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МУҚАДДИМА 

 Дар кори диссертатсионӣ оронимҳои забони тоҷикӣ ҳамчун воҳидҳои 

луғавию ифодакунандаи номвожаҳои ҷуғрофӣ (номвожаҳои марбут ба кӯҳҳо 

ё кӯҳномҳо) аз ҷиҳати маъно, баромад ва сохташон таҳқиқу баррасӣ 

шудаанд.  

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Таркиби луғавии забони тоҷикӣ маҳсули 

рушд ва инкишофи давраҳои гуногуни забони тоҷикӣ буда, марҳилаҳои 

гуногунро дар бар мегирад. Он зоҳиран тому якранг ба назар расад ҳам, аз 

лиҳози маъно, доираи истеъмол ва баромад гурӯҳҳои мухталифи воҳидҳои 

вожагониро ташкил медиҳад. Яке аз гурӯҳҳои таркиби луғавии забони 

тоҷикиро топонимҳо (номвожаҳои ҷуғрофӣ) ташкил намуда, як зергурӯҳи 

хоси ин қабати вожагонӣ оронимҳо мебошанд. Оронимҳо  номи мавзеи 

ҷуғрофии ба кӯҳ алоқаманд – кӯҳу ағба, талллу теппа, баландӣ, дашт, дара ва 

ғайраро дар бар гирифта, ба ғайр аз он ки онҳо аҳамияти муҳимми таърихӣ 

доранд, аз ҷиҳатҳои забонӣ низ  ба хусусиятҳои гуногун соҳиб буда, гурӯҳи 

ҷудогонаи воҳидҳои забониро ташкил менамоянд. Дар забони тоҷикӣ доир ба  

ҷанбаҳои забонии оронимҳо, ба истиснои баъзе қайдҳои умумӣ, ягон 

таҳқиқоти мукаммал анҷом дода нашудааст, ки моҳияти забонии онҳоро 

мушаххас  намояд. Бо назардошти ин, дар доираи ин диссертатсия  тасмим 

гирифта шуд, ки ҷиҳатҳои забонии оронимҳо ҳамчун воҳидҳои вожагонию 

сарфӣ  аз ҷиҳати маъно, маншаи баромад, сохт ва сохтори сарфию 

ҳиссаинутқӣ муфассал таҳқиқ ва  дар ин замина вижагиҳои забонии онҳо 

муайян карда шавад.  

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Топонимҳо дар забоншиносии умумӣ 

ва илми забоншиносии  тоҷик аз бисёр ҷиҳат омӯхта шуда,  доир ба паҳлуҳои 

гуногуни вожагонию сарфии онҳо аз ҷониби муҳаққиқон таҳқиқоти зиёд 

анҷом дода шудаанд, ки то кунун аҳамияти илмии худро нигоҳ доштаанд. 

Таҳқиқоти дар ин самт анҷомдодаи муҳаққиқон  аксаран омӯзиши 

топонимҳои ин ё он мавзеи Осиёи Миёна ё Тоҷикистонро фаро гирифта, 
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хусусияти ҳудудӣ-ҷуғрофӣ доранд. Аз ҷумла, муҳаққиқоне, ки доир ба 

топонимикаи забони тоҷикӣ  таҳқиқот анҷом додаанд: А. З. Розенфелд [І. 72], 

А. П. Федченко [І. 93; 94], М. Н. Боголюбов, С. Смирнова [І. 11], С. И. 

Климчитский [І. 40], А. И. Попов [І. 68], О. И. Смирнова [І. 77], Э. М. 

Мурзаев [І. 50; 51], А. Л. Хромов [І. 97; 98; 100; 102], П. Б. Луре [І. 43], Р. Х. 

Додихудоев [І. 23; 24], С. Сулаймонов [І. 78], Ш. Исмоилов [І. 31; 32; 33], Ҷ. 

Алимӣ [І. 5], С. Абодуллоева [І. 3], М. Шодиев [І. 114], А. Н. Насриддиншоев 

[І. 57], О. О. Маҳмадҷонов [І. 46; 47], Б. Б. Тӯраев [І. 90; 91], Д. Р. Ҳомидов [І. 

108; 109], А. И. Одинаев [І. 64] ва дигарон ба шумор мераванд.  

Топонимшинос С. И. Климчитский дар асараш, ки унсурҳои 

суғдиасоси таркиби топонимҳоро дар ҳудуди давлатдории Суғд (ибтидои 

қарни VIII) мавриди  омӯзишу баррасӣ қарор додааст, чунин менигорад: «Дар 

ин давра васеъшавии доираи интишори забони форсии тоҷикӣ дар ин 

минтақа ба густариши номвожаҳои тоҷикӣ замина гузошта бошад ҳам, то ҳол 

низоми топонимии баъзе маҳалҳои Тоҷикистон шумораи зиёди унсурҳои 

номвожасози бостонии забони суғдиро ҳифз намудаанд» [І. 40, 10-11].  Ӯ дар 

заминаи хусусиятҳои вожагониву маъноии (лексикию семантикии) 

топонимияи мавзеъҳои водии Яғноб вожаҳои суғдии (яғнобӣ) кат (хона, 

маҳалли истиқоматӣ), марғ (сабзазор), ғар//ғър (кӯҳ), зой//зо//зе (замин), 

рӯд//роут//рут (дарё, наҳр) ва ғайраро ҳамчун форманти сермаҳсул дар 

доираи номвожаҳои ҷуғрофии Тоҷикистон шарҳу маънидод менамояд. 

Асари дигаре, ки дар он оид ба ҷуғрофиёи Болооби Зарафшон, номи 

мавзеъ ва маҳалҳои кӯҳистон, ба вижа Яғноб, сухан меравад ва ҷо-ҷо дар он 

номи кӯҳҳо ва ағбаҳо (оронимия) зикр мешаванд, қайдҳои олим, сайёҳ ва 

кӯҳнаварди рус А. П. Федченко бо номи «Заметки о верхнем Зеравшане»  

мебошад [І. 94, 30-37]. 

Бояд зикр намуд, ки аз солҳои 70-80-уми асри гузашта дар 

забоншиносии муосири тоҷикӣ омӯзишу пажуҳиши ҳамаҷониба ва 
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минтақавии номвожаҳои ҷуғрофии маҳалҳо дар асару мақолаҳои илмӣ-

таҳқиқотии донишмандони тоҷик хеле доманадор сурат гирифта истодааст.  

Асарҳои таҳқиқотии А. Л. Хромов бештар омӯзиши маҷмуавии 

(комплексии) номвожаҳои ҷуғрофии саргаҳи Зарафшон ва Фалғарро дар бар 

мегиранд. Муҳаққиқ дар силсиламақолаҳо [І. 97; 98; 99; 103; 104] ва рисолаи 

илмии таҳқиқотиаш таҳти унвони «Таҳқиқоти таърихию лингвистии Яғноб 

ва саргаҳи Зарафшон» масъалаҳои топонимияи эрониасоси водии Яғнобу 

саргаҳи Зарафшон, робитаи забони суғдӣ (яғнобӣ) ва лаҳҷаҳои тоҷикони 

Яғнобу Фалғар, нақш ва мавқеи пасвандҳои номвожасози субстратӣ дар 

ташаккули топонимияи минтақаро баррасӣ намудааст. Рисолаи мазкур ба ду 

бахши муфассал ҷудо карда шудааст ва фасли аввали он хусусиятҳои 

сохторӣ ва луғавию маъноии номвожаҳои суғдиасос ва бахши дувуми он 

перомуни таърихи зуҳуроти топонимҳои шарқиву ғарбии эронии минтақа, 

дар муқоиса бо номвожаҳои Осиёи Миёна мавриди таҳқиқ ва муҳокимаронӣ 

қарор гирифтааст [І. 100]. Инчунин, аз ҷониби муҳаққиқ мақолае таҳти 

унвони «Асрори Мастчоҳи кӯҳӣ» навишта шудааст, ки дар он номвожаҳои 

ҷуғрофии ин минтақа мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Топонимшинос дар 

мақолаи зикршуда топоними Мастчоҳи кӯҳиро аз ҷиҳати решашиносӣ 

(этимологӣ) ва вижагиҳои маъноӣ таҳқиқу баррасӣ намудааст [І. 105, 138]. 

Топонимшинос Р. Х. Додихудоев якчанд даҳсолаҳо ба омӯзишу 

таҳқиқи топонимияи эронӣ машғул буд. Рисолаи ӯ «Таҳлили лингвистии 

микротопонимияи Помир (дар асоси маводи гурӯҳи язғуломӣ-шуғнонӣ)» ва 

дигар таҳқиқоташ дорои натиҷаҳои муҳимме, махсусан оид ба қабатҳои 

забонӣ, маъноӣ ва решашиносии топонимҳои алоҳида мебошад. Аз ҷониби ӯ 

таҳлили муфассали формантӣ гузаронида шуда, қатори микротопонимҳо 

муайян ва масъалаи таъсири забонҳои помирӣ дар асоси маводи топонимӣ 

мавриди баррасӣ қарор гирифтааст [І. 24, 107]. 

Донишманди тоҷик А. Девонақулов асареро дар ин самт бо номи 

«Асрори номҳои кишвар» ба табъ расондааст, ки дар он номвожаҳо аз лиҳози 
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забоншиносӣ, этнографӣ, таърихӣ ва адабиётшиносӣ баррасӣ шудаанд. 

Муҳаққиқ асари мазкурро дар асоси дастхатҳои қадимаву чопи сангӣ ва 

муосир таълиф намудааст. Дар асар маводи зиёди таърихӣ-ҷуғрофӣ, 

этнографӣ ва забонӣ оварда шудааст, ки барои омӯзиши топонимияи 

Тоҷикистон, аз ҷумла оронимҳо, кумак мерасонад [І. 22, 1989]. 

Инчунин, як идда муҳаққиқон дар ин давра доир ба номвожаҳои 

ҷуғрофии осори таърихию бадеии адибони классик ва муосир рисолаҳои 

номзадӣ аз ҷумла, М. Шодиев «Таҳқиқоти лингвистии асарҳои С. Айнӣ» [І. 

114], Р. Шоев «Ономастикаи «Самаки айёр» [І.116], С. Назарзода 

«Лингвистическое изучение классических письменных памятников (на 

примере «Аджайиб-ул-махлукат и гарайиб-ул-мавджудат» Ахмада Туси)» [І. 

56], Д. Майнусов «Антропонимҳои «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ» [І. 

44], С. Абодуллоева «Ономастикон суфийской поэзии: структурный, 

семантический и функциональной аспекты (на материале произведений 

Абульмаджа Санаи, Фаридаддина Аттара и Джалаладдина Балхи)» [І. 3] ва Э. 

Давлатов «Қасас-ул-анбиё» ва баъзе масъалаҳои ономастикаи он»-ро [І. 21] ба 

анҷом расониданд.  

Топонимшинос М. Шодиев дар як фасли рисолаи илмии худ «Таҳқиқоти 

лингвистии асарҳои С. Айнӣ» оронимҳои асарҳои С. Айниро таҳлилу таҳқиқ 

намудааст [І. 114]. 

Забоншинос С. Назарзода дар асараҳояш «Аҷоиб-ул-махлуқот ва 

вожашиносии таърихи форсӣ-тоҷикӣ» [І. 55] ва «Лингвистическое изучение 

классических письменных памятников (на примере «Аджайиб-ул-махлукат и 

гарайиб-ул-мавджудат» Ахмада Туси)» [І. 56] гурӯҳҳои маъноӣ ва қабатҳои 

луғавии оронимҳоро таҳлилу баррасӣ намудааст. 

Забоншинос С. Ю. Абодуллоева дар рисолаи илмии худ «Ономастикон 

суфийской поэзии: структурный, семантический и функциональной аспекты 

(на материале произведений Абульмаджа Санаи, Фаридаддина Аттара и 
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Джалаладдина Балхи)» [І. 3] оронимҳои осори Абдулмаҷд Саноӣ, 

Фаридуддини Аттор ва Ҷалолиддини Балхиро таҳлилу таҳқиқ намудааст. 

