тарљума мешавад, ин ном 

нест, ин унвон (рутба) аст. Исо дар Библя бо номаш не, балки бо унвони 

Масењ ки номи Масењ Исо њаст, номи модари ў Марям аст ва падари 

эњтимолии ў Юсуфи Наљљор аст ва дар замони подшоњии Ирод таваллуд 

шудааст, вуљуд надорад» [139, с. 71].  
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Дар забони ибрї ба ў «Яшуъ» мегўянд, ки ба маънои «наљотбахш» 

аст ва номи ў дар Инљил «Ясуъ» аст. Ин ки дар густураи фарњанги 

исломї аз ў аѓлаб бо номи «Масењ» ѐд мешавад, ба њељ ваљњ ба маънои 

«нољї (наљотдињанда)», яъне ончї дар суннати масењї аз он манзури 

назар аст, намебошад. Дар масењият вожаи «масењ»-ро ки бо англисї 

«Massias» гуфта мешавад, ба маънои «наљотдињанда» медонанд, аммо 

дар Ислом «Масењ» танњо кунятест ба манзури бузургдошту 

гиромидошти њазрати Исо писари Марям. Масењ даст молидан ва љимоъ 

кардан ва массоњ бисѐр паймоишкунандаи замин аст [26, с. 260] «Он гоњ 

ки фариштагон гуфтанд: «Эй Марям, ба дурустї ки Худо туро ба файзе 

аз (љониби) Худ башорат медињад, ки номи у Масењ-Исо писари Марям, 

дар дунѐ ва охират баобрў ва аз наздиккардагон [-и Њазрати Иззат] аст» 

[17, с. 45].  

Шайтон [Šaitān]-Ин вожа аз решаи «шайтан» ѐ «яштан» ба маънои 

«хабис» ва «паст» ва «дур шудан» аст, ки ба њар мављуди саркаш мансуб 

дониста мешавад. Шайтон [Šaitān] исми ом (исми љинс) аст. Вожаи 

Шайтон [Šaitān] ба сурати муфрад (танњо) 80 маротиба ва ба сурати љамъ 

(Шаѐтин) 18 маротиба дар Ќуръон зикр шудааст. Бино ба ќавли аксар 

маънишиносон вожаи «Шайтон» [Šaitān] аз решаи «шатан» ба маънои 

«дур шудан» ѐ «шайт» ба маънои «сўхт ва њалок шуд», нест, балки дар 

пайдоиши ин вожа то мафњуми ќуръониаш интиќоли маъонї кардааст.  

Дар миѐни ањли луѓат дар бораи пайдоиши лафзи «Шайтон» 

[Šaitān] иттифоќи назар вуљуд надорад. Баъзе онро вожаи асил дар 

забони арабї медонанд, аммо иддаи дигар бошанд, онро ѓайриарабї 

медонанд. Бештари луѓатшиносон талош карданд, то вожаи «Шайтон»-

ро асил нишон дињанд. Дар миѐни ховаршиносон низ дар бораи ин вожа 

иттифоќи назар вуљуд надорад. Баъзе онро вожаи кўњан донистаанд. 

Забоншиносони дигар бар он аќидаанд, ки вожаи «Шайтон» [Šaitān] 

калимаи арабии асил аст., аммо дар бораи чигунагии пайдоиш ва 

сарчашмаи он аз калимоти дигар иттифоќи назар надоранд. Баъзе онро 

баргирифта аз решаи «шатан» донистаанд ва гурўње онро муштаќ аз 
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решаи «шайт» медонанд. Назариѐти нодире њам дар ин миѐн аст. Аз он 

љумла, назари забоншиноси форс Сибавайњ онро ќоил ба њар ду реша 

аст. Ў дар як љо аз китобаш вожаи «Шайтон» [Šaitān]-ро баргирифта аз 

«шатан» ва дар љойи дигари китобаш баргирифта аз «шайт» муаррифї 

мекунад. Ва низ баъзе бар он аќидаанд, ки ин вожа аз решаи «шайтана 

ташийтн» муштаќ шудааст. Дар ин тањќиќот ба баррасии нуќтаи назари 

олимони машњур барои чї гуна иштиќоќи лафзи «Шайтон» [Šaitān] аз ду 

реша «шатан» ва «шайт» мепардозем. Забоншиноси Шарќ Халил ибни 

Ањмади Басрї вожаи «Шайтон» [Šaitān]-ро аз масдари «Шатан» ба 

маънои «дур шудан» медонанд ва мегўяд «шатан ресмони тавил аст ва 

низ ба аспе, ки аз соњибаш нофармонї итлоќ мешавад. Ба ин ваљњ, ки гўѐ 

дар тули як ресмон дар њаракат аст. «Азва шатун» яъне корзори тулонї, 

«навая шатун» ба маънои орзуњои тулонї». Яъне вожаи шайтонро ба 

маънои дароз унвон карда, мегўяд: «Шайтон [Šaitān] низ ба вазни 

«фиъол» бар њамин маъност». Аммо маънои диниаш дурї аз Њаќ ва 

саркашї аст. Аз ин рў, њар саркаше аз љин ѐ инс шайтон номида 

мешавад. Забоншиноси дигар Ибни Форис низ вожаи «Шайтон» [Šaitān] 

ро ба маънои «дур шудан» медонад [139, с. 71]. Шайтон, Иблис, 

Ањриман, Азозил, ки гуѐ дар натаљаи аз Одам худро бартар донистан ва 

нофармонї ба Худо дар саљда кардани Одам аз маќоми улѐи љаннат ба 

замин ронда шудааст ва ба маъноњои «амали бад», «кори зишт», 

«бадкорї», «бадкирдорї», «нофармонї» ва «саркашї» [164, с. 281].  

 Вожаи «Шайтон», «Иблис», «Ањриман» дар «Фарњанги тафсири 

забони тољикї» ба маънои: «яке аз фариштањо, ки мувофиќи раъйи 

Худованд рафтор накард (шахсияти мавњуми афсонавї)» «Одами 

њиллагар», «маккор», «шайтон», «берања кардан», «шайтон аз роњ 

баровардан (задан)», «ба роњи хато рафтан», «гумроњ шудан», 

«шайтонро фиреб додан», «нињоят фиребгару њилагар будан» (дар њаќќи 

Одами њилагари гузаро гуфта мешавад), маънидод шудааст [166, с. 619].  

 Дар китоби «Лисон-ул-араб» шакли љамъи вожаи «шайтон»-ро 

«Аштон» ба маънои «ресмонњо» маънидод мекунад ва мегўяд: «Шатана 
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ресмоне аст, ки ба сатели чоњ баста шуда ва «маштон» касе аст, ки аз чоњ 

бо ду ресмон сатели об мегирад» Вожаи «Шайтон»-ро чоње маънидод 

мекунад, ки болои он кушод ва поѐни он танг аст.  

 Забоншиносони дигар вожаи «Шайтон» [Šaitān]-ро баргирифта аз 

забони ибрии «њошайтин» ба маънои «мухолифат» ва «душманї» 

донистаанд ва баъзе низ онро аз лафзи суриѐниаш медонанд. Њамчунин 

вожаи «Шайтон» [Šaitān] ба вожаи юнонии «тайтон» шабоњат дорад. Дар 

китоби Таврот омадааст: «Шайтон [Šaitān] тарљумаи лафзи юнонии 

«Диѐпулис» мебошад, ки ба маънои «суханчин» аст. Ва ўро «Юлиюн» ба 

маънои «њалоккунанда» низ мегўянд». Ва чун юнониѐн нисбат ба 

«тайтон»-њо душмани худоѐн будаанд, њамин аќидаро изњор медоштанд 

[132, с. 329].  

Агар вожаи «Шайтон» [Šaitān] аз решањои «шота яшуту» ва бар 

вазни «фаълон» буд, мебоист љамъи он «шиѐт» ѐ «шуѐтї» мешуд. 

Њамчунин «ѓазбон»: «ѓазоб», «сакрон»: «сакорї» дар њоле, ки дар 

матнњои адабї вожаи «Шайтон» бар вазнњои номбурда љамъ баста 

шудааст. Баъзеи дигар вожаи «Шайтон»-ро ба маънои «мор» медонанд. 

Баъзе забоншиносон бар ин аќидаанд, ки араб дар ибтидо ресмоне, ки бо 

он аз чоњ об мекашиданд, «шатан» мегуфтанд. Сипас, ин маънои идома 

ѐфта, ба њар ресмон ва мавриде, ки дар зоњир мушобењи он буд, «шатан» 

мегуфтанд. Дар ин маврид гоње иштиќоќ низ сурат гирифта ва вожаи 

«шатан» бо изофа шудани як ѐ якчанд њарф ба вожаи дигар табдил 

шудааст. Аз љумла, ин баргирифтаи лафзї «Шайтон» аст, ки ба мор 

иттилоќ шуда, ба маънои ресмони тулонї маънидод мекунанд. Сониян, 

ин, ки ресмони чоњ барои он, ки пора нашавад, онро печ медонанд ва 

гирењњои зиѐд бар он мезананд ва мор низ чун ба даври худ њалќа 

мезанад, маъмулан тулии дарозе дорад, бад-ин лафз ѐд мешавад. 

Исломшиносон дар аломат ва нишонае, ки дар ќисмати болои зини 

шутур аз рон то буљули пояш, ба сурати мор пеш мегузаронанд, 

«шайтон» гуфта мешавад.  
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Дар ќисмати ќабл равшан шуд, ки арабњо ба мафњуми Ќуръонии 

вожаи «Шайтон» [Šaitān] ошно буда, вале бо ин вуљуд аз он љо, ки 

мафњуми «Шайтон» [Šaitān] дар динњои пешин ривољ доштааст. Яке аз 

ховаршиносон ба асил будани ин вожа менависад: «Муњаќиќони бисѐре 

муътаќиданд, ки вожаи «Шайтон» [Šaitān] аз арабї гирифта шудааст. 

Дурустї ѐ нодуруст будани ин назарро дар њоли њозир наметавон исбот 

кард ва як чиз мусаллам аст, ки вожаи «Шайтон» [Šaitān] пеш аз рўзгори 

корбурд ва ривољ доштааст. Аќидаи ба «Иблис» ѐ «Шайтон» чун аз дер 

боз љузъи муътаќидоти башар будааст. Аз ин наќл ва интиќолњо бенасиб 

набудааст «Пас, Шайтон њар дуро аз он љо баровард ва онњоро аз он 

(неъматњо), ки дар он буданд, баровард» [17, с. 36].  

Иблис [Iblis]-ро баъзе луѓатшиносон вожаи арабї шумурдаанд, ки 

аз решаи «бараса» иштиќоќ шудааст. Ин вожа дар луѓат ба маънои 

«яъс», «дармондагї» «тарс», «пушаймонї» ва «њайрат» омадааст ва 

иблис аз ин љињат ба ин ном хонда мешавад, ки аз хайр ва рањмати 

Худованд пушаймону маъюс гардидааст. Дар истилоњ вожаи «Иблис» 

[Iblis] номи хос ва мављуди зиндае аст бо шуур ва ирода. Номи аслии 

Иблис [Iblis] «Њорис» буд, ки бинобар ибодати тулонї «Азозил» [азизи 

Худо] номаш нињоданд. Ў, пас аз инкори саљда «Иблис» ва пас аз рондан 

«Шайтон» номида шуд [139, с. 76].  

Дар «Фарњанги Шоњнома» вожаи «Иблис» чунин маънидод 

шудааст: «Вожаи Иблис дар Авесто ба номи Ањриман зикр ѐфта, ба 

ибораи «Mainyava» номбар шуда, аз ду љузъ таркиб ѐфтааст: љузъи 

аввали вожа «angra» ба маънои «бад, хабис» ва љузъи дуюм дар форсї 

«мину» ѐ «маниш» шудааст ва дар маљму ин калима ба маънои «бадхоњи 

бињишт» ѐ «хиради хабис ва палид» мебошад [147, с. 135]. Баъзе аз 

донишмандони мусалмон ин вожаро муштаќ аз вожаи «баласа» ба 

маънои «навмед ва маъюс» мегўянд. Ба ин монанд, ки Худованд 

Иблисро аз њамаи некињо маъюс гардонид, аммо луѓатшиносони араб, 

чун Абулфидо гуфтааст, ки «Иблис» [Iblis] вожаи аљамї аст [9, с. 175].  
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Иблис [Iblis] муштаќшуда аз љамъи «аболис» аст. Дар бораи оне, 

ки вожаи «иблис» арабї ѐ аљамї аст, ихтилофи назар вуљуд дорад. Баъзе 

онро аз вожаи юнонии «Диѐблус» ба маънои «суханчинї» медонанд. 

Лаќабњои Абумурра, Абуќурра, Абукардус, Абулабинї, Гоил, 

Абулњасбон, Абухалоќ ва Абудухона мансуби Иблисанд [132, с. 329].  

Луѓатшиносони мусалмон аз ду љињат ба ин вожа пардохтаанд: 

баъзе барои он решаи ибрї фарз карда ва гуфтаанд, ки «иблис» аз решаи 

«баласа» муштаќ аст. Асосан ба маънои «навмед шудан» ва гоњ «навмед 

кардан» аст. Ин маънї панљ маротиба дар Ќуръон омадааст. «Иблис» 

бар вазни «ифъил» аз «ал-аблос», яъне «навмед шудан аз хайр», 

«пушаймонї» ва маънои дигари «аблос» «сукут» аст ва «маблис» ба 

маънои «мард» аст [77, с. 165-167]. Дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» вожаи «Иблис» 

ба маънои «ноумед аз рањмат» ва номи шайтон омадааст [152, с. 18]. Дар 

«Фарњанги тафсири забони тољикї» бошад, ба ў маънои «Одами 

њилагар» ва «бадтинат»-ро унвон кардаанд [166, с. 532].  

Хулоса, дар боби мазкур то андозае нишон додем, ки лаќабњо чї 

тавр пайдо мешаванд ва чаро миѐни мардум устуворанд, зеро тањлил дар 

заминаи аќќалї сарчашмањои илмї–тањќиќотї ва фарњангу луѓатњои 

тафсирї анљом дода шудаанд. Ин таълифотро њадди нињої низ 

намењисобем ва кўшиш ба харљ медињем, ки минбаъд дар заминаи дигар 

маъхазњои илмї онро такмил бидињем.  
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БОБИ II.  

ВИЖАГИЊОИ ЛУЃАВЇ-МАЪНОИИ ТОПОНИМИЯ ДАР 

ЌУРЪОН 

2. 1. Мулоњизањои муќаддимавї 

Омўзишу тањќиќи номњои мавзеъњои љуѓрофї аз љанбањои 

умдатарини илми забоншиносї мебошад, зеро номњои мањал ѐ номњои 

љуѓрофї ва пайдоиши онњо бо чандин воќеаву њодисањои таърихї, сиѐсї, 

иќтисодї робитаи ќавї дошта, ин унсурњо боиси инкишофу густариши 

хазинаи (фонди луѓавї) забони модариамон гардидаанд. Аз ин љост, ки 

омўзишу тањќиќи номњои мањал ва пайдоиши онњо ба маврид аст. Бояд 

гуфт, ки номњои љуѓрофиро дар забоншиносї илми топонимика 

меомўзад. «Бо масъалањои ном ва номгузорї хосиятњои калимањои 

ифодакунандаи номњо, таърихи тавлид ва маънидоди илмии онњо илми 

махсуси филологї–ономастика (юн. оnoma-ном) машѓул аст. 

Ономастика ба ќисмњои таркибии антропонимика (юн. аntropos–одам, 

onoma-ном), этнонимика (юн. еtnos–халќ, onoma–ном), топонимика 

(topos-мањал, onoma-ном), гидронимика (юн. hidro-об, onoma-ном) ва 

амсоли инњо људо мешавад» [6, с. 238].  

  Топонимика калимаи юнонї буда, аз topos–љой, мањал ва onoma–

ном иборат буда, маънояш илм дар бораи омўзиши номњои мањал 

мебошад. Омўзиши номи мањалу мавзеи тољикнишин дар 

забоншиносии тољикї ѐ, умуман, дар эроншиносї дар кадом поя аст ва 

муњаќќиќони ин соња ба чї комѐбињо ноил гардидаанд? Њоло дар ин 

бобат дар асоси аз назар гузаронидани адабиѐти ба ин соња 

таълифнамудаи топонимшиносон чанд сухане баѐн менамоем.  

 Интихоби усулњои тањќиќи лингвистии топонимия, ба андешаи А. 

Л. Хромов, «… ба љанбаи маводи љамъоваришуда, дараљаи инъикоси он 

дар сарчашмањои топонимї ва вазифањои пешбинишуда вобаста аст» 

[124, с. 4].  

   Усулњои тањќиќи топонимї њоло низ дар марњилаи инкишофанд, 

њарчанд дањсолањост, ки муњаќќиќон роњу усулњои алоњидаро зимни 
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тањќиќу омўзиши маводи топонимии муайян намудаанд, вале бояд 

махсус зикр кард, ки њангоми тањлили топонимњо, сараввал, ба маводи 

зиѐди дастрасшуда такя кардан лозим аст, зеро аксар топонимњои содаю 

сохта зиѐд такрор мешаванд ва ѐ агар топонимњо мураккаб бошанд, 

љузъњои таркибии онњо такрор шуда омада метавонанд. Баъзан маъно, 

тарзи талаффуз, ќолабњои калимасозии топонимњои зиѐд бо њам 

мувофиќат мекунанд. Њолатњое низ њастанд, ки ќариб њамаи ин 

нишонањо мутобиќ мегарданд.  

 

2. 2. Топонимия  

Таърихи илму маданият на танњо бо осори адабї, фалсафї, тиббї, 

ситорашиносию њандаса ва ѓайра ѓанї аст, балки силсилаи асарњои 

љуѓрофию шарќшиносї, сафарномањову фарњангњое низ дучор меоянд, 

ки дар онњо тафсири аќсоми кишварњо, вазъи сокинон, бойигарињои 

табиию маънавии онњо сабт ѐфтаанд. Аз «Осор-ул-билод»-и Птоломей 

[Батлимус] шуруъ намуда, то ба «Њудњуд-ул-олам» ва «Аљойиб-ул-

булдон»-у «Муъљам-ул-булдон»-и Ёќути Њамавї ѐдгорињои муътабари 

тафаккури инсоният мебошад, ки онњо ба хазинаи маънавиѐт табдил 

ѐфта наслњои минбаъдаро ба вазъияти љуѓрофї, иќтисодї ва таърихии ин 

ѐ он макон, мавзеъ, музофот ва кўњу дарѐњо шинос менамоянд. Донишу 

маърифати мо на танњо ба омўхтани номњо ва таѓйироти мафњумњои 

луѓавию истилоњии онњо такмил меѐбанд, балки њар як сатри дар 

гузаштаи дури таърихї сабтгардида аз њолу ањвол ва дараљаи тамизу 

фаросат ва аќлу заковати халќ вањй меоранд.  

Тањќиќ ва баррасии њамаљонибаи номвожањои љуѓрофї яке аз 

масъалањои умдаи илми забоншиносии муосир ба шумор меравад, зеро 

номвожањо љузъи таърихи миллат ва баѐнгари даврањои гуногуни 

инкишофи забону фарњанги он мебошанд.  

Топонимика ба љузъњои дигар–гидронимика (илмест оид ба номи 

объектњои табиї ва сунъии об), космонимика (илмест оид ба номи 

љирмњои осмонї), ойконимика (илмест оид ба номи мањалњои 
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ањолинишин), оронимика (илмест оид ба номи унсурњои релефи рўйи 

замин). Топонимика бо илмњои таърих ва география алоќаманд аст.  

Илми номшиносии тољик, ки муодили байналхалќиаш ономастика 

мебошад, шаклан ва мазмунан зодаи даврони Иттињоди Шўравї дар 

забоншиносии тољик мебошад, зеро дар гузашта низ таваљљуњи 

муњаќќиќону муаррихон ва тазкиранависонро ин масъала ба худ љалб 

карда бошад њам, маъникушої ба таври имрўза дар нигоштањои онњо 

њаллу фасл намегардид. Асосан, маълумоти онњо дар луѓату фарњангњо 

ва осори таърихиву љуѓрофї бо зикри номи мањал ба анљом мерасид.  

Топонимњо аз лињози пайдоиши худ бо чандин воќеаву њодисањои 

таърихї, сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангї робитаи ќавї дошта, 

шоњиди забонии пайдоиш, инкишоф, аз байн рафтан ва ѐ таѓйир ѐфтану 

иваз шудани миллатњо ва тамаддуни онњо дар ин ѐ он минтаќа 

мебошанд. Муњаќќиќи шинохтаи рус В. А. Никонов дуруст зикр 

кардааст, ки: «Шањрњо хароб гардидаанд, давлатњо барњам хўрдаанд, 

забонњо ва худи халќњо аз байн рафтаанд, аммо номњо боќї мондаанд» 

[103, с. 179].  

Ба риштаи тањлилу тањќиќ кашида шудани номвожањо, алалхусус, 

топонимњо дар рушди забон хеле мусоидат мекунад. Дар баробари 

топонимшиносони тољик як зумра олимону номшиносони мамолики 

хориљ низ барои тањлилу тањќиќи топонимияи њудудњои мухталиф сањми 

арзандаи худро гузоштаанд. Ба ин зумра метавон муњаќќиќон А. З. 

Розенфелд, Каменский, Т. Н. Пахалина, М. И. Стеблин, Д. И. Эделман, 

Лившитс, Фрейман В. А., Климчитсский, А. А., М. И. Боголюбов, 

Маллитский Н. Г., О. И. Смирнова-ва монанди инњоро мисол овард вале 

дар баробари муњаќќиќони мазкур О. И. Смирнова, В. С. Расторгуева, В. 

В. Бартолд, М. Н. Боголюбов, Р. Х. Додихудоев, Љ. Алимї, О. Ѓафуров, 

Д. Њомидов, Ш. Њайдаров, А. Абдунабиев, Н. Офаридаев, Ш. Исмоилов, 

М. Шодиев ба тањлилу тањќиќ ва омўзиши топонимњои Осиѐи Миѐна, 

алалхусус Тољикистон бештар кор кардаанд.  
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Дар сарчашмаҳои хаттии қадима, аз ҷумла «Авасто», «Катибаи 

Бесутун (Дороюш)», «Нақши Рустам», «Катибаҳои Персеполис», 

«Бундаҳишн», «Шаҳристонҳои Эроншаҳр», «Фарҳанги паҳлавик», 

«Фраҳанг-и оим-евак» (Фарҳанги оем-евак), «Корномаки Артахшери 

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

«Чатарнома» (Шатранҷнома), «Денкард» (Динкард), «Асноди қалъаи 

кӯҳи Муғ» ва монанди инҳо шаклу гунаҳои мухталифи номвожаҳои 

ҷуғрофӣ сабт ѐфтаанд, ки барои омӯзишу баррасӣ ва таҳқиқи муқоисавии 

номвожаҳо аз нигоҳи решашиносӣ сарчашмаҳои муътамад маҳсуб 

меѐбанд. Ҳамчунин роҷеъ ба топонимияи юнонӣ, чинӣ ва арманӣ 

маълумоту далелҳои ҷолибу диққатҷалбкунанда медиҳанд.  

Донишмандону ҷуғрофидонон ва сайѐҳони асримиѐнагии тоҷику 

форс ва араб дар роҳи шинохти номвожаҳои ҷуғрофии минтақаву 

мавзеъҳои гуногуни Хуросону Мовароуннаҳр ва фароҳам овардани 

номвожаҳои ҷуғрофии ин мавзеъҳо таълифи луғати топонимӣ, асарҳои 

ҷудогонаи ҷуғрофии гуногунмавзуъ нақшу саҳми бузурге гузоштаанд. 

Таълифоти ҷуғрофидонони қарнҳои IX-X, ки таҳти унвони «Илм ал-

масолик ва-л мамолик» ѐд мешавад, аз маъхази муҳимму 

диққатҷалбкунандае барои омӯзишу баррасии топонимияи таърихии 

Тоҷикистон ва дигар ҷумҳуриҳои Осиѐи Миѐна маҳсуб мегарданд. Аз 

ҷумла, «Ал-масолик ва-л-мамолик»-и Асад ибни Хурдодбеҳ (соли таълиф 

864 м. ), «Китоб-ал-хироҷ»-и Аҳмад ибни Яъқуб (соли таълифи 891м. ), 

«Мухтасари китоб-ул-булдон»-и Ибни Фақеҳ (соли таълиф 903 м. )¸ «Ат-

танбия в-аш шароф»-и Маъсудӣ (соли таълиф 843 м. ), «Ал-масолик в-ал-

мамолик»-и Абуисҳоқ Иброҳими Истахрӣ (соли таълиф 951 м. ), «Сурат-

ул-арз»-и Ибни Ҳавқал (соли таълиф 978 м. ), «Аҳсан-ат-тақосим»-и 

Муқаддасӣ (соли таълиф 983 м. ), «Ҳудуд-ул-олам минал машриқ илал 

мағриб» (соли таълиф 982 м. ), «Осор-ул-боқия» ва «Китоб-ут-тафҳим»-и 

Абурайҳони Берунӣ ва монанди инҳо аз муҳимтарин таълифоти ин 

силсила маҳсуб меѐбанд. Асарҳои яке аз муаллифони асри XIII Ёқути 
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Ҳамавӣ дар таърихи топонимияи Шарқ мавқеи босазоеро ишғол 

мекунад. Бино ба маълумоти муҳаққиқон ду асари ӯ «Муъҷам-ул булдон» 

(Луғати кишварҳо) ва «Китоб-ул-муштарик вазъан ва муфтарик суқъан» 

(Китоб дар бораи номҳои якхела ва ҷойҳои гуногун), ки дар бораи ба 

омонимҳои ҷуғрофӣ баҳс мекунанд, ба масъалаҳои топонимика бахшида 

шудаанд.  

Доир ба топонимия асарњои зиѐди тањќиќотї низ аз љониби 

топонимшиносон таълиф гардидааст, ки чанде аз онњоро метавон зикр 

намуд. Аз љумла, дар тањќиќи топонимшиносони ўзбек Ш. Ќодиров, Т. 

Нафасов, Т. Рањматов, З. Д. Дусимов, С. Наимов, А. Каримова ва С. 

Ќараев номњои љуѓрофии мавзеъ, шањрњо ва вилоятњои ќаламрави 

имрўзаи Ўзбекистон, чун Самарќанд, Тошканд, Хоразм, Ќашќадарѐ 

(Кешрўд) ва амсоли инњо мавриди тањлилу тањќиќ ќарор гирифтаанд. 

Доир ба њудуд ва Манотиќи дигар љумњурињои Осиѐи Миѐна низ тањќиќи 

топонимї аз љониби топонимшиносоне чун С. Атаниѐзов, С. С. Губаева, 

Е. Кайчубаев ва дигарон ба анљом расонида шуда, дар онњо дар баробари 

тањлили топонимияи туркии ин минтаќа, њамчунин топонимњои ќадимии 

эронї низ баррасї гардидаанд. Тањќиќи нињоят љолиб ва доманадоре, ки 

оид ба топонимияи водии Кешрўд, ки таърихан минтаќаи тољикнишин 

аст, ба анљом расид ба ќалами муњаќќиќи тољик Д. Р. Њомидов марбут аст 

ва ў бори нахуст топонимњои водии Кешрўдро аз нигоњи баромади 

таърихї, сохтори формантї, лексикї-семантикї ва лексикї-грамматикї 

мавриди тањлил ќарор додааст. Силсилаи тањќиќоте, ки солњои охир дар 

топонимикаи тољик ба анљом расидааст, марбут ба номњои љуѓрофии 

минтаќаи Ромит буда, мањсули ќалами О. О. Мањмадљонов мебошад. Ў 

дар ин силсила топонимияи минтаќаи Ромитро аз нигоњи баромади 

таърихї, тањлили сохторию луѓавї ва маъної ва њамчунин аз назари 

љанбаи гендерї мавриди тањлили густарда ќарор додааст. Ќобили зикр 

аст, ки методи тањлили гендерии топонимњо дар топонимикаи тољик 

усули нав буда, ў дар асоси таљрибањои пешрафтаи илми 

топонимшиносии муосир ва бахусус дар асоси таљрибањои олимони 
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варзидаи рус ва Аврупову Амрико номњои љуѓрофии минтаќаи Ромитро 

аз назари оморї тањлил ва баррасї намудааст. «Топонимњо вобаста ба 

раванди инкишофи љомеа, дар даврањои гуногуни таърихї ба вуљуд 

меоянд ва бахшњои муњимтарини њаѐти мардумро дар бар мегиранд. Аз 

ин рў, дар симои топонимњо наќши соњањои гуногуни илмњои 

њозиразамон–забоншиносї, этнография, таърих, љуѓрофиѐ ва ѓайраро 

љустуљў намудан мумкин аст» [37, с. 3].  