Рисолаи илмии Э. Давлатов «Қасас-ул-анбиё» ва баъзе масъалаҳои 

ономастикаи он» ба масъалаҳои таҳқиқи ономастикаи таърихӣ бахшида 

шудааст. Қайд намудан зарур аст, ки доманаи объекти омӯзиши ин рисола 

хеле фарох буда, муаллиф номвожаҳоро ҳадафи таҳлил ва баррасии 

ҳамаҷониба қарор додааст. Муаллиф дар яке аз мақолаҳояш бо унвони 

«Нигоҳе ба таҳлили забоншиносии оронимияи «Қасас-ул-анбиё» оронимҳои 

асарро аз нигоҳи сохт ва мансубияти забонӣ маънидод намуда, қабати 

луғавии оронимии онро низ мавриди омӯзиш  қарор додааст. Муаллиф 

оронимҳоро аз рӯйи мансубияти забонӣ, мавҷудият (ҳамчун мавзеъҳои 

ҷуғрофии воқеӣ) ва истеъмолашон дар забони меъёрӣ ба таври зайл тасниф 

намудааст: 

1. Оронимҳое, ки ҳамчун мавзеи ҷуғрофӣ (кӯҳ) то кунун арзи ҳастӣ 

доранд; 

2. Оронимҳое, ки чун объектҳои ҷуғрофӣ айни ҳол аз байн рафтаанд; 

3. Оронимҳои асотирӣ (ривоятӣ) [І. 21, 77].  

Даҳсолаҳои охир дар бисёр корҳои таҳқиқоти минтақавӣ ва таҳлили 

сохтории сарфу наҳвии онҳо ба таҳлили формантӣ диққати зиёд дода 

мешавад, ки ин ҷо метавон чанде аз осори муҳаққиқони ин соҳаро, чун: Н. 

Офаридаев «Ойкономияи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон» [І. 67], О. 

Маҳмадҷонов «Баррасиҳо дар номшиносии тоҷик» [І. 46], «Топонимия ва 

микротопонимияи қисмати шимолии водии Ҳисор» [І. 47], М. Аюбова 

«Антропонимияи тоҷикони навоҳии Шаҳритузу Қубодиён» [І. 10], Д. 

Ҳомидов «Топонимияи водии Кешрӯд» [І. 108], Н. Хоҷаева «Динамика 

развития географических представлений о Центральной Азии в древней и 

ранесредневекой иранской традиции», С. Шералиева «Ташаккули 

гидронимияи вилояти Хатлон» [І. 112], Ҷ. Алимӣ «Топонимияи минтақаи 

Кӯлоб» [І. 5], С. М. Имомзода «Пажӯҳише дар номшиносӣ ва номгузорӣ» [І. 
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30], Ш. Исмоилов «Топонимияи водии Рашти Тоҷикистон» [І. 35], Б. Тӯраев 

«Таҳқиқи лексикӣ-семантикӣ ва калимасозии микротопонимияи водии 

Яғноб» [І. 90], «Микротопонимияи водии Яғноб» [І. 91], А. Одинаев 

«Топонимия и микротопонимия Центральной Сады горной Масчи» [І. 64] 

ном бурд, ки дар таҳқиқоти худ доир ба оронимҳо маълумоти ҷолиби 

фаровонеро таҳлилу баррасӣ намудаанд.  

Оронимияи минтақаи Кӯлоб аз ҷониби топонимшинос Ҷ. Алимӣ 

мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор гирифтааст. Муҳаққиқ дар асараш 

«Топонимияи минтақаи Кӯлоб» яке аз масъалаҳои хеле кам таҳқиқгаштаи 

забоншиносии тоҷик – оронимҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлони 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳлилу баррасӣ намуда, онро ба ду гурӯҳ: 

оронимия (номи кӯҳҳо, теппаҳо, кӯталҳо, ағбаҳо) ва спелеонимия (номи 

дараҳо, ғорҳо, хамиҳо, даштҳо, заминҳо ва сойҳо) ҷудо намудааст. Ҳамзамон 

оронимҳои минтақаро ба бахшҳои антропонимика, этнонимика, зоонимика, 

фитонимика гурӯҳбандӣ намудааст. Муаллиф оронимҳо ва спелеонимҳои 

минтақаро аз лиҳози қабатҳои забонӣ, сохтор ва калимасозӣ, хусусиятҳои 

луғавию маъноӣ ба як низоми муайян даровардааст [І. 5, 268-284]. 

Забоншинос Д. Ҳомидов дар асараш «Топонимияи водии Кешрӯд» 

оронимҳои минтақаро мавриди таҳлил қарор додааст. Муҳаққиқ оронимҳоро 

ба кӯҳҳо, дараҳо, баландӣ ва адирҳо ҷудо намуда, онҳоро таҳлили луғавию 

сарфӣ намудааст [І. 108, 70-74].   

Таърихшинос Н. Хоҷаева дар рисолааш, ки таҳти унвони «Динамика 

развития географических представлений о Центральной Азии в древней и 

ранесредневекой иранской традиции» аст, боби алоҳида доир ба оронимҳо 

дорад, ки ин боб «Нақшаи орогидрографикии «Авесто» ҳамчун асоси 

манзараи умумии харитаи ҷуғрофии эрониёни бостон» ном дошта, 

оронимҳои ин сарзамин нахустин бор аз тарафи муаллиф ба кор бурда 

шудааст [І. 95].  
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Муҳаққиқ Р. Шодиев дар асари «Масоили лингвистии номвожаҳои 

таърихии Хатлон» номвожаҳои таърихиро дар баробари далели муҳимми 

забонӣ доштанашон мавриди таҳлил қарор додааст. Дар асари зикршуда 

пайдоиши номвожаҳои ҷуғрофӣ, ба хусус номи шаҳрҳо, рӯдҳо ва кӯҳҳо ба 

даврони дури таърих иртибот доштанашон, бидуни шубҳа ва гумон далели 

воқеии вазъи забонӣ дар сарзаминҳои муайян дониста шудаанд [І. 115]. 

Оронимҳои водии Яғнобро Б. Тӯраев мавриди таҳқиқ қарор додааст, ки 

дар асараш «Микротопонимияи водии Яғноб» оронимҳои ин водӣ ба таври 

системавӣ ва аз диди забоншиносӣ, ба хусус аз нигоҳи решашиносии 

таърихӣ, луғавию маъноӣ, калимасозӣ ва ҳам аз нигоҳи сохторӣ мавриди 

таҳлилу таҳқиқ қарор гирифта, вижагиҳои хоси маводи оронимҳои ин 

мавзеъро нишон додааст [І. 91]. Таҳқиқе, ки топонимшинос Б. Тӯраев дар 

тӯли зиёда аз даҳ сол перомуни номвожаҳои ҷуғрофии водии Яғноб анҷом 

додааст, зиёда аз се ҳазор номвожаҳои ҷуғрофӣ, аз ҷумла оронимҳои водии 

Яғнобро, дар бар мегирад [І. 90; 91]. 

Маводи топонимии водии Рашти Тоҷикистон аз ҷониби забоншинос Ш. 

Исмоилов ба риштаи таҳқиқ кашида шудааст. Муаллиф дар  таҳқиқоти худ, 

асосан, ба муайян намудани роҳҳои ташаккули таърихӣ, муносибати забонӣ, 

этимология, қабатҳои маъноӣ, сохт, таркиб ва шакли грамматикии топонимҳо 

рӯ овардааст. Бори нахуст аз тарафи ин донишманд қабатҳои топонимии 

водии Рашт таҳлилу баррасӣ гардидаанд ва ҳамзамон қабати топонимҳои 

номаълуммаъно, авестоӣ, эронии шарқии минтақаи мазкур нишон дода 

шудааст [І. 35]. 

Муҳаққиқ М. Имомзода дар асараш «Пажӯҳише дар номшиносӣ ва 

номгузорӣ» масъалаҳои номшиносиро аз нигоҳи забоншиносӣ мавриди 

пажӯҳиш қарор дода, муҳимтарин мафҳумҳо, истилоҳот ва масоили мубрами 

номгузорӣ ва вижагиҳои онро дар замони муосир ба риштаи таҳқиқ 

кашидааст. Муҳаққиқ дар асар дар баробари осори илмии соҳавӣ, фарҳангу 
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луғатҳо ва луғатҳои соҳавӣ маводи расмиро оид ба номҳои маъмурии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор додааст [І. 30].  

Шарҳу маънидоди решашиносии оронимҳо яке аз паҳлӯҳо ва ҷанбаҳои 

мураккаб ва муҳимми таҳқиқу омӯзиши номвожаҳои ҷуғрофӣ ба шумор 

рафта, дар бобати барқарор сохтани маъно ва шакли ибтидоии номвожаҳо 

заминаи илмӣ таърихӣ фароҳам меоваранд. Аз ин рӯ, шарҳу тафсири 

этимологии бештари оронимҳо як бахши асосӣ ва муфассали рисоларо дар 

бар гирифтааст. 

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва ё мавзуъҳои илмӣ. 

Масъалаҳои таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ба мавзуҳои таҳқиқоти илмӣ 

робитаи зич дорад.  

Натиҷаҳо ва хулосаҳои таҳқиқоти илмӣ дар таҳия ва такмили 

барономаҳои таълимӣ нақши муҳим бозида метавонанд. Мавзуи таҳқиқоти 

мазкур дар доираи яке аз самтҳои корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи забони 

адабии муосири тоҷикии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошад.  
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади таҳқиқот. Мақсади асосии таҳқиқот муайян намудани 

хусусиятҳои маъноӣ, сохторӣ ва заминаҳои ташаккули оронимҳо, инчунин,   

баррасии нақши калимаҳои аслию иқтибосӣ дар ташаккули онҳо мебошад. 

Вазифаҳои таҳқиқот. Вазифаҳои асосии таҳқиқот омӯзиш ва пажӯҳиши 

ҳаматарафаи хусусиятҳои маъноӣ ва таркиби сохтории оронимҳо  буда, дар 

он алоқамандона ба ин мавқеи калимаҳои аслӣ ва иқтибосӣ дар ташаккули 

онҳо муқаррар карда мешавад. Таҳқиқоти ҳамаҷонибаи мавзуъ ҳалли 

масъалаҳои зеринро дар доираи мавзуи таҳқиқотии мо талаб менамояд.  

– омӯзиши оронимҳо ва мавқеи онҳо дар системаи  воҳидҳои вожагонӣ; 

–  муайян намудани аломатҳои асосии фарқкунандаи оронимҳо; 

– таҳқиқи маъноии оронимҳо ҳамчун гурӯҳи алоҳидаи воҳидҳои 

луғавию  сарфӣ; 

– таҳқиқи оронимҳо  аз ҷиҳати мансубияти забонӣ; 

– муайян намудани оронимҳо ва баъзе вижагиҳои вожагонии онҳо;  

– тавсифи тобишҳои маъноӣ ва алоқамандии оронимҳо бо мавзеъҳо; 

– муайян намудани вижагиҳои сохтории оронимҳо; 

– муайян кардани қолаб ва навъҳои сохтории формантҳои оронимсоз. 

Обектҳои таҳқиқот. Манбаъҳои асосии таҳқиқотро асарҳои адибони 

муосири тоҷикӣ, таърихӣ ва ҷуғрофӣ ташкил додаанд. Дар мадди аввал 

мисолҳо аз асарҳои «Навобод» [1953], «Восеъ» [1979]-и С.Улуғзода; «Занги 

аввал» [1985], «Куллиёт» [1981]-и Сорбон; «Қаҳрамони халқи тоҷик 

Темурмалик» [1978], «Исёни Муқаннаъ» [1978], «Дохунда» [1984], 

«Ёддоштҳо» [2009], «Одина» [2016], «Ғуломон» [2018]-и С.Айнӣ; 

«Достонҳо»-и М. Миршакар [1962]; «Водии муҳаббат» [1982] ва «Замини 

падарон»-и Ю. Акобиров [1986]; «Варта»-и Ф.Муҳаммадиев [1987]; 

«Асарҳои мунтахаб»-и Р.Ҷалил [1988]; «Ҳайҷо»-и Ӯ.Кӯҳзод [2015]; 

«Куллиёт»-и Л. Шералӣ [2001]; «Гардиши девбод»-и А. Самадов [2007]; 

«Ашкҳои Ғашиён»-и К. Қаландар [2007]; «Марги бегуноҳ»-и К.Мирзоев 
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[2012]; «Ғафлатзадагон»-и Б. Фирӯз [2019] ва ғайра ҷамъоварӣ шуда, барои 

пурра кардани номвожаҳои ҷуғрофӣ аз асарҳои «Ҷойҳои тамошобоби 

Тоҷикистон»-и В. Ширкин [1967]; «Зарафшони кӯҳӣ»-и Ҳ. Аброров [1978]; 

«Диёри шоир»-и Р. Ҷӯрабоев [1992]; китоби «Авесто» [2001]; «Ганҷинаи 

табиати вилояти Суғд» [2004]; «Кӯҳистони Зарафшон»-и В. Кабудов ва С. 