 Топонимия аз рўйи сохту таркиб ба чањор гурўњ ѐ таќсим 

мешавад:  

1) Топонимњои сода, ки бе ягон љузъњои вожасоз ва вожаи 

таѓйирдињанда шакл гирифтаанд: Сафо [Safā], Марва [Marva], Макка 

[Makka], Мадина [Madina] ва ѓ;  

2) Топонимњои сохта, ки монанди онњо дар Ќуръон мављуд нест.  

 3) Топонимњое, ки дар натиљаи васлшавии вожањо сохта шудаанд. 

Бо ибораи дигар, ин ќабил топонимњо топоним-композит ѐ топонимњои 

мураккаб мебошанд: Мўътафиќа [Mō`tafiqa], Арафот [Arafāt] ва ѓ;  

4] Топонимњо-иборањо: Байту-л-Њаром [Bayt-yl-harām], Дорул-

Ислом [Dār-yl-salām], Малаи Аъло [Malai A`lā].  

Мувофиќи андешаи муњаќќиќон, аз љумла топонимшиноси тољик 

Д. Њомидов: «Метавон он њама фарњангу луѓатњои нодири ба забони 

тољикї дар замонњои гуногун таълифѐфта ва асарњои таърихиву 

љуѓрофиро бунѐдгузори илми топонимика донист», зеро падидањои 

нахустини илми топонимика (яъне агар возењтар баѐн намоем нишонањои 

илми номшиносї-ономастика ва дар навбати худ топонимика) дар ин 

асарњо инъикос гардидаанд [48, с. 5]. Ба ќавли А. Девонаќулов: «Нахустин 

иќдомот дар сабти номњои љуѓрофї дар даврони ќадими ташаккули 

забонњои эронї анљом шудааст ва дар китоби Авесто маводи хеле ѓании 

топонимї оварда шудааст, ки имрўз барои чандин соњањои илмњои 

иљтимої њамчун сарчашмаи нодири таърихї арзишманд аст ва ин арзиши 

таърихии он маводро эроншиноси маъруф В. Маркварт низ зикр 

намудааст [132, с. 315]. Бояд тазаккур дод, ки катибањои мехии даврони 
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Њахоманишиѐн низ матолиби фаровони топонимї доранд, ки имрўз 

мавриди таваљљуњи доираи васеи мутахассисони бахшњои таърих ва 

филология ќарор гирифтаанд. Дар осори форсии миѐна низ маводи 

фаровони топонимї сабт гардидааст ва њатто китобњои махсусе доир ба 

љуѓрофия мисли «Šahrestānīhā ī Ērān ва Abdīh ud sahīgīh ī Sagestān» таълиф 

шудааст.  

Дар тањќиќоти соњаи топонимшиносї ба як навъи тозаи сохтории 

номњои мавзеъ ва макон (топониму микротопонимњо) таваљљуњ зоњир 

гардидааст, ки ба андешаи профессор О. Мањмадљонов «ин навъи 

номњои љуѓрофї то кунун дар доираи номшиносии муосир ва хосатан 

забоншиносии тољик, тањти мафњуми топоним ва микротопонимњои 

шакли љамъ омўхта мешуданд» [38, с. 39]. Номшиносони аврупої дар 

заминаи вижагињои ин намуди ќолаби сохтории номњои шакли 

љамъдошта, онњоро ба гурўњи махсус-pluralia tantum унвонгузорї 

намудаанд. Дар пайравї ба онњо муњаќќиќи номшиноси тољик О. 

Мањмадљонов аввалин маротиба дар забоншиносии тољик ин падидаи 

номњоро ба риштаи тањќиќ кашидааст. Ба аќидаи ин номшинос «pluralia 

tantum» як навъи топонимњоест, ки аз шумораи љамъи баъзе исмњои хос 

њамчун шакли воњид ва асосї ба вуљуд омадаанд: Арафот [Arafāt] ва ѓ [38, 

с. 39-40].  

Дар Ќуръон топонимњо миќдоран баъди антропонимњо [номњои 

одамон] дар љойи дуюм меистанд.  

Тањлили луѓавию маъної яке аз тањлилњои маълум ва муњимми 

илми забоншиносї ба шумор рафта, маводи топонимии китобро аз 

нигоњи маънои луѓавї (лексикї), таърихи пайдоиш (этимология) ва 

доираи истеъмоли ин ѐ он вожа дар дохили љумлаву ибора, инчунин, дар 

алоњидагї мавриди омўзиш ќарор медињад.  

 

2. 3. Астионимия 

Яке аз ќабатњои дигари маводи топонимии Ќуръонро астионимия 

ташкил додааст. Дар ономастика зери мафњуми «астионимия» номњои 
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кишварњо, давлатњо ва љумњурињо фањмида мешавад. Дар Ќуръон 

теъдоди астионимњо ба 9 адад мерасанд, ки њар кадоми онњо сохт, маъно 

ва баромади гуногун доранд. Астионимњои Миср [Misr], Рум [Rum], 

Яман [Yaman] дар Ќуръон истифодаи фаровон доранд.  

Тањќиќи ном, алалхусус, номњои кишварњои олам кори душвор, 

мењнатталаб аст, лекин хеле шавќангез. Дар ин љода аз љониби 

муњаќќиќон Е. М. Поспелов, О. Ѓафуров, А. Девонаќулов, Ќ. Расулиѐн, 

Н. Ќосимов корњои тањќиќотии зиѐде анљом дода шуда, дар ин бора 

асару маќола ва дастурњои илмї ба табъ расонида шудаанд. Муњаќќиќи 

рус Е. М. Поспелов дар асараш «Топонимический словарь» ба тањлили 

беш аз 1250 номи кишварњо рўйи оварда, то андозаи лозимї ба таври 

возењ маълумот додааст [102, с. 5].  

Дар асари муњаќќиќи тољик О. Ѓафуров «Тафсири мухтасари 

номњои љуѓрофї» тањлилу баррасї ва маънидоди номњои кишварњо аз 

рўйи тартиби алифбои тољикї анљом пазируфта, њар кадоми номњо ба 

таври объективона ва дар асоси сарчашмањо бурњони таърихию љуѓрофї 

ва забоншиносї маънидод гардидаанд [177, с. 34].  

Дар ин ќисмат, ки зимни мушоњида ва омўзиши пайваста аз 

китоби осмонї 9 адад номи кишвари олам (астионимњо) ошкор 

гардиданд, мо дар асоси сарчашмањои муътамади таърихї, љуѓрофї, 

забоншиносї ва луѓату ќомусњо мавриди тањлилу баррасии њамаљониба 

ќарор хоњем дод.  

Аз љумлаи чунин сарчашмањо осори љуѓрофии арабизабон аст, ки 

дар онњо маълумоти арзишманди топонимї дар мавриди номвожањои 

арабї љамъоварї шудаанд. Намунаи чунин асарњо њанўз аз асри Х оѓоз 

ѐфта, дар асрњои баъдї донишмандон онро инкишоф ва тараќќї 

додаанд. Яке аз намояндагони барљастаи адабиѐти љуѓрофии араб дар 

асри XII Ёќути Њамавї аст, ки давомдињандаи кори намояндагони 

силсилаасарњои «ал-Масолик ва ал-мамолик» мебошад. Ёќути Њамавї 

бо асари энсиклопедии љуѓрофии худ «Муъљам-ул-булдон» машњур аст. 

Ин асари бузургњаљми ў зиѐда аз 12 њазор номи љуѓрофиро дар бар 
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намуда, ганљинаест муназзам, ки на танњо шомили маълумоти фаровони 

љуѓрофї мебошад, балки њар муњаќќиќ метавонад хостањои вижаи худро 

дар мавриди шарњи этимологию таърихии вожањо, инчунин, дигар 

шарњу тафсирњои муфиди илмиро дар он пайдо намояд.  

Миср [Misr]. Ин астионим мансуби забони арабї буда, номи яке аз 

давлатњои араб аст, ки дар Шарќи Наздик воќеъ мебошад ва аз нигоњи 

љуѓрофї ќисми шимолу шарќии Африќо ва нимљазираи Синои Осиѐро 

ишѓол кардааст [81, с. 54]. Ин давлат дар Ѓарб бо Либиѐ, дар Љануб бо 

Судон, дар Шимол ва Шарќ бо Исроил њамсарњад мебошад. Мисрро дар 

шимол бањри Миѐназамин, дар Шарќ бањри Сурх ињота кардаанд. 

Пойтахташ-шањри Ќоњира аст.  

Ин астионим дар луѓатномањо ба якчанд маъно шарњ дода 

шудааст: дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» шарњи он чунин 

омадааст: «Миср вожаи арабї буда, сарњади байни ду замин; номи шањр; 

номи яке аз давлатњои араб, ки дар Шарќи Наздик воќеъ аст», мебошад 

[164, с. 422].  

 Миср [Misr] аз вожаи форсї «мисра» [Mithra] кишварест дар 

Шимолу Шарќии ќораи Африќо ва шабењи ќораи Сайно, ки дар ќораи 

шимолии Осиѐ ќарор гирифта, бахше аз ќаламрави ин кишвар аст. Номи 

Миср аз решаи номњои сомї аст. Номи дигари Миср «Метзроим» [ַריִם -[ִמצְׁ

и ибрї аст. Ин вожа ба маъноњои «шањр», «калоншањр», «замин» ва 

«марз», «пой фишурдан», «пойфишорї кардан» низ меояд [59, с. 20].  

Сарчашмањои дигар ба монанди фарњанги тафсирии «Ѓиѐс-ул-

луѓот» Мисрро ба маънии њар шањр, ки бошад ва номи шањри хос; ба 

маънии тезии њар чиз; ба маънии шамшер ва њадди миѐни ду чиз ва ба 

маънии бар коре истодашаванда, маънидод намудааст [152, с. 272].  

Дар дигар забонњо Мисрро бештар бо номи «Египет» 

мешиносанд. Миср дар забони русї дар шакли «Египет», англисї дар 

шакли «Miṣr» истифода мешавад [58, с. 20].  

Забоншинос Э. Давлатов бар ин назар аст, ки вожаи «Миср» 

решаи сомї дорад ва ба маънои «ду танга» аст, ки ин нишон аз људойии 
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ду сарзамини Улѐ ва Сафлои мисрї мебошад. Инчунин, вожаи «Миср» 

маънои «тамаддуни калон» ва «Манотиќи марзї»-ро низ дорад. Номи 

англисии Миср [tpygE] аз решаи луѓати юнонии [sutpygea] гирифта 

шудааст, ки вожаи «житиюс» аз «киптиюс» аз луѓати [tpoc ] ба маънои 

«ќабилае» гирифта шудааст [81, с. 34]. «Ва Фиръавн дар миѐни ќавми худ 

овоз доду гуфт: «Эй ќавми ман, оѐ подшоњии Мисру ин љўйњо, ки зери 

[кушки] ман меравад, аз они ман нест?» [17, с. 51].  

Вожаи «Яман» [Yaman] аз вожаи «ямнат» ѐ «ямант» гирифта 

шудааст. Ин вожа дар катибањои баъд аз милод омадааст. Вожаи 

«ямнат» дар забонњои мардуми Љануб шабењи љазира ба маънои «љануб» 

аст. Њамчунин гуфта шудааст, чун мардуми Макка дар шумор афзун 

шуданду шањри Макка ѓунљойиши ононро надошт, ямниѐн ба Яман 

[Yaman] рафтанд. Бо наќли ин гуфтањо маълум шуд, ахбориѐн бинобар 

њадс ва гумон барои вожаи «Яман» [Yaman] маъноњои мухталифе 

сохтаанд, вале ќавле, ки дурусттар ва мунтаќитар ба назар мерасад, 

иштиќоќи вожаи «Яман» яз «Ямант» мебошад.  

Дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» барои ин вожа чунин маъно овардаанд: 

«Ямонї мансуб ба Яман, ки номи мулкест маъруф ба љониби ямини 

Каъба; ва алиф дар лафзи ямонї ивази яке ѐи мушаддада аст. Пас гуфта 

намешавад ямонї ба алиф ва ташдиди ѐ, то љамъ нашавад ивазу муаввиз, 

магар ямонї ба тахфифи тањтонї, ѐ яманї ба ташдиди ѐ» [152, с. 254]. 

«Луѓатномаи Дењхудо» љамъи вожаи «Яман»-ро «Яминот» унвон карда, 

ба вай маънињои зайл додааст: «тарафи рост», «дасти рост», «некўи», 

«амали нек», «некбахт гардидан», «аз љониби рости касе омадан», 

«хуљастагї», «фоли нек» ва «фархундагї» [51, с. 65].  

Дар «Фарњанги забони тољикї» Ямонї//Яманї мансуб ба Яман 

[Yaman] маънидод шуда, чунин шарњ дода шудааст: аќиќї яманї; аќиќи 

машњур, ки аз Яман меоваранд; киноя аз лаби мањбуба; бурди яманї як 

навъ матои хатдор, ки аз Яман меоваранд; теѓи яманї шамшери 

аълосифат, ки дар Яман месохтанд; дурахшанда, тобанда [163, с. 325].  
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Ба андешаи мо, ин вожа мансуби забони арабї буда, ба маънои 

«тарафи рост» меояд, ки аксари забоншиносони араб ин вожаро 

баргирифта аз вожаи «ямин»-и арабї яъне «рост» медонанд. Арабњо 

касоне, ки ба тарафи рост мераванд, «яман» ѐ «ямниѐн» мегўянд. Аз 

баски ин сарзамин дар самти рости Каъба ќарор дорад, «яман» хонда 

шудааст.  

«Ва бародари ќавми Одро ѐд кун, чун ќавми худро ба сарзамини 

Ањќоф (Яман) битарсонид ва њар оина тарсонандагоне пеш аз вай ва пас 

аз вай гузашта буданд, ки: «Ба љуз Худо (дигаре)-ро ибодат макунед» [17, 

с. 21].  

 

2. 4. Полионимия  

Тањќиќу баррасї ва тањлили маводи топонимї дар асару 

мавзеъњои љуѓрофии мамолики љањон ва дохили кишвар аз љониби 

мухаќќиќони забоншиноси дохилу хориљи кишвар анљом дода шудааст.  

Мо низ дар ин тањќиќ зимни таснифи маводи топонимии Ќуръон 

ба тањлили забонию таърихии якчанд топоним ва корбурди онњо дар 

китоби осмонї тањќиќи вижа анљом додем.  

Дар илми номшиносї зери мафњуми полионим номи шањр ва 

полионимия маљмуи номњои шањрњои як њудуд, замон ва минтаќаи 

алоњида фањмида мешавад.  

Шањр–сукунатгоњи нисбатан бузург ва доимї аст. Созмони 

Миллали Муттањид дар соли 1347-и мелодї вожаи «шањр»-ро чунин 

таъриф кардааст: «Шањр маконе бо тароким болои љамъият ва 

марказияти сиѐсиву идорї ва таърихї аст, ки дар он фаолияти аслии 

мардум ѓайрикишоварзї аст ва дорои мухтасоти шањрї буда, ки аз 

тариќи давлатї ва мањаллї идора мешавад».  

Вожаи «шањр» аз форсии миѐнаи «шањр» /شهر/ ва аз порсии бостон 

[τşaθra] гирифта шудааст. Вожаи «τşaθra» дар порсии бостон ба маънои 

«подшоњ» будааст [51, с. 54].  
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Вожаи англисии «Urban», дар забони фаронсавї [Urbain], аз 

решаи лотинии [Urbanus] ба маънои «шањр» ва аз вожаи «Urbs» ки аз 

шањри Рум итлоќ мешавад, меояд.  

Мадян [Madyan] наздики «Маъон» воќеъ дар љанубу шарќи Урдун 

бар сари роњи Њиљоз ќарор дорад ва «Мадян њам бар ќабилаи «Мадян» 

ва њам бар шањрашон, ки «Мадян» ном дошт, итлоќ мешавад. Инчунин, 

Мадян [Madyan] як миллати араб буданд, ки дар шимоли Њиљоз зиндагї 

мекарданд. Муаррихон, аз љумла муаллифи «Таърихи Табарї» 

менависад: «Миѐни сарзамини Миср ва Мадян њашт шабонарўз роњ аст 

ва он сарзаминро Амон низ мегўянд. Он дар љануби Фаластин воќеъ 

будааст. Мадян аз номи яке аз фарзандони Иброњим гирифта шудааст. 

Мадян дар Таврот бо номи Мадоѐн зикр гардидаст [16, с. 232]. «Ва ба 

сўйи ќавми Мадян бародарашон Шуайбро (фиристодем)» [17, с. 85].  

Забоншиносон вожаи Мадянро вожаи форсӣ-тоҷикӣ унвон 

кардаанд. Муаррихон Мадянро номи ќавме медонанд, ки Шуайб ба сўйи 

он ќавм барангехта шуд. Зоњиран корбурди Ќуръонї онро бо вожањои 

таркибии «асњоби Мадян» ва «Ањли Мадян» низ таъкид мекунанд. Дар 

муќобил, баъзе онро шањр ва баъзеи дигар номи ќабила донистаанд. Дар 

мавриди арабї ѐ аљамї будани вожаи Мадян донишмандон ихтилофи 

назар доранд. Баъзе онро баргирифта аз арабии «мадана бил макон» 

(дар љойи муайяне сокин шуд) медонанд [81, с. 56]. Аксари забоншиносон 

онро аз вожагони ѓайриарабї дар Ќуръон, баргирифта аз забони 

суриѐнї ва манобеи масењии «мидоѐн» донистаанд, ки дар Таврот ин ном 

ѐд шудааст. Муаррихин ва муфассирини мусалмон онро баргирифта аз 

вожаи «Мадян» фарзанди Иброњими Халил медонанд. Дар Таврот бо 

вожаи «Мидѐн» фарзанди Иброњим ѐд шудааст [77, с. 165-167]. Вожаи 

Мадян 10 маротиба дар Ќуръон зикр шудааст. Арабї ѐ аљамї будани 

вожаи «Мадян» [Madyan] мавриди ихтилоф аст. Забоншиноси араб 

Абисулаймон Муњаммад мегўяд: «бо зоид хондани њарфи «ѐ» онро вожаи 

арабї ва баргирифта «мадана» ба маънои «дар љойи муайяне истод» ѐ ба 

зоид хондани њарфи «м» онро баргирифта аз вожаи «дин» дониста 
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маънои «эътиќод ба мављудияти ќуввањои фавќуттабиаи идоракунандаи 

олам», «кеш», «мазњаб», «тариќ», «роњ», «ойин», «маслак» ва ѓ 

медонанд» [129, с. 311].  

Барои то кадом андоза њаќиќат доштани андешаи боло мо ба 

маъникушоии вожаи «дин» мепардозем. Дар забони арабї вожаи «дин» 

серистеъмол аст ва шакли љамъи ин вожаро «адѐн» сохтаанд. Нуктаи 

дигарро бояд ќайд кард, ки баромади вожаи зикршударо дар «Фарњанги 

забони тољикї» ва «Фарњанги тафсирии забони тољикї» аз забони арабї 

медонанд ва ба ду маънї шарњ додаанд: 1) мазњаб, кеш; 2) тариќ, оин [84, 

с. 87]. Муаллифони «Ѓиѐс-ул-луѓот» Муњаммад Ѓиѐсуддин ва «Фарњанги 

форсї» Муњаммад Муин овардаанд, ки «дин» дар форсї номи бисту 

чањорум аз њар моњи шамсї аст. Муњаммад Ѓиѐсуддин меафзояд, ки 

«дин» дар арабї ба маънии подош додан; ва ба маънии њисоб, чунонки 

«молики явмуддин» (молики рўзи њисоб) ва билфатњ (яъне дайн) дар 

арабї маънои воме, ки дар фулон рўз адо карда хоњад шуд. Агар ваќти 

адои он муайян набошад, онро ќарз гўянд [25, с. 353]. Дењхудо зикр 

кардааст, ки «دين» калимаест, ки дар забонњои мухталифи ориѐї ва сомї 

ба маъноњои гуногун роиљ аст ва дар забони арабї вожаи иќтибосист, ки 

ба воситаи забони оромї аз забони аккадї ворид гардидааст [60, с. 14].  

Дар повараќи «Бурњони ќотеъ», вобаста ба манбаъњои 

решашиносии эронї мављудияти калима ба суратњои гуногун таъкид 

гардидааст: авестої–«daēna», пањлавї–«dîn», позанд–«dîn»; «dâēna» аз 

масдари авестоии «dâ» «шинохтан ва андешидан». «Дин» дар «Готњо» ба 

маънињои мухталиф–«кеш, хасоиси рўњї, ташхиси маънавї ва виљдон» ва 

њамчунин номи яке аз эзадони Зардуштї, ки нигањбони рўзи 24-уми моњи 

боязид аст, омадааст. Зикр мешавад, ки Берунї мављуд будани калимаи 

 dīn»-ро њамчун номи ин рўз дар забонњои хоразмї ва суѓдї ѐд» «دين

кардааст. Аммо «дин» дар арабї аз решаи дигар (< аккодї dînu, dênu 

«ќонун, њаќ ва доварї») аст, яъне баромади сомї дорад [60, с. 14].  

Дар «Луѓати форсии ќадима»-и забоншиноси олмонї Chr. 

Bartholomae дар шакли ав. daēnā «дин» оварда шудааст [132, с. 662]. 
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Чуноне ки мебинем, дар марњилаи гузариш аз забони форсии ќадим ба 

забони форсии миѐна ва забони форсии дарї, вожаи ф. ќ. daina дар ф. м. 

dēn њарфи дуюм ва панљум навишта нашудааст, инчунин, бадалшавии 

овозњои i ба ē дида мешавад, ки ин дар раванди омехташавии забону 

гўишњо ва гузашти солњо ба амал меоянд.  

Инчунин, вожаи мазкур дар форсии бостон дар шаклњои daina-

>dēn->den->din [дин] низ истифода мешуд [60, с. 14].  

 Бояд зикр намуд, ки дар сарчашмањои илмї ба маънои «оин, мазњаб» 

истеъмол гардидани ин калима низ ба мушоњида мерасад. Дар бораи 

шакли авестоии ин вожа (daēnā-f. ‘Religion’) ва соири маънињои он 

Њ.Бартоломе иттилои муфассал додааст [132, с. 665] ва њамчунин Б. 

Ќариб мављудияти ин вожаро дар забони суѓдї (δynh, δēn «дин, оин, 

мазњаб») баррасї намудааст. Њамчунин забоншиносони рус В. С. 

Расторгуева ва Д. И. Эделман зикр мекунанд, ки дар форсии ќадим 

вожаи «daina» (боварї, дин) мављуд буд ва он аз решаи dai, di (дидан, 

вохўрдан), dei, diā, deiә (дурахшидан, љило додан, тнурпошидан) 

сарчашма мегирад [182, с. 297]. Муњаќќиќ Бањоуддини Хуррамшоњї 

менависад: «Ин вожа ду маъниро ифода мекунад: 1) дину мазњаб; 2) 

доварї ва њукм. Дар маънии дину мазњаб вожа аз решаи эронї гирифта 

шудааст. Дар забони пањлавї мо вожаи «дин» ба маънои мазњаб ва 

динро дорем, ки аз «динак» ба маънои ќонуни динї, њамдин ба маънои 

њамдину њаммазњаб ва «динок» ба маънои одами мазњабї ва мутадаййин 

ва муъмин омадааст (њарчандки эњтимол меравад, ки худи ин аз вожаи 

эломии «диэн» гирифта шуда аст). Гузашта аз он, вожаи «дин» дар 

форсии љадид аз он гирифта шудааст. «Дин» ба маънои доварї ва њукм 

гирифташуда аз оромї аст» [182, с. 297]. Љойи дигар меафзояд, ки «Љойи 

тааљљуб аст, ки вожаи авестоии «диэно» худ эњтимолан аз вожаи «дин» 

гирифта шудааст. Дар њаќиќат вожаи «диэно» њамон вожаи санскритии 

«дењшност». Сурати сањењи вожа дар пањлавї «дин» аст» [28, с. 4-5].  

Аз навиштањои боло бармеояд, ки аќидањои донишмандон дар 

атрофи вожаи «дин» мухталифанд. Мавриди зикр аст, ки вожаи «дин» 
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дар порсии ќадим дар шакли «daina» вуљуд дошт [26, с. 65]. Дар забони 

порсии ќадим ду дифтонг «ai» ва «au» истифода мешуд. Дар вожаи 

«daina» дифтонги «ai» ба назар мерасад. Агар дифтонги «ai» пеш аз 

овозњои сонории «m» ва «n» ояд, ба овози «i» бадал мегардид. Дар 

натиља вожаи «daina» шакли «din»-ро гирифт, ба мисли вожаи «saima»-

«sim». Дар забони форсии миѐна дар шакли «дин» истифода мегардид 

(дар ин давра китоби динї бо номи «Denkard» мављуд буд) [60, с. 14].  

Аксари пажўњишгарон вожаи «Мадян» [Madyan]-ро аз вожањои 

аљамї дар Ќуръон донистаанд. Баъзе дигар ба ибрї ва суриѐнї будани 

он ишора карданд. Вожаи «мадан»-ро баргирифта аз ибрї ва суриѐнї ва 

вожаи «Мадян» [Madyan]-ро шањри обод дар шимоли шањри Табук 

медонанд. 

Айка [Ayka]. Топоними дигаре, ки дар китоб ошкор гардид, ин 

топонимии «Айка» аст. Дар мавриди вожаи «Айка» [Ayka] миѐни 

забоншиносон ихтилофи назар вуљуд дошта, маънои мутафовите барои 

он зикр кардаанд. Ин вожа дар миѐни забоншиносони Њиљоз ва Шом ба 

сурати «Лайка» бидуни њамза омадааст, вале дар тафсири Ќуръон номи 

шањре омадааст.  

Дар китобњои вожагони аљамї дар бораи аљамї будани вожаи 

«Айка» чизе гуфта нашудааст. Аз ин рў, метавон гуфт, ки «Айка» вожаи 

арабї аст. Решаи ин вожа (айк) ба маънои «мањали љамъ шудан», «ба њам 

печидан» ва «пайвастани дарахтон бо дарахти дигар» омада аст. 

Бештари луѓатдонон «Айка»–ро ба маънои «дарахтони фаровони бо њам 

печида (љангал)» медонанд.  

Айка [Ayka] ба маънои «дарахт» буда, љамъи он «айк» ба маънои 

«анбўњи дарахтон» аст. Забоншиноси араб Ќатода вожаи «айка»-ро 

бешае донистааст, ки бештари дарахтони он «давм» аст, ки онро «муќл» 

низ гўянд. Давм навъи дарахте аст, ки «муќл» мева ва ѐ љамъи он аст. 

Анбуњи дарахтони хурмо дарахтони бисѐр дарњампечида ѐ дарахте, ки 

шохањояш дарњампечида, маънои дигаре аст, ки барои вожаи «айка» 

баѐн шудааст [129, с. 87]. Дар ин миѐн нуќтаи назаре њам вуљуд дорад, ки 
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бар хилофи нуќтаи мазкур аст. Айкаро номи ќария ѐ шањр донистаанд. 

Онро ба он хотир «айка» номиданд, ки дар минтаќаи пур аз обу дарахт ѐ 

меваи фаровон воќеъ аст, ѐ аз он рў, ки дарахтеро бо номи «айка» 

мепарастиданд [31, с. 65].  

Бобул [Bābul]:–Вавилон:-(babirus, сомии bab-ilu–«дарвозањои 

Худованд», юнонї)-маркази бузурги сиѐсї, иќтисодї ва фарњангии 

Шарќи ќадим, шањри асосии Месопотамия, ки дар соњили дарѐи Фурат 

мавќеият дорад. Аз интињои њазорсолаи III то милод Бобул [Вавилон] 

маркази ташаккулњои давлатї буд, ки бо мурури замон њокимияти худро 

ба њудуди бештар густариш дод. Соли 538 то милод тавассути Куруши 

Кабир тасхир ва тасарруф гардид [98, с. 125].  

Бобил [Bābul] ба юнонї Βαβσλών, ба лотинї Babylon, ба оромї ܒܒܠ, 

ба арабї «بابل», акадї Bābili, сумарї ká. dingir. ra, ибрї ב בֶׁל, , юнонї 

Βαβσλών. Номи Бобил [Bābul] аз номи рўдхонаи «бовил» гирифта 

шудааст. Ќаблан номи «Бобул» [Bābul] Борфурўш буд. Номи рўдхона бо 

номи «бовил» ѐ «бобил» байни мардум шўњрат доштааст. Номи ин рўд аз 

ќадим бо номњои Бобулкон [Bābulkān] ва Бобилканор [Bābilkanār] низ 

вуљуд доштааст. Вожаи Бобил [Bābul] аз решаи калимоти «бил», «билк», 

«билук» гирифта шуда, маънои «нањрак» (дарѐча) ва ѐ «нањр» (дарѐ) аст, 

ки шакли љамъи ин номро «балук» мегўянд. Рустоњое дар канори рудњо 

вуљуд доранд, ки асмои баъзе аз онњо бо шароити табиї мунтаќии 

њамоњанг доранд, монанди «Бобилканор» [Bābulkanār] ѐ «Бовилканор» 

[Bāvilkanār], «Петрудї» [Pеtrudi], «Билпе» [Bilpe] ва ѓ. Забоншиносон 

вожаи «бо»-ро «об» маъно кардаанд. Монанди: «љубо», «шўрбо», 

«бориз», «боридан», «рехтан», «чашмаи обакиро сарозер кардан» 

«борон» ѐ «оброн» яъне «об»-бо ва «рон» борон–обе, ки поин меравад. 

Вожаи Бобил ба маънои «об фаровон» омадааст [33, с. 54].  

Баъзе забоншиносон вожаи «Бобил» [Bābul]-ро сохта ва дорои ду 

реша: «бо» ва «бил» шаклгирї кардаанд. Љузъи аввал «бо» ба маънои 

«њар чизи моеъ» ва «њар чизи обакї» ва умуман «њар чизи равон» 
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маънидод карда, бештар ба об мансуб медонанд, зеро об мазњари комили 

њар чизи равон аст. Љузъи дуюм «бил» ба маънои «зиѐд», бисѐр фаровон. 

Натиља ин, ки номи марбут ба рўд аст.  

Ба андешаи мо, номи ин шањр дар рўзгорони кўњан «Мамитро» 

[Mamitārā] будааст. Дар забони њиндї ва аврупойии ќадим вожаи «дию» 

ба маънои «Худо» будааст.  

Дар «Ѓиѐсу-ул-луѓот» вожаи Бобил [Bābil] ба маънои зайл омада 

аст: Бобил номи шањри ќариби Куфа; ва ба замми бо (яъне Бобул) ѓайри 

фасењ ва дар «Мусталањот» навишта, номи шањрест аз Ироќ ва дар он љо 

чоњест, ки Њоруту Морут дар он муаззабанд ва баъзе ањли луѓат ба 

замми севвум (яъне Бобул) низ навиштаанд ва шуаро њам оварда, Зуњурї 

гуяд, байт: 

Дар Дакаи он чашм пайдо мешавад, 

 Боччањои соирони Бобул аст [152, с. 99].  

Бобил [Bābul] дар гузаштањои дур ба сабаби вуљуди оташкадањои 

Метро «Мометро» ва ба гўиши бумиѐн «Маметро» яъне љойгоњи метрои 

бузург номида мешавад. Арабњо онро «Моматир» меноманд. Бобил 

[Bābul] ба иллати ќарор доштан дар миѐни ду шањри бузурги Омал ва 

Сорї ва густариши бозорњову равобити тиљоратї ба Борфурўш таѓйири 

ном кард. Дар соли 1310 ба Бобил [Bābul] табдил ѐфт.  

Вожаи юнонии «Бобулиѐн» [Βαβσλών], аз луѓати аккодї гирифта 

шуда, дар китоби Таврот ба маъноњои «каљшуда» аз луѓати «билбил» 

 ба маънои «каљ кардан» омадааст. Бобил дар Ќуръон як маротиба [בלבל]

зикр шудааст [129, с. 87].  

Дар «Бурњони ќотеъ» барои топоними Бобил маънои зайл оварда 

шудааст: «Бобил бар вазни ќобил; ба луѓати юнонї номи ситораи 

Муштарї бошад; ва баъзе машриќро низ гўянд; ва номи шањрест машњур 

дар васати. Вожаи Бобул ба замми солис (яъне Бобул) њам омадааст [155, 

с. 133].  
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Ирам [Iram]: Ин вожа њамагї як маротиба дар Ќуръон зикр 

шудааст. Вожаи «Ирам» дар луѓат ба маънои «нишонае аз санг» ва 

монанди он аст, ки дар гузашта ба хотири рањнамоии роњгузарон 

нишона мегузоштаанд. Љамъи ин вожа ба сурати «Ором» ва «Орум» 

гузошта аст. Дар бораи ин вожа миѐни вожашиносон назарњои мухталиф 

мављуд аст. Бештари забоншиносон вожаи «Ирам»-ро мансуби забони 

арабї медонанд. Баъзе вожашиносон ин вожаро ѓайриарабї унвон 

кардаанд. Баъзеи дигар вожаи ибрї аз решаи «ирм» номида, андеша 

доранд, ки аз забони ибрї ба забони арабї гузаштааст. Дар ашъори араб 

вожаи «ирам» ба маънои «уммат» ѐ «уммати ќадимї» зикр шудааст. 

Баъзе пажўњишагарон ин вожаро баргирифта аз решаи «арама» ба 

маънои «њалок шудан» медонанад ва онро ба ќавми «Од» нисбат 

медињанд [129, с. 90].  

Ирам номи шањри Од ва номи падари Од ва дар «Кашф» навишта, 

ки Ирам бињишти Шаддод аст ва инро бињишти њаштум донистан 

хатост. Ва дар таворихи «Бахчат-ул-олам» навишта, ки Ирами Шаддод 

мобайни Санъо ва Њазармавт аст дар иклими аввал; ва масоњати боѓи 

Ирам дувоздањ фарсанг дар дувоздањфарсанг аст ва иртифои девораш 

сесад заръа [25, с. 35]. «ки Ирам бошад соњиби ќадрњои баланд» [17, с. 7].  

Мадина [Madina] шакли љамъаш «Мадоин»–вожаи арабї буда, ба 

маънои «шањр» меояд. Исми Мадина [Madina] ќаблан Ясриб буд, вале 

бинобар сабаби рушду нумуъ ва тараќќиѐти шањрсозї номи инро 

Мадина [Madina] гузоштанд.  

Инчунин, Мадина [Madina] ба маъноњои «ахазшуда», 

«гирифташуда», «ба дастомада», «дастгиршуда», «гирифтор», «бандї», 

«шањрнишин шудан», «доро шудан», «ба илму фанни замонї», 

«маданияти бузург» ва «анвои мардум» ѐд мешавад [162, с. 245].  

Боиси зикр аст, ки арабњои то исломї ин шањрро Ясриб//Ятриб 

меномиданд [102, с. 122]. Њамин тариќ, Мадина [Madina] дар забонњои 

мухталиф дар чунин шаклњо русї «Медина», дар аглисї «Medina» 

мавриди корбурд ќарор дорад «Ва онон аз аъробиѐн, ки гирдогирди 



 

101 
 

шумоанд, мунофиќонанд ва баъзе аз ањли Мадина бар нифоќ ху 

гирифтаанд» [17, с. 101] 

Шањри Ясриб дар ќисми шимолии ѓарбии Арабистони Саудї 

љойгир мебошад. Дар вилояти Њиљоз 400 км дуртар аз Макка дар 

баландии 600 метр аз сатњи бањр мавќеъ дорад. Ба андешаи мо, 

Мадинаро бо номњои Мадинат-ур-расул ѐ Мадинат-ун-набї (шањри 

пайѓамбар) низ ном мебаранд.  

Вожаи Ясриб [Yasrib] мансуби забони арабї буда, ба маънои 

«мањалест, ки дар он инсон бемор намешавад» ѐ «мањалест, ки инсонро 

нохуш месозад». Ин номро арабњои бодиянишин барои он шањр интихоб 

карда буданд. Мардуми бумишањр, онро «Тайиба» ба маънои «шањри 

хўши обу њаво» меноманд.  

Ба андешаи мо, аввалин касе, ки дар ин шањр ќадам нињод, Ясруб 

ибни Ќония буд, аз ин рў, номи ин шањрро Ясриб номид. Вожаи Ясриб аз 

назари луѓавї аз решаи «сараба» ба маънои «фасод» ва ѐ аз решаи 

«тасриб» гирифта шуда, ба маънои «љуброни гуноњ» аст.  

Макка [Makka]–шањрест дар Арабистони Саудї, ки Каъба дар он 

воќеъ аст ва зиѐратгоњи тамоми мусулмонони дунѐ мебошад. 

Луѓатшиносони араб дар осори хеш ќайд намудаанд, ки дар ибтидо 

вожаи Макка Бакка хонда мешудааст. Ин андешаи луѓатнигорони араб 

то андозае ба маќсад мувофиќ аст, зеро аз рўйи ќоидањои фонетикї 

табдили њарфњои «б» ва «м» мумкин аст [159, с. 76].  

Сарчашмањо ва манбањои хаттї нишон медињанд, ки Бакка 

маънои «љамъомади калон», «издињом»-ро ифода мекунад. Фарњанги 

тафсирии «Ѓиѐс-ул-луѓот» Баккаро номи ибтидоии Маккаи муаззама 

шарњ додааст аз «Мунтахаб» [159, с. 76]. Аз гуфтањои боло бар меояд, ки 

он ањамиятеро, ки Макка дар Арабистони бостон њамчун маркази дин ва 

тиљорат доро буд ба хотир биорем, чунин шарњи ном басе боварибахш 

менамояд. «Макка [Makka] ин вожа иштиќоќњои муътамаде зикр шуда, 

ки њар кадоме баѐнгар ва сифате аз сифоти ин шањр аст. Вожаи «Макка» 

аз решањои «макка», «ямуку», «мако» гирифта шуда, ба маънои «њалок 
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шудан» ва «кам шуда» омадааст. Ин бад–он љињат аст, ки њар ситамгаре 

назари баде ба ин шањр дошта бошад, сарнавиште љуз њалок нахоњад 

дошт. Маънои «кам шудан»-и вожаи «Макка»–ро бар он медонанд, ки 

њар касе, ки барои зиѐрати Хонаи Худо ояд, албатта, гуноњонаш кам 

мешавад. [139, с. 71].  

Баъзе забоншиносон мегўянд, ки иштиќоќи ин вожаи аз решаи 

«тамкакат-ал-азм» гирифта шуда, ба маънои «марказ» аст, зеро шањри 

Маккаро маркази замин медонанд. Макка аз решаи «мак» муштаќ шуда, 

ба маънои «љазб» аст ва ин бадон љињат аст, ки мардум аз њар диѐр ба ин 

сарзамин љазб мешаванд [8, с. 94-95].  

 Забоншиноси дигар Абисулаймон Муњаммад вожаи «Макка»–ро 

баргирифта аз решаи «мак» ба маънои «издињом» гуфтаанд, зеро мардум 

аз атроф ба ин шањр меоянд ва дар ин љо издињом мешаванд. Аз решаи 

«мако» муштаќ шуда, ба маънои «садои навъе аз парандагон» аст, зеро 

дар Макка садои мардумони мухталиф бањри ибодати Худо баланд аст 

ва замзамаи малакутии зумраи њољиѐн дар Макка њамвора ба гўш 

мерасад. Баъзе аз забоншиносони эронї бар ин аќидаанд, ки вожаи 

«Макка» решаи эронї дорад ва пиндоштаанд аз решаи «мага» ба маънои 

«љойгоњи моњ» аст. Ин вожа шабњеи он аст, ки баъзе забоншиносони 

иронї вожаи «ќурайш»–ро баргирифта аз «куруш»-и иронї донистанд.  

Макка [Makka] бо вожаи Бакка [Bakka] низ дар Ќуръон истифода 

шудааст. Дар бораи вожаи «Бакка» [Bakka] аз ду назар бояд бањс кард: 

нахуст ин, ки оѐ «Бакка» њамон «Макка» аст ѐ аз лафзи мафњумї аз њам 

фарќ доранд? Дуюм ин, ки решаи иштиќоќи «Бакка» чист ва лафзи 

луѓавї ва таносибе, ки бо шањри Макка дорад кадом аст? Дар мавриди 

бањси аввал метавон гуфт, ки «Бакка» ва «Макка» њар ду яке аст ва танњо 

ихтилофи лањљаи онњоро ба ду сурат даровардааст. Дар бораи оне, ки 

њарфи «м» ба њарфи «б» табдил ѐфт, дар забони арабї намунањои бисѐре 

вуљуд дорад. Арабшиносон мегўянд, ки њарфи «м» хоњари њарфи «б» аст. 

Монанди оне, ки вожаи «лозим»-ро метавон «лозиб» гуфт, вожаи 

«доим»-ро «доиб», «роим»-ро «роиб» ва ѓ.  
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Бояд гуфт, ки ин ду њарф бо њам чунон наздиканд, ки табдили яке 

ба дигаре чунон тааљљубовар нест. Махсусан ваќте, ки шахсро димоѓаш 

гирифтагї бошад, њарфи «м»–ро њарфи «б» талаффуз мекунад, зеро 

махраљи њар ду њарф лабњои инсон аст, ки ба њам мечаспанд. Ба ин 

монанд муаррихи Юнони Ќадим Геродот//Њеродот (асри V то мелод) ин 

шањрро бо номи Маќориб ѐдоварї мекунад (аз забони арабони љануб) 

«Хонаи Худо», ки як зумра олимон бо Макка њаммаъно медонанд. Дар 

китоби муќаддаси мусулмонон Ќуръон Макка зари номи Умму-л-ќуро-

модари њама ќавмњо, ѐдоварї карда мешавад. Муњаќќиќи љуѓрофидони 

рус Е. М. Поспелов дар асари худ «Топонимический словарь» бобати 

истилоњи Макка чунин андеша рондааст: «Дар як ќатор њуљљатњои расмї 

Макка бо номи Маккаи мукаррама номгузорї шудааст [102, с. 123].  

Муфассир Абулфидо Исмоил мегўяд, ки «Макка» ва «Бакка» ду 

луѓате њастанд, ки як маъно доранд, монанди: «Набит» ва «Намит», ки 

исми мањале аст ва феъли амри «ротиб» ва «ротим», инчунин, вожањои 

«маѓмата» бо «маѓбата» [9, с. 57].  

Макка [Makka]–дар забони арабии ќадим «маќориб»-номида 

мешудааст, бинобар ин, баъзе арабшиносон номи Маккаро баргирифта 

аз њамин вожаи маќориб медонанд. Вале таркиби фонетикии Макка 

[Makka] ва Маќориб чунон фарќ мекунанд, ки аз як реша будани ин ду 

ном номумкин менамояд. Дар забони арабї табдили «ќ» ба «к» њодисаи 

хело нодир буда, афтодани њарфи «б»-и охирро маънидод кардан кори 

нињоят душвор аст.  

Луѓатшиносони араб мегуфтанд, ки дар аввал «Макка» [Makka] 

Бакка [Bakka] хонда мешудааст. Аз рўйи ќоидаи фонетика табдили 

њарфњои «б» ба «м» мумкин аст. Бакка маънои «љамъомади калон», 

«издињом»-ро доштааст: «Ба дурустї, аввалин хонае, ки барои мардумон 

муќаррар карда шуд, њамон аст, ки дар Макка бувад, муборак ва барои 

оламиѐн њидоят аст» [17, с. 96].  
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Барзах [Barzakh] Аксари муњаќќиќон дар мавриди баромади 

вожаи «барзах» дар он андешаанд, ки «барзах» аз љињати сохт мураккаб 

буда, аз ду љузъ «барз» (баланд) ва «ахв» (њастї) сохта шудааст.  

Бояд ин нуктаро ѐдовар шуд, ки дар забони авастої вожаи 

«barәzah» мављуд аст, ба маънии баландї, кўњ ва вожаи тољикии «боло» 

аз он маншаъ гирифтааст [103, с. 87].  

Луѓатнигори маъруф Муњаммад Муин баромади вожаи 

зикршударо аз арабї медонад [153, с. 503].  

Асли вожаи барзах аз «фарсах» (фарсанг ѐ парсанг) гирифта 

шудааст. Ин фикрро луѓатнигор Њасани Анварї барњаќ ќайд мекунад, ки 

«барзах» муарраби «фарсанг», «парсанг»-и форсї мебошад [160, с. 324]. 

Бањоуддини Хуррамшоњї онро муарраби «парзах»-и форсї медонад [153, 

с. 503]. Нуктаи дигарро бояд ќайд кард, ки луѓати «барзах» аз *barza-

ahū> * barzaxv ба маънии «њастии мутаол» (дар муќобили дўзах, лафзан 

ба маънии «њастии бад», дар форсии миѐна dōźaxv «дўзах» < авестоии 

daoź-ahva «дўзах») маънидод мешавад [28, с. 188].  

Аз «фарсах» ѐ «дўзах» ва ѐ ба он аз як реша будани «барзах» дар 

як маврид сањењ аст, ки њар ду мафњум масофаи байни ду чизе, ду 

нуктаеро мефањмонад ва шояд њамреша будани онњо аз эњтимол дур нест. 

Нуктаи дигарро бояд ќайд намуд, ки анљомањои вожањои «барзах» ва 

«дўзах» (-ах) њамгунталаффуз аст ва аз эњтимол дур нест, ки «ахв» (-ах) 

ишора ба макон ва љойгоњ бошад.  

Вожаи Барзах [Barzakh] дар «Фарњанги забони тољикї» ба ду 

маънї тавзењ ѐфтааст: 1) чизе, ки дар миѐни ду чизи муќобил; 2) гардана, 

гарданаи миѐни ду бањр, ќитъаи борики миѐни ду дарѐ [164, с. 146].  

Вожаи мазкур дар Ќуръон ба маънии фосила ва њастї корбаст 

шудааст. Дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» чунин шарњ ѐфтааст: «Барзах чизе, ки 

миѐни ду чизи мутахолиф њоил бошад, хоњ аз он њар ду мутахолиф дар 

худ муносибате дошта бошад, ѐ на, чунончи аъроб барзах аст миѐни 

бињишт ва дўзах… Ва барзах ба маънии замонае, ки ваќти марг ва 
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замони ќиѐмат аст» [159, с. 123]. Ин вожа як маротиба дар Қуръон ба кор 

рафта аст аз форсии « پرزک«гирифта шудааст [60, с. 8-9].  

Ба андешаи мо вожаи Барзах [Barzakh] (برزخ) аз решаи «фарсах» 

гирифта шуда ба маънои «фосилаи байни ду чиз» «парсанг», «фарсанг» 

форсӣ аст. Баъзе забоншиносон ин вожаро мураккаб аз «барз» + «аху» 

медонанд, ки ҷузъи аввалаш ба маънои «баланд» ва ҷузъи дуюмашро 

баргирифта аз решаи «аҳу» ба маънои «ҳастӣ» медонанд. Лизо «Барзах» 

маҷмуан ба маънои «ҳастии бартар» аст ба муқобили Дўзах, ки маънои 

«ҳастии бад»-ро дорад. Аммо Биҳишт бошад ба маънои «ҳастии барин» 

аст. Ва пеши онњо то рўзе, ки барангехта шаванд, Барзахе бошад» [17, с. 

100].  

Равза [Ravza] дар Қуръон дар ду оят ба маънои бӯстон ва 

гулистони бо шукӯҳ ва гаронбаҳо ба кор рафтааст. Ҳарду оя ба авохири 

давраи маккӣ бозмегардад. Ин вожа эҳтимолан ба сурати исм ба арабӣ 

ворид шудааст ва сипас феъли равваза (ба боғ паноҳ бурдан), роваз 

(заминеро аз сабза пӯшондан) ва ъавраз (фаровон дар боғ даромадан) аз 

он муштақ шудааст. Аз он ҷо, ки баъзе аз ин калимот дар шеърҳои 

нахустин ба кор рафтааст, ин вожа бояд аз аввалин вожаҳое бошад, ки аз 

форсӣ вом гирифта шудааст. Ин вожа дар асл аз вожаи эронии rud ба 

маънои «бузург шудан» вориди арабӣ шудааст. Вожаи рӯд дар авестоӣ ба 

маънои ҷараѐн доштан аст, ки дар сонскрит ба шакли вожаи roadah ба 

маънои рӯдхона ва raoda ба маънои бузург шудан даромадааст. Ин вожа 

дар форсии имрӯза низ ба сурати рӯд ҳамчунон ба кор меравад. Паҳлавӣ 

будан ин вожа нишон медиҳад, ки об яке аз нишонаҳои аслии равзаӣ 

будааст ва арабҳо ин вожаи паҳлавиро дар минтақаи Байнаннаҳрайн 

фаро гирифта ва онро барои ҳар замини пуроб ва дарахтӣ (боғ) ба кор 

бастаанд.  

Хулоса, дар илми топонимика бахши полионимия мавќеи 

махсусро ишѓол намуда, чун дигар онимњо дар тасвири воќеањо ва 

њаводиси он наќши намоѐн доранд. Њамчунин мањз омўзиши ин ќабати 
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онимї дар ошкор намудани арќоми таърихї ва ошкор намудани 

номвожањо кўмак расонида, барои забони меъѐр ворид намудани 

вожањои фаромўшшудаи китоби осмонї (архаизмњо) наќши асосиро адо 

намуданд.  

 

2. 5. Этнонимия 

Мафњуми этнонимия дар номшиносї ба маљмуи номњои ќавму 

ќабила, халќияту миллатњо ва ѐ гурўњњои этникие далолат мекунад, ки 

дар заминаи хусусиятњои ќавмию нажодї ба вуљуд омадаанд. Доир ба 

таъсири ќавму ќабоил ба сарнавишти таърихии топонимњои мањал зикр 

кардани андешаи Абурайњони Берунї бамаврид ва ќобили мулоњиза аст.  

Ин мулоњиза оид ба таъсири мутаќобилаи мардум ва забонњои 

гуногун ба гузариш, кўчиш ва тарзи навишту шеваи талаффузи 

номвожањои љуѓрофї дар асри ХI гуфта шуда бошад њам, то имрўз 

бамаврид ва мубрам ба шумор меравад, зеро чунин тањрифкорињо ба 

сарнавишти номвожањои љуѓрофї дар тўли таърих бешумор буд ва, 

мутаассифона, то кунун идома дорад.  

Мањз њамин таѓйирѐбии «ѓайриихтиѐрї»-и топонимњои таърихї ва 

тањрифи шаклу талаффузи онњоро ба назар гирифта, муњаќќиќ И. И. 

Надеждин чунин ѐдовар шудааст: «Калима дар њукми мо аст ва он худро 

њифозат карда наметавонад. Аз он ба таври маљбурї маънии дилхоњи 

этимологиро кашида гирифтан мумкин аст» ва њамин андешаро таќвият 

дода, натиљагирї мекунад, ки «…омўзиши таърих бояд аз номњои 

љуѓрофї шурўъ шавад» [125, с. 191-197].  

Мафњуми этнонимия дар илми номшиносї тамоми исмњои халќу 

миллат, ќавму ќабиларо дар бар мегирад. Мувофиќи нишондоди 

сарчашмањои таърихию кишваршиносї Ќуръон китоби таърихиест, ки 

дар он миллатњои мухталиф зикр ѐфтаанд. Ин гуногунрангии этникї 

таљассумгари муњољират, сукунат ва кору фаъолияти гурўњњои этникї 

дар даврањои мухталифи таърихї мебошад, ки дар як ќатор номњои 

љуѓрофии водї (топонимњо, антропонимњо ва генонимњо) таљассум 
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ѐфтаанд. Доир ба таъсири ќавму ќабоил ба сарнавишти таърихии 

топонимњои мањал зикр кардани андешаи Абурайњони Берунї бамаврид 

ва ќобили мулоњиза аст. Дар ин робита, ў чунин менигорад, ки «… ваќте 

ягон мањаллеро ќавму ќабоили забони дигар (бегона) забт менамояд, 

пеш аз њама, ба таври ољил номњоро таѓйир медињад. Узвњои лањљаи 

(гуфтори) онњо дар сурати асл талаффуз кардани номњо мувофиќ шуда 

наметавонанд ва аз ин рў, њамон шакли шунидаи худро ба забонашон (ва 

тавассути забон ба таърихи худ) интиќол медињанд. Онњо маънии 

ибтидоии (аслии ном) онро мегиранд, вале худи номњо ба таѓйирот 

дучор мешаванд» [71, с. 65].  

Гарчанде Берунї андешањои худро дар асри ХI зикр карда бошад 

њам дар асри ХХ1 мувофиќи маќсад аст. Мањз њамин таѓйирѐбии 

«ѓайриихтиѐрї»-и топонимњои таърихї ва тањрифи шаклу талаффузи 

онњоро ба назар гирифта, муњаќќиќ И. И. Надеждин чунин ѐдовар 

шудааст: «Вожа дар њукми мо аст ва он худро њифозат карда 

наметавонад. Аз он ба таври маљбурї маънии дилхоњи этимологиро 

кашида гирифтан мумкин аст» ва њамин андешаро таќвият дода, 

натиљагирї мекунад, ки «…омўзиши таърих бояд аз номњои љуѓрофї 

шурўъ шавад» [61, с. 132].  

Дар Ќуръон ба гурўњї этнонимия дохил мешаванд: 

Љадвали 12 

Асњоби 
Кањф 

Ashābi Kahf Яъҷуҷ Yaʹĵuĵ Ќурайш Quraiš 

Бани 
Муталиб 

Bani Mutalib Мадян Maʹdyan Бани Назир Bani Nazir 

қавми Лут Qavmi Lut Айка Ayka Амолиќа Amāliqa 

Њовариѐн Hāvariyān Раъс Asāhbi Raʹs Мутаъфиќот Muʹtafiqāt 

Маъҷуҷ Maʹĵuĵ Бани 
Ќурайза 

Bani 
Quzayra 

Лут Lut 

Банї 
Исроил 

Bani Isrāil Бани 
Њошим 

Bani Hāšim қавми 
Иброҳим 

Qavmi 
Ibrāhim 

Бани Назир Bani Nazir Рум Rum Од Ād],  

Авс Avs Собион Sābiyān  Хаљраљ Haĵraĵ 

қавми Нӯҳ Qavmi Nuh Бани 
Мусталик 

Bani 
Musnalik 

Ѓатафон Ğanafān 

Раќим Raqim Самуд Samud Њуд Hu 
Расс Rass Бани Тамим Bani Namim Туббаъ Tubbaʹ 
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Ќурайш//Ќурашї [Quraiš] номи ќабилаи маъруфест ва сардори он 

ќабила Назр ибни Канона аст. Дар фарњанги «Ѓиѐс-ул-луѓот» барои 

вожаи «Ќурайш» маъно зайл оварда шудааст: Ќурайш номи ќабилаест 

маъруф ва падари он ќабила Назр ибни Канона аст. Ќурайш дар асл 

тасѓири «ќарш» аст ва «ќарш» [билфатњ] љонвари азимулљусса аст дар 

дарѐ, ки бар тамомии љонварони бањрї ѓолиб бошад [152, с. 89].  