Муродов [2009]; «Тоҷикон»-и Б. Ғафуров [2010] ва ғайра ба таври васеъ 

истифода карда шуд. 

Ҳангоми таҳлилу баррасӣ ва шарҳи маъноии вожаҳои оронимӣ як 

қатор фарҳангу луғатҳо, асарҳои таърихӣ ва ҷуғрофӣ, аз ҷумла таълифоти В. 

И. Абаев  «Историко-этимологический  словарь  осетинского языка» [ІІ. 123; 

124; 125; 126], «Узбекско-русский словарь» [ІІ. 144], «Древнотюркский 

словарь» [ІІ. 135], «Энсиклопедияи советии тоҷик» (ЭСТ) (иборат аз 8 ҷилд) 

[153; 154; 155; 156; 157], В. С. Расторгуева, Д. И. Эделман «Этимологический 

словарь иранских языков» [ІІ. 142], «Луғати русӣ-тоҷикӣ» [ІІ. 136], «Ғиёс-ул-

луғот» [ІІ. 132; 133], «Этимологический словарь иранских языков» [ІІ. 158; 

159; 160; 161; 162], «Этимологический словарь тюркских языков» [ІІ. 163], О. 

М. Чунакова «Пехлевийский словарь зороастрийских терминов, мифической 

персонажей и мифологических символов» [ІІ. 151]; «Фарҳанги тафсирии 

забони тоҷикӣ» [ІІ. 145; 146], «Бурҳони қотеъ» [ІІ. 137], «Луғати фурс»-и 

Асадии Тӯсӣ [ІІ. 136], «Фарҳанги номҳои ҷуғрофӣ» [ІІ. 147] истифода 

гардиданд. 

Мавзуи (предмет) таҳқиқот. Оронимҳои забони адабии муосири 

тоҷикӣ. Вижагиҳои маъноӣ ва сохтории оронимҳо дар забони адабии 

муосири тоҷикӣ. 

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Барои расидан ба мақсаду ҳадафҳои 

таҳқиқ мо ба пажуҳиши назарии соҳаи ономастика такя намуда, хулосаҳои 

хешро пешниҳод намудем. Ҳамин тавр, поя ва асоси методологӣ ва 

назариявии диссертатсияи моро назария ва таҳқиқоту дастовардҳои олимони 

маъруфи соҳаи ономастика (номшиносӣ) чун: И. М. Оранский [І. 65], А. В. 
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Суперанская [І. 82; 83], А. З. Розенфелд [І. 72], Э. М. Мурзаев [І. 49; 50; 51], В. 

А. Никонов [І. 61; 62], А. Л. Хромов [І. 100; 101], В. С. Расторгуева [І. 70; 71], 

С. И. Климчитский [І. 40], В. А. Лившитс [І. 42], М. Н. Боголюбов, О. И. 

Смирнова [І. 11], Г. П. Бондарчук [І. 12], В. И. Бушков [І. 13],  С. Сулаймонов 

[І. 78; 79; 80], Ш. Исмоилов [І. 31; 32; 33; 34], Н. Офаридаев [І. 66; 67], С. 

Назарзода [І. 55], Ҷ. Алимӣ [І. 5],   О. Маҳмадҷонов [І. 46; 47], Д. Ҳомидов [І. 

108; 109], С. Абодуллоева [І. 3]  ва дигарон ташкил намудаанд.  

Навгонии илмии таҳқиқот. Диссертатсия аввалин кӯшишест дар 

таҳлили вожагонӣ-дастурии оронимҳо. Навгонии диссертатсияи мазкур дар 

он ифода меёбад, ки бори нахуст оронимҳои забони адабии муосири тоҷикӣ 

(дар асоси асарҳои бадеӣ, таърихӣ ва ҷуғрофӣ) аз нигоҳи маъно, баромад, 

сохтор, формантҳои оронимсоз таҳқиқ гардидаанд. Ҳамчунин, дар 

диссертатсияи мазкур таҳқиқи сохторӣ ва решашиносии оронимҳо анҷом дода 

шудааст. 

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

1. Оронимҳо гурӯҳи махсуси воҳидҳои вожагониро ташкил намуда, дар 

таркиби луғавии забони тоҷикӣ мавқеи махсус доранд. Онҳо бо дигар 

гурӯҳҳои маъноии калимаҳо умумият дошта бошанд ҳам, бо як қатор 

хусусиятҳои худ аз онҳо фарқ карда, гурӯҳи алоҳидаи воҳидҳои вожагониро 

ташкил менамоянд. 

2. Оронимҳо бо ифодаи маънои махсуси ишоратии худ аз дигар гурӯҳи 

калимаҳои таркиби луғавии забон, ки, баръакси оронимҳо, маънои мафҳумӣ 

дошта, ба предмет ва ашёву ҳодиса аз рӯйи аломату хусусият ва моҳияташон 

далолат менамоянд, фарқ карда, як қатор аломатҳои фарқкунанда доранд.  

3. Оронимҳо аз ҷиҳати маъно асосан ба маконҳои мушаххас далолат 

карда, аксаран дар забони зинда ва гуфтугӯйии халқ ба вуҷуд меоянд. Онҳо 

баръакси калимаҳои адабии китобӣ аз обуранг ва эҳсосоти бадеӣ маҳрум 

буда, маъноро ба таври хеле одӣ ифода менамоянд.  
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 4. Оронимҳо аксаран дар забони зинда ва гуфтугӯйии мардум шакл 

гирифта, дар ҳудуди муайян дар байни соҳибзабонон истифода мешаванд. 

Онҳо имкони ба гурӯҳи калимаҳои умумиистеъмол ва сермаъно ворид 

шуданро надоранд. Дар истеъмол низ онҳо дар бештари маврид ба 

хусусиятҳои забони гуфтугӯйӣ соҳиб буда, доираи истеъмоли онҳо дар забон 

ҳамеша маҳдуд аст.  

 5. Оронимҳо унсурҳои вожагонии таърихӣ буда, раванди номгузории 

мавзеъҳои оронимӣ хусусияти табиӣ дорад. Онҳо аз рӯйи аломату хусусият, 

тасаввурот ва ҷаҳонфаҳмии одамон ба маконҳои номгузоришуда ё 

ифодакардаи худ аксаран робитаи зич доранд. Бо назардошти  хусусияташон 

маконҳои оронимӣ аз ҷониби соҳибзабонон ва сокинони ҳамон маҳал 

номгузорӣ мешаванд. Оронимҳо аз рӯйи хусусиятҳои худ ба шароити табиӣ, 

номи парандагону ҳайвонот, одамон ва ғайра алоқаманд мебошанд. 

 6. Оронимҳо ба хусусиятҳои махсуси вожагонӣ соҳиб буда, дар 

ташаккули ин гурӯҳи калимаҳо дар баробари калимаҳои қадимаи форсӣ-

тоҷикӣ, калимаҳои иқтибосӣ, махсусан иқтибосоти туркию муғулӣ ва арабӣ, 

низ нақши фаъол доранд. Калимаҳои аслию иқтибосӣ дар ташаккули 

оронимҳо, асосан, дар шакли омехта ва алоқамандона бо якдигар нақши 

фаъол доранд.  

 7. Аз ҷиҳати сарфӣ оронимҳо дар забони тоҷикӣ ба хусусиятҳои зиёди 

сохторӣ соҳиб буда, гурӯҳҳои сохтории онҳоро чун дигар гурӯҳи калимаҳои 

забон калимаҳои сода, мураккаб ва ибора-ороним ташкил менамоянд. 

Таркиби сарфии оронимҳо низ гуногун буда, дар ташаккули онҳо ба ҷуз 

исмҳо, сифатҳо, шаклҳои феълӣ ва шумораҳо низ иштирок менамоянд.  

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Омӯзиши оронимҳо барои 

муайян кардани анъанаҳои номгузорӣ муҳим мебошад. Пажӯҳиши 

номвожаҳои хос дар забони тоҷикӣ дар заминаи осори адибон имкон медиҳад, 

ки анъана, суннатҳо, тарз, усул, сарчашма ва вижагиҳои номвожаҳо ошкор 

карда шаванд.  



16 

 

 

 

Аҳамияти амалии рисола дар он ифода меёбад, ки бо таҳқиқи ҷанбаҳои 

луғавии оронимҳо, хосатан номи мавзеъҳои таърихӣ, баъзе вижагиҳои луғавӣ 

ва услубии забони адабии тоҷикӣ, қабатҳои луғавии забони тоҷикӣ дақиқ 

карда мешавад ва дар такмили харитаи миллии маъмурӣ, ки оронимҳо дар он 

нақши хоса доранд, мусоидат мекунанд. Дар заминаи таҳқиқ омода сохтани 

лексияҳо аз ономастикаи таърихию муосир, таҷдиди назар дар харитаи 

миллии маъмурию сиёсӣ ва амсоли онҳо имконпазир мегардад. Маводи 

таҳқиқи номвожаҳо дар мураттаб намудани лексияҳо аз курси махсус барои 

ихтисосҳои филологӣ маводи муҳим мебошад. 

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. 

Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. 

Диссертатсия дар мавзуи «Оронимҳои забони адабии муосири тоҷикӣ» (дар 

асоси осори бадеӣ, таърихӣ ва ҷуғрофӣ)» барои дарёфти дараҷаи илмии 

номзади илмҳои филологӣ бо шиносномаи ихтисоси илмии 10.02.01 – Забони 

тоҷикӣ мувофиқат мекунад. 

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Масъалаҳои 

асосии дар диссертатсия таҳқиқшаванда аз ҷониби роҳбари илмӣ тарҳрезӣ  

шудаанд. Муаллифи диссертатсия бо такя ба маводи фаровони осори бадеӣ 

ва луғатномаю донишномаҳо муҳимтарин хусусиятҳои вожагонию маъноӣ ва 

сохторию сарфии оронимҳоро дар забони тоҷикӣ таҳқиқ намуда, таркиби 

вожагонӣ, мансубияти забонӣ, сохтори сарфӣ ва ҳиссианутқии онҳоро 

муайян кардааст. Дар  диссертатсия  ва  мақолаҳои  нашрнамудаи  муаллиф  

натиҷаи  асосии  таҳқиқ инъикос ёфтаанд. 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Мундариҷаи асосии 

диссертатсия дар баромад ва маърузаҳои конфронсҳои сатҳи донишгоҳиву 
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ҷумҳуриявӣ, байналмиллалӣ ва мақолаҳои ҷудогонаи муаллиф, ки дар 

маҷмуа ва маҷаллаҳои гуногуни илмӣ ба табъ расидаанд, инъикос шудааст. 

Мундариҷаи асосии диссертатсия дар баромад ва маърузаҳои 

конфронсҳои сатҳи донишгоҳиву ҷумҳуриявӣ, байналмиллалӣ ва мақолаҳои 

ҷудогонаи муаллиф, ки дар маҷмуа ва маҷаллаҳои гуногуни илмӣ ба табъ 

расидаанд, инъикос шудааст. 

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Хулосаҳои асосии 

диссертатсия дар 9 мақола, аз ҷумла, 4 мақола дар маҷаллаҳои 

тақризшавандаи КОА-и ФР ва КОА-и назди Президенти ҶТ, 5 мақола дар 

маҷмуаҳои гуногуни илмӣ ва «Луғати мухтасари оронимҳои Тоҷикистон»ба 

чоп расидаанд. Диссертатсия дар кафедраи забони адабии муосири тоҷикии 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (31. 08. 2021, суратҷаласаи № 01) муҳокима 

ва ба ҳимоя пешниҳод шудааст. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз феҳристи 

ихтисораҳо, муқаддима, се боб, хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат мебошад. 

Ҳаҷми умумии диссертатсия 169 саҳифаи чопи компютериро ташкил 

медиҳад.  
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БОБИ I. ТАҲЛИЛИ ВОЖАГОНӢ ВА МАЪНОИИ ОРОНИМҲО 

1. 1. Оронимия ҳамчун категорияи лингвистӣ ва зербахши 

топонимия 

Таркиби луғавии забони тоҷикӣ тамоми унсурҳои мавҷудаи вожагонии 

забонро дар як доираи муайян ҷамъ намуда, ба ин васила пойдорӣ ва 

устувории забонро таъмин менамояд. Он, яъне таркиби луғавии забон, дар 

навбати худ аз ҷиҳати маъно, маншаи пайдоиш ва мансубияти услубию 

истеъмолӣ ба гурӯҳҳои мухталиф ҷудо мешавад ва яке аз ин гурӯҳҳои 

истеъмолию маъноии унсурҳои луғавии забонро топонимҳо ташкил 

менамоянд, ки бо ифодаи маънои ба худ хос ва мавқеи нотакрори корбасти 

худ аз дигар гурӯҳҳои вожагонӣ ба куллӣ фарқ мекунанд. Топонимҳо яке аз 

гурӯҳҳои асосии воҳидҳои луғавии забон буда, ҳолатҳои аслии таърихии 

забонро дар худ маҳфуз медоранд ва омӯзишу таҳқиқи онҳо аз бисёр ҷиҳат 

ҷолиби диққатанд. Онҳо ҳамчун маводи арзишманди пайвандгари як давраи 

таърихии забон ба давраи дигар аз бисёр ҷиҳат аҳамияти бузурги илмию 

амалӣ доранд. 

Топонимҳо дар доираи имконоти луғавию дастурии забон ба вуҷуд омада 

бошанд ҳам, бо мазмуну мундариҷа, вижагиҳои хоси маъноӣ, доираи корбаст 

ва шароити таърихии ташаккули худ аз дигар гурӯҳҳои вожагонӣ тафовут 

доранд. Чунонки таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, топонимҳо гурӯҳи калимаҳое 

мебошанд, ки илова бар хусусиятҳои забонӣ, аҳамияти таърихию фарҳангӣ 

ва ҷуғрофиро низ доранд. Маҳз ба туфайли онҳо омӯзиши таърихи ин ё он 

халқияту миллат имкон дода, шароит фароҳам меоранд, ки ин ё он далели 

таърихӣ дуруст муайян карда шавад. Ин ҷиҳати топонимҳо, аз ҷумла 

оронимҳо диққати олимону муҳаққиқон ва таърихнигорону 

мардумшиносонро ба худ ҷалб намуда, боиси пайдоиши афкору назарияҳои 

гуногун ва асару мақолаҳои зиёд дар ин соҳа гардидааст. Нақши оронимҳо 

дар баробари дигар номвожаҳои ҷуғрофӣ, дар муайян намудани ҳудудҳои 

маъмурӣ ва сайри таърихии ин навъи воҳидҳои луғавии забон нақши 

муассиреро дороянд. 
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Топонимика ҳамчун як шохаи илми забоншиносӣ, ки объекти омӯзиши 

он мавзеъҳои ҷуғрофӣ мебошанд, дар шакли имрӯзааш дар заминаи 

забоншиносии умумӣ ба вуҷуд омада, аз бисёр ҷиҳат ба он такя менамояд ва 

табиист, ки афкору назарияҳои аввалин ҳам доир ба ин масъала ба 

муҳаққиқони Русияву Аврупо тааллуқ доранд. Аз ҷумла, Е. М. Черняховская 

ба омӯзиши ин масъала аз нуқтаи назари забоншиносӣ баҳо дода, аҳамияти 

омӯзиши ҷиҳатҳои забонии топонимҳоро дар бозкушоии паҳлӯҳои ҳанӯз 

пурра таҳқиқнашудаи забон, махсусан чунин қайд менамояд: «Таснифоти 

калимасозӣ ва ҳам луғавию маъноӣ зарур аст, чунки аввалӣ баҳри омӯзиши 

калимасозии топонимия имкон медиҳад, дувумӣ бошад, барои кушодани 

ғановати лексикаи халқ, ки унсурҳои алоҳидааш метавонистанд нест шаванд, 

ёрӣ мерасонад. Ҳамчунин, барои таҳқиқи дуруст ва фаҳмиши хубтари 

таърихи халқи муайян мусоидат менамояд» [І. 110,  58-65].  

   Чунон ки олими соҳа Грот Я. К. қайд намудааст: «Номи топографӣ ҳеҷ 

гоҳ тасодуфӣ ва орӣ аз ҳар гуна маънӣ нест. Дар он бештар аз ҳама ё ягон 

аломати мавзеъ, ё вижагиҳои ба худ хоси маҳал, ё ишорае перомуни ба вуқӯъ 

пайвастани мавзеъ ва ниҳоят, ҳолате ки бештар ё камтар барои заковат, ё 

тасаввурот ҷолиб бошад, инъикос мегардад» [І. 19, 61].  

Олими соҳа А. Л. Хромов доир ба пайдоиши номҳои ҷуғрофӣ 

андешаронӣ намуда, қайд менамояд, ки маншаи пайдоиши топонимҳо 

забонҳои алоҳида мебошанд, ки дар асоси қонуниятҳои дохилии онҳо шакл 

гирифта, мавриди истифода қарор мегиранд: «Номҳои ҷуғрофӣ дар заминаи 

маводи ин ё он забон ташаккул меёбанд ва ба қонуну қоидаҳои дохилии 

забони алоҳида мутобиқ мегарданд, хусусиятҳои луғавӣ касб мекунанд. 

Таҷдиди сохтору маънии ибтидоии онҳо марҳалаи интиҳоӣ ва мушкилтар аз 

ҳамаи марҳалаҳои омӯзиш ва таҳқиқи номи ҷуғрофӣ мебошад» [І. 97, 76].  

Забоншинос ва муҳаққиқи риштаи илми номшиносӣ Б. Б. Тӯраев дуруст 

қайд мекунад, ки «Номҳои ҷуғрофӣ ё топонимҳо ҷузъе аз воқеияти зиндагии 

ҳар қавм ва халқияту миллат буда, шоҳид ва баёнгари давраҳои гуногуни 
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ташаккул, таҳаввул ва инкишофу густариши забону фарҳанги минтақаи 

сукунати мардум маҳсуб ёфта, барои омӯзишу таҳқиқи таърихи он ба сифати 

манбаъ ва санади муҳимми таърихӣ хидмат мекунанд» [І. 90, 3-17]. 

Чунонки муҳаққиқ С. Сулаймонов қайд менамоянд: «Маълум аст, ки 

топонимика илм дар бораи номҳои ҷуғрофист, номҳои ҷуғрофӣ бошанд, як 

қисми фонди луғавии забонанд. Асосҳои ин илм дар зимни асарҳои ҷуғрофӣ 

аз қабили мактаби классикии ҷуғрофҳои араб ва луғатҳои ҷуғрофӣ аз қабили 

«Муъҷам-ул-булдон»-и Ёқути Ҳамавӣ ба вуҷуд омадаанд» [І. 80, 22]. 

Агар дуруст назар намоем, илми номшиносии тоҷик нав набуда, он 

реша дар умқи таърихи гузаштаи мо дорад. Бинобар ҳамин муҳаққиқ Б. Б. 

Тӯраев дуруст ишора кардааст, ки: «Илми топонимика як ҷузъе аз илми 

забоншиносии тоҷик буда, таърихи тӯлонӣ дорад. Маводи аввалинро оид ба 

ин илм аз луғату тазкираҳо ва осори таърихиву ҷуғрофӣ пайдо намудан 

мумкин аст. Зеро гузаштагони мо дар асарҳои иншонамудаи худ роҷеъ ба ин 

ё он маҳал сухан ронданӣ шаванд, ҳатман ҷиҳати ҷуғрофии ин ё он маҳалро 

ба тафсил тасвир менамуданд. Бинобар ҳамин маводи топонимҳои қадим 

иборат аз номҳои вилоят, кӯҳҳо (оронимҳо), дарё ва ноҳияҳову шаҳрҳо 

мебошад. Асарҳои ҷуғрофию таърихии мо ба монанди «Ҳудуд-ул-олам», 

«Шаҳристонҳои Эрон», «Форснома»-и Ибни Балхӣ, «Осор-ул-боқия»-и 

Абурайҳони Берунӣ, «Сафарнома»-и Носири Хусрав, «Шоҳнома»-и 

Абулқосим Фирдавсӣ ва ғайра мисоли дақиқи ин гуфтаҳоянд» [І. 90,  5-10]. 

Ҳамин тариқ, топонимҳо гурӯҳи махсуси унсурҳои вожагонии таркиби 

луғавии забонро ташкил намуда, новобаста аз он ки бо дигар гурӯҳи 

калимаҳо маншаи ягонаи ташаккул дошта, дар доираи қоидаҳои дохилии 

забони муайян ба вуҷуд меоянд, бо хусусиятҳои маъноии худ аз онҳо ба 

куллӣ фарқ мекунанд. Онҳо ягона гурӯҳи воҳидҳои забоние мебошанд, ки 

дар баробари вижагиҳои забонӣ аҳамияти бузурги таърихию фарҳангӣ 

доранд ва ҳамчунин, муайянкунандаи асосии ҳудудҳои сиёсию маъмурӣ дар 

ҳама давру замонҳо мебошанд. 
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Топонимшиносон, аз ҷумла А. Л. Хромов [І. 100], Ҷ. Алимӣ [І. 5], Р. Х. 

Додихудоев [І. 25], Ш. Исмоилов [І. 35], О. О. Маҳмадҷонов [І. 47], Э. М. 

Мурзаев [І. 49], А. М. Насриддиншоев [І. 57], В. А. Никонов [І. 61], Б. Б. 

Тӯраев [І. 91], Д. Р. Ҳомидов [І. 108] ва чанде дигарон номҳои ҷуғрофиро аз 

нигоҳи мавзеъҳои номгузорӣ ба чунин гурӯҳҳо ҷудо намудаанд:  

 1) ойконимҳо – номи нуқтаҳои маскунӣ: шаҳр, деҳа, шаҳрак, музофот, 

кент (аз суғ. <Kanδ =>; Kant=> Kantə => Kənt). 

2) гидронимҳо – номи дарёҳо, шохобу наҳрҳо, рӯдҳо, чашмаҳо, ҳавзҳо, 

баҳрҳо, уқёнусҳо, каналҳо, обанборҳо, чоҳу корезҳо, наҳру ҷӯйҳо, яъне 

мавзеи ҷуғрофии марбут ба об; 

3) этнонимҳо – номи гурӯҳҳои этникӣ, қабилаҳо, қавмҳо, тоифаҳо, 

халқҳо, халқиятҳо, миллиятҳо ва тамаддунҳову миллатҳо;  

4) антропонимҳо – ному насаб, тахаллус ва лақаби одамҳо; 

5) оронимҳо – номи унсурҳои сатҳизаминӣ ва навъҳои онҳоро тасниф 

намуда, масъалаи ҷудогонаи топонимия будани онҳоро нишон додаанд, ки ин 

равиши кор қобили қабул буда, мо такя ба назарияҳои фавқуззикр намуда, ин 

ҷо шарҳи оронимҳоро муфассалан дар ин бахши рисола зарур ва ҳатмӣ 

медонем. 