Аммо муфассирин, аз љумла дар тафсири «Анвор-ул-Ќуръон» зикр 

мешавад: «Ќурайш номи маљмуе аз ќабоиле аз насли Назр ибни Канона 

аст, ки аз сиѓаи тасѓир [шикаста]-и «Ќараша» гирифта шудааст. Зеро 

Ќурайш як намуд њайвони бузургљуссаи обие аст, ки бар киштињо 

њамлавар мешуд. Сабаби ташбењи ќабилаи «Ќурайш» ба ин ном он буда, 

ки он њайвон љондорони дигари обиро мехўрд ва касе бар он ѓолиб 

омада наметавонист» [17, с. 3417]. Ба аќидаи мо андешањои боло њам ба 

њаќиќат наздикї доранд, вале сабаби номгузории «Ќурайш» ин аст, ки 

«Таќриш» (яъне ќурайш аз вожаи «таќриш» гирифта шудааст) ба маънои 

«таљмаъ» (љамъ кардан) аст ва «Ќурайш» баъд аз он ки пароканда 

буданд, љамъ шуданд ва Ќас Ибни Килоб онњоро дар Њарам љамъ кард, 

аз ин рў, номи ќабилаи худро Ќурайш нињоданд», зеро ќабилаи мазкур 

муддати тулонї пароканда буданд, баъди чанде бо њам љамъ шуданд 

«Барои улфат додани Ќурайш» [17, с. 17].  

Самуд [Samud]. Вожаи сањењи арабї баргирифта аз решаи «самад» 

аст. «Самуд» [Samud] њар чизи андакро гўянд. Вожаи Самудро баъзе 

арабї ба маънои «андак об» маънидод карда, баъзеи дигар онро 

ѓайриарабї унвон мекунанд. Зоњиран «Самуд» (Samud) номи ќабилаи 

араб буда, макони љойгиршавиаш дар Мавсил миѐни Њиљоз ва Шом 

мебошад. Инчунин, вожаи «Самуд» (Samud) номи китобе аст дар илми 

кимиѐ, ки онро Ибни Хиком навиштааст.  

Дар маънои луѓавї ва низ арабї ѐ дигар забон будани вожаи 

«Самуд» (Samud) иттифоќи назар дар миѐни луѓатшиносон вуљуд дорад. 

Дар фарњангњои арабї дар ин бора сухане бар сароњат нагуфтаанд, аммо 
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овардаанд, ки вожаи «Самуд» (Samud) арабист. Њарчанд бидуни ишора 

ба иртиботи маънои он ду далел метавон вожаи арабї будани «Самуд» 

(Samud) аз дидгоњи онон бошад, зеро онњо фаќат аз вожагоне ва 

корбурдњое, чун «самад» (об андаке љамъ мешавад), «самадмоъ» (об 

андак шуд), «самд» (сурма кашид), «исмад» (сурма, санги сурма) 

овардаанд [8, с. 94-95].  

Бар асоси ин маъонї баъзе муфассирин ва пажўњишгарон талош 

кардаанд, то миѐни маънои луѓавї ва авзои љуѓрофии решагоњи «Самуд» 

(Samud) аз як сў ва сабаби номгузории онњо ба ин ном пайванд дињанд. 

Забоншинос Ањмад Муњаммад дар асоси тањќиќоти хеш дар китоби 

«Баѐни эъљозил Ќуръон» ба хулосае омадааст, ки: «дар сарзамини Самуд 

каме об ва санги сиѐњу сурма вуљуд дорад, аз ин лињоз номи ин «Самуд» 

шудааст. Самуд маънои мардумонест, ки дар чунин сарзамин мезистанд. 

Баъзеи дигар ин вожаро «оби кам» маънидод карда, сабаби чунин 

номгузориро набудани обу боѓпарварї ва зироаткорї маънидод 

кардаанд. Оид ба маъно ва аз кадом забон будани он байни 

забоншиносон ихтилофи назар вуљуд дорад. Баъзе онро арабии сифати 

мушаббањ бар вазни «фаъул» унвон карда, аз решаи (с-м–д) (смд) 

гуфтаанд [8, с. 471]. Вожаи «Самуд» 26 маротиба дар Ќуръон омадааст. 

Ду маротибаи дигар бо унвони «Ќавми Солењ» ва «Асњоби њаљар» низ аз 

онњо ѐд шудааст.  

Дар луѓатномаи «Ѓиѐс-ул-луѓот» вожаи Самуд чунин шарњ дода 

шудааст: номи шахсест, аз насли Нўњ алайњиссалом ба чањор восита; ва 

Бани Самуд, ки уммати њазрати Солењ пайѓамбар аст, ба Саму мансуб ва 

машњуранд. Ноќаи њазрати Солењро пай карданд, ба шумии он њама 

сухтанд [25, с. 209].  

Масканњои ќабилаи Самуд аз санг сохта шуда буд, аз ин рў, 

Худованд онњоро дар Ќуръон ба номи «Асњоби санг» ѐд кардааст.  

 Њамин тариќ, зимни ин тањлил мо дар заминаи сайри таърихї ва 

тањќиќи муњаќќиќони соња то ќадри тавон дар тањлили этнотопонимњо 

муваффаќ шудем.  
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2. 6. Оронимия 

Ороним номи мавзеъҳои сатњи рўйи заминии ба шаклњои сатњи 

замин вобаста буда, оронимия маљмуи чунин номњо мебошанд. Дар асл 

зери мафњуми оронимия номи љарињо, ѓорњо, теппањо, кўњњо, нишебињо, 

теѓањо ва ѓ. фањмида мешаванд, лекин дар Ќуръон њангоми омўзиш танњо 

номи кўњњо ва ѓорњо пайдо гардид, ки мо низ ба тањлили он мепардозем. 

Дар ибтидо номи кўњњо ва теппањо тањти мафњуми ороним ифода мешуд, 

аммо баъд аз муддате мафњуми он таѓйир ѐфт, ки мо низ бар он 

мафњумњои инкишофѐфта такя намуда, онро шартан барои ифодаи номи 

кўњњо, теппањо, ќуллањо ва аѓбањо истифода намудем [80, с. 175].  

Оронимия яке аз бахшњои топонимия буда, оронимњоро меомўзад 

ва бештар ба муайян кардани ќонуниятњои ташаккул, инкишоф ва 

вазифаю амалкарди онњо нигаронида шудааст. Ин топоним вожаи 

юнонї буда, аз љузъњои oros-кўњ ва onim–ном таркиб ѐфта, мавзеи дар 

сатњи замин ќарордошта, амсоли кўњ, теппа, дашт, сањро, аѓба, дара, 

жарф ва монанди инњоро меомўзад [80, с. 151].  

 Дар Ќуръон номи кўњњо чун дигар ќабатњои онимї љойи хосаро 

ишѓол намуда, тамоми анбиѐву расулон барои расидан ба рисолат аз ин 

кўњу ѓорњо истифода намудаанд. Дар њикояи њазрати Иброњим њангоми 

сохтани Каъба, наќши кўњњои Сафо ва Марва хело назаррасанд, зеро бо 

амри Худованд Иброњим барои бунѐди Каъба аз кўњњои мазкур санг 

овардааст [8, с. 90].  

 Аз ин гуфтањо хулоса баровардан мумкин аст, ки наќши кўњњо 

дар китоби осмонї муњим ва созгор буда, бањри ошкор сохтану возењ 

намудани мавзеъњои љуѓрофї, комил гардонидани арќоми 

фаромўшшудаи таърихї, тасвири манзарањои дилфиреб ва макони 

набарду љонбозињо хизмат намудаанд. Номи кўњњо дар Ќуръон дар 

радифи дигар номвожањо корбурди вижаро соњиб буда, њар кадоми он 

этимологияи ба худ хосро доро мебошад.  

Бояд зикр намоем, ки кўњ сирф мансуби забони тољикї аст. 

Мафњуми «кўњ» дар забони тољикї маъноњои «барљастагии табиии 
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бузургу баланд дар рўйи замин, ки аз сангу хок ба вуљуд омадааст, 

«љабал» шарњ дода шудааст. Муњаќќиќ Эраљ Давлатов дар тањќиќоти худ 

«Ономастикаи «Ќасас-ул-анбиѐ» минигорад, ки: «дар забони тољикї 

бештар истилоњи «кўњ»-ро истифода мебаранд, њамчунин кўњ бо 

мафњумњои «ѓар» (ѓара) ва туркии (той, тов, тоу) ва арабии «љабал» низ 

истифода мешавад» [81, с. 121]. Бинобар ин лозим донистем, мањз дар 

ќисмати мавзуи баѐни вожаи «ѓар» ба тариќи намуна фикрамонро баѐн 

намоем. Пеш аз њама тафсири исми «ѓар»-ро аз назар мегузаронем. 

Муаллиф бунѐдшавии ин номњоро дар баробари дигар андешањо ба 

«ѓар», яъне ба маънои «кўњ», вобаста медонад. Дар фарњангњои ќадимаву 

муосир калимаи «ѓар» баѓайр аз маънии манфии худ ба маънии «хонаи 

чўбину намадин» ва ба ташдиди њарфи «Р» ба маънии «замон» ва «ваќт» 

меояд, вале мо дар ягон фарњанг ба маънои «кўњ» омаданашро дучор 

наомадем. Агар аз забони суѓдї ба захираи луѓавии забони тољикї ба 

маънои «кўњ» ворид шуда бошад, пас дар ваќти тафсир ба он сарчашма 

ишора намудан зарур буд. Вагарна барои хонанда мафњуми ин вожа 

мубњам мемонад.  

 Вале дар Ќуръон бо ду истилоњ–«љабал» ва «кўњ» мавриди 

истифода ќарор гирифтааст.  

Кўњ баромадагии калону баланд дар сатњи замин, љабал, калон, 

бузург; чизи нињоят калон, вазнин, ором, сокин, нољунбон, кўњи Ќоф 

монанд ба кўњи Ќоф; киноя аз нињоят калон, аз њад бузург, бењад гарон 

(оид ба ѓам) [157, с. 136].  

Мураттибони «Фарњанги тафсирии забони тољикї» вожаи «кўњ»-

ро «барљастагии табиии бузургу баланд дар рўйи замин, ки аз сангу хок 

ба вуљуд омада» ба ќалам медињанд ва менависанд «љабал»; кўњ-кўњ 

ѓарам-ѓарам; бисѐр, аз њад зиѐд; кўњи оташфишон ниг: вулќон; кўњи 

пахта киноя аз ѓарами калони пахта: кўњро зада талќон кардан маљоз) 

кори вазнинеро ба љо овардан [166, с. 646].  

Олим ва муњаќќиќ Љ. Алимї дар тањќиќоти хеш кўњро сирф 

мансуби забони тољикї хонда чунин менигорад «кўњ вожаи хело ќадимаи 
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тољикї буда, бисѐр таърихи инкишофи маъниро аз сар гузаронидааст» [6, 

с. 175].  

Оронимњо дар Ќуръон дар шакли оронимњои ибора ва ѐ иборањои 

изофї корбаст гардидаанд: кўњи Ќоф [кōhi Qaf], кўњи Људї [кōhi Judi], 

кўњи Марва [кōhi Marva], кўњи Сафо[кōhi Safa], кўњи Тур [кōhi Tur] ва 

амсоли инњо, ки шумораашон дар Ќуръон ба 41 адад мерасад 

Зимнан мехоњем тибќи ривояту сарчашмањои амиќ ва саъю кўшиш 

дар асоси маълумоти мўътамад ва далелу бурњони таърихї, сарчашмањои 

навтаълифи муосир оронимњои китоби осмониро маънидод намуда, 

мавриди омўзиши њамаљонибаи забонї ќарор бидињем.  

Ќоф [Qāf] номи њарфи 24-уми алифбои арабиасоси тољикї аст, ки 

дар алифбои кириллиасос муодили «ќ» ва дар њисоби абљад ба адади 100 

баробар мебошад; лофу ќоф киноя аз худситоию дурўѓгўйї; лофу газоф 

[166, с. 692].  

Аз инҳо воҳиди луғавї «коф» муодили тағйирѐфтаи kof/koh-и 

форсии миѐна аст [57, с. 13] ки маънии «кӯҳ»-ро дошта, дар як қисм 

забонҳои шарқиэронї, аз ҷумла забонҳои помирї, ба баъд шакли овозии 

«хуф» [83, с. 37]. пайдо кард ва ҳоло метавон афзуд, ки топонимия «Хуф» 

(Бадахшон), «Хуфак» (Рашт), «хуфар» (Сурхандарѐи Ӯзбекистон) аз 

ҳамин асос рӯйидаанд.  

Ќоф–номи кўњи асотирї, ки ба ќавле панљсад фарсанг баландї 

дораду ќисми зиѐди он дар миѐни об љойгир аст, нурњои сањарии офтоб 

дар он сабз ва инъикосашон кабуд метобад, дар баъзе маъхазњо чун кўњи 

бузурге тасвир гардидааст, ки гирди дунѐро печонидааст. 2. номи сураи 

панљоњумини Ќуръон, ки дар Макка нозил гаштаву 45 оят дорад, номи 

дигари ин сура «Босиќот» аст ба маънии «нахлњо баланд»; ќоф то ќоф 

сар то сари дунѐ, тамоми љањон [166, с. 692]. «Ќоф. Ќасам ба Ќуръони 

бузургвор» [17, с. 91].  

Тур [Tur] вожаи мансуби забони суриѐнї буда, ба маънои «кўњ» 

меояд, инчунин, номи кўње, ки тибќи наќлу ривоятњо болои он паѐмбар 
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Мусо бо Худованд сухан гуфтааст: «Савганд ба кўњи Тур» (Тур, 1) Ин 

кўњ дар давлати Исроил мавќеъ дошта, онро Тури Сайно низ ном 

мебаранд «Ва ќасам ба Тури Сино» (Тур, 2) Сарчашмањо вожаи «Тур»-ро 

ба маънии мутлаќи «кўњ» маънидод намудаанд. Дар фарњанги «Ѓиѐс-ул-

луѓот» гуфта шудааст. «Тур» бо лафзи суриѐнї кўњро мегўянд [25, с. 54]. 

Таркиби вожаи Турро танњо як реша созмон дода, аз нигоњи сохт сода 

мебошад.  

Номшинос Д. Њомидов менависад, ки вожаи «Тур» аз вожаи 

«Турон» гирифта шудаас. Турон//Тӯрон номи яке аз кишварҳои қадимае, 

ки марзу ҳудуди он ба Мовароуннаҳр мутобиқат мекунад. Вожаи Тӯрон 

аз ҷузъҳои turā (тӯр) (дар китоби «Авасто» turā-далер, диловар) ва 

пасванди-ān (он) таркиб ѐфтааст. Дар замонҳои қадим дар марзи 

Мовароуннаҳр қабилае бо номи «Тура» мезистааст ва номи кишвар–

Турон ҳам ба онҳо марбут аст. Қабилаи тӯра мутааллиқи гурӯҳи этникии 

ориѐӣ буда, ин қабила асосан дар Осиѐи Миѐнаи имрӯза сукунат 

доштаанд ва ин сарзаминро дар гузашта тибқи маълумоти сарчашмаҳои 

таърихӣ Турон//Тӯрон низ мешумориданд [48, с. 27].  

Дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» вожаи «тур» «номи писари калони Фаридун, 

ки мулки Турой мансуб ба ўст; ва низ номи вилояти Турон аст; ва ба 

маънии пањлавон ва бањодур; ва номи гиѐњест турушмаза; ва ба маънии 

«рам» ва «рамидагї» ва тур дар туркї љолиро гўянд, ки бар михаффаи 

савории ароис ва бегимот андозанд; ва ба маънии доми моњї низ омада; 

ва ба арабї тавр (билфатњ) ба маънии таѓор ва кўзаи об ва табаќ ва 

љамъи он атвор [25, с. 200].  

Инчунин, «Тур» номи сураи 51-уми Ќуръон буда, дар Макка 

нозил шуда, дорои 49 оят аст. Турро тафсири «Анвор-ул Ќуръон» 

мансуби забони арабї медонад ва мегўяд, ки Тур ба маънои «кўњи 

дарахтдор» аст. Ва кўње, ки дарахт надорад, ба он «Тур» намегўянд, 

балки «љабал» мегўянд». Дар сањифи дигари тафсири мазкур кўњи «Тур»-
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ро мансуби забони суриѐнї номида, ба маънои «кўњ» шарњ медињад [30, с. 

76].  

Дар «Бурњони ќотеъ» вожаи «Тур» бар вазни шўр; гиѐње бошад 

турушмаза, ки онро дар ошњо истифода кунанд ва ин ном дар «Муайид-

ул фузало» бо форсї (яъне Туж) њам омадааст ва вилояти Туронро низ 

гўянд; ва ба маънии диловар ва пањлавон ва бањодур њам њаст; ва туркро 

низ гўянд, ки наќизи тољик аст; ва ба маънии тафањњус кардан ва 

таљассус намудан; ва вањшат ва рамидан ва тулидан, яъне ба тарафе 

рафтан ва дур шудан бошад; ва маъшуќ ва матлуби њар љойро низ гўянд; 

ва ба маънии мењмонї ва зиѐфат; ва ба маънии андак ва ќалил њам 

омадааст; чи дар форсї бо ба «вов» ва баръакс табдил меѐбад. Тур бар 

вазни дуѓ; њезуми тоѓро гўянд ва оташи он бисѐр монад [155, с. 297]. «Ва 

ўро аз љониби рости кўњи Тур нидо кардем ва ўро розгуѐн наздик 

сохтем» [17, с. 54].  

Топонимњои Марва [Marva] ва Сафо [Safā] дар Ќуръон ба ќабати 

оронимњо (номи кўњ) дохил шуда, Дар Ќуръон Марва [Marva] 4 маротиб 

ва Сафо [Safā] 6 маротиб зикр ѐфтаанд. Ин топонимњо дар дохили Каъба 

дар шањри Макка мавќеъ доранд «Ба дурустї ки Сафо ва Марва аз 

нишонањои Худо аст; пас, њар ки њаљљи Хонаи Худо кунад, ѐ умра ба љо 

орад, пас, бар вай гуноње нест, ки дар миѐнаи ин њар ду тавоф кунад…» 

[17, с. 158].  

 Сафо [Safā] ва Марва иборат аз ду баландии кўњмонанди сангї 

њастанд, ки масофаи байни онњо 450 м буда, муќобили якдигар ќарор 

доранд. Фосилаи байни ин ду баландиро бо номи «Масъо», «яъне љойи 

саъй кардан» ѐд мекунанд ва мањалли он дар дохили Масљидулњаром 

буда, барои њамагон маъруф ва машњур аст [167, с. 138].  

Сафо [Safā] дар ќисмати љанубии Масљидулњаром рў ба рўйи 

Њаљаруласвад ва Марва [Marva] дар љониби шимолу шарќии он ќарор 

дорад. Тули Масъо (љойи сайъ) 394 м, арзи (пањнойии) он 20 м баландии 

табаќаи аввал 12 м ва баландии табаќаи дуввум 9 м аст.  
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Сафо [Safā] ва Марва [Marva] дар ибтидо ду кўњ буданд, вале бо 

таъсири офатњои табиї, рушду тараќќиѐт, пешравї дар соњаи меъморї 

ва дигаргунсозии шањр, васеъ намудани њаљми хонаи Каъба дар шањри 

Макка Марва [Marva] дар шакли нимтеппаи хурд ва Сафо [Safā] дар 

шакли гумбази хурд барои аз байн нарафтан ва нигоњ доштани таърихи 

ин ду кўњ, дар чунин њол боќї мондаанд. Сафо [Safā] ва Марва [Marva] 

дар ќисмати Шимолу Шарќи Каъба мавќеъ дошта, миѐни онњо 400-450 

метр масофа меистад.  

 Кўњи Сафо [кōhi Safā] муттасил ба кўњи Абуќубайс ва Марва 

[Marva] муттасил ба кўњи Ќуайќаон аст ва он ду кўњи машњури Макка 

њастанд. Оѓози амали саъй байни он ду ба замони Иброњим бармегардад 

[81, с. 105].  

Баъзе муаррихон сабаби номгузории онро пеш аз фаромадани 

њазрати Одам [Ādam] ва Њаво аз бињишт ба замин медонанд, ки њарду 

дар Макка фуруд омаданд. Одам дар кўњи Сафо ва Њаво бошад бар кўњи 

Марва фуруд омаданд. Инчунин, муаррихин мегўянд, ки Сафоро ба он 

хотир Сафо меноманд, ки «мустафо» ва баргузидашудаи њазрати Одам 

буд, ки бар кўњи Сафо фаромад, лизо аз исми Одам [яъне Мустафо] номе 

бар ин кўњ интихоб шуд.  

Дар «Фарњанги тафсири забони тољикї» вожаи Сафо чунин 

маънидод шудааст: «покї, беѓуборї, софї; равшанї; 2. хушї, хуррамї, 

шодмонї, хушдилї; бо сафои хотир бо хотири хуш, бо ризою раѓбат, аз 

дилу љон; кайфу сафо кайфу дилхушї, айшу ишрат; 3. равнаќ, ривољи 

кор; сафо бахшидан равшан кардан, нур бахшидан, хушу хуррам 

намудан, оштї, сулњ, осоиш: сидќу сафо, сулњу сафо [166, с. 238].  

Мураттиби «Фарњанги забони тољикї» менависад: «Сафо, покї, 

тозагї; беѓуборї; љило; равшанї, сафо доштан, пок будан; равшан будан, 

май ноб, май соф, шароби бедурд, беќудуратї; садоќат, садоќатмандї, 

самимият, беѓаразї, аз сари сафо, аз рўйи сидќу самимият, аз рўйи 

садоќат, оштї, сулњ, осудагї, осоиш [163, с. 218].  
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Сафо ва Марва дар сарчашмањо истифодаи фаровон дошта, 

Марва њамчун номи љуѓрофї номи кўње дар шањри «Макка», Сафо чун 

вожаи маъмулии забон покї, беѓуборї, софї; равшанї; хушї, хуррамї, 

шодмонї, хушдилї ва ба маънои дигар оштї, сулњ, осоиш шарњ ѐфтаанд.  

Арафот [Arafāt] аз решаи «арафа» гирифта шуда, баѐнгари 

шинохти ашѐ аст. Арафот мансуби забони арабї буда, аз љињати сохт 

мураккаб аст. Ин вожа аз исми «араф», яъне шинохтану донистан ва 

пасванди љамъбандии–от, ки дар забони арабї хело маъруф аст, таркиб 

ѐфтааст. Вожаи «арфа» дар истилоњ номи рўзи нуњуми моњи Зулњиљља 

аст, ки дар ин рўз бояд њољиѐн аз субњ то шом дар Арафот њузур дошта 

бошанд. Ин вожа номи сарзамини муќаддаси дар фосилаи њудуди 21 км 

дар шањри Макка аст. Дар бораи оне, ки чаро номи ин минтаќаро 

Арафот мондаанд, фикрњои гуногун мављуданд. Бештар бар он аќидаанд, 

ки ба сабаби бо њам во хўрдани Одаму Њавво баъди ронда шуданашон аз 

Љаннат ба чунон ном мушарраф шуд.  

Инчунин Арафот номи сањрое аст, ки дар доманакўњњо ба номи 

«Љабалурањмат», ки дар љанубу шарќии Макка мобайни «Савба», 

«Урна», «Намра» то «Зулмаљоз» ќарор дорад. Тўли таќрибии ин сањро 12 

км ва пањноияш 5-6 км аст.  

Ќавли дигар он аст, ки чун Иброњим Каъбаро бисохт, Љабраил 

ўро ба Мино ва сипас ба Арафот бурд ва бо сангњои сафед он љо масљиде 

бисохт ва намози зуњр ва аср дар он љо бигузорид. Љабраил ба мувофиќи 

Арафоташ буд ва гуфт: Ин Арафот аст бишинос; пас Арафот номида 

шуд. Дар ривояти дигар омадааст, ки Хизр ва Илѐс соле як бор ба њам 

расанд ва дар мањалли Арафот дидор кунанд [30, с. 224].  

Ба андешаи мо сабаби Арафот ном гирифтани ин кўњ он аст, ки 

мардум њангоми њаљ дар он љо љамъ шуда, бо якдигар таарруф ва шинос 

мешуданд «Он гоњ, ки аз Арафот баргардед, назди Машъари Њаром 

Худоро ѐд кунед» [17, с. 198].  

Хулоса, дар Ќуръон номи кўњњо (оронимњо) чун дигар онимњо дар 

тасвири воќеањо ва њаводиси он наќши намоѐн дошта, њамчун макони ба 
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вуќуъ пайвастани муњориба, тоатгоњ ва амсоли инњо истифода 

гардидаанд. Њамчунин мањз омўзиши ин ќабати онимї дар ошкор 

намудани арќоми таърихї ва ошкор намудани номвожањо кўмак 

расонида, барои рўйи кор овардани арќоми дурусти њаводиси таърихї ва 

дар забони меъѐр ворид намудани вожањои фаромўшшудаи (архаизмњо)  

китоби осмонї наќши асосиро адо намуданд.  

 

2. 7. Гидронимия 

Забони адабии тољик дорои таркиби устувору пурѓановат буда, 

яке аз ќабатњои луѓавии онро номњои љуѓрофї, яъне топонимњо ташкил 

медињанд. Топонимњо низ дар навбати худ вобаста ба фарогири номњои 

мавзеъњои мухталифи љуѓрофї ба чандин зергурўњњо таќсим мешаванд. 

Чунончи: ойконимия, гидронимия, оронимия, этнотопонимия, 

агрономия, эрготопонимия, хрематонимия, хоронимияи шањрї, 

потомонимия, лимонимия ва амсоли инњо мебошанд.  

Доир ба ин ќабати номњо ва дараљаи истеъмоли онњо дар 

забоншиносии тољик корњои тањќиќотии пурмўњтаво таълиф гардидаанд 

ва аз онњо доир ба ин истилоњот маълумоти зарурї пайдо намудан 

мумкин аст. Мо зимни ин гузориши илмї тасмим гирифтем, ки рољеъ ба 

ташаккули гидронимияи Ќуръон бо љузъи «об» маълумоте чанд бидињем.  

Гидронимия аз вожаи «hidro»-и юнонї гирифта шуда, дар 

номшиносї мавзеи бо об алоќаманд (дарѐ, бањр, чашма, њавз, шаршара, 

кўл, чоњ ва ѓайра) буда, onimiya–юнонї, ном ва гидронимия маљмуи 

номњои мавзеъњои обї мебошад [48, с. 49]. Гидронимњо дорои 

хусусиятњои зиѐди забонї, таърихї ва љуѓрофї буда, шумораи умумии 

номњои бо об алоќаманд тавассути мављудияти шаклу муродифоти зиѐд 

аз худи шумораи мавзеъњои обї бештаранд. Гидронимия дар навбати 

худ ба якчанд зергурўњњо ва ѐ навъњо људо мешавад, ки ин гурўњњоро 

метавон чунин нишон дод: потамонимия (маљмуи номи дарѐњо), 

лимонимия (маљмуи номи кўл ва њавзњо).  
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Аз ин навиштањо аѐн мегардад, ки мафњуми об чун мављудоти 

табиат дар илмњои дигар низ мавриди муњокима ќарор мегирад. Дар 

забоншиносї низ доир ба вожаи об ва вижагињои луѓавии он чун вожаи 

аслан тољикї корњои тањќиќотии зиѐд ба анљом расидаанд. Дар ин ҷода 

метавон чанде аз осори таълифнамудаи муҳаққиқони ин соҳаро зикр 

намуд, ки роҷеъ ба гидронимҳо ва вижагиҳои онҳо маълумоти ҷолиберо 

фаро гирифтаанд: В. Гейгер, И. Маркварт, Е. Бенвенист, И. М. 