«Ороним (аз юнонии ὄρος кӯҳ –ὄνομα ном) номҳои хоси ҳамаи қисмҳои 

сатҳизаминии релеф: баландӣ (кӯҳ, қаторкӯҳ, сахра, шах, теппа, тал) ва 

чуқурӣ, пастӣ (жарф, ҷарӣ, хамӣ, пастхамӣ, дара, нишебӣ)-ро меомӯзад» [І. 

147, 21]. Чунончи: Асёбдара дурусташ Осиёбдара «дараи осиёбдор», «дарае, 

ки дар он ҷо осиёб воқеъ аст» [І. 147, 21],  Амондара «аз амон осоиш, эминӣ, 

бехавфӣ + дара, водии воқеъ дар байни ду кӯҳ ё силсилаи кӯҳҳо: дараи 

бехавфу хатар, дараи орому осоиш» [І. 147, 15], Ғарабдара «аз ғараб+дара; 

Найдара» [І. 147, 51], Ғалакдара «шакли дигари Ғӯлакдара; аз ғӯлак 

камонғӯлак + дара; дараи хамдор (мисли камонғӯлак)» [І. 147, 51], Галадашт 

«аз галла+дашт; 1. «маконе, ки дашти фаровон дорад»; 2. «дашти рама» [І. 
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147, 46], Карсанг «санги бузург, харсанг» [147, 79], Каттатеппа «аз 

катта+теппа, пуштакӯҳ» [І. 147, 79], Тоғмай «теғакӯҳ, кӯҳтеппа» [І. 147, 143]. 

I. 1. 1. Оронимҳо ва ҷойгоҳи онҳо дар байни дигар гурӯҳҳои 

вожагонӣ  

Оронимҳо ҳамчун гурӯҳи махсуси таркиби луғавии забон дорои 

вижагиҳои алоҳида бошанд ҳам, ҳамзамон бо дигар гурӯҳҳои вожагонӣ 

умумиятҳои зиёдро моликанд. Онҳо ба монанди дигар гурӯҳи калимаҳои 

забон аслӣ ва иқтибосӣ мешаванд. Аз миқдори муайяни овозҳо таркиб 

меёбанд, задаи ягона доранд, мансубияти ҳиссаинутқӣ доранд ва ба маънои 

муайян далолат менамоянд. Масалан, калимаи одии санг ва оронимҳои 

Сафедсанг [safedsang] Safedsang – макони санги сафед», Кабудсанг «санги 

кабуд», Сангдара [sanqdara] – дараи серсанг», Сангзор [sanqzor] «макони 

серсанг», Сангистон [sanqiston] «макони серсанг», «ҷойи серсанг», Сангтӯда 

[sanqtyda] «ғарами санг», «тӯдаи санг» ва ғайра умумияти ин гурӯҳи воҳидҳои 

вожагониро хеле хуб инъикос менамоянд. 

Сафедсанглох қад-қадди дарёчаи шӯхи кӯҳӣ, ки аз қуллаҳои кӯҳи 

Кавгон сар шуда, аз байни Ғашиёну Хуф гузашта ба деҳаҳои Ғармов 

мефаромад, ҷойгир буд [ІІІ. 179, 284]. Ин ҳамон колхозчии хоболуде буд, ки 

дар Сангдара «колхозчиёни Вахш соли дароз аз киштзор намебароянд» гуфта 

хавф мебурд [ІІІ. 192, 382]. Дар ин шаҳр дар манзиле, ки ба ифтихори Темур 

Султон (писари Шайбонихон) бунёд шуда буд, таваққуф намуда, аз он манзил 

ба кӯҳи Санггардак равон шудем [ІІІ. 195, 13]. 

Оронимҳо дар баробари соҳиб будан ба аломатҳои муштарак бо 

калимаҳои дигари забон, инчунин, дар муқоиса бо дигар воҳидҳои луғавии 

забон вижагиҳои фарқкунандаеро низ соҳибанд, ки ба воситаи ин аломатҳо аз 

дигар гурӯҳи воҳидҳои вожагонӣ – калимаҳои умумистеъмол, адабӣ, 

гуфтугӯйӣ, калимаҳои сермаъно ва якмаъно-истилоҳот фарқ мекунанд.  

Чунон ки маълум аст, калимаҳо дорои ду ҷиҳати муҳим – қиёфаи овозӣ 

ва маъно мебошанд.  Маъно ченаки асосии шинохти калима буда, дар 
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шаклҳои гуногун зоҳир мешавад: «Маъноҳои калимаҳо низ як хел набуда, ба 

навъҳои гуногун ҷудо мешаванд, ки муҳимтарини онҳо маънои мафҳумӣ, 

ишоратӣ, модалӣ ва эҳсосотӣ мебошанд. Маҳз дар доираи ана ҳамин гурӯҳҳои 

маъноӣ онҳо аз якдигар фарқ мекунанд»  [І.  48, 26].  

Оронимҳо ҳамчун гурӯҳи алоҳидаи воҳидҳои вожагонӣ аз дигар 

гурӯҳҳои истеъмолии калимаҳо ҳам ба таври умумӣ ва ҳам дар алоҳидагӣ 

фарқ дошта, дорои як қатор аломатҳои хосанд.  

Фарқи оронимҳо аз калимаҳои адабии китобӣ. Маълум гардид, ки 

оронимҳо аз калимаҳои адабӣ ва калимаҳои умумиистеъмол бо якчанд 

аломату хусусиятҳояшон фарқ мекунанд: 

а) Фарқияти оронимҳо аз калимаҳои адабии китобӣ, пеш аз ҳама, дар 

навъи ифодаи маънои онҳо зоҳир мегардад. Калимаҳои адабии китобӣ чун 

дигар гурӯҳи калимаҳои забон маънои мафҳумӣ дошта, ба мафҳуми ашёву 

ҳодиса ва аломату ҳаракати муайян далолат менамоянд. Масалан: носих 

«лағвкунанда, бекоркунанда (-и ҳукми собиқ), бекоркунандаи ҳуҷҷати 

пештара; 2. нусхабардор, нависанда, котиб» [ІІ. 145, 945]; мурво «дуои хайр, 

фоли нек» [ІІ. 145, 847]; вопасин «охирин, хотимавӣ» [ІІ. 145, 296]; норван 

«сада, гуҷум» [ІІ. 145, 945]; ёдкард «ёд, зикр, ном бурдан, хотира» [ІІ. 145, 

511], мағмум «ғамнок, андӯҳгин» [ІІ. 145, 731] ва ғайра.  

Вале оронимҳо бошанд, маънои ишоратӣ дошта, ба макони хос далолат 

менамоянд. Баробари ба забон овардани онҳо дар мафкураи инсон на 

мафҳуми ашёву ҳодиса бо аломату хусусиятҳояш, балки маконе пеши назар 

меояд, ки тавассути калимаи оронимӣ ба он ишора шудааст. Мисол: кӯҳтали 

Роҳатӣ, кӯҳтали Нилкон, кӯтали «Боғи Мир», хаму пуштаҳои Девлох, 

дараи Ниҳон.  

Он рӯз аз кӯҳтали деҳаи Роҳатӣ нишеб шудани ин корвонакиҳоро 

одамон аз деҳаи Нилкон мушоҳида намуданд [ІІІ. 182, 132]. Муаллим 

кӯҳтали деҳаи Роҳатиро боло мешуданд, банда кӯҳтали деҳаи Нилконро 

[ІІІ. 182, 135]. Кабир шабона аз мазори Хӯҷа Балҷувон баромада, аз болои 
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кӯтали «Боғи Мир» гузашта, дидбонҳои Восеъро фирефта, бо пайраҳаи 

гумноми кӯҳӣ бар роҳи калони Кангурт сарозер шуда, зиёда аз даҳ фарсанг 

масофаро якзайл асп давонда, тай карда буд [ІІІ. 193 312]. Мӯйсафеди 

барзангӣ алафи хаму пуштаҳои Девлоха чунон пасту покиза даравидааст, ки 

ҳисобаш гум [ІІІ. 165, 22].  

б) Калимаҳои адабию китобӣ бо обуранги хосу нотакрор ва бадеии худ 

аз оронимҳо, фарқ мекунанд. Дар онҳо санъату образҳои гуногуни бадеӣ ба 

мушоҳида мерасанд, ки тавассути онҳо маънои ин гурӯҳ калимаҳо ҷаззобу 

муассир ва ифоданок мешаванд ва дар шакли бевоситаю бавосита ба мафҳум 

далолат менамоянд. Масалан: ёхтан «берун кашидан, теғро аз ғилоф 

баровардан» [ІІ. 145, 514]; дилангез «дилкаш, матлуб, марғуб» [ІІ. 145, 467]; 

жағора «ғоза, сурхӣ, ки ба рӯй мемоланд» [ІІ. 145, 515]; жарф «чуқур, амиқ; 

бузург, васеъ, паҳн» [ІІІ. 145, 516]; мағлата «сухане ё суоле ва ё ҷавобе, ки 

касро ба ғалат ва иштибоҳ меандозад» [ІІ. 145, 731].  

Баръакси калимаҳои адабию китобӣ, оронимҳо аз санъату образҳои 

бадеӣ ва ҷаззобияту муассирӣ маҳрум буда, маъноро ба таври хушку холӣ бе 

ягон обуранги иловагӣ ифода намуда, бевосита ба маъно ишорат менамоянд 

ва бештар ба сифат ва шаклу аломати макону мавзеъ далолат мекунанд, 

шаклҳои мухталифи феълӣ доранд. Мисол: баландии даҳани Ғува, 

баландии Зератут, ёбони Қо-қо, тали Шунг, шахи Гаҳвора, кӯтали 

Оҳангарон, тали Хирманҷо ва ғайра. 

Ин баландиро даҳани Ғува меноманд [ІІІ. 179, 285]. Дар кӯҳҳо, дар 

баландии Зератут барф меборид [ІІІ. 179, 325]. Боғ ва киштзори бобоям дар 

охиртари ёбони Қо-қо буд [ІІІ. 170, 33]. Вай ба болои тали Шунг, ки боғи 

Восеъ дар пои он воқеъ буд, баромада, соате нишаст [ІІІ. 193,  201]. Фақат 

Ҳаким вақти маҷлисро фаҳмида, пушти шахи Гаҳвора гузашта, бо кӯтали 

Оҳангарон давр гашта омад [ІІІ. 188, 191]. Ҳасан-саркор ҳар пагоҳӣ ба тали 

Хирманҷо баромада якояк ҳар як узви бригадаашро ном гирифта фарёд 

мекард [ІІІ. 175, 46].  
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в) Калимаҳои адабию китобӣ вобаста ба матлаб, илова бар маънои 

аслӣ, боз метавонанд ба маъноҳои иловагӣ ё маҷозӣ ва ба ин васила дар 

мураттаб шудани нутқи пуробурангу ҷаззоб иштирок намоянд. Мисол: гол 

«гурезиш, гурехтан; овози баланд» [ІІ. 145, 344]; кӯҳлӣ «сурмаранг, сиёҳтоб» 

[ІІ. 145, 637]; мағфур «авфкарда, бахшидашуда; марҳум, вафоткарда» [ІІ. 

145, 732]; асғар «хурдтар, майдатар» [ІІ. 145, 83]; асаба «асаб; хешовандони 

мардина аз тарафи падар; фарзандони писарӣ»; [ІІ. 145, 82]; бир «барқ, 

соиқа» [ІІ. 145, 205]; бӯъд «дурӣ, фосила, андоза» [ІІ. 145, 254].    

Оронимҳо танҳо ба як маъно далолат карда, аз доштани маъноҳои 

иловагӣ маҳруманд. Онҳо наметавонанд маънои иловагӣ ё маҷозӣ касб 

намуда, дар нутқ саҳм гузоранд. Ин гурӯҳ калимаҳо вобастаи як маънои 

марбути мавзеи муайян буда, доираи маҳдуди истеъмол доранд. Мисол: кӯҳи 

Лаъл, кӯҳи Сандуқ, кӯҳи Ҷилонтоқ, сойи Ҷизмон. 