Оранский, М. Боголюбов, В. И. Абаев, Иброҳим Пури Довуд, В. Айлерс, 

И. М. Стеблин–Каменский, Эҳсони Баҳромӣ, А. Л. Хромов, С. 

Сулаймонов, В. Айлерос, Аҳмад Хусрави Табрезӣ, В. Р. Дворянков, В. И. 

Савина, А. Цагаева, Л. Л. Грюнберг, С. К. Қодирова, Т. Нафасов, Т. 

Раҳматов, З. Д. Дусимов, Н. А. Аскаров, С. Атаниѐзов, С. Губаева, Е. 

Койчубаев, Р. Х. Додихудоев, «Фарҳанги ҷуғрофиѐии Эрон», «Қомуси 

ҷуғрофиѐии Афғонистон», Р. Х. Додихудоев, Н. Офаридаев, А. 

Абдунабиев, Ҷ. Алимӣ, Ш. Исмоилов, А. Насраддиншоев, А. 

Шохуморов, У. Т. Булбулшоев, О. Маҳмадҷонов ва Ш. Ҳайдаров, С.Ю 

Абодуллоевава ѓ. анҷом дода шудаанд.  

Барои ифодаи номи як топоним ѐ гирдрониму ойконим чандин 

номвожаҳои ҷуғрофӣ корбурд мешавад, ки мансуби забонҳои тоҷикӣ, 

русӣ, туркӣ ва бозмондаи забонҳои дигар мебошанд. Мисол, барои 

ифодаи маънои чашма «čašma» вожаи булоқ «bulāq», «xā», «kāni», барои 

ифодаи мафҳуми кӯҳ «kōh» вожаҳои тоҷикии «kōh», туркии «tāğ», 

бозмонда ѐ субстрати «ğar», барои ифодаи мафҳумҳои об «āb», дарѐ 

«daryā» вожаҳои туркии «su», бозмонда ѐ субстрати «dān» ва ҳамчунин 

вожаҳои худи забони тоҷикӣ (рӯд, ариқ), барои ифодаи мафҳуми дара 

«dara» вожаи туркии «sāy», тоҷикии «dara» ва «kul», барои ифодаи 

мафҳуми ҳисор «hisār» вожаҳои тоҷикии калот «kalāt», диз «diz», диж 

«diţ» арабии қалъа «qal‛a», туркии қурғон «qurğan» истифода 

гардидаанд.  
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Иддае аз муњаќќиќон вожаи «чашма»-ро бинобар унсури 

њиндуаврупої намуданашон, этимологияашро ба гурўњи забонњои туркї 

нисбат медињанд, ки ин андеша орї аз асосњои илмї мебошад, зеро 

иштироки вожаи «чашма» дар вожасозии забони тољикї (инчунин, дар 

забонњои дигар) фаъол мебошад ва ин фарзияро муњаќќиќ ва 

топонимшиноси тољик Љ. Алимї дар тањќиќоташ чунин арзѐбї 

намудааст: «Баромади њиндуаврупої доштани ин вожа бо маводи гурўњи 

забонњои зиѐди эронї ва ѓайриэронї собит мешавад» [6, с. 76].  

 Омили дигаре, ки метавонад вожаи «чашма»-ро ба гурўњи вожањои 

њиндуаврупої нисбат бидињад, ин аст, ки дар гурўњи забонњои туркї-

ўзбекї вожаи «чашма»-ро «булоќ» мегўянд [11, с. 208]. Гуфтањои боло 

дар асоси сарчашмањои мўътамади бостонї ва асарњои илмї–тањќиќотии 

олимон ва донишмандони соњаи забоншиносии мамолики хориљ ва 

дохили кишвар баромади вожаи «чашма»-ро унсури забонњои 

њиндуаврупої унвон намуда, шаклгирии онро дар даврањои густариши 

забонњои зиѐди эронї чунин ошкор намудааст, ки дар забони бостон 

вожаи «чашма» дар форсї «čašm», вахонї «čoţm», мунљонї «čam», 

шуѓнї «cem», яѓнобї «tišm», суѓдї «čašm», осетинї «casm» [cans] арзи 

њастї намудааст [6, с. 125].  

Дар сарчашмањои пањлавї ва забонњои гурўњи шарќии эронї 

бошад, ин вожа шаклњои дигарро доро мебошад. Масалан дар 

сарчашмањои пањлавї вожаи «чашма» дар шакли [čšm, čašm] мушоњида 

шавад, дар забонњои гурўњи шарќии эронї муродифњои гуногуни ба худ 

хос дорад: Истилоњи шарќиэронии xok–«чашма», яѓнобї–xāk//xok 

«чашма»; суѓдї, буддої–γ»γh суѓдї-монавї–x›x, авестої–xāo; язгуломї–

xex, ванљии ќадим–xik «об», «љўйбор», яѓнобї–xan «љўй», «љўйбор»; 

шуѓнонї-рўшонї–xac «об», вахонї–кык, мунљ–xuga, ормурї–xako 

«чашма» арзи њастї намудааст [11, с. 208].  

Забоншиноси тољик Ш. Бобомуродов менависад: «Гидроним (аз 

юн. hydára–об +onyma–ном). Ифодаи номњои дарѐњо, кўлњо, љазирањо, 
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уќѐнусњо, обанборњо ва м. и.: дарѐи Вахш (Зарафшон, Амид, Сир), 

Уќѐнуси Ором, обанбори Норак» [149, с. 68].  

Бояд донист, ки мањз тавассути омўзиши маводи гидронимї 

омўзиши фанњои таърих, љуѓрофия, демография, этнография осон 

гардида, дар натиљаи омўзиш маълумоти архаистии дар тўли ќарнњо аз 

хотирањо зудудашуда рўйи кор меоянд.  

Гидронимњо дорои вижагињои зиѐди забонї, таърихї ва љуѓрофї 

буда, шумораи умумии онњо (номњое, ки бо об алоќаманданд) тавассути 

мављудияти шакл ва муродифоти зиѐд аз шумораи мавзеъњои обї 

зиѐдтаранд.  

Гидронимия дар навбати хеш ба якчанд бахшњо ва ѐ шохањо људо 

мешавад. Дар ин бахши рисола мо гидронимњо, номњои бо об 

мутааллиќи Ќуръонро ба шохањои потамонимия, лимнонимия тасниф 

намуда, дар заминаи њамин таснифот гидронимњои асари мазкурро 

тањлил менамоем.  

 Дар ибтидо ва ќабл аз тањлили гидронимњо (номи чашмањо) 

мехоњем дар бораи сайри таърихї, этимология (таърихи пайдоиш) ва 

маънои вожаи «чашма» дар асоси сарчашмањои мўътамад ва асару 

маќолоти илмї њарф бизанем. Фикру андеша ва мулоњизаронињои зиѐд 

доир ба пайдоиш ва таърихи баромади вожаи «чашма» вуљуд дорад.  

Вожаи об дар порсии ќадим–api, авестої–ap, суѓдї–ap, санскрит–

āpa (āp) [47, с. 63].  

Баъзе забоншиносон вожаи «об»-ро мансуби забони тољикї 

дониста, менависанд: Вожаи об дар порсии ќадим api, аз авестої ap, 

суѓдї ap, санскрит āpa (āp) меноманд [47, с. 23].  

Вожаи «моъ» (ماء)-яъне «об», ки асли ибрии он «му-мим» ( مٌم-ُمی ) ва 

суриѐнии он «миѐ» (مٌا) аст, ки дар арабї таѓйири шаклї дорад ва «моъ» 

 шуд. Ин луѓат дар асл ба маънои «њар моеи ѓайри љомид» аст. Чї «ماء»

оби мутлаќ бошад ѐ чї обњои музоф. Аммо ваќте ба сурати «моъ» мутлаќ 

истифода мешавад, мансуб ба оби холис аст. Вожаи «моъ» (ماء) дар 

Ќуръон ба таври муфрад 59 маротиба ва 4 маротиба ба сурати пайваст 
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шудан ба замирњо ба кор рафтааст. Об ба сурати танњо дар мавзуъњои 

гуногун ба кор рафтааст.  

Вожаи «љов» нахустин номи «об» аст, ки баъдан ба вожаи «ѐв» 

табдил шуд. Вожаи «ѐв» дасти кам 4 њазор сол ќабл дар забони форсї ба 

кор мерафт. Ин вожа њам акнун дар забони башгардї ва гунањое аз 

забони курдї ба кор меравад. Дар забони форсии расмї њанўз осори 

вожаи «љов» аст, мисли «љавон» ѐ «љовидон». Њамчунин осори вожаи 

«ѐв» низ њаст, мисли «ѐва» ва «ѐвур». Ва њам дар баъзе забонњои бумї, ки 

ба куллї вожаи «ѐв»-ро фаромўш кардаанд, дар таркиби калимот ва 

номњое, ки ба кор мебаранд, ба таври ошкоро вожаи «ѐв» њаст. Масалан 

дар Лористон, навъе сусмоњии мисрї мешавад, ки «Мањѐва» ном дорад 

ва љузъи аслии он навъе моњии зер бо номи «Матувто» (matutā) ѐ ба 

забони лористонї «Мавтув» [motu] бо иловаи об ва миќдори зиѐди намак 

аст. Ин «моњии ѐва», яъне «моњии об», дар баъзе Манотиќ «Моњиѐва» 

(mah. yāva) ва дар Лористон тибќи суннати мухтасаргўи «Мањва» 

(maøva) талаффуз мегардад [81, с. 78].  

Об ба забонњои мухталифи дунѐ бо талаффузњои хоси њамон ќавму 

миллатњо баѐн мегардад, мисол: бо забони афрої–/water/, ба забони албонї–

/ujë/, ба забони олмонї–/wasser/, ба забони урду–/پانی/, бо забони арманї–

/ջուր/, ба забони узбекї–/suv/, ба забони испониѐї–/agua/, бо забони 

испиронту–/akvo/, ба забони истониѐї–/vesi/, ба забони исклугї–/voda/, ба 

забони ислониѐї–/voda/, ба забони андунзиѐї–/air/, ба забони англисї–/water/, 

ба забони укронї–/вода/, ба забони итолявї–/acqua/, ба забони ирландї–

/uisce/, ба забони эсландї–/vatn/, ба забони эгбу–/mmiri/, ба забони боскї–

/ur/, ба забони белорусї–/вада/, ба забони булѓорї–/вода/, ба забони банголї–

/পানি/, ба забони бусниѐї–/voda/, ба забони партугалї–/água/, ба забони 

пашту–/د اوبو د/, ба забони панљобї–/ਪਾਣੀ ਦੀ/, ба забони тољикї–/об/, ба забони 

томилї–/நீர்/, ба* забони тайландї–/น ้ำ/, ба забони турки озарбойљонї–

–su/, турки истанбулї–/su/, ба забони тулугу–/నీరు، నీటి/, ба забони љоваї سو/

/banyu/, ба забони чикї–/banyu/, ба забони чавої–/madzi/, ба забони чинї–/水

/, ба забони хамрї–/តឹក/, ба забони хусої–/amanzi/, ба забони донморгї–

/vand/, ба забони русї–/вода/, ба забони румониѐї–/apă/, ба забони зулу–
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/amanzi/, ба забони љопонї–/水/, ба забони сомої–/vai/, ба забони сандї–/ًپاڻ/, 

ба забони суидї–/vatten/, ба забони суту–/metsi/, ба забони соњилї–/maji/, 

сомолиѐї–/biyo/, ба забони сундої–/cai/, ба забони сенукбонунї–/tubig/, ба 

забони сенњолї–/ජලය/, ба забони шуно–/mvura/, ба забони сирбї–/вода/, ба 

забони арабї–/ماء/, ба забони фаронсавї–/eau/, ба забони фарисї–/wetter/, ба 

забони финландї–/vesi/, ба забони филлипинї–/tubig/, ба забони ќирѓизї–

/суу/, ба забони ќазоќї–/су/, ба забони котолонї–/aigua/, ба забони конорої–

/ನೀರು/, ба забони курдї–/ئاو/ ѐ/av/, ба забони курсї–/acqua/, ба забони 

куротї–/voda/, ба забони караї–/물/, ба забони кариюл-оисинї–/dlo/, ба 

забони голисї–/auga/, ба забони гаљротї–/પાણી/, ба забони гарљї–/წყალი/, 

ба забони галик, искотландї–/uisge/ѐ /ّلئو: ນ ້ໍ າ/, ба забони лотинї–/aqua/, ба 

забони латвиниѐї–/ūdens/, ба забони лукзомбургї–/Waasser/, ба забони 

лањистонї–/woda/, ба забони летвониѐї–/vanduo/, ба забони моурї–/wai/, ба 

забони мологосї–/rano/, ба забони молоѐлим–/വെള്ളം/, ба забони молої–

/air/, ба забони молотї–/ilma/, ба забони маљорї–/víz/, ба забони маротї–

/पाणी/, ба забони муѓулї–/ус/, ба забони маќдунї–/вода/, ба забони непалї–

/पानी/, ба забони неругї–/vann/, ба забони валазї–/dŵr/, ба забони ветнамї–

/nước/, ба забони њової–/ka wai/, ба забони њиландї–/water/, ба забони 

њамунгї–/dej/, ба забони њиндї–/पानी/, ба забони њусї–/ruwa/, ба забони 

аврупої–/omi/, ба забони юнонї–/νερό/, ба забони эдишї–/ווַאסער/, авестої–

/ap/, сонскритї–/apa/, порсии бостонї–/api/, пањлавї–/ap/ моеи шаффоф, бе 

маза ва бўй, ки њайвон аз он ошомаду наботот аз вай тозакї ва тарї 

гирад. Он яке аз чањор унсури ќудамост, ки онро ба арабї «моъ» [ماء] ва 

«билол» [بالل], порсии миѐна (пањлавї)–/p / тарзи хонишаш–/āb/, усули 

хонданаш–/ap/, аз решаи пеш-эронї–/нap/, курдї-суриѐнї–/ئاو/, ба хониш–

/āw/, курдї-кармонљї–/av/, ба хониши–/āv/, пашту–/اوبه/, ба хониш–/obë/, 

балучї–/آپ/, ба хониш–/āp/, мозандаронї–/او/, ба хониш–oww/, толушї–/آو/, 

ба хониш–/āv/, решаи њинду-эронї–/нap/, санскритї–/अप/् усули хонишаш–

/áp/, аз решаи пеш њиндуаврупойи–/h₂ep*/ ба маънои /об/ аст ва ѓ [132, с. 

329].  

Дар фарњангу луѓатњои тафсирї вожаи об ба маънои васеъ ташрењ 

ѐфтааст, ки яке аз маънояш барои ифодаи дарѐ, рўд аст. Ба њамин хотир 

дар ташаккули бисѐр номњои љуѓрофї калимањои дарѐ, рўд, нањр чун 

муродифи об корбаст гардидааст, ки мо доир ба ин андеша чанд мисол 
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меоварем: Њафтрўд, Нињомрўд, Мовароуннањр, Љаѓонрўд, Саѓонрўд, 

Кешрўд, Ќашќадарѐ, Сурхондарѐ, Сирдарѐ, Амударѐ ва монанди инњо. 

Њамчунин дар номгузории мањалњо мо шакли айнан тарљумашудаи 

номњои љуѓрофии бо об иртиботдоштаро мебинем, ки ин номњои 

љуѓрофї далолат ба таърихи тўлонї доштани ќавму халќњои эроннажоду 

туркнажодро дар сарзамини Осиѐи Миѐна ифода мекунад: Сафедоб–

Охсу, Сурхоб Ќизилсу, Сиѐњоб–Ќорасув, Њафтрўд, Љетису ва монанди 

инњо.  

Потамоним калимаи юнонї буда, номи дарѐ ва потамонимия 

маљмуи номи дарѐњо мебошад. Моро лозим аст, ки пеш аз њама дар 

бораи вожањои рўд ва дарѐ, ки аз ќабили вожањои аслан тољикї буда, дар 

марњилањои инкишофи таърихи забони тољикї ба чї тањаввулот ва 

таѓйирот дучор шудаанд, тибќи навиштањои муњаќќиќон маълумот 

дињем.  

Дар Ќуръон шаш номи чашма: /Замзам/ [Zamzam], /Кавсар/ 

[Kavsar] (маъруф ба Њавзи Кавсар), /Кофур/ [Kāfur], /Салсабил/ 

[Salsabil], /Занљабил/ [Zanĵabil] ва /Тасним/ [Tasnim] зикр ѐфтааст, ки дар 

зер онњоро тањлил хоњем кард.  

Дар байни ин номвожаҳои ҷуғрофӣ, ки барои ифодаи мафҳуми об 

ва мавзеъҳои обӣ меоянд, аз ҳама бештар паҳншудаву бештар 

истифодамешуда вожаи чашма «čašma» маҳсуб меѐбад, ки бо чор вожаи 

марбути забонҳои гуногун корбаст мегардад: «bulāq», «xā», «kāni» ва 

«čašma». Илова бояд кард, ки ин номвожаҳои ҷуғрофӣ дар нутқи 

рӯзмарраи мардуми минтақа бо маъноҳои ба худ хос мавриди корбурд 

қарор доранд. Дар байни ин маънову мафҳумҳо номи одамон, исми хоси 

дигар қишрҳои чомеа низ барои ифодаи топогидронимҳо меоянд, ки ин 

хеле ҷолиб буда, таваҷҷуҳи мардум ба ин объектҳо беш буданашро 

ифода мекунад.  

Номвожаҳои ҷуғрофии марбут ба мавзеи об ѐ гидронимҳои 

Ќуръон аз нигоҳи сохт ба гурӯҳҳои сода, мураккаб ва ибора-гидронимҳо 
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ҷудо мешаванд, ки ҳар яки ин гурӯҳҳо дар алоҳидагӣ ҳоло дар поѐн 

мавриди омўзиш забоншиносӣ қарор мегиранд.  

Кавсар [Kavsar] (Њавзи Кавсар) –номи чашмае дар Бињишт њаст, ки 

тибќи ривоятњои динї ва навиштаи муфассирон он «чун барф сафед ва 

чун асал ширин аст.  

Кавсар [Kavsar] вожаи дар назар мураккаб менамояд, лекин дар 

асл сода буда, аз як љузъ иборат мебошад ва он маънои бисѐр, фаровон 

ва анбўњ ифода гардида, мутааллиќи забони арабї мебошад. Вожаи 

«Кавсар» [Kavsar] дар забони русї дар шакли «Каусар», дар забони 

англисї «Kawthar» истифода мешавад. Кавсарро муњаќќиќони мамолики 

ѓарб њамчун мавзеи љуѓрофї эътироф намекунанд. Чунин мавзеъњоро 

онњо њамчун мавзехњои асотирї (афсонавї), ки дар илми ономастика 

зери мафњуми мифоним (як бахши илми ономастика, ки ба омўзиши 

номи мавзеи аз афсона ва устурањо баромада) омўхта мешаванд, 

маънидод намудаанд. Аммо муфассирон ва муњаддисони динї 

мављудияти Кавсарро њамчун чашма (гидроним) дар Бињишт эътироф 

намудаанд.  

Инчунин, сурае бо номи Кавсар аст. Сураи Кавсар сураи 108-

умини Ќуръон буда, ба забони тољикї маънои «фаровонї»-ро дорад. Ин 

сура иборат аз 3 оят буда, дар байни дигар сурањо аз њама кўтоњтарин аст 

ва дар шањри Макка нозил шудааст. Ин вожаро баъзе забоншиносон 

«марди бисѐр накўкор», «бахшанда», «бисѐр аз њар чизе», «ѓубори 

бисѐре», «барњамнишаста» «ѓуборе, ки њангоми хестан бисѐре дар њам 

печад» ва «шодии бисѐр» маънидод мекунанд. Баъзеи дигар мегўянд: 

Кавсар [Kavsar] «љўе аст дар бињишт, ки тамоми чашмањои Бињишт аз он 

љорї мешавад» [129, с. 71]. «Ба дурустї, ки мо туро Кавсар ато кардем» 

[17, с. 87].  

 Ба андешаи мо, вожаи «Кавсар» ба маънои «хайри бисѐр ва 

фаровон» мебошад. Вожаи «Кавсар» бар вазни «мафъал» васфе аст, ки аз 

решаи «касра» гирифта шуда, ба маънои «хайри фаровон» аст. Маънои 

ин вожа васеъ аст ва пањлуњои бешуморе дорад, аз љумла: «хайри 
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бенињоят» «њавз ва нањр», «маќоми шафоат», «нубувват», «њикмат ва 

илм», Ќуръон, «зиѐдии сањоба ва пайравон», «муъљизањо», «насл» ва 

«аъмоли солењ», ки дар якљоягї онњоро «кавсар» меномад  

Салсабил [Salsabil] дар бињишт чашмае дорад, ки «Салсабил» ном 

дорад. Салсабил дар луѓат номи обе аст, ки нињоят равон ва гуворое 

буда, бисѐр зуд ва роњат дар њалќум фурў равад [17, с. 3212].  

Салсабил нўшидании бисѐр лазизу гувороро гўянд, ки ба роњатї 

дар дањон ва гулў љорї шавад. Бештар забоншиносон бар ин назаранд, 

ки вожаи «салсабил» аз решаи «салоса» ба маънои «равонї» аст. Њамин 

тавр, ки ба ибороти равон ва љолиб низ арабњо «ибороти салсабил» 

мегўянд. Баъзе забоншиносони дигар бар ин анќидаанд, ки вожаи 

«салсабил» аз решаи «тусалсал» гирифта шуда, ба маънои «њаракати 

бедорї» ва дар натиља равон будани чизеро мефањмонад. Бинобар ин, 

њар ду маъно ба њам наздик аст. Баъзењо бар он аќидаанд, ки ин вожа, 

вожаест мураккаб аз ду вожа «сол» ва «сабил» ва баъзе низ онро 

мураккаб аз вожањои «сал» ва «сабил» медонанд, ки дар сурати аввал 

маънояш «роње ба талаб» аст ва дар сурати дуюм маънояш «роње 

талабид» [168, с. 60].  

Инчунин, /Салсабил/ номи яке аз хиѐбонњои ќадимї ва бохтарии 

Тењрон аст, ки њоло ин хиѐбонро бо номи Рўдакї таѓйири ном кардаанд. 

Дар њоли њозир ин хиѐбон яке аз бузургтарин маркази хариди либос дар 

пойтахти Эрон ба шумор меравад. Сабаби номгузории ин хиѐбон бо 

номи /Сарсабил/ ѐ /Салсабил/ дар он аст, ки дар ин хиѐбон боѓњои зебо ва 

љўйњое буд, ки аз он оби зулол љорї мешуд ва мардумро ба ѐди 

Салсабили Бињишт мебурд. Инчунин, њар моеи нарму хушгувор ва њар 

чизи ба гулў фурўшавандаву оби гувороро низ /Салсабил/ мегўянд. 

«Чашмае дар бињишт аст, ки Салсабил номида мешавад» [17, с. 18].  

Занљабил [Zanĵabil]: чашмаест дар бињишт ва номи давої маъруф 

ва ба ин маънї муарраби зангавир аст [25, с. 389].  

Фарњанги Доро вожаи Занљабилро чунин шарњ медињад: Занљабил 

 гиѐњест аз тираи занљабилњо бо баргњои [лотинї. zingiber officnale] َزْنجبی
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дарозу борик ва шабењи барги най; ѓилофакњои тунди хушбўй дар соќа-

аш падид меоянд ва чун хўриши тунд мавриди истифода ќарор мегиранд. 

Дар тиб низ чун гиѐњи давої истифода мешавад [150, с. 167]. «Дар он љо 

љоме бинўшонандашон, ки омехта бо Занљабил бошад» [17, с. 17].  

Дар Ќуръон вожаи занљабил ба маънии чашмае дар бињишт 

корбаст шудааст. Дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» гиѐње, ки 

асосан дар Њиндустон мерўяд ва дар решааш ѓуддањои тундмазаи 

хушбўй пайдо мешавад, чун дорувор ба таом њамроњ мекунанд ва дар 

тиб низ ба кор меравад, ќаланфур, тавзењ ѐфтааст [166, с. 530]. Муњаммад 

Муин вожаи мазкурро дар шаклњои занљафил, занљабил ва занзабил ќайд 

намудааст ва асолати онро аз забони арабї медонад [153, с. 171]. Њасани 

Анварї вожаи занљабилро муарраб аз вожаи форсии занљафил зикр 

кардааст [160, с. 108]. Дар ин вожа табаддули се овоз дида мешавад. Бо 

сабаби дар забони арабї набудани овози «гоф», ин овоз ба овози «љим» 

иваз шудааст. Ду њарфи дигар «вов» ва «ро» ба овози «бо» ва «лом» 

бадал ѐфтаанд. Муарраб будани ин вожаро Муњаммад Ѓиѐсуддин 

муфассал чунин баѐн доштааст: «Занљабил чашмаест дар бињишт ва номи 

давои маъруф ва ба ин маънї муарраби «зангавир» аст» [152, с. 398]. 

Истабраќ [قربتسا] чор маротиба дар Ќуръон ба кор рафтааст.  

Занљабил гиѐњест маъруф, ки дар кишвари Шом ва Њинду Чин 

мерўяд [17, с. 3211]. Занљабил як гиѐњи хўрданї ва табобатї аст. Ин 

растанї як моддаи зард ва бунафшмонанд аст. Номи илмии он (Zingiber 

officinale) ба даст меояд. Агарчи аз «Занљабил» як гиѐњ ном бурда 

мешавад, вале дар асл ба ѓайри гиѐњ чашмае низ бо чунин ном мављуд 

аст.  

Ба андешаи мо, ин вожа дар форсии имрӯз ба сурати шанкабил ба 

кор меравад, ки хостагоҳи аслии он вожаи паҳлавии sangipel аст, ки пас 

аз рафтан ба забони арабӣ дубора аз арабӣ ба шакли занҷабил ба форсӣ 

роҳ ѐфтааст: «Ва он љо ба онњо љоми шаробе нўшонида шавад, ки 

омезиши он [оби чашмаи] Занљабил аст» [60, с. 18-19].  
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Замзам [Zamzam] номи чоњ ва чашмаест дар Макка, дар назди 

хонаи Каъба. Инчунин, Замзам фасли чордањуми китоби муќаддаси 

Зардуштиѐн аст [163, с. 434].  

Вожаи /Замзам/ дар китоби муќаддаси яњудиѐн, Инљил «Биъру 

шабаа» «ِبئِر َشَبع» зикр шудааст. Вожаи «зам» дар забонњои авестої ва 

пањлавї ба маънои «замистон» ва «сардї» аст. Дар вожаи зимистон, 

љузъи «зим» ба њељ ваљњ тафсир намеѐбад, зеро он дар забони муосир 

мавриди дигари истифода надорад, ба ин нисбат маънои онро низ 

муќаррар кардан мумкин нест. Дар гузаштаи ќадим ин њиссаи вожаи 

зимистон ба тариќи мустаќим низ истифода мешуд. Ба шањодати 

шарќшиноси маъруфи даврони шўравї Е. Э. Бертелс, он бо вожаи 

«zmaka»-и авастої, ки мувофиќи тасаввуроти эрониѐни бостон «иблис»-

ро ифода мекард ва боиси дар фасли зимистон пайдо шудани ранљу 

азобњои зиѐд мешуд, робита дорад [30, с. 87]. Решаи мавриди назар дар 

бисѐр забонњои гузаштаю имрўзаи њиндуаврупої инъикосоти худро боќї 

гузоштааст.  

Чунончи, дар њамон забони авастої боз–zya [zim] ба маънои 

«сардї, зимистон»; њиндии ќадим–himas, himantas, лотинї–hiems, литвонї–

ziema, арманї–ϳmeȓn, русї–зима, паштунї–ẑәmay, язгуломї–zin, сарикўлї–

zᴂyn њама ба маънои «зимистон». Инчунин, «Зам» номи дарѐе дар 

наздикии Марв аст [163, с. 434].  

Замзамро бо номњои дигар низ истифода мебаранд: «Ракзату 

Љибрил» ба маънои «ќадамгоњи Љибрил», «Њафирату Исмоил» ба 

маънои [чоњи Исмоил], «Њафирату Абдулмуталиб» ба маънои «чоњи 

Абдулмуталиб», «Биърат» ба маънои «пурхайр», «Мазнуна» ба маънои 

«Нафис», «Вароа» ба маънои «баобрў», «Шабаъа» ба маънои 

«сайркунанда», «Шифоу саќм» ба маънои «шифои беморон», «Сайда», 

«Нофиа», «Авна», «Бушро», «София», «Асима», «Солима», «Маймуна», 

«Муборака», «Кофия», «Офия», «Тоњира», «Таом» ва «Туъм» [8, с. 43].  

Ба андешаи мо, вожаи /Замзам/ бар маънои «оњиста оњиста» аст. 

Арабњо вожаи /зам/-ро / «оњиста» мегўянд. Дар «Фарњанги форсии 
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Муин» вожаи «замзам»-ро «оњиста-оњиста» маънидод кардаанд. 

Ховаршиносон рољеъ ба вожаи /зам/ дар забони авестої ва пањлавї ба 

маънои «замистон» аст, вале дар китобњои «авестої», «пањлавї», 

«аккодї», «суриѐнї» ва «оромї» ба маънои «оњиста» омадааст.  

Ба андешаи мо вожаи «замин» гоњ ба сурати мухаффаф «замї» аз 

њамин ном сохта шудааст ѐ бо пасванди– /ин/, чаро ки љавњари замин 

сард ангошта шуда, «zamik»-и пањлавї низ аз њамин реша гирифта 

шудааст, ки дар авестої ба сурати «зам» омадааст.  

Инчунин, дар «Фарњанги Шоњнома» дар бораи вожаи «Замзам» 

маънои зайл дода: фасли чордањуми китоби «Занд», адои динии 

Зардуштиѐне, ки дар њоли ситоиш, шустани бадан ва ваќти сарфи таъом 

оњиста мехонданд [41, с. 150]. «Фарњанги забони тољикї» ин вожаро ба 

маънои: «маломат», «сарзаниш», «бадгўй», «илова кардан», «пайвастан», 

«гузоштани аломати замма ба болои њарфе» ва «њаљв» маъно додааст 

[163, с. 434]. Баъзе забоншиносон вожаи Замзамро дар ду вожа, «зам», 

«зам» гуфта изофа кардаанд: «Зумма» (ба замми «р» ва ташдиди «м») 

будааст. Сипас мухаффаф шуда ва шояд далели он осонии талаффуз 

бошад. Бад-ин тартиб вожаи «зам» сиѓаи амри њозир аст. Он вожаи 

барои обе, ки мељўшад ва ѐ обе ки зиѐдатї мекунад, истифода мебаранд. 

Вожаи Замзамро инчунин, «зумзам», «зумзим» ва «зумазм» низ талаффуз 

мекунанд [8, с. 94-95].  

Тасним [Tasnim]: аз решаи «санам» ба маънои «ќисмати болойии 

њар чиз» аст. Ин вожа як маротиба дар Ќуръон омадааст. Тибќи ривояти 

Ќуръонї «тасним» обест дар љаннат, ки муќаррабони даргоњи Худованд 

аз он менўшанд. Дар бораи оне, ки чаро чашмаи љаннат тасним ном 

гирифт, ба хотири оне, ки оби чашмаи љаннат аз баландтарин маќом-

яъне осмон фуруд меояд.  

Ба назари мо вожаи «Тасним» [Tasnim] ба маънои «шудан» ва 

«кўњони шутур» ва инчунин, «бузургу сардори ќавм шудан» аст. Аз ин 

реша «саном» ба маънои «пушти шутур» ва љамъи он ба сурати «оснима» 

ба кор рафтааст. Дар забони арабї ба ќабре, ки баландї дошта бошад 
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ќабри «мусаннам» мегўянд, бинобар ин дар маънои вожаи «тасним» 

рафъат ва баландї дида мешавад.  

Исломшиносон мегўянд, ки «Тасним» обе аст, ки аз зери Арш ба 

Бињишт мерезад. Инчунин, Тасним номи чашмае дар Бињишт аст, ки ба 

сабаби баландмаќом буданаш номи «Тасним»-ро гирифтааст. Ё аз ин 

љињат ба ин ном мушарраф гардидааст, ки бартарин нўшоба дар Бињишт 

аст. Инчунин, боло рафтан ба деворро низ арабњо «тасним» мехонанд. 

Баъзе забоншиносони араб бар он аќидаанд, ки њар чашмае, ки аз боло 

ба поѐн сарозер шавад, онро «тасним» гуфтан мумкин аст [8, с. 94-95].  

Ба андешаи мо «Тасним» шаробест, аз боло бар бињиштиѐн фурў 

рехта мешавад ва Тасним бењтарин шароби бињишт аст. «Ва омезиши он 

аз (оби) Тасним бошад» [17, с. 27].  

Кофур [Kāfur] [روفاک] (Танњо як бор дар Ќуръон ба кор рафтасст). 

«Некон аз љомњое менўшанд, ки омехта ба кофур аст» [17, с. 5]. Дар 

Ќуръон вожаи кофур ба маънии чашма ба кор рафтааст. Дар «Фарњанги 

забони тољикї» ба ду маънї шарњ ѐфтааст: 1) модаи хушбўйи сафедтоби 

таќрибан беранг, ки дар тиб кор фармуда мешавад; 2) (динї) номи 

чашма дар бињишт.  

Мо масти шароби ноби ишќем,  

На ташнаи Салсабилу кофур [163, с. 567].  

Донишманд Бањоуддини Хуррамшоњї бар он андеша аст, ки 

вожаи «кофур» аслаш аз њиндї аст ва вориди забонњои эронї шуда, дар 

пањлавї ба сурати копур вуљуд дорад ва вожаи кофури форсї аз ин љост 

[28, с. 206]. Мавриди ќайд аст, ки дар «Фарњанги тафсири изабони 

тољикї» низ баромади вожаи кофурро њиндї ќайд карданд ва ба 

маънињои маъданї 1) моддаи булўрини сафедранги бўйдор, ки дар тиб ва 

техника ба кор меравад; 2) маљозї сафед, тавзењ ѐфтааст [166, с. 619]. 

Њамин аќидаро низ Њасани Анварї низ ќайд кардааст, ки кофур муарраб 

аз санскрит аст [146, с. 9]. Лекин ба ихтилофи ин аќидањо дар «Фарњанги 

форсї» собит шудааст, ки «кофур» муаттар буда, аз пањлавии «kāpùr» аст 

ва дар санскрит дар шакли kāppùra вуљуд дошт [60, с. 21-22].  
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Њамин тариќ, аз тањлили чанд гидроним маълум шуд, ки дар 

Ќуръон дарѐву чашма ва номвожањои мансуби об (гидронимњо) 

мушоњида шуд. Тањлили маводи гидронимї чун дигар тањлилњои 

забонии маводї топонимии китоби осмонї дар ошкор намудани таърихи 

ќавму миллатњо ва фарњангу тамаддуни эшон, инчунин, ошкор намудани 

арќоми таърихї, равшан сохтани мавзеъњои љўѓрофї наќши асосї 

доранд.  

Хулоса, дар илми топонимика бахши гидронимияро дар навбати 

худ вобаста ба фарогирии мавзеъҳои обӣ ѐ аз нигоҳи мансубияти 

маконишон ба якчанд зергурӯҳҳо ва ѐ навъҳо ҷудо мекунанд: океаноним–

номи уқѐнусњо, пелагоним–номи баҳрњо, потамоним–номи дарѐњо, 

лимноним–номи ҳавзњо, кӯлҳо ва ғайра. Мо гидронимҳо, яъне 

номвожаҳои ҷуғрофии бо об вобастаи Ќуръонро ба зергурӯҳҳои 

пелагоним–номи баҳрњо, потамоним–номи дарѐњо, лимноним–номи 

ҳавзу кӯлҳо, номи чоҳу ҳавзҳо ва наҳру ҷӯйборҳо ҷудо намуда, тибқи 

ҳамин тақсимот ин номвожаҳои ҷуғрофиро ѐ гидронимҳои Ќуръонро 

таҳқиқу баррасӣ намудем.  

 

2. 8. Чандомади номвожањо дар Ќуръон  

Баррасии чандомади номњои Ќуръон нишон дод, ки дар байни 

онњо номвожаи Мусо [Musā] ќарор дорад, ки 504 маротиб дар матни 

Ќуръон истифода гардидааст. Дар маќоми дуюм Од қарор дорад, ки 167 

маротиба дар Ќуръон зикр шудааст. Маълум гардид, ки дар байни 671 

ном 4 ном баромади форсї-тољикї  дошта, танњо 5 ном таърихан мансуби 

забони юнонї буда, дар шакли талаффузи арабиашон ба забони Ќуръон 

роњ ѐфтаанд. Илова бар ин 160 ном мансуби забони арабї буда, 26 ном 

мансуби забони яњудї мебошанд.  

 Дар байни антропонимњои Ќуръон баъд аз антропонимњои арабї 

антропонимњои яњудї љойи махсусро ишѓол мекунанд ва номњои 

мутааллиќ ба гурўњњои боќимонда миќдоран камтар мебошанд.  
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Дар натиљаи ковишњои илмї ба мо муяссар шуд, ки 

антропонимњои тољикї (эронї), арабї, юнонию румї, яњудии ќадим ва 

ѓайраро муайян намоем.  

Омори номвожањои серистеъмоли Ќуръон 

Љадвали 13 

Р. 
т 

Ном Транскрипсия Арабї сохт Баромади 
забонї 

Омори 
номвожањ

о 

Мавќе
и 

номвож
ањо 

1 Мусо  [Musā] ًموس сода юнонї– 
румї 

192 1 

1.  Одам [Ādam] ادم сода яњудї 186 2 

2.  Исо [Isā] ًعس сода юнонї–
румї 

146 3 

3.  Иброњим [Ibrāhim] ابراهٌم муракаб яњудї 99 4 

4.  Юсуф [yusuf] ٌسوف сода юнонї–
румї 

57 5 

5.  Нуњ [Nuh] نوح сода яњудї 57 6 

6.  Лут [Lut] لوت сода юнонї–
румї 

50 7 

7.  Муњаммад [Muhammad] محَمد сода арабї 35 8 

8.  Довуд [Dāvud] داود сода яњудї 29 9 

9.  Яъќуб [Yaʹqub] ٌعقوب сода яњудї 28 10 

10.  Солењ [Sāleh] صالٌح сода арабї 27 11 

11.  Сулаймон [Sulaimān] سلٌمان сода яњудї 23 12 

12.  Исмоил [Ismāil] اسماعٌل муракаб яњудї 22 13 

13.  Њорун [Hārun] هارون сода яњудї 19 14 

14.  Шуайб [Šuaib] شعٌب сода арабї 13 15 

15.  Исњоќ [Ishāq] اسحاق сода арабї 11 16 

16.  Юнус [Yunus] ٌنوس сода яњудї 6 17 

17.  Айюб [Auyb] اٌوب сода яњудї 5 18 

18.  Илѐс [Ilyās] الٌاس муракаб яњудї 4 19 

19.  Зaкариѐ [Zakaryā] زكرٌا сода юнонї-
румї 

3 20 

20.  Идрис [Idriss] ادرٌس сода арабї 2 21 

21.  Озар [Āzar] ازر сода форсї-
тољикї  

1 22 

Њамчунон, ки аз љадвал бармеояд, дар байни 22 номвожа, ки аз 

рўйи омори хеш дар он мутаносибан љойњои муайянро (аз 1 то 22) ишѓол 
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кардаанд, 11 номвожа баромади яњудї дошта, танњо 4 ном баромади 

арабї, 5 ном юнонї-румї мебошанд. 

Диаграммаи №4 

 

Аз 205 адад антропонимњои Ќуръон 94 %–аш баромади арабї 

дошта, 3% баромади юнонї-румї, 2 % баромади яњудї ва 1 %–ашон 

баромади форсї доранд.  

Бояд зикр намуд, ки дар Ќуръон теъдоди муайяни номњои 

иќтибосї корбаст шудаанд ва онњо аз рўйи омори худ дар Ќуръон мавќеъ 

надошта, зиѐд кор фармуда нашудаанд.  

 Исмњое, ки дар замимаи рисолаамон чун луѓат оварда шудаанд, 

ќариб 160 адад баромади арабї дошта, 26 ададаш мансуби забони яњудї, 

8 адад ба забони форсї тољикї-эронї ва 5 адад ба забони юнонї мансуб 

њастанд.  

Инчунин, дар китоби осмонї Ќуръон номњоеро во хўрдан мумкин 

аст, ки њамагї як маротиба истифода гардидаанд. Масалан: Абулањаб 

[Abulahab], Ањмад [Ahmad] ва ѓайрањо.  

Аз лињози теъдод дар байни номвожањои Ќуръон љойи якумро 

антропонимњои арабї ишѓол мекунанд. Љойи дуюмро антропонимњои 

яњудии Ќуръон ташкил медињад.  

Чандомади як гурўњ номњо аз 1 то 980-ро ташкил медињанд.  

 

2. 9. Хрематонимия 

Як ќабати онимњои Ќуръонро номњои китобњои муќаддас, чун 

Инљил [Inĵil], «Таврот [Tavrāt], Забур [Zabur], «Фурќон» [Furqān], 
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«Суњуф» [Suhuf] ва Ќуръон [Qur`ān] ташкил медињад, ки онњо низ дар 

густариш ва офариниши ривоятњои ќуръонї наќши муњим ва созгор 

доранд.  

 Аз аввалин паѐмбар Одами Сафиаллоњ то охирин паѐмбар 

Муњаммад сањифахо ва китобњо нозил шудааст. Китоби Таврот [Tavrāt] 

бар Мусо, Забур [Zabur] ба њазрати Довуд, Инљил [Inĵil] ба паѐмбар Исо 

ва Ќуръон [Qur`ān] ба њазрати Мухаммад [с]. Ин љо мо ба шарњу баѐни 

кутуби осмонї чун Инљил, «Таврот, Забур, «Фурќон», Ќуръон ва 

«Суњуф» мепардозем.  

Китоб [Kitāb] дар забонњои дигар дар шаклњои гуногун мавриди 

истифода ќарор гирифтааст. Масалан дар забони русї «книга», дар 

забони англисї «book», дар забони немисї «büch», дар забони туркї-ўзбекї 

«kitap» ва монанди инњо мавриди корбурд ќарор дорад.  

Дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» барои вожаи «Китоб» [Kitāb] маънои зайл 

оварда шудааст: Китоб навишта; ва ба маънии навиштан ва андоза ва 

фарз карда; ва озод кардани ѓулом ва канизак ва ба маънии мактаб ва 

дабиристон [152, с. 116].  

Агарчанде ба мурури замон дар натиљаи мањви як забон ва эњѐи 

забони дигар ва ѓайра мафњуми луѓавию истилоњї ва тарзи талаффузу 

навишти он борњо таѓйир меѐбанд ва ин воќеаи таърихї муаллифони 

фарњангњоро низ ба кўчаи ѓалатхонию ѓалатнависї роњсипор менамоянд, 

валекин мо то андозае ба маълумоти онњо такя намуда, кўшидем, ки пеш 

аз њама маънии луѓавии ин ѐ он калимае, ки имрўз онњо њамчун истилоњ 

ќарор гирифтаанд, ќисматњои таркибии онњоро баъзан ба ќонунияти 

сарфу нањв такя намуда, њаддалимкон њаќиќатро ошкор намоем. 

Масалан таркиби калимаи «Китоб»-ро аз назар мегузаронем.  

Аз рўйи омўзиши ин масъала ва тањлилњои забоншиносони 

хориљию ватанї ва далоили сарчашмаву маъхазњои илмї гуфтан мумкин 

аст, ки «китоб» аз вожаи арабии катбун–навишташуда, китобатшуда, 

пайдо гардидааст, ки ин таърихи нињоят кўњан дорад. Гуфтан љоиз аст, 
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ки «катбун шакли заминавии вожањои котиб, кутуб, куттоб, мактаб, 

мактуб ба њисоб меравад ва њамаи ин вожањо дар ќолаби он сохта 

шудаанд. Ин навъи вожасозї дар забони тољикї, ки асосан дар заминаи 

ба инобат гирифтани њамсадоњои вожањои арабї сурат мегиранд, хеле 

маъмул буда, баъзе муњаќќиќон онро «вожасозии носолим» унвон 

гузоштаанд, зеро зимни сохтани вожањо таркиби овозии вожањо (ќолаби 

вожа) ба пуррагї таѓйир меѐбад. Аз љумла, забоншинос С. Сулаймонї 

дар фарњанги хеш мегўяд, ки «Љамъи таксир (шикасташуда) адади беш аз 

дуро ифода карда, шакли пештараи танњои худро њатман таѓйир медињад 

[59, с. 1501]. «Ин Китоб, (ки) дар он њељ шубња нест, роњнамо барои 

парњезгорон аст» [17, с. 16].  

 Инљил [Inĵil] –номи яке аз чањор китоби муќаддаси осмонї, ки 

тибќи маълумоти сарчашмањо аз Худованд ба Исо пайғамбар–

бунѐдгузори дини насронӣ нозил шудааст.  

Номи китоби муқаддаси насрониѐн–Инҷил низ дар забони форсӣ 

иқтибос аз юнонӣ аст. Муҳаққиқон юнонӣ будани ин вожаро муайян 

намудаанд: аз юнонии έύαγγέλιον ба маънии «мужда, башорат», лотинӣ 

evangelium. Ин вожа аз ду ҷузъ таркиб ѐфтааст: έύ-ба маънии «нек, хуб, 

хуш» ва–αγγέλιον «паѐмовар, башоратдиҳанда» [172, с. 83]. Ин вожа дар 

забони портӣ ба гунаи evangelyōn ва дар суғдӣ ба гунаи wnglywn аз 

юнонӣ иқтибос шуда буд, ки ба маънии Инҷил корбурд мегардид. Гунаи 

Инҷил муарраби вожаи юнонӣ аст [283, с. 83], ки аз тариқи забони арабӣ 

ба забони форсии дарӣ ворид шудааст.  

Инчил [Inĵil] муарраби Ангалюн. Баъди њазфи вову нун ќалби 

маконї карданд миѐни лом ва ѐ; ва алифро касра доданд, чи афъил 

(билфатњ) дар каломи араб наѐмада [132, с. 87].  

Инљилро бештар бо номи Библия мешиносанд. Вожаи «Библия» 

мансуби забони юнонї буда, аз вожаи βιβλία гирифта шудааст, ки он дар 

шумораи љамъ дар шакли βιβλίον ба маънои китоб ѐ китобњо ва дар 

шакли βύβλος дар тарљумаи юнонї папиросро ифода мекунад ва он дар 
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шањри Библ истењсол мешавад. Шояд аз ин сабаб бошад, ки номи 

папиросро аз номи шањр гирифтанд.  

Аммо баъзан во мехўрем, ки дар баъзе аз адабиѐти тарљумашудаи 

динї Библияро Инљил гўѐн тарљума кардаанд, ки ин чандон дуруст нест. 

Худи истилоњи Библия аз вожаи юнонии biblia гирифта шуда маънояш 

«китоб» аст. Дар урфият ва илми диншиносї бошад, Библия гуфта, 

маљмуи китобњои муќаддаси дини яњудї ва дини насрониро мегўянд, ки 

дар як љилд чоп шудаанд.  

«Фарњанги тафсири забони тољикї» вожаи Инљил [Inĵil]-ро «номи 

китоби муќаддаси исавиѐн, ки як ќисми Библияро ташкил медињад» 

медонад [166, с. 552].  

Шорењони масењии Библия ба њар як њарфи алифбои англисї 

раќамеро нисбат медињанд, ки яке аз дигаре шаш адад зиѐд аст. Ваќте 

њамаи ин ададњоро љамъ мекунанд, дар љамъбаст раќами 666 пайдо 

мешавад. Масалан ба ин тарз, ки њарфи А-6, В-12, С-18, Д-24 ва мисли 

њамин њосили љамъи арќоми њарфњое, ки бо онњо вожаи дарранда дар 

Инљил навишта мешавад, 666 мебошад.  

Ангалюн истилоњи юнонї буда, шакли ба арабї гузаштаи вожаи 

Инљил мебошад. Ба ин наздик сомонаи онлайни Farhang. tj вожаи 

Ангалюнро, ки зери мафњуми он асосан китоби муќаддаси Инљил 

фањмида мешавад, чунин маънидод мекунад. «Ангалюн китоби Инљил; 

порчаи абрешимии рангоранг, дар гузашта масењиѐни Машриқзамин 

Инљилро дар лифофаи абрешимии рангоранг мепечониданд, ки аз ин рӯ 

маљозан Инљилро низ ангалгоҳ номидаанд.  

Таврот [Tavrāt]–яке аз китобњои муќаддаси яњудиѐн аст, ки ба 

Мусо пайѓамбар нозил шудааст. Таврот [Tavrāt] дар сарчашмањо дар 

шакли Таврет//Таврит [Tavrtt]//[Tavrit] низ мавриди истифода ќарор 

дорад.  
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Вожаи Таврот [Tavrāt] ѐ «Тавро» [Tavrā] вожаи ибрї буда, ба 

маънои «шариат ва таълимест, ки аз забони ибрї ба забони арабї ворид 

шудааст» [81, с. 54].  

 Асосан, дар сарчашмањо номи якуми асари панљгона маънидод 

шудааст, ки дар забони ибронии ќадима дар шакли Тора истифода 

мешуд. Тибќи тањлилњои муњаќќиќони мамолики хориљ А. Н. Чудинов, 

Н. Г. Комлев, Ф. Павленков, А. Д. Михелсон, М. Попов, П. П. Красина 

вожаи «Тора» мансуби забони ибронии ќадим буда, аз истилоњи тора 

ה ּתֹורָּ  [thorah] пайдо гардида, дар тарљумаи ибронї маънои омўзиш, 

омўхтан, аз худ кардан, тадқиқ; панд, насиҳат, ибрат ва дар љойи дигар 

маънои қонунро ифода мекунад [81, с. 54].  

 Таврот [Tavrāt] дар шакли «Таврит» [Tavrit] низ мавриди 

истифода ќарор дошта, њамчун истилоњи байналмилалї мафњумњои 

«тамѓа задан», «доѓ кардан» ва «нишона гузоштан»-ро ифода мекунад.  

 Сарчашмањои динї иброз медоранд, ки Таврот» [Tavrāt]: ба 

маънои шариат ва ќонун ва Инљил: вожаи юнонї ва ба маънои 

«башорат» ѐ «омузиши љадид» аст.  

Шакли дигари вожа Тори [Торы] дертар аз тарљумаи забони 

ќиптї-суриѐнї, пайдо гардидааст. «Бигў: «агар ростгў њастед, пас, 

Тавротро биѐред ва онро бихонед» [17, с. 93].  

Забур [Zabur]–китобе ки тибќи њаводиси баѐншуда ва ахбори 

сарчашмањо он ба пайѓамбар Довуд нозил гардидааст. Забур ба маънои 

«китоб» ва ѐ «чизи навишташуда» низ мавриди истифода ќарор мегирад. 

Дар «Фарњанги осори Љомї» вожаи Забур чунин шарњ шудааст: номи 

китоби Довуд пайгамбар; забури ишк, китоби ишќ, дафтари ишќ 

маънидод шудааст [154, с. 253]. Баъзе пажуњишгарон вожаи Забур-ро аз 

решаи ибрии «зумра» זימרה ба маънои «ќудрат», «овоз» ва «суруд» 

донистаанд [132, с. 56].  

Вожаи Забурро баъзе аз забоншиносон баргирифта аз решаи 

«забара» ба маънои «навиштан» медонанд. Вожаи Забур муарраби 
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вожаи «забир» ѐ «зибир» аст ва аз њамин сабаб вожаи «забр» аз забони 

форсї ба забони арабї рафтааст. Араб вожаи форсї «забир»-ро муарраб 

намуда, дар натиља вожаи «Забр» сохтааст. Аммо вожаи «Забр» низ 

эњтимол дорад решаи форсї дошта бошад. Вожаи Забур, ки номи китоби 

њазрати Довуд аст, аз ин реша гирифта шудааст [161, с. 495].  

Сайдрањмон Сулаймонї дар «Фарњанги арабї-тољикї» Забурро аз 

решаи «забара» ба вазни «фа[ъ]ала» унвон намуда, менависад: «Зубур» 

шакли љамъаш Забур–«навишта», «набишта», «китоб», «китоби Забур», 

«китоби осмоние, ки ба њазрати Довуд фиристода шуда буд», «њар 

китоби њикмат», «дорої», «мулк», «даста», «гурўњ», «фирќа», 

«мазбуврун» «ѐдшуда», «ѐдрасшуда» ва ѓ [161, с. 495].  

Муњаќќиќони худошиноси мамолики ѓарб Забурро «Псалтир» 

ном мебаранд. Псалтир аз вожаи лотинии υαληήριον гирифта шуда, номи 

яке аз асбобњои мусиќии тордори [монанди дутору думра тор дорад] 

псалтерия мебошад. Дар гуфтори мардуми ѓарб бо вожаи «Псалтир» 

баѐн намудани Забур замоне роиљ гардид, ки Забурро бо навои мусиќии 

асбоби мусиќии псалтерия тиловат мекарданд, ки асосан ба замони 

зиндагии Довуд-пайѓамбар рост меояд.  

То кунун бо мафњуми Псалтир//Псалом баѐн намудани Забур дар 

як ќатор забонњо роиљ аст. Дар забони юнонї–ψαλμοί, дар забони англисї–

psalm, дар забони русї–псалтир, ки тибќи гуфтањо фавќ ин мафњум аз 

номи асбоби мусиќии тордор гирифта шудааст [8, с. 94-95]. «ва чунон ки 

ба Довуд Забурро додем» [17, с. 164].  

Ќуръон [Qur`ān]–номи китоби муќаддаси мусулмонон аст, ки 

тибќи таълимоти дини Ислом бар Муњаммад пайѓамбар нозил 

гардидааст ва дар он ањкоми дини ислом ва шариати он дарљ ѐфтааст 

[166, с. 699]. Ќуръон ба артикли муайянии «ал» ва ѐ шакли гунаи вожаи 

[Ќуръон] 56 маротиба зикр шудааст. Бояд гуфт, ки артикли арабии «ал» 

ба маънои «даќиќї», «њаќиќї» ва «аслї» танњо дар исм истифода 

мегардад.  
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Зиѐзода Идибеки Ѓозї дар китоби худ «Таърихи Ќуръон» оид ба 

пайдоиш ва решаи Ќуръон [Qur`ān] чунин андеша рондааст: «Дар бораи 

решашиносї, талаффуз ва маънои вожаи Ќуръон миѐни уламои исломї 

ва исломшиносон ихтилофи назарњо вуљуд дорад. Пайравони мазњаби 

Шофеї на муштаќ (аз чизе иштиќоќкардашуда, гирифташуда) медонанд 

на мањмуз (њамзадор), балки иборат аз илме медонанд, ки Каломуллоњ 

чунин номгузорї шудааст [2, с. 183].  