– Аввал гуфтед, ки аз бетон, сонӣ гуфтед, ки аз гили Лангар (чунки 

Карпов он ҷо хона сохтааст!), имрӯз мегӯед, ки аз гили Сафедоб, пагоҳ 

меоед, ки аз гарди кӯҳи Лаъл сарбанд созем, ҳамин тавр?! [ІІІ. 174, 541]. Ва 

акнун дам ба дам гоҳ дар болои кӯҳи Саандуқ ва гоҳ дар болои кӯҳи Нор 

барқ чашмак зада, раъд гумбуррас мекарду шамолу борон шиддат мегирифт 

[ІІІ. 174, 517]. Даста ба кӯҳпоя расида буд, ки Иброҳим беҷо набудани 

шубҳаҳои худро донист ва ба кӯҳи Ҷилонтоқ нигоҳ карда бадар канд ва дар 

он ҷо 12 рӯз пинҳон монда, боз як аспи худро хӯрд [ІІІ. 169, 380]. Ду нафар 

чӯпонписароне, ки моли мардумро бонӣ мекарданд, як бараи дар сойи 

Ҷизмон аз рамаи колхоз ҷудо шуда ба рамаашон даромадаро дар чарогоҳ 

кушта кабоб карда мехӯранд [ІІІ. 175, 121]. 

Тафовути оронимҳо ва калимаҳои умумиистеъмол  

Калимаҳои умумиистеъмол ва оронимҳо сарфи назар аз гуногунии 

доираи истеъмол ва мавқеи корбасташон, гурӯҳи воҳидҳои вожагониро 

ташкил намуда, умумиятҳои зиёдеро соҳибанд. Онҳо қисмати асосии таркиби 

луғавии забони тоҷикиро ташкил намуда, бо як қатор хусусиятҳои худ аз 
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якдигар фарқ мекунанд. Ин гурӯҳи калимаҳои таркиби луғавии забон 

таносубан бо оронимҳо дорои якчанд аломатҳои фарқкунанда мебошанд:  

1) Калимаҳои умумиистеъмол доираи васеи истеъмол дошта, дар 

тамоми қабатҳои услубии забон фаъолона иштирок мекунанд ва мавриди 

корбурди васеъ қарор доранд. Онҳо бо мафҳуму маъноҳои ифодакардаи худ 

ҳамчун васила ё пули иртиботӣ дар байни дигар гурӯҳҳои истеъмолии 

калимаҳо хизмат менамоянд. Мисол: замин, ҷаҳон, дарахт, осмон, санг, об, 

оташ, офтоб, ситора.  

 Оронимҳо баръакс, хусусияти маҳаллӣ ё лаҳҷавӣ дошта, дар миқёси 

муайян ба кор бурда мешаванд. Онҳо калимаҳои вобасташудаи маҳал ва 

макони муайян ба ҳисоб рафта, онҳо ба макони мушаххас далолат намуда, 

ҳам аз ҷиҳати пайдоиш ва ҳам аз нигоҳи пойдорӣ вобастаи макон мебошанд. 

Баръакси калимаҳои умумистиеъмол, ин гурӯҳ калимаҳо хусусияти 

умумиистеъмолӣ ва оммафаҳмӣ надоранд. Оронимҳо барои доираи муайяни 

одамоне фаҳмоанд, ки дар ҳамон маҳал зиндагӣ менамоянд. Ҳамчунин, 

оронимҳо чун дигар топонимҳо бо гузашти замонҳо маънояшон барои 

наслҳои баъдина номафҳум мешаванд, мисли он топонимҳои қадимае, ки 

имрӯз дар минтақаҳои ҷумҳурӣ ва дигар марзҳои таърихии тоҷикон ва 

эронинажодон мавҷуданд. Масалан: Беғар, Зоғар, Сиёма (Варзоб), Спинғар 

(Афғонистон), Лоғар, Шоуғар, Муннағар (Яғноб) ва ғайра. Шояд онҳо бо 

мурури замон бо сабабҳои муайян дар доираи васеътар корбаст шаванд. Дар 

ин маврид ҳам онҳо ба мафҳуми макони дар доираи он маҳдудшуда далолат 

менамоянд ва ба шарҳу тафсир ниёз доранд. Мисол: чӯли Тикай, чӯли 

Қизил, чӯли Қаршӣ, Мирзочӯл, шахи Лагаргиф. 

Нишонаи хун рафта-рафта дар чӯли Тикай ба пеши молхонаи холӣ 

расида истод [ІІІ. 172, 80]. Ин оҳу фиғонҳое, ки аз домани чӯли Қизил 

мебарояд, аз Қаршӣ ҷавоб меёбад [ІІІ. 172, 108]. Бо вуҷуди ин ба боди 

биёбони стансияи Қизилтеппа, ки дар доманаи қир буда, ба чӯли Қаршӣ ва 

Малик мепайваст, тоқат оварда намешуд [ІІІ. 172, 205]. Мулло Мурод ва 
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ҳамсараш – Моҳинав дар гурӯҳе, ки монанди инҳо ҳама табъид гашта буданд, 

гоҳ пиёдаву гоҳ савора то ба биёбони Мирзочӯл расидан ду кӯдаки 

бегуноҳашонро, ки яке панҷсолаву дигаре дусола буд, талаф доданд [ІІІ. 175, 

34]. Обраҳаи шахи Лагаргиф нимкора монд [ІІІ. 191, 281].  

 2) Калимаҳои умумиистеъмол дар тамоми услубҳои забон мунтазам ба 

кор мераванд ва барои ҳама фаҳмо мебошанд. Онҳо ҳазорсолаҳо боз дар 

забони зиндаи халқ вуҷуд доранд.  

 Оронимҳо ҳамчун гурӯҳи алоҳидаи воҳидҳои вожагонӣ аз бисёр ҷиҳат 

бо калимаҳои гуфтугӯйӣ ва лаҳҷавӣ умумият доранд. Онҳо ба мисли ин гурӯҳ 

калимаҳо колорит ва обуранги маҳаллӣ доранд. Оммафаҳм нестанд. Мисол: 

Яланг (замин), Ғувдара, Валингдара, Съфеддара, Сърхдара ва ғайра.  

 Қариб тамоми бому ҳавлиҳои деҳа ба пушти худ ба кӯҳ такя карда, рӯ 

ба офтобшинам нигариста буданд дар самти офтобшинам – парча-парча боғу 

заминҳои рӯйидарича, баъд Яланг ном замини фарохи колхоз, баъд 

теппазорҳо сар мешуданду сонӣ даштҳои васеъ то ба хатти уфуқ доман паҳн 

карда буданд [ІІІ. 175, 70].  

 Яланг вожаи гуфтугӯи буда, чунин маъно дорад: «Замини кушоди холӣ 

аз иморат ва кишт» [ІІ. 146, 689]. 

Ғувдара дар наздикии Тагов буд. Соли 1936 дар ин ҷо 5 хоҷагӣ зиндагӣ 

мекард [ІІІ. 179,41].  

Вожаи Ғувдара аз ғув «садо» ва дара «мавзеи воқеъ дар байни ду кӯҳ ё 

силсилаи кӯҳҳо» шакл гирифта, аз нигоҳи сохт мураккаб аст. Ин спелеоним 

дорои маънои дараи садодор аст.  

Валингдара – номи мавзеи хушманзарест, дар шимоли деҳаи Порвори 

вилояти Хатлон. Оид ба вожаи Валингдара муҳаққиқ Нурхон Гадоев чунин 

андеша дорад: «Вожаи мазкур аз се ҳисса ташкил ёфтааст: Вал-инг-дара. 

Ҳиссаи якум «вал» аз калимаи тақлидӣ овозии валас кардан ё вал-вал 

кардан, ки маънои дурахшиданро дорад, гирифта шудааст. Пасванди -инг 

макони фаровони чизеро далолат мекунад, мисли топоними Пушинг – 
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маконест фаровони пуш он ҷост. Ҷузъи сеюм – дара дар гӯйиши мардуми 

маҳаллӣ обраҳаро мегӯянд. Дар баъзе топонимҳои дигар аз қабили Дараи ов 

(об), Дараи бед пеш аз муайянкунанда меоянд. Аз ин ҷо ба чунин хулоса 

омадан мумкин аст, ки маънои номи ин макон – Валингдара – дараи хушбоду 

ҳаво будааст, ки баъди боридани борон дар назари кас медурахшидааст» [І. 

15, 62]. 

Съфеддара – дара дар минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. Спелеоними Съфеддара шакли тағйиёфтаи лаҳҷавии Сафеддара 

буда, маънои дараи хоки сафеддоштаро ифода мекунад.   

Сърхдара – дара дар минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. Ин вожа аз сифату исм, яъне аз ҷузъҳои сурх – ранг ва дара – 

мавзеест дар байни ду кӯҳ шакл гирифтааст ва шакли тағйирёфтаи лаҳҷавии 

Сърхдара аст, ки маънои пурраи он «дараи сурххок» аст. 

 3) Бештари гурӯҳҳои истеъмолии калимаҳо, ки маънои мафҳумӣ 

доранд, вожаҳои ҳаммаъно (синоним), зидмаъно (антоним) ва ҳамовоз 

(омоним) доранд ва ё хусусияти сермаънои касб намуда, ба маъноҳои гуногун 

ба кор бурда мешаванд. Ин хусусиятҳо, пеш аз ҳама, ба калимаҳои 

умумиистеъмол марбут аст.  

Оронимҳо, азбаски маънои ишоратӣ доранд, дар доираи маҳдуд ва 

маъмулан доираи маҳдуди одамони маҳалли муайян ба кор бурда мешаванд, 

аксаран аз доштани муродифу калимаҳои зидмаъно ва ҳамовоз маҳруманд. 

Онҳо ҳеҷ гоҳ наметавонанд хусусияти сермаъноӣ касб намоянд. Онҳо 

метавонанд, муодилҳои аслию иқтибосӣ дошта бошанд, дар ду гуна (вариант) 

мушоҳида шаванд, аммо муродиф надоранд ва бо калимаҳои дигар ҳаммаъно, 

зидмаъно ва ҳамшакл буда наметавонанд, ки оид ба ин масъала забоншиносон 

фикру ақидаҳои гуногун доранд. 

Масалан, топонимшинос Д. Ҳомидов чунин ақида дорад, ки: 

«Номвожаҳои ҷуғрофии ба мавзеъҳои об иртиботдошта, яъне гидронимҳо 

низ дар сарчашмаҳои хаттӣ бо шаклҳои гуногуну калимаҳои мухталиф зикр 
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ёфтаанд, ки онҳоро аз рӯйи ифодаи шакл ва мазмун метавон муродифоти 

луғавии гидронимҳо ном бурд. Дар силсилаи муродифҳо, одатан, калимаҳо 

бо яке аз маъноҳои луғавии худ бо ҳам алоқаманд шуда, бо арзишҳои хосаи 

худ аз ҳам тафовут доранд. Ба ин сабаб аст, ки дар ин ё он силсилаи 

муродифӣ калимаҳои зиёди бо доираи истеъмол ва рангубори ҳиссии худ аз 

ҳам фарқкунанда гирд омаданд. Инро дар силсилаҳои Аму – Окс – Ҷайҳун – 

Аму, Вахш – Охшо – Оахшо – Оксус-Оксиус, Сир – Рокс –Сайҳун, 

Қашқадарё – Кешрӯд – Кашафрӯд, Оқсу – Осрӯд – Сафедоб ва монанди инҳо 

мушоҳида кардан мумкин аст» [І. 109, 33].  

Аммо забоншинос Ҳ. Маҷидов оид ба ин масъала фикру ақидаи дигар 

дорад. Ӯ ишора мекунад, ки: «Маънои луғавӣ, ки ҳамчун маънои ишоратӣ 

маъруф аст, шайъ, ё ҳодисаро зикр мекунад, ё ин ки онро фақат номбар 

мекунад. Дуруст аст, ки номбаркунӣ хусусияти ҳама гуна калимаҳои забон 

аст. Аз ҷумла, калимаҳои ифодакунандаи маъноҳои мафҳумӣ, эҳсосотӣ ва 

модалӣ ҳам хосияти номбаркунӣ доранд, мафҳумро, эҳсосотро ё ин ки 

майлҳои мухталифи иродавиро номбар мекунанд. Чунончи бо калимаҳои 

Варзоб, Регар, Помир, Ому, Самарқанд, Вахш фақат ном ифода мешавад. 