Ќуръон [Qur`ān] мансуби забони арабї буда, дар вазни «фуълон» 

созмон ѐфтааст, аз ибораи арабии «бо овози баланд (шунаво) «хондан», 

«ќироат», «мутолиа намудан» пайдо гардидааст. Ќуръон шакли 

таѓйирѐфтаи арабии «Ќуран» буда, дар дигар забонњо: англисї Qur-an, 

дар забони русї дар шакли «Коран» истифода мешавад.  

Мулоњизоти зиѐди олмони забоншинос оид ба этимологияи вожаи 

Ќуръон вуљуд дорад, ки тибќи андешањои онњо ин вожа аз феъли 

њамзадор ѐ феълњои дигари бе њамза ташкил ѐфтааст. Ба андешаи аксари 

донишмандон вожаи Ќуръон мањз аз шакли масдарии он гирифта 

шудааст.  

Як ќатор шарќшиносон, аз ќабили Нѐлдеке, Блошер, Љефрї ва 

дигарон вожаи Ќуръонро ба вожаи «ќиряно»-и сурѐнї ва ибрї ба маънои 

«хондан», «дарс додан» ва вожаи «Пурќон» дар забони ибрї ва вожаи 

«Пурќона» дар забони сурѐнї ба маънои «наљот» ва «ростагорї» аст, 

даъво кардаанд, ки вожаи Ќуръон ва «Фурќон» аз дигар забонњо ворид 

шудаанд [2, с. 185].  

Тавре маълум гардид, бобати ба таѓйироти шаклї дучор шудани 

вожаи Ќуръон ва аз кадом забон пайдо шудани он андешањои мухталиф 

баѐн гардидаанд, њар як муњаќќиќ мувофиќи тавону фањмиши хеш 

атрофи вожаи Ќуръон изњори аќида намудааст.  

Хулоса, тањлилу баррасї ва омўзиши номи китобњои муќаддас дар 

Ќуръон дар баробари дигар номвожањо зимни тањлили амиќи забонї 

моро ба сайри нињоят дури таърихї бурда, дар асоси далелу бурњони 

илмї то њадди тавон мавриди баррасї ќарор додем. Тањлили мазкур 
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тањлили марзї нест, зеро бобати ин китобњои муќаддас дар тамоми 

мамолики љањон муњаќќиќон тањќиќоти илмї пеш бурдаанд ва мо 

натавонистем аз њамаи он истифода намоем. Дар оянда дар асоси 

омўзиши дигар сарчашмањо мавзуи номбурдаро такмил хоњем дод.  
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ХУЛОСАЊО 

1. Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия  

Натиҷаҳои илмии диссертатсия дар асоси методологияи диахронї 

(њамзамонї) ва синхронї (дерзамонї) ба даст омадаанд. Дар китоби 

Ќуръон номвожањо мавќеи муайянро ишѓол намуда, тањлил ва баррасии 

номвожањои Ќуръон имконият фароњам меорад, ки дар бораи нозукї ва 

хусусияти хоси як бахши номњои хоси китоби Ќуръон маълумоти мо 

амиќу васеъ гардад. Инчунин, тањлилу тањќиќи номвожањои Ќуръон 

собит сохт, ки аз назари баромади забонї номвожањо ба гурўњњои зерин 

тасниф мешаванд: а) номвожањои арабї; б) номвожањои юнонї-румї; в) 

номвожањои яњудї; г) номвожањои форсї.  

1. Дар ономастикаи тољик номњои китобњои динї то њол 

мавриди тањлилу тањќиќ ќарор нагирифтаанд ва рисолаи мо дар тањќиќи 

номвожањои адабиѐти динї иќдоми аввалин ба њисоб меравад. Мо дар 

ваќти њалли ин мавзуъ бо бисѐр масъала ва проблемањои њалталаб во 

хўрдем, ки тањќињу тањлили њамаи онњо аз имкон берун аст. Аз ин рў, як 

гурўњ масъалањои марбути он (аз ќабили сохтори номвожањо, баромади 

забонии онњо, номвожањои Ќуръон, чандомади номвожањо) ба сифати 

мавзуи омўзиш пазируфта шуданд [М-5]; 

2. Ќуръон махзани бебањои номњои шахс ба њисоб рафта, 677 

номро дар бар мегирад. Бештари ин номњо баландмазмуну баландѓоя 

буда, таърихи дурударозе доранд ва ин гувоњї медињад, ки тањлилу 

тањќиќи њаматарафаи номвожањои китобњои динї, умуман, номвожањои 

Ќуръон, аз љумла, ањамияти калони илмї доранд [М-4]; 

3. Дар ваќти тањлилу тањќиќи номвожањои Ќуръон шоњиди он 

гардидем, ки як ќисми зиѐди номњои ашхоси он дар осори 

гузаштагонамон, махсусан «Авасто», во мехўранд, ки ба таърихи дуру 

дароз соњиб будани онњо гувоњї медињад [М-6]; 

4. Дар байни номвожањои Ќуръон мавќеи аввалиндараљаро 

антропонимњо, аз љумла антропонимњои арабї ишѓол мекунад. Тањлили 

номвожањо ва луѓати онњо имкон медињад иброз намоем, ки номвожањои 
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арабї 75-80% њамаи номњои ашхосро ташкил медињанд [М-1]; 

5. Номвожањои Ќуръон аз рўйи сохташон ба чор гурўњ људо 

мешаванд: а) номвожањои сода; б) номвожањои сохта; в) номвожањои 

мураккаб; г) номвожањо-иборањо [М-2]; 

6. Баррасї ва таснифи номвожањои ашхоси Ќуръон собит сохт, 

ки як гурўњи муайяни номњоро аз рўйи баромади забониашон муайян 

кардан имконнопазир аст; 

7. Топонимњо дорои хусусиятҳои зиѐди забонӣ, таърихӣ ва 

ҷуғрофианд. Як дарѐ ва ѐ баҳр дар тӯли таърих тавонистааст чандин 

маротиба номи худро табдилу тағйир додааст; 

8. Топонимияи Ќуръон маъмулан таърихи хеле қадима доранд. 

Аксаран гидронимҳо аз номи худи нуқтаҳои маскунӣ (ойконимҳо), ки 

дар соҳилҳои дарѐ ва ҳавзҳо баъдан пайдо шудаанд, қадимтаранд, зеро 

номи шаҳру деҳот дар давраҳои сабти хаттии номҳо (сарчашмаҳои 

хаттӣ) маълум шуда мемонанд; 

9. Донишмандону ҷуғрофидонони асримиѐнагии тоҷику форс ва 

араб дар роҳи фароҳам овардани номвожаҳои ҷуғрофии мавзеъҳои 

мухталиф, дар таълифи луғатҳои топонимӣ, асарҳои ҷуғрофии 

гуногунмавзуъ саҳми бузурге гузоштаанд. Таълифоти ҷуғрофинависони 

қарнҳои IX-X, ки таҳти унвони «Илм ал-масолик вал мамолик» ѐд 

мешаванд, маъхазҳои муҳимме барои омӯзиши топонимия маҳсуб 

мегарданд. Аз љумла, асарҳои яке аз муаллифони асри XIII Ёқути Ҳамавӣ 

[61] дар таърихи шинохти номвожаҳои ҷуғрофии Шарқ, мавқеи 

босазоеро ишғол мекунанд; 

10. Дар фарҳангҳои қадимаи тоҷикию форсӣ баробари шарҳу 

тафсири гурӯҳҳои гуногуни калимаҳо топонимҳо низ шарҳу эзоҳ ва 

тафсир дода шудаанд. Дар луғату фарҳангҳои нодир низ номвожаҳои 

ҷуғрофӣ зикр ѐфтаанд: «Луғати Фурс», «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ», «Баҳори 

Аҷам», «Фарҳангнома», «Фарҳанги Рашидӣ», «Ғиѐс-ул-луғот», «Чароғи 

ҳидоят», «Шамс–ул-луғот», «Тӯҳфат-ул-аҳбоб». Фарҳанги нахустини 
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баъди инқилоби Бухоро ба забони тоҷикӣ таълифѐфта «Луғати 

нимтафсилии тоҷикӣ барои забони адабии тоҷик»-и устод Садриддин 

Айнӣ мебошад; 

11. Топонимияи Ќуръон аз нигоҳи хусусиятҳои луғавӣ хеле ҷолиб 

буда, дар шаклгирии воҳидҳои фразеологӣ нақш доштани онҳо ба назар 

мерасад. Инчунин, сермаъноӣ ҳодисаҳои ниҳоят сершохаи системаи 

забон ба шумор рафта, тамоми қабатҳои онро фаро мегирад. Ҳарчанд ин 

ҳодиса, пеш аз ҳама, ба калимаҳо нисбат дорад, воҳидҳои дигари забон, 

чун воҳидҳои фразеологӣ, морфологӣ, синтаксисӣ ва ҳодисаҳои 

мухталифи нутқ низ сермаъно шуда метавонанд [89, с. 46]; 

12. Аз ҷиҳати пайдоишашон ва баромади забонӣ (этимологӣ) 

маводи топонимияи Ќуръон аслан ба гурӯҳи забонҳои арабї тааллуқ 

дошта, ҳамчунин топонимњои форсї-тољикї низ ба назар расида, аз 

нигоҳи баромад ба чунин гурӯҳҳо: а) топонимияи арабї, б) топонимияи 

форси-тољикї, в) топонимияи омехта тасниф мегардад; 

Омўзишу баррасии номвожањои Ќуръон нишон дод, ки онњо љузъи 

фаъоли лексикї буда, њама гуна тањаввулоти љомеаро дар худ ифода ва 

таљассум мекунанд. Номвожањои мавриди баррасї њамаи он љараѐнњои 

тањаввуллоти љомеаро сипарї намуда, шароиту муњит ва вазъу њолати 

сиѐсї, иљтимоиву фарњангї, табъу завќ, майлу хоњиш, донишу тафаккур, 

љањонбинии фалсафї, динї, маънавї-ахлоќї ва мењру муњаббату 

эътиќоди ба ниѐгон доштаи мардумро дар худ таљассум менамоянд.  

Ба номвожањои давраи ќадим номњое дохил мешаванд, ки ба 

давраи ањди бостони забонњои Эронї марбут буда, бо номњои дар 

ѐдгорињои хаттии ин давр мављуда мустаќиман мувофиќату мутобиќат 

мекунанд ва дар давраи нав ба сабаби таѓйири шаклию маъноии 

калимањо, аз байн рафтани љузъу унсурњои кўњна ва зуњури љузъу 

унсурњои нав дар таркиби калима, таѓйири савтию овозї [фонетикї] ва 

такмил ѐфтани забон мафњуму маънои онњоро бидуни баррасињои 

этимологї муайян кардан имконнопазир аст.  
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Антропонимњои давраи миѐна аз љињати маънои луѓавї ва сохти 

савтию сарфї ва нањвї ба забони тољикию форсии нав наздик аст ва дар 

таркиби он то дараљае ворид шудани номњои юнонї мушоњида мешавад.  

Номњои навро аз сабаби ба луѓати (лексикаи) зиндаи тољикї 

наздикї доштан бидуни мушкилию мураккабї ва бе гузаронидани 

тањќиќу омўзиши хоса дарку фањм намудан имконпазир аст. Гузашта аз 

ин, таркиби луѓавии онњо бо зуњуроту падидањои сиѐсиву фарњангї ва 

иљтимоию иќтисодї, тањти дини Ислом ва забонњои хориљї-арабї, 

туркї, русию аврупої пурратар гашта, таѓйирпазир гаштаанд. Бештари 

номњо асосу заминањои иљтимоии хоса дошта, вобаста ба сабабу омил ва 

њадафу натиља нињода шудаанд ва маъмулан аз рўйи вобастагиашон ба 

апеллятивњои маънои мушаххас дошта људо мешаванд.  

Номвожањои Ќуръон аз љињати сохти сарфї ва нањвї ба сохтори 

морфологии луѓати апеллятивї мувофиќу мутобиќ буда, ба сода, сохта 

ва мураккаб људо гаштаанд.  

Маводи мазкур ва баррасињо шањодат медињанд, ки ба 

номвожањои Ќуръон ќонуниятњои диалектикї низ каму беш таъсир 

расондаанд. Таѓйирот бештар аз нигоњи савтию овозї ба назар расида, 

дар нутќи шифоњї зоњир мешаванд, аммо дар нутќи хаттї асосан ба 

меъѐри воњиди забони адабии муосири тољикї мувофиќ ва мутобиќ 

њастанд.  

Дар маљмуъ, омўзиш ва тањлилу тањќиќи љанбањои муайян ва 

муњимми номвожањои Ќуръон барои ноил гардидан ба хулосањои зерин 

имконият дод. 

1. Дар ономастикаи тољик номвожањои китобњои динї-таърихї то њол 

ба дараљаи зарурї мавриди тањќиќу баррасї ќарор нагирифтаанд, танњо 

андешањои умумї баѐн гардидааст, ки он њам, дар заминаи тањќиќоти 

дар соњаи адабиѐтшиносї анљомдодашуда сурат гирифтааст [1-М].  

2. Низоми номвожањои Ќуръон њамчун яке аз китобњои динї-таърихї 

махзани арзишманди номвожањо ба њисоб рафта, 677 номвожаро фаро 

мегирад. Бештари ин номњо баландмазмуну баландѓоя буда, таърихи 
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дуру дарозе доранд ва ин гувоњї медињад, ки тањлилу тањќиќоти 

њаматарафаи номвожањои китобњои динї, умуман, номвожањои Ќуръон 

ањамияту арзиши калони илмї доранд.  

3. Тањќиќи номвожањои ашхос собит сохт, ки аз мавќеи баромади 

забонї номвожањо ба гурўњи зер тасниф мешаванд: а); номвожањои 

арабї; б) номвожањои туркї-муѓулї; в) номвожањои яњудии ќадим; г), 

номвожањои тољикї (Эронї), д) номвожањои баромади забониашон 

номаълум [2-М]. 

4. Дар байни номвожањои Ќуръон мавќеи аввалиндараљаро 

номвожањои арабї ишѓол мекунанд. Тањлили омории номвожањо ва 

луѓати номвожањо имкон медињад зикр намоем, ки номвожањои арабї 

ќариб аксари номњои ашхосро ташкил медињанд.  

5. Азбаски ќисми зиѐди номвожањои Ќуръон таърихи зиѐда аз 

њазорсолањо доранд ва то имрўз ба таѓйироти сохторї дучор 

гардидаанд, зимни баррасии њамаљонибаи онњо ба усули этимологї такя 

кардем [4-М]. 

 6. Номвожањои Ќуръон аз рўйи сохтор ба се навъ људо мешаванд: а) 

номвожањои сода; б) номвожањои сохта; в) номвожањои мураккаб.  

 7. Номњои юнонию яњудии ќадим, асосан, тавассути забони арабї бо 

талаффузи арабї ба низоми номвожањои тољик дохил шудаанд [3-М]. 

 8. Зимни баррасї ва тањќиќи номвожањои Ќуръон маълум гардид, ки 

аз рўйи чандомад вожањои «Худо» ва «Исо» бештар истифода 

мегарданд.  

9. Ќуръон дар забони асл ва њам тарљумаи тољикии он ѐдгории 

таърихиест, ки маљмуи донишу маълумоти љуѓрофї, таърихї, динї, 

этнографию этнологї ва ѓайраро фаро гирифта, аслан, аз дастуру 

муќаррароти дини Исломї, њикмат ва масъалањои илмию муаммоњо 

иборат аст [5-М]. 

10. Низоми номњои Ќуръон дар маљмуъ исмњои хоси шахсиятњои 

таърихї-воќеї, шоњон, паѐмбарон ва китобњои онњо, номњои мавзеъњои 

љуѓрофии бузургу хурд ва ѓайраро дар бар мегирад.  
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11. Дар асоси сохтори морфологї номвожањои Ќуръонро исмњои хоси 

содда ва сохта, ки муштаќ буда, тавассути анљомањо (формантњо) сохта 

шудаанд, номњои мураккаб ва ибора–номњо ташкил мекунанд [6-М]. 

12. Луѓати (лексикаи) ономастикаи Ќуръон сарчашмаи муътамад ва 

арзишманд зимни коркарди масъалањои камомўхташудаи лексикологияи 

забонњои форсї (тољикї) ва арабї ба њисоб меравад.  

13. Баррасї ва тањќиќи номвожањои Ќуръон шањодат медињанд, ки ин 

гурўњи луѓавї (лексикї) ба таѓйироту тањаввулоти иљтимої-иќтисодї, 

сохтори давлатдорї, динию ойинї, муносибатњои байнињамдигарии 

таърихии байни мардуми гуногун ба тариќи зич алоќаманданд [8-М]. 

14. Шарҳи этимологӣ-таърихии антропонимҳои Ќуръон нишон 

медиҳад, ки ҷузъи антропонимҳои китоб равшан буда, дар ин бахш чӣ 

қадар маводи пурқиммати илмӣ маҳфуз мондааст ва маҳз омӯзиши 

амалии онҳо паҳлўҳои торики забони тоҷикиро равшан менамояд.  

15. Дар ваќти тањлилу тањќиќи номвожањои Ќуръон шоњиди он 

гардидем, ки як ќисми зиѐди номњои ашхоси он дар осори 

гузаштагонамон, махсусан Авасто, во мехўранд, ки ба таърихи дуру 

дароз соњиб будани онњо гувоњї медињад [9-М]. 

16. Аз ҷиҳати пайдоишашон ва баромади забонӣ (этимологӣ) маводи 

топонимияи Ќуръон, аслан, ба гурӯҳи забонҳои арабї тааллуқ дошта, 

ҳамчунин топонимњои форсї-тољикї низ ба назар расида, аз нигоҳи 

баромад ба чунин гурӯҳҳо: а) топонимияи арабї, б) топонимияи форси–

тољикї, в) топонимияи омехта тасниф мегарданд.  

Дар ономастикаи тољик ономастикаи китобњои осмонї то њол 

мавриди омўзиш ќарор нагирифтаанд ва рисолаи мо дар омўзиш ва 

тањќиќи ономастикаи Ќуръон аввалин тањќиќот ба њисоб меравад. Мо 

њангоми баррасї ва омўзиши ин мавзуъ бо бисѐр масъала ва мушкилоти 

њалталаб вохўрдем, ки баррасии њамаи онњо аз имкон берун аст. Аз ин 

рў, як гурўњ масъалањои марбути он (аз ќабили сохтори номвожањо, 

баромади забонии онњо, антропонимњои эронї-тољикии Ќуръон, 
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антропонимњои арабї, антропонимњои юнонї, антропонимњои яњудї 

чандомади номвожањо) ба сифати мавзуи омўзиш пазируфта шуданд.  

Ќуръон сарчашмаи бебањои ономастика ба њисоб рафта, 677 

исмро фаро мегирад. Аксари ин исмњо баландмазмуну баландѓоя буда, 

таърихи дурударозе доранд ва ин ба он далолат, ки тањлилу баррасии 

њаматарафаи ономастика, умуман, ономастикаи Ќуръон, аз љумла, 

ањамияти калони илмї доранд.  

Азбаски аѓлаби исмњои хоси Ќуръон таърихи зиѐда аз 

садњазорсола доранд ва то имрўз ба таѓйироти сохторї дучор 

гардидаанд, мо дар ваќти тањлилу баррасии њаматарафаи онњо ба 

принсипи этимологї такя кардем.  

Номњои юнонию яњудии ќадим асосан тавассути забони арабї ва 

дини Ислом бо талаффузи арабї ба системаи антропонимњои тољик 

дохил шудаанд. Аз љониби дигар, эронињо пеш аз истилои араб махсусан 

ба Юнону Византия ва Рум алоќаи илмию тиљоратї доштанд ва њељ 

мумкин набуд, ки баъд аз истилои Искандари Маќдунї дар Эронзамин 

(маънои классикиаш) таъсире намонда бошад.  

Зимни баррасї ва тањлилу тањќиќи номвожањои ашхоси Ќуръон 

аѐн ва муайян гардид, ки дар байни онњо номвожаи Мусо [Musā] ќарор 

дорад, ки 504 маротиб дар матни Ќуръон истифода гардидааст. Дар 

маќоми дуюм Од қарор дорад, ки 167 маротиба дар Ќуръон зикр 

шудааст. Маълум гардид, ки дар байни 677 ном 4 ном баромади форсї-

тољикї дошта, танњо 5 ном таърихан мансуби забони юнонї буда, дар 

шакли талаффузи арабиашон ба забони Ќуръон роњ ѐфтаанд. Илова бар 

ин 165 ном мансуби забони арабї буда, 26 ном мансуби забони яњудї 

мебошанд.  

 

1. Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо 

1. Нуктањои алоњида ва натиљањои тањќиќотро дар Донишкадаи 

исломии Тољикистон ба номи Имоми Аъзам дар шакли лексия ѐ 

машѓулият ба роњ мондан мумкин аст; 
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2. Натиҷаҳо, нуктаҳо ва маводи кори диссертатсионӣ метавонад 

зимни ташкил ва гузаронидани дарсу машғулияти таърихи забони 

тоҷикӣ, лексикология, фонетика, номшиносӣ (ономастика) дар 

факултетҳои филологии муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон истифода шавад. Ҳамчунин мавод ва натиҷаҳои таҳқиқ 

метавонад, дар таълим ва, умуман, дарсу машғулият оид ба омӯзши 

таърихи давраи қадим ва асримиѐнагии халқи тоҷик ва эронӣ мусоидат 

намояд; 

3. Аз рӯйи натиҷаҳои диссертатсия ҳамчунин метавон ба 

донишҷуѐни ихтисоси забон ва адабиѐти тоҷик ва самту соҳаҳои дигар, 

махсусан, ҷуғрофияи таърихӣ дарсу машғулиятро ба роҳ монд; 

4. Натиҷаҳои ба дастомадаи кори илмӣ-таҳқиқӣ ҳамчунин 

метавонад, амалан дар равшан намудани баъзе масъалаҳои вобаста ба 

диншиносӣ ва таърихи дин ѐрӣ расонад; 

5. Натиҷаҳои таҳқиқ метавонад дар ташкил ва гузаронидани 

курсҳои махсуси таърихи адабиѐти тоҷик, сарчашмашиносӣ, ки 

маълумотҳои ҷолибро фаро гирифтааст, ѐрӣ расонад; 

6. Дар асоси натиљањои тањќиќоти диссертатсионї њамчунин 

барои имомхатибони масљидњо курсњои махсус ташкил ва доир намудан 

мумкин аст; 

7. Натиљаҳои илмии ба дастомадаро метавон, дар таълифи 

китобҳои дарсии таърихи забони тоҷикӣ, номшиносӣ ва ҷуғрофияи 

таърихию муосири номвожањо, инчунин, дар таҳияи фарҳангу 

луғатномаҳои номшиносї, зимни коркарди дастурњои таълимї ва 

китобњои дарсї оид ба таърихи забонњои форсї-тољикї, арабї, яњудї, 

юнонї-румї истифода намуд; 

8. Натиљаи кори илмии мазкур зимни хондани курсњои махсус 

ва семинарњои махсус оид ба ономастика дар факултетњои филология, 

љуѓрофия ва таърих дар муассисањои тањсилоти олии касбї хидмат 

хоњанд намуд.  



 

148 
 

9. Аз натиљаи тањќиќот Кумитаи дин, танзиму анъана ва љашну 

маросимњои миллии назди Президенти Љумњурии Тољикистон метавонад 

зимни тањияи дастурњои оммавї истифода барад; 

10. Њамчунин баъзе кишварњои Шарќ метавонанд дар 

барќароркунии номњои мавзеъњои љуѓрофии ќадимаашон истифода 

баранд; 

11. Маркази исломшиносии назди Президенти Љумњурии 

Тољикистон низ метавонад дар фаъолияти амалии худ истифода барад. 

Масалан, зимни ташкил ва гузаронидани семинарњои омўзишї (дар 

мавзуъ ва масъалањои таърихї, љуѓрофї, забоншиносї, этнографию 

этнологї); 

12. Кори диссертатсионӣ ва натиҷаҳои илмӣ-таҳқиқии он 

метавонад дар самту соҳаҳои забоншиносӣ, ҷуғрофия, таърих, 

этнографию этнологӣ, луғатнигорӣ ва номгузорӣ мавриди истифода 

қарор гирад; 

13. Маводи кори диссертатсионӣ метавонад дар таҳия ва тартиб 

додани фарҳанги номҳои қадимаи арабї, юнонї-румї форсї-тољикї ва ѓ. 

мусоидат намояд; 

14. Натиҷаҳои ба дастомадаи кори илмӣ-таҳқиқӣ ҳамчунин 

метавонад амалан дар равшан намудани баъзе масъалаҳои вобаста ба 

диншиносӣ ва таърихи дин ѐрӣ расонад; 
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ФЕҲРИСТИ БИБЛИОГРАФЇ ВА РУЙХАТИ САРЧАШМАЊО ВА 

АДАБИЁТЕ, КИ ЊАНГОМИ ТАЊЌИЌОТИ ДИССЕРТАТСИОНЇ 
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Манбаъҳо 
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Ќум:Интишороти Овои Ќуръон, 1389 ш. (2010 м) –876 с. 

[8]. Боќизода, А. Тафсири навини Ќуръони карим, љилди якум/А. 

Боќизода –Лоњур, Lahoria Book Banding in company. 2011.–864 с. 

[9]. Исмоил, А. Тафсири Ибни Касир/ А. Исмоил.–Пешовар:Мактабаи 

Форуќия, (бе зикри санаи чоп) –1276 с.  

 [10]. Вањба, З. Аттафсиру-л-мунир фи-л-ъаќидати ва-ш-ша-риъати ва-л-

манњаљ.З. Вањоба–Димишќ:Дору-л-фикр, 1430 њ. (2009 м.) –1212 с. 

 [11]. Вањба, А. Тафсири Мунир дар аќида, шариат (ањком)/ А.Вањоба– 

Тењрон:Нашри Эњсон, 2005, –2652 с. 

 [12]. Ќуръони Карим матни асл ва тарљумаи маъноњои он ба забони 

тољикї/Матни тарљумаи тољикї ва тавзењоти Муњаммадљон 

Умаров.–Душанбе: Ирфон, 2007.-606 с. 
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[13]. Мањмуд, Њ. Тафсири Кобулї њамроњ бо «Фа-воиди муваззењу-л-

фурќон» (тар-љима аз урду ба дарї тањти назари њайате аз уламои 

Афѓонистон).Њ. Мањмуд–Тењрон:Нашри Эњсон, 1378 ш. –2965 с. 

[14]. Муњаммад, А. Сафватуттафосир (тарљимаи форсї)/ А.Муњаммад–

Тењрон:Нашри Эњсон, 2005.–893 с 

[15]. Муњаммад, А. Тафсири Фатњу-л-ќадир алљомеъ байна фаннайи-р-

ривояти ва-д-дирояти мин илми-т-тафсир маъруф ба Тафсири 

Шавконї/ А.Муњаммад.–Ќоњира:Дору-л-вафо, 1429, њ. (2008м.)–1288 

с. 

[16]. Муњаммад, Ю. Ал-бањру-л-муњит/ Ю.Муњаммад.–Бейрут:Дору-л-

кутуби-л-илмия, 1413 њ. (1993 м.)– 874 с. 

 [18]. Муњаммад,  Р. Тафсири Алманор/ Р.Муњаммад–Бейрут:Дору-л-

кутуби-л-илмия, 2005–1344 с. 