Чунин калимаҳо дар забони имрӯзаи тоҷикӣ маъноҳои дигар надоранд ва 

танҳо ҳамчун воситаи ишорат – ном ба кор мераванд. Аз он ки бисёре аз онҳо 

як вақтҳо маънои мафҳумӣ доштанд, ё ки он маъноҳоро имрӯз ҳам барқарор 

кардан мумкин аст, масъала ранги дигар намегирад. Дар забони имрӯзаи 

тоҷик онҳо ба ҷуз номбаркунӣ вазифаи дигар надоранд» [І. 48, 28]. 

Муҳаққиқи дигари тоҷик М. С. Имомзода вобаста ба хусусияти 

ишоратӣ доштани номҳои хос чунин қайд менамояд: «Аксари муҳаққиқон 

бар он ақидаанд, ки ном маънои луғавӣ надорад. Ин назария комилан дуруст 

аст, зеро ба ҳар чиз ва ҳодисаву воқеа ба он хотир ном мегузоранд, ки инсон 

онҳоро аз ҳамдигар фарқ карда тавонад. Дар ин маврид баъзан номҳое пайдо 

мешаванд, ки умуман маънои луғавӣ надоранд. Аз нигоҳи муҳаққиқони 

маъношинос ном танҳо ба маъно ишора мекунад, ки мо онро дар номҳои 
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тоҷикии одамон ва номи маҳалҳою мавзеъҳои гуногун мушоҳида карда 

метавонем» [І. 30, 5].  

Ҳамин тариқ оронимҳо низ ҳамчун яке аз гурӯҳҳои исмҳои хос, ки 

хусусияти ишоратӣ доранд, мисли калимаҳои Варзоб, Регар, Помир, Ому, 

Самарқанд ва Вахш ба мавзеъ ва макони муайян далолат карда, яке аз 

зергурӯҳҳои исмҳои маънои ишоратидоштаро ташкил менамоянд. 

Аммо ин нуктаро ҳам бояд таъкид намуд, ки топонимҳо дар маҷмуъ 

воҳидҳои луғавии забон буда, дорои маънои луғавӣ ҳастанд ва номҳо танҳо 

хусусияти ишоратӣ надоранд, онҳо нахуст маънои луғавӣ доранд. Барои 

дарёфти маънои оронимҳо донистани илми решашиносии таърихӣ 

(этимология) ва чанд забони қадимаю як ё ду забони аврупоӣ лозим аст. Ҳеҷ 

номе орӣ аз маъно нест. 

Оронимҳо дорои маънои муайян буда, дар худ асрори ҳазорсолаҳоро 

ҳифз карда омадаанд. Танҳо муҳаққиқони мӯшикоф метавонанд дар кори 

маъниёбии топонимҳо дастболо шаванд.   

I. 1. 2. Навъҳои оронимҳо  

Яке аз манбаи муҳим дар таърихи қавмҳову халқиятҳо ва миллатҳо дар 

баробари осори хаттӣ топонимҳо, ба вижа номҳои кӯҳҳо, дараҳо, теппаҳо, 

жарфҳо, хамиҳо ва ҳама номҳои вобаста ба кӯҳҳо (оронимия) маҳсуб 

мешавад. Оронимҳо маводи арзишмандеро дар бахши луғати давраҳои 

гуногуни рушди забонҳои сарзаминҳои таърихии будубоши сокинони ҳар 

марзу бум ба мерос овардаанд.  

Оронимҳо яке аз қабатҳои таркиби луғавии забон ва яке аз зергурӯҳҳои 

топонимия маҳсуб ёфта, доир ба сатҳи релефии ин ё он мавзеъ ва номи онҳо, 

пайдоишу ба тағйироту таҳаввулот гирифтор шудани онҳо маълумот 

медиҳад. Зимни сатҳи релефӣ пастиву баландӣ, таллу теппа, адиру 

даштҳо, дараву сойҳо, кӯҳу кӯталҳо, қаторкӯҳу теғаи кӯҳҳо, сахраҳо, 

шах, фарозу ағбаҳо, нишеманҳои кӯҳҳо, варта, зовҳо, водиҳою қиру 

қуллаҳо, жарфҳо ва монанди инҳо фаҳмида мешавад. 
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Омӯзиш ва таҳлили оронимҳо дар таҳқиқи иддае аз муҳаққиқон анҷом 

пазируфта, онҳо дар заминаи маводи топонимӣ муайян карда шудаанд.  

Номи кӯҳҳо. Кӯҳ калимаи тоҷикӣ буда, тӯдаи баландии сангдор аст, ки 

дар ҳолати табиӣ пайдо шудааст. Калимаи кӯҳ дар «Фарҳанги тафсирии 

забони тоҷикӣ» ба маъниҳои «барҷастагии табиии бузургу баланд дар рӯйи 

замин, ки аз сангу хок ба вуҷуд омадааст, ҷабал» зикр шудааст [ІІ. 145, 645]. 

Кӯҳ – калимаи хеле қадимаи тоҷикӣ буда, дар забонҳои эронии қадиму 

миёна дар шаклҳои зер корбурд дошт: у.э.* kaufa - >ф.қ. kaufa- кӯҳ, 

(ҳ.а.*keгp-) [Pokorny, 1959. – С. 591], ориёии kaг-ph-,ав. kaofa-кӯҳ > ф.м. kof, 

ф.кл. koh, ф.муос. kгh, тоҷ. kиоh [І. 71, 137-138]. Инкишофи васеътари 

таърихии он бо назардошти воситаи топонимсози таърихӣ буданаш чунин 

тасвир шудааст: у.э.* kaufa- кӯҳ (аз ҳ.а.*keг- қадшавӣ, қад кардан, хамидагӣ 

[Pokorny, 1959. – С. 558], бо унсури иловагӣ дар ҳ.а.* keг-p, ҳ.қ. қира-ғор, 

чоҳ, дар забонҳои эронӣ аз ҳамон реша бо ҳ.а.*ph-; ав. kaofa-кӯҳ [Kent,1953. – 

С. 178], гssakaufa – топоним (аз сарчашмаҳои эламӣ), айнан, кӯҳи Шутур 

[Hinz,1975. – С. 247], мид. * kaufa-кӯҳ дар калимаи мураккаби dasakaufa- 

топоним (аз сарчашмаҳои эламӣ), айнан, даҳ кӯҳ дошта [Hinz,1975. – С. 84]. 

Дар «Луғати этимологии забонҳои эронӣ» вожаи «кӯҳ» чунин шарҳ дода 

шудааст: «gari – «кӯҳ, теппа; харсанг, шах» – аз ориёии *gari-, *gri-, ҳиндии 

қадим. girí кӯҳ, теппа, баландӣ». Ба ҳиндуаврупоии *gwr-i-, *gweri –аз решаи 

*gwer-, *gwor рафта мерасад, бо инкишофи минбаъдаи маъноҳои кӯҳ «кӯҳҳои 

серҷангал; ҷангали пушта; ҷангал, дарахтон», албании миёна gur «шах, санг» 

(<*gweri-) yлит. giria, giré «лес» слав. *gora, рус. кӯҳ» [Рок.IEW, 477-478; Fr. 

LEWI, 153; Фасмер I, 438; ЭССЯ – 7, 29-31; Mh. EWA – 7, 487]. [ІІ. 140, 191]. 

Аз рӯйи таҳқиқоти муҳаққиқон С. И. Климчитский [І. 40], П. Б. Луре [І. 

43], О. И. Смирнова [І. 77], А. Л. Хромов [І. 100], В. С. Расторгуева, Д. 

Эделман [ІІ. 140] ва дигарон вожаи «кӯҳ» бо унсури қадимаи эронии шарқӣ 

«аr», «аrа» – кӯҳ, ки дар забонҳои эронии ғарбӣ, бо унсури қадимаи 

умумиэронии «gara», (рус. <gоra) боқӣ мондааст, ифода гардидааст.   
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Муаллифи «Ҳудуд-ул-олам» вожаи кӯҳро чунин шарҳ додааст: 

«Ниҳоди кӯҳ дар ду зарб аст: яке кӯҳи аслӣ аст, ки аз ноҳияте биравад ба 

ноҳияте дигар, ҷое борик гардад ва ҷое ситабр, ҷое рост ва ҷое каж, то он ҷо, 

ки бибурад, онро амуди кӯҳ хонанд. Дигар шохаҳои кӯҳ аст, ки аз амуди кӯҳ 

баргирад ва ҳамеравад ҳамчунон, то он ҷо, ки бибурад ва онро шохи кӯҳ 

хонанд, чун дарахте, ки ӯро шохаҳои бисёр бошад. Ва бошад, ки он шохро низ 

шох бувад, мисли кӯҳ, ҳамчунин аст. Ва ҳар кӯҳе, ки амуди вай андар миёни 

шаҳрҳо ва рустоҳо гузарад, онро шохҳои бисёр бувад ва ҳар чӣ андар миёни 

биёбон ва лаби дарё ва лаби рӯд гузарад, онро шох андак бошад. Ва аммо 

амудҳои кӯҳ бештарин ба якдигар пайвастааст» [ІІ. 150, 19]. 

Мо дар ин бахши рисолаи худ, бо такя бо назарияҳои муҳаққиқони 

пешқадами соҳа оронимҳо ва спелеонимҳоро ба антропооронимҳо, 

зоооронимҳо, фитооронимҳо, этнооронимҳо ҷудо намуда, тибқи ҳамин 

тақсимот оронимҳои мазкурро таҳлил менамоем. 

а) кӯҳ-антропоороним: кӯҳи Фарҳод, кӯҳи Фарҳоду Ширин, кӯҳи 

Ғозималик, кӯҳи Ҳазрати Шоҳи Акоша, кӯҳи Хӯҷа Муъмин, кӯҳи Қисмат-

ато, қӯҳи Ҳазрати Султон (Султон Увайси Қаранӣ аз орифони тобеъини аҳди 

аввали исломӣ), кӯҳи Эмомаскара. 

Газик аз зери шахҳои овезоннамо ва харсангҳои ғелам-нағелами дара 

чун косапушт хазида, вазнин ба кӯҳи Фарҳод мебаромад [ІІІ. 187, 523]. 

Имрӯз он бо номи кӯҳи «Фарҳоду Ширин» маълум аст [ІІІ. 196, 75]. Кӯҳи 

Қисмат-ато, ки миёни кӯҳҳо мисли манор метофт ва теғи офтоб мисли 

пештар ба қуллаи он мерасид, доманҳояш кабкрез буданд [ІІІ. 189, 131]. 

Шохоби зиёди дарёи Моғиён аз кӯҳҳои Ҳазрати Султон сар мезананд, ки ба 

нишебии шимолии қаторкӯҳи Ҳисор тааллуқ доранд [ІІІ. 166, 22]. Кӯҳи 

Ҳазрати Султон дар байни қаторкӯҳи Ҳисору Зарафшон ва саргаҳи рӯдҳои 

Моғиёну Кеш қарор дошта, сабаби чунин ном гирифтани ин кӯҳ дар он аст, 

ки гӯё дар ин кӯҳ каллаи Имом Ҳусайн дафн шудааст ва ӯ яке аз 
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тарғибгарони дини мубини Ислом мебошад, ки дар ҳамин роҳ ҷон бохтааст. 

Танашро бошад, дар дашти Карбалои Ироқ дафн кардаанд. 

Зеротут баландиест, ки агар аз он ҷо нигоҳ кунед, баландии Бодгул хеле 

паст менамояд ва агар бо дурбин нигоҳ кунед, кӯҳи Эмомаскарро, кӯҳи 

Фарҳоду Ширин, ки дар Кӯлоб аст, мебинед [ІІІ. 179, 35]. 