[19]. Муњаммадшафеъ, У. Тафсири Маорифу-л-Ќуръон (тарљимаи 

форсї)/ У. Муњаммадшофеъ–:Интишороти Шайхулислом Ањмади 

Љом, 2004– 1188 с. 
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[21]. Самарќандї, А.Тафсири Самарќандї маъруф ба Тафсири Бањру-л-
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ЗАМИМАЊО 

Антропонимњо 

Замимаи 1 

№ НОМ № НОМ № НОМ № НОМ № НОМ 

1.  Ал-Ясаъ [Al-

Yasaʹ] 

21 Илѐс [Ilyās] 41 Сиддиќ 

[Siddiq] 

61 Одам [Ādam]  81 Хизр [Khizr] 

2.  Азиз [Aziz] 22 Исњоќ [Ishāq] 42 Марям [Maryam] 62 Од [Ād] 82 Њорун [Hārun] 

 

3.  Абулањаб 

[Abulahab] 

23 Идрис [Idris] 43 Мусо [Musā] 63 Сомирi [Sāmiry] 83 Иброњим 

[Ibrāhim] 

4.  Айюб [Ayyub] 24 Исмоил [Ismāil] 44 Зулкифл [Zulkifl] 

 

64 Сулаймон 

[Sulaymān] 

84 Ќорун [Qārun] 

5.  Алясаъ [Alyasaʹ] 25 Имрон [Imrān] 45 Зулќарнайн 

[Zulqarnayn] 

65 Солењ[Sāleh] 85 Халил [Xalil] 

6.  Ањмад [Ahmad] 26 Балъом 

[Balʹām] 

46 Озар [Āzar] 66 Самуд [Samud] 86 Корун 

[Qārun] 

7.  Баъл [Baʹl] 27 Исо [Isā] 47 Закарийѐ [Zakariyā] 67 Яъќуб [Yaʹqub] 87 Љолут [Ĵālut] 

8.  Довуд [Dāvud] 28 Идрис [Idris] 58 Фиръавн [Fir'avn] 68 Њуд [Hud] 88 Юсуф [Yusua] 

9.  Закариѐ 

[Zakariyā] 

29 Имрон [Imrān] 59 Нуњ [Nōh 69 Сомирӣ [Sāviri] 89 Юшаъ [Yuša'] 

10.  Зайд [Zayd] 30 Илѐс [Ilyās] 

 

50 Муњаммад 

[Muhammad] 

70 Абдуллоњ 

[Abdullāh] 

90 Юнус [Yunu] 

11.  Умайя 31 Ќобил [Qābil] 51 Лут [Lut] 71 Толут [Tālut] 91 Яъќуб [Ya'gub] 
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[Umaya] 

12.  Узайр 

[Uzayr] 

32 Нимрўд 

[Nimrud] 

52 Луќмон [Luqmān] 

 

72 Узайр [Uzayr] 92 Яњѐ [Yahyā] 

13.  Билкис 

[Bilqis] 

33 Убай 

[Ubayr] 

53 Њобил [Hābil] 73 Каъб  

[Kaʹb] 

93 Ясаъ 

[Yasaʹ] 

14.  Исроил 

[Isrāil] 

34 Ќобил 

[Qābil] 

54 Алї 

[Ali] 

74 Балъами Боур 

[Balʹami Buār] 

94 Умар 

[Umar] 

15.  Зубайр 

[Zubayr] 

35 Талња 

[Talha] 

55 Абулмасењ 

[Abulmaseh] 

75 Љолут 

[Ĵālut] 

95 Боур 

[Buār] 

16.  Абубакр 

[Abubakr] 

36 Абулмалоика 

[Abulmalāika] 

56 Њошим 

[Hāšim] 

76 Рањмон 

[Rahmān] 

96 Ѓолиб [Ğālib] 

17.  Зайд 

[Zayd] 

37 Молик 

[Mālik] 

57 Мутталиб 

[Mutalib] 

77 Зулайхо 

[Zulaikhā] 

97 Нимрўд [Nimrōd] 

18.  Ќурайза 

[Qurayza] 

38 Мирора ибни ар-

Рабиъ 

[Mirāra ibni ar-Rabiʹ] 

58 Зайнаб 

[Zaynab] 

78 Каъб ибни 

Молик 

[Kaʹb ibni Mālik] 

98 Нўњ [Nōh] 

19.  Њабаша 

[Habaša] 

39 Њафса 

[Hafsa] 

59 Њилол ибни Умая 

[Hilāl ibni Umaya] 

79 Шуайб [Šuaib] 99 Оиша 

[Āiša] 

 

 

20.  Уззо [Uzzā] 

 

40 Ворис [Bāris] 60 Лот [Lāt] 

 

80 Манот [Mannāt] 

 

100  
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Антропонимњои дар заминаи сифат сохташуда 

Замимаи 2 

1 Рањмон 

[Rahmān] 

21 Ќобиз [Rāziq]  41 Муњий [Muhiy] 61 Нур [Nur] 81 Маликулмулк 

[Malikulmuluk] 

2 Рањим [Rahim] 22 Босит [Bāsit] 42 Мумит [Mumit] 62 Њодї [Hādy] 82 Муќсит [muqsit] 

3 Малик [Malik] 23 Њофиз [Hāfiz] 43 Њай [Hay] 63 Шофї [Šāfi] 83 Љомї [Ĵāmi] 

4 Ќуддус[Quddus] 24 Рафиъ [Rafi`] 44 Ќайюм [Qayum] 64 Боќї [Bāqi] 84 Ѓанї [Ğani] 

5 Салом [Salām] 25 Карим [Karim] 45 Вољид [Vāĵid] 65 Ворис [Bāris] 85 Муѓї [Muği] 

6 Муъмин 

[Muʹmin] 

26 Музилл [Muzill] 46 Мољид [Māĵid] 66 Рашид [Rāšid] 86 Монї [Māni] 

7 Муњаймин[Muha

imin] 

27 Сомї [Sāmi] 47 Ањад [Ahad] 67 Сабур [Sabur] 87 Зор [Zār] 

8 Азиз[Aziz] 28 Басир [Basir] 48 Самад [Samad] 68 Шакур [Šakur] 88 Нофї [Nāfi] 

9 Љаббор [Ĵābbir] 39 Њаким [Hakim] 49 Ќодир [Qādir] 69 Алї 

[Ali] 

89 Хабир [Khabir] 

1

0 

Мутакаббир 

[Mutarabbir] 

30 Адл [Adl] 50 Муќтадї [Mutaadi] 70 Кабир [Kabir] 90 Њалим [Halim] 

1

1 

Холиќ [Khāliq] 31 Њасиб [Hasib] 51 Муќаддим 

[Muqaddim] 

71 Њафиз [Hafiz 91 Азим [Azim] 

1

2 

Бориъ [Bāriʹ] 32 Љалил [Ĵalil] 52 Муаррих 

[Muarrikh] 

72 Муњит [Muhit] 92 Ѓафур [Ğafur ] 

1

3 

Мусаввир 

[Musavvir] 

33 Рауф [Rauf] 53 Аввал [Avval] 73 Матин [Matin] 93 Шањид [Šahid] 
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1

4 

Ѓаффор [Ğaffār] 34 Раќиб [Raqib] 54 Охир [Ākhir] 74 Валї [Valy] 94 Њаќ [Haq] 

1

5 

Ќањњор [Qahhār] 35 Муљиб [Muĵib] 55 Зоњир [Zāir] 75 Њамид [Hamid] 95 Вакил [Vakil] 

1

6 

Вањњоб [Vahhāb] 36 Восї [Vāsi] 56 Ботин [Bātin] 76 Муњсї [Muhsi] 96 Ќавї [Qavi] 

1

7 

Раззоќ [Razzāq] 37 Боис [Bāis] 57 Латиф [Latif] 77 Мубдї [Mubdi] 97  Таввоб [Tavvāb] 

1

8 

Фаттоњ [Fattāh] 38 Вадуд [Vadud] 58 Мутаалї [Mutaali] 78 Муид [Muid] 98 Афув [Afuv] 

1

9 

Алим[Alim] 39 Маљид [Maĵid] 59 Барр [Barr] 79 Вољиб [Vāĵib] 99 Рауф [Rauf 

2

0 

Њалим [Halim] 40 Карим [Karim] 60 Боќї [Bāqi] 80 Њалим [Halim]   

 

Топонимия  

Замимаи 3 

1 Ањќоф [Ahqāf] 10 Накъ [Nakʹ] 19 Сауд [Saud] 28 Тур [Tur] 37 Њунайн [Hunain] 

2 Водї [Vādi] 11 Осом [Āsām] 20 Соил [Sāil] 29 Фирдавс 

[Firdavs] 

38 Љуруз [Ĵurĵuz] 

3 Ѓай [Ğay] 12 Раќим [Raqim] 21 Суњаќ [Suhaq] 30 Биѐбони Тиҳи 

[Biyābān Tihi] 

39 Њиљр [Hiĵr] 

4 Мавбиќ [Mavbiq] 13 Сайр [Sayr] 22 Туво [Tuvā] 31 Тури Сино [Turi 40 Нур [Nurr] 
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Sinā] 

5 Қария [Qariya] 14 Исрофил [Isrāfil] 23 Љабраил [Ĵabrail] 

 

32 Дору-л-Ислом 

[Dāru-l-islām] 

41 Водї-л- 

Куро 

[Vādi-l-Kurā] 

6 Мино  

[Minā] 

15 Табук [Tabuk] 

 

24 Дору-л-харб 

[Dāru-l-harb] 

33 Айка 

[Ayka] 

42 Њунайн [Hunain] 

7 Њудайбия 

[Hudaibiya] 

16 Бадр 

[Badr] 

25 Хайбар 

[Khaybar] 

34 Арш [Ašr] 43 Муставдиъ 

[Mustavdiʹ] 

8 Кањф 

[Kahf] 

17 Амолика 

[Amlāika] 

26 Муздалифа 

[Muzdalifa] 

35 Лавњи мањфуз  

[Lavhulmahfuz] 

 

44 Садди Маъриб 

[Saddi Maʹrib] 

9 Машъари Њаром 

[Mašʹri Harām] 

18 Лавњ [Lavh] 27 Лавњ [Lavh] 36 Њимяр [Himyar] 45 Машъари Њаром 

[Mašʹri Harām] 

 

Астионимия 

 Замимаи 4 

1 Сабо [Sabā] 3 Арабистон 

[Arabistān] 

 

5 Арабистон 

[Arabistān] 

 

7 Њимяр [Himyar] 9 Шом 

[Šām] 

2 Миср [Misr] 4 Миср [Misr] 6 Форс [Fārs] 8 Рум [Rum] 

 

10 Яман [Yaman] 
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Маконњои ибодатї 

Замимаи 5 

1  

Арафот[Arafāt] 

8 Макка [Makka] 15 Масҷиди Қабо 

[Masĵidi Qabā] 

31 Туво [Tuvā] 37 Њарам [Haram] 

2 Байт-ул-маъмур 

[Bait-ul-maʹmur] 

9 Масҷидулҳарром 

[Masĵid-ul-harām] 

16  Масљид [Masĵid]  32 Масҷидулзарор 

[Masĵid-ul-zarār] 

38 Масҷидулақсо 

[Masĵid-ul-aqsā] 

3 Байт-ул-ањзон [Baitul-

ahzān] 

10 Байтулҳарром [Bayt-

ul-harām] 

27 Савр [Savr] 33 Њиљоз [Hiĵāz] 39 Ясриб [Yasrib] 

4 Каъба [Kaʹba] 11 Байтулатиқ [Bayt-ul-

harām] 

28 Сафо [Safā] 34 Хонаи Маъмур 

[Khānai Maʹmur]  

 

40 Тоғия [rāğiya] 

5 Бадр [Badr] 12 Ҷуруз [ĵuruz] 29 Ҷамъ [ĵamʹ] 35 Машъарулҳарром 

[MaŠʹr-ul-

harrām] 

41 Нақъ[Naqʹ] 

6 Лайка [Layka] 13 Байтулмаъмур 

[Bayt-ul-maʹmur] 

30 Аҳқоф [Ahqāf] 36 Малаи Аъло  

[Malai Aʹlā] 

42 Ҳазулсарим 

[Hazulsalim] 

7 Байтулмуќаддас 

[Baytulmuqaddas] 

14 Лавњи Мањфўз  

[Lavhi Mahfōz] 

      

 

Мифонимия 

Замимаи 6 

1 Фирдавс [Firdavs] 12 Тасним [Tasnim] 23 Соил [Sāil] 34 Фалақ [Falaq] 45 Арабӣ [Āraby] 



 

172 
 

2 Иллийюн [Iliyin] 13 Мақъуд [Maqʹud] 24 Суҳуқ [Suquq] 35 Яҳмум [Yahqum] 46 Мунтаҳо[Muntah

ā] 

3 Сиҷҷин [Siĵĵin] 14 Ғай [Ğay] 25 Мубақ [Mubar] 36 Алум [Alum] 47 Ҳунайн [Hunayn] 

4 Салсабил [Salsabil] 15 Осом [Āsām] 26 Вайл [Vail] 37

38 

Абқарӣ [Abqary] 48 Ҷуруз [ĵuruz] 

5 Кавсар [Kavsar] 16 Саъир [Saʹr] 27 Равзотулҷаннот 

[Razvātulĵannāt] 

39 Сомирӣ [Sāmiry] 49 Рақим [Raqim] 

6 Сарим [Srim] 17 Арам [Aram] 28 Дорулмуқома 

[Dārulmuqāma] 

40 Бониюс [Bāniyus] 50 Ҳиҷр [Hiĵr] 

7 Ҳарад [Harad] 18 Маниъ [Maniʹ] 29 Дорулмуттақин 

[Dārulmuttaqin] 

41 Маноиъ [Manāiʹ]

  

51 Каҳф [Kahf] 

8 Адан[Adan] 19 Фирдавс [Firdav] 30 Наим [Naim] 42 Мовия [Hāviya]  52 Тубо [Tubā] 

9 Хулд [Hadal] 20 Олия [Āliya] 31 Доруссалом 

[Dārussalām] 

43 Дорулқирор[Dār

ulqirār] 

53 Фазл [Fazl] 

10 Ҳусно[Husn] 21 Дорулохира 

[Dārulākhira] 

32 Айн [Ayn] 44 Илийин [Iliyin] 54 Барзах [Barzakh] 

11 Фирдавс [Firdavs] 22 Гўр [Gōr] 33 Дорулислом 

[Dārulialām] 

    

 

Хрематонимия  

Замимаи 7 

1 Забур [Zabur] 4 Ќуръон [Qur`ān 7 Суҳуфул анбиѐ 10 Фурќон [Furqān] 13 Мусњаф [Mushaf] 
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[Suhyfi Anbiā] 

2 Китоб [Kitāb] 5 Илиййин [Iliyin] 8 Суҳуфи Уло [Suhyfi 

Ulā] 

11 Танзила [Tanzil] 14 Сиљљин [Saĵĵin] 

3 Тасдиќ [Tasdiq] 6 Инљил [Inĵil] 9 Китоб [Kitāb] 12 Таврот [Tavrāt] 15 Суњуф [Suhuf] 

 

Этнонимия 

Замимаи 8 

1 Асњоби Кањф 

[Ashābi Kahf] 

9 Бани Муталиб [Bani 

Mutalib] 

18 қавми Лут [Qavmi 

Lut] 

25 Рум [Rum] 32 Њовариѐн 

[Hāvariyān] 

2 Айка [Ayka] 10 Ќурайш [Quraiš] 19 Од [Ād] 26 Самуд [Samud] 33 Маъҷуҷ [Maʹĵuĵ] 

3 асҳоби Айка 

[Asāhbi Ayka] 

11 Бани Назир [Bani 

Nazir] 

 

20 Хаљраљ [Haĵraĵ] 

 

27 Бани Тамим 

[Bani Namim] 

34 Бани Асад [Bani 

Asad 

4 Бани Ќурайза [Bani 

Quzayra] 

12 Амолиќа [Amāliqa] 21 қавми Нӯҳ [Qavmi 

Nuh] 

28 Ѓатафон[Ğanafān

] 

35 Бани Назир [Bani 

Nazir] 

5 Бани Њошим [Bani 

Hāšim] 

13 Мутаъфиќот 

[Muʹtafiqāt] 

22 Раќим [Raqim] 29 Њуд [Hud] 36 Авс [Avs] 

 

6 Банї Исроил [Bani 

Isrāil] 

14 Лут [Lut] 23 Расс [Rass] 30 Туббаъ [Tubbaʹ] 37 Яъҷуҷ[Yaʹĵuĵ] 

7 Рум [Rum] 15 қавми Иброҳим 

[Qavmi Ibrāhim] 

24 Бани Мусталик 

[Bani Musnalik] 

31 асҳоби Раъс 

[Asāhbi Raʹs] 

38 Мадян [Maʹdyan] 

8 Собион [Sābiyān] 

 

17        
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Оронимия  

Замимаи 9 

1 Бобил [Bābil] 4 Марва [Marva] 6 Мўътафиќа 

[Mōʹtafiqa] 

8 Сафо [Safā] 10 Ясриб [Yasrib] 

2 Мадян [Madyan] 5 Макка [Makka] 7 Мадина [Madina] 9 Бобул [Bābul] 11 Марва [Marva] 

3 Ќоф [Qāf]  Арафот [Arafāt]       

 

Гидронимњо 

Замимаи 10 

1 Замзам [Zamzam] 3 Кавсар [Kavsar] 5 Кофур [Kāfur] 6 Салсабил 

[Salsabil] [Salsabil] 

7 Тасним [Tasnim] 

2 Занљабил [Zanĵbil] 

[Zanĵabil] 

4 Арим [Arim]       

 

Теонимия  

Замимаи 11 

1 Азроил [Azrāil] 11 Микоил [Mikāil] 20 Парвардигор 

[Parvardigār] 

29 Њаќ [Hag] 38 Яѓус [Yağus] 

2 Баъл [Baʹl] 12 Раб [Rab] 21 Уззо [Uzzā] 30 Худованд 

[Xudāvand 

39 Эзид [Ezid] 

3 Вадд [Vadd] 13 Манот [Mannāt] 22 Рабб-ул-оламин 31 Худо [Xudā] 40 Рашод [Raššād] 
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[Rabb-ul-ālamin] 

4 Аллоњ [Аllāh] 14 Наср [Nasr] 23 Суво [Suvāʹ] 32 Ансоб [Anāb] 41 Раљз [Raĵz] 

5 Азфаш[Afzaš] 15 Раҷз [Raĵz] 24 Тоғут [Tğāut] 33 Ҷинт [Ĵint] 42 Озар [Āzar]  

6 Барќ [Barq] 16 Морут [Mārut] 25 Раъд [Raʹd] 34 Њорут [Hārut] 43 Љолут [ĵālut] 

7 Набаъ [Babaʹ] 

 

17 Микоил [Mikāil] 26 Шайтон [Šaitān] 35 Љабраил [ĵabrail] 44 Саљл [Saĵl] 

8 Коил [Qāil] 18 Молик [Mālik] 27 Ҳорут [Hārut] 36 Қаъид [Qaʹid] 45 Сакина [Sakina] 

9 Абобил [Abābil] 19 Офаридгор 

[Āfaridgār] 

28 Њаќтаоллоњ 

[Haqtaālā] 

37 Яъуќ [Zʹuq]   

10 Лот [Lāt]         

 

Тахаллус, лаќабњо ва номњои ифтихорї 

Замимаи 12 

1 Амин [Amin] 

 

11 Калимуллоњ 

[Kalimullāh] 

20 [Mustafā] 29 Pуњ-ул-Амин 

[Ruh-ul-Amin] 

38 Хотамуланбиѐ 

[Xātamulanbiyā] 

2 Абулањаб [Abulahab] 12 Лаин (Лаъин) [La'in] 21 Мардуд [Mardud] 30 Рўњу-л-Ќудус 

[Rōh-ul-qudus] 

39 Хотам-ул-

набийин [Xātam-

ul-nabiyin] 

3 Зулкифл [Zulkifl] 13 Малакулмавт 

[Malakulmavt] 

22 Нуњ[Nuh] 31 Расулуллоњ 

[Rasulullāh] 

40 Њабибаллоњ 

[Habiballāh] 

4 Зулќарнайн 

[Zulqarnain] 

14 Масењ [Maseh] 23 Набї [Nabi] 32 Сиддиќ [Siddig] 41 Халил [Xalil] 

5 Зуннун [Zunnun] 15 Муртазо [Murtazā] 24 Рўњ [Rōh] 33 Туббаъ [Tubbaʹ] 42 Илѐс [Ilyās] 
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6 Илѐс 16 Масењ [Maseh] 25 Рўњуллоњ [Rōhullāh] 34 Фиръавн 

[Firʹavn] 

43 Соҳибулкавсар  

[Sāhibulkavsar] 

7 Исроил [Iarāil] 17 Яқулӣ [Yaquli] 26 Ясаъ [Yasaʹ] 35 Зулкифл [Zulkifl] 44 Хотамуннабиин 

[Khātamunnabiin] 

8 Абулмалоика 

[Abōmalāika] 

18 Зулқарнайн 

[Zulqarnain] 

27 Абдуллоҳ 

[Abdullāh] 

36 Раҳматулоламин 

[Rahmatulālamin] 

45 Тубаъ [Tubaʹ] 

9 

 

Аҳмад [Ahmad] 19 Забония [Zabāniya] 28 Пайѓомбар 

[Paegāmbar] 

37 Абулмасењ 

[Abālmaseh] 

  

 

Космонимия 

Замимаи 13 

1 Зуњал [Zuhal] 

 

4 Муштарї 

[Muštari] 

 

7 Миррих 

[Mirrikh] 

 

9 Зуњра 

[Zuhra] 

 

11 Уторид 

[Utārid] 

 

2 Шиър[šiʹr] 5 Қамар [Qamar] 8 Ториқ [Tārik] 10 Шамс [šams] 12 Калби Асѓар 

[Kalbi Asğar] 

3 Калби Акбар [Kalbi 

Akbar] 

6 Њазарамавт 

[Hazaramavt] 

  

 

    

 

Номи сурањо 

Замимаи 14 

1 Фотиња 

[Fātiha] 

24 Нур [Nur] 47 Муњаммад 

[Muhammad] 

70 Маориљ [Maāriĵ] 93 Зуњо [Zuhrā] 
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2 Баќара 

[Baqara] 

25 Фурќон [Furqān] 48 Фатњ [Fath] 71 Нўњ [Nōh]  94 Шарњ [Šarh] 

3 Оли Имрон 

[Āli Imrām] 

26 Шуаро [Šuarā] 49 Њуљурот [Huĵurāt] 72 Љинн [ĵinn] 95 Тин [Tin] 

4 Нисо [Nisā] 27 Намл [Naml] 50 Ќоф [Qāf] 73 Музаммил 

[Muzamil] 

96 Алаќ [Alaq] 

5 Моида [Māida] 28 Ќасас [Qasas] 51 Зориѐт [Zāriyāf] 74 Мудассир 

[Mudasir] 

97 Ќадр [Qadr] 

6 Анъом 

[An`ām] 

29 Анкабут [Ankabut] 52 Нур [Nur] 75 Ќиѐмат [Qiyāmat] 98 Байина [Bayina] 

7 Аъроф [A`rāf] 30 Рум [Rum] 53 Наљм [Naĵm] 76 Инсон [Insān] 99 Зилол [Zilāl] 

8 Анфол [Anfāl] 31 Луќмон [Luqmān] 54 Ќамар [Qamar] 77 Мурсалот 

[Mursalāt] 

100 Одиѐт [Ādiyāt] 

9 Тавба [Tavba] 32 Саљда [Saĵda] 55 Рањмон [Rahmān] 78 Набаъ [Nāba`] 101 Ќориъа [Qāri`a] 

10 Юнус [Yunus] 33 Ањзоб [Ahzāb] 56 Воќеа [Vāqea] 79 Нозиъот [Nāzi`āt] 102 Такоссур 

[Takāssur] 

11 Њуд [Hud] 34 Сабаъ [Saba`] 57 Њадид [Hadid] 80 Абаса [Abasa] 103 Аср [Asr] 

12 Юсуф [Yusuf] 35 Фотир [Fātir] 58 Муљодала 

[Muĵādala] 

81 Таквир [Takvir] 104 Њумазза 

[Humazza] 

13 Раъд [Ra`d] 36 Ёсин [Yāsin] 59 Њашр [Hašr] 82 Инфитор [Infitār] 105 Фил [Fil] 

14 Иброњим 

[Ibrāhim] 

37 Соффот [Sāfāt] 60 Мумтањана 

[Mumnahana]  

83 Мутаффифин 

[Mutafifin] 

106 Ќурайш 

[Qurayš] 
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15 Њиљр [Hiĵr] 38 Сод [Sād] 61 Сафф [Caff] 84 Иншиќоќ 

[Inšiqāq] 

107 Моъун [Mā`un] 

16 Нањл [Nahl] 39 Зумар [Zumar] 62 Љумуъа [Ĵuv`a] 85 Буруљ [Buruĵ]  108 Кавсар [Kavsar] 

17 Исро [Isrā] 40 Ѓофир [Ğāfir] 63 Мунофиќун 

[Munāfiqun]  

86 Ториќ [Tāriq] 109 Кофирун 

[Kāfirun] 

18 Кањф [Kahf] 41 Фуссилат [Fussilat] ō 64 Таѓобун [Tağābun] 87 Аъло [A`lā] 110 Наср [Basr] 

19 Марям 

[Maryam] 

42 Шўро [Šōrā] 65 Талоќ [Talāq] 88 Ѓошия [Ğāšiya] 111 Масад [Masad] 

20 Тоњо [Tāhā] 43 Зуњруф [Zuhruf]  66 Тањрим [Tahrim] 89 Фаљр [Faĵr] 112 Ихлос [Ikhlās] 

21 Анбиѐ [Anbiyā] 44 Духон [Dukhān] 67 Мулк [Mulk] 90 Балад [Balad] 113 Фалаќ [Falaq] 

22 Њаљ [Haĵ] 45 Љосия [Ĵāsiya] 68 Ќалам [Qalamq] 91 Шамс [Šams] 114 Нос [Nās] 

23 Муъминун 

[Mu`minun] 

46 Ањќоф [Ahqāf] 69 Њоќќа [Hāqqa] 92 Лайл [Lail]   

  

Офариниши бад 

Замимаи 15 

1 Иблис [Iblis] 3 Маъљуљ [Maʹĵuĵ] 5 Њомон [Hāmān] 6 Яъљуљ [Yaʹ ĵuĵ] 7 Дев [Dew] 

2 Парї [Pari] 4 Њовариѐн       
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Паррандањо 

Замимаи 16 

1 Абобил  

[Abābil] 

        

Дарахтњо 

Замимаи 17 

1 Заккум [Zaqqum] 3 Сидрару-л-Мунтањо 

[Sidrat-ul-muntahā] 

4 Сидра [Sidra] 5 Тубо [Tubā] 6 Ақоқиѐ [Aqāqiyā] 

1 Cидр[Sidr]         

 

Мевагињо 

Замимаи 18 

1 Зайтун [zaytun] 2

2 

Туси сино [turi Sinā]       

 

Оташ 

Замимаи 19 

1 Њутамањ [Hutamah]         

 

Рўзњо 

Замимаи 20 

1 Бадр [Badr] 3 Ќиѐмат [Qiyāmat] 5 Ќадр [Qadr] 7 Њунайн [Hunain] 9 Шаби муборак 

[Šabi Mubārak] 
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2 Ќориъа [Qāriʹa] 4 Кубанда [Kubanda] 6 Растохез 

[Rastākhez] 

8 Њаљљ [Haĵĵ]   

 

Њайвонњо 

Замимаи 21 

1 Доббат-ул-арз 

[Dābbat-ul-arz] 

        

 

Мухталиф 

Замимаи 22 

1 Њаљљи Бузург 

[Haĵĵi Buzurg] 

4 Марњабо [Marhabā] 7 Нома [Nāma] 9 Салом [salām]  11 Њиљр [Hiĵr] 

2 Аср [Asr] 5 Ислом [Isām] 8 Гуноњ [Gunāh] 10 Њаљљи Хона 

[Haĵĵi Khāna]  

12 Намоз [Navāz] 

3 Муњр [Muhr] 6  Хонаи Ќадим 

[Khānai Karim] 

      

 

 