Кӯҳи Эмомаскара дар сарҳади байни ноҳияҳои Муъминободу 

Шӯрободи имрӯзаи вилояти Хатлон воқеъ буда, он бо номи Эмомаскара 

(яъне – Имом Ҳасани Аскарӣ) машҳур аст. Сабаби чунин ном гирифтани он 

кӯҳ дар вуҷуд доштани ғорест ва дар он ғор мазоре бо номи Имом Ҳасани 

Аскарӣ вуҷуд дорад.  

б) кӯҳ-фитоним: кӯҳи Арча, кӯҳи Ямангул, кӯҳи Чормағзак, кӯҳи Пиёз, 

кӯҳи Бедак. 

Баландтарин қуллаи кӯҳи Арча ҳанӯз аз партави офтоб заррин метофт 

[ІІІ. 185, 11]. Дар қисми шимолии обанбори Қайроққум кӯҳи Оқбел, дар 

қисми ҷанубӣ ва ҷанубӣ-ғарбии ноҳияи маъмурии Конибодом кӯҳҳои 

Қаратоғ ва Ямангул воқеъ гашта, ба иқлими атроф таъсири худро 

мерасонанд [ІІІ. 177, 43]. Фазоро ситораҳо равшан мекарданд ва моҳи 

шомхӯрда аз паси кӯҳи Чормағзак тарафи шарқии осмонро қаҳраборанг 

мегардонд [ІІІ. 189, 34]. Ва дар Қубодиён, дар кӯҳи Пиёз, дар роҳи 

Дандоншикан, кафшу маҳсиҳо дарид, ва як рӯз ҳамон ҷо истода кафшу 

маҳсиҳоро кӯк заданду дарбеҳ карданд [ІІІ. 180, 129-130].  

в) кӯҳ-зооним: кӯҳи Хирс, кӯҳи Кавгон, кӯҳи Кафтархона, кӯҳи Уқобон.  

Дар як тараф кӯҳи Хирс (андаке росттари он) ағбаи беноме ҳаст, ки дар 

2-3 соат ба он рафта расидан мумкин [ІІІ. 197, 46]. Боз чашмаи калонтар 

чашмаи Сафедсанглох аст, ки аз кӯҳи Кавгон сарчашма мегирад ва қариб 

оби он аз оби Марғзор калонтар аст [ІІІ. 179, 36]. Масалан: кӯҳи Вашан, 

Қирқшайтон, Ката Бачаулдӣ, Кичкина Бачаулдӣ, Арг, Тагоби Сор, Фон, 

Кафтархона, Кӯҳи Уқобон, Манор, Чимтарға, Қазноқ, Боронсанҷ, Муғ ва 

ғайра [ІІІ. 176, 31].  
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г) кӯҳ-этноним: кӯҳи Ғашиён, кӯҳи Муғул, кӯҳи Ҳиндукуш. 

Пеш аз Ҳукумати Шӯравӣ кӯҳҳои Ғашиён Султонравот, Долқақ, 

Дуздхона, Зеротут чарогоҳи қалуғҳои ноҳияи Ёвон буд [ІІІ.179, 75]. Муғулон 

барои сангкашонӣ кӯҳеро, ки ба ҳамон муносибат номаш «Кӯҳи Муғул» 

шуда мондааст, интихоб карданд [ІІІ. 168, 44]. ...ва қуръакашони сиёсӣ 

пешгӯйӣ мекарданд, ки як рӯз не, як рӯз ин ду наҳанги носерам, дар соҳилҳои 

Сирдарё ва ё дар домани кӯҳҳои Ҳиндукуш, кала ба кала хоҳанд зад, ва 

оташаке аз чашми онҳо бармехезад, ки дер гоҳ хомӯш нахоҳад шуд  [ІІІ. 180, 

11]. 

ғ) кӯҳ-истилоҳи ҷуғрофӣ: кӯҳи Дарвоз, кӯҳҳои Ҳисор, кӯҳҳои Ванҷ, 

кӯҳҳои Язғулом, кӯҳҳои Норак, кӯҳҳои Бадахшон, кӯҳи Қаротегин. 

Хеле истод, аз деҳа азони бомдодии муаззин шунида шуд, ба болои кӯҳи 

Дарвоз сапеда дамида, чашми рӯз во шудан гирифт [ІІІ. 193, 55]. Қад-қадди 

дараи танг аз ғарб ба шарқ то рафт боло мераведу ниҳоят ба водии 

баландкӯҳӣ мебароед, ки се тарафи онро кӯҳҳои Ҳисор печонида гирифтаанд 

[ІІІ. 197, 32]. Боз дар ҷанубтар кӯҳҳои Дарвоз, Ванҷ, Язғулом ҷой 

гирифтаанд [ІІІ. 197, 12]. Дар кӯҳҳои Норак хукҳои ёбоӣ бисёр аст? – пурсид 

Валера, ки ишқбози шикор буд [ІІІ. 174, 413]. – Дар ояндаи наздик аз қабати 

кӯҳҳои Бадахшон чӣ гуна сарватҳо хоҳанд баромад! [ІІІ. 174, 423]. Осиёбон 

кӯмоч пухта  будааст, ҳамроҳи ӯ кӯмочи гарм ва чои алафинро  хӯрд ва баъд  

аз он ки офтоб дар пушти кӯҳи Қаротегин фурӯ нишаст, хеста ба сангоб 

шитофт (Восеъ, 54).  

Номи теппаҳо. Теппаҳо яке аз унсурҳои густаришёфтаи табиат буда, ин 

вожа дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» чунин маънидод шудааст: «1. 

баландӣ, пуштаи баланд баромада аз замин, тал; 2. болои (фарқи) чизе; 

теппа-теппа таллу теппаҳои ба таври паиҳам омада» [ІІ. 146, 339].  

Калимаҳое, ки номи теппаҳоро ифода мекунанд, айнан дар ҳудуди 

нуқоти маскуние ҷойгиранд, ки ҳамин гуна ном доранд. Яъне аз номи 

теппаҳо комонимҳо (номи деҳаҳо)-и зиёд ташаккул ёфтаанд. 
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Теппаҳоро аз рӯйи маъно, мавзеи ифода ва заминаи ташаккулашон ба 

чунин гурӯҳҳо ҷудо намудан мумкин аст: 

а) теппа-антропоороним: теппаи Хоҷа Халил, теппаи Қарахон, теппаи 

Чӯпонато, Олимбойтеппа.  

Ва сӯйи устод Лоиқ, ки бо табъи хира, рӯ ҷониби таллу теппаҳои Хоҷа 

Халил менишаст, рафта аз дур гуфтам [ІІІ. 165, 549]. Теппаи Қарахон, 

Одинаҳоянг, Ёдгорҷириқ, Ҷесана аз ҳамин қабиланд [ІІІ. 179, 26]. Сарбозони 

бесардори истеҳкоми Чӯпонато ним рӯз ҷонфидоӣ карданд ва дар нимаи 

дуюми рӯз пешгарди аскари сурх ба теппаи Чӯпонато баромад ва 

боқимондаи сарбозон ночор ақиб нишастанд [ІІІ. 180, 58]. Димнаҳои 

Мингариқ, Олимбойтеппа, Кеҳитеппа, Оқтеппа ва Шавқунтеппа ва ғайра ба 

ҳамин давра тааллуқ доранд [ІІІ. 178, 161].  

б) теппа-фитоним: теппаи Бодгул, теппаи Гули Бутта, Гултеппа, 

Кӯктеппа.  

Замини Халаҷанг дар болои теппаи Бодгул ҷойгир аст [ІІІ. 179, 69]. 

Теппаи Гули Бутта тарафи шарқии деҳаро печонида ва дар доманаи он каме 

даст гардонидааст [ІІІ. 188, 197]. Қодирбой дигар Тезгар нарафта дар 

Туркмандара муқимӣ шуд. Баъд Гултеппа обод шуд [ІІІ. 179, 156]. Аввалин 

қишлоқи дар сари роҳ будагӣ Кӯктеппа ном дорад, сонӣ Оби Хирф меояд, 

баъд Насруд, Намозгоҳ [ІІІ. 197, 38]. 

Гултеппа [gulteppa] Gulteрpa – аз гул + теппа; теппаи гулҳо [ІІ. 147, 

19749]. Номи мавзеъҳо дар ҷамоати деҳоти Худоёр Раҷабов (собиқ 

Пахтакор)-и ноҳияи Восеъи вилояти Хатлон, дар Даҳанаи ноҳияи Кӯлоб ва 

ҷамоати деҳоти Мискинободи ноҳияи Файзобод. 

в) теппа-зооним: Мортеппа, теппаи Мурғак, теппаи Говхона.  

…авлоди Пири Муллохол, баъдтар аз Сафо кӯчида ба Дурбати Ҳисор 

рафта, Дурбатро обод кардаанд ва аз он ҷо кӯчида ба Шӯроби Ҳисор – 

Мортеппа рафта муқимӣ шуданд [ІІІ. 179, 62]. Вале Мухтор дар ҳамин 

борони қиёмат ҳам аз теппаи Мурғак нафаромада дидбонӣ карда ва оқибат, 
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хабари «хуш» овард [ІІІ. 188, 265]. Ҷавоб ки наёфт, ҷониби теппаи Говхона 

менигарад, ки офтоб ақалан дар чашмаш шафақ барин метобад ё не [ІІІ. 190, 

22]. 

г) теппа-этноним: теппаи Самарқандӣ, теппаи Муғак (муғҳои қадим – 

суғдиҳои оини зардуштиро пазируфта).  

Миёни баъзе деҳаҳо, аз ҷумла теппаи Самарқандӣ, Фермаи Нилкон, 

Оқчакман, Дуобаи Боло, Меҳтарӣ, Роҳатӣ ва Нилкон қарибе ҳудуд намонда 

[ІІІ. 182, 129]. Ӯ аз Намозгаҳ гузашта теппаи Гулбуттаро қадам зада, то 

баландии теппаи Муғак, ки он ҷо тамоми дашти Ёрӣ менамуд, баромад ва 

дастонашро лапуру дурбин карда, хеле нигарист ва баъд сиёҳие ё савораеро 

надид, ки ба ҷониби боғи Забур ба аломати «не» даст гардонд ва боз нишаста 

дидорбиниашро давом дод [ІІІ. 188, 262]. 

Номи ағбаҳо. Ағба ҷойи аз ҳама пасти теғаи қаторкӯҳҳое мебошад, ки 

ҳамчун гузаргоҳи мувофиқтари байни водиҳои ду тарафи кӯҳ хизмат 

менамояд. Баландии ағба ба баландии қаторкӯҳҳо вобаста аст. Дар 

«Фарҳанги номҳои ҷуғрофӣ» вожаи ағба ба маънои: «Ағба [aγba] Aghba – 

гарданаи кӯҳ ва кӯтал, роҳи душворгузари кӯҳсор, ҷойи аз ҳама пасти теғаи 

кӯҳҳо, ки ҳамчун гузаргоҳи мувофиқтари байни водиҳои ду тарафи кӯҳ 

истифода мешавад: давон, гардана» [ІІ. 147, 12] ва дар «Фарҳанги тафсирии 

забони тоҷикӣ» ағба – «ҷойи аз ҳама пасти теғаи кӯҳҳо, ки ҳамчун гузаргоҳи 

мувофиқтари байни водиҳои ду тарафи кӯҳ истифода мешавад: ақаба, давон, 

гардана» [ІІ. 145, 36] шарҳ ёфтааст.  

Дар сарчашмаҳои илмӣ ин калима чунин шарҳ ёфтааст: «Ағба гуфта 

мардум он мавзеъҳои баландеро дар назар доранд, ки дар роҳҳои 

мошингарду пиёдагард вуҷуд доранд. Як қисмати ағбаҳо ба сифати кӯтал ва 

кӯталӣ низ ёд мешаванд. Ағбаро бо калимаҳои русии «подьем» ва «перевал» 

низ зикр мекунанд» [І. 5, 274].  

Номи ағбаҳо дар муқоиса бо дигар гурӯҳҳои оронимҳо чандон бисёр 

нестанд. Дар асарҳои зикршуда номи кӯҳу даштҳо, таллу теппаҳо зиёд буда, 
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номи ағбаҳо камтар ба назар мерасанд. Бо вуҷуди ин маводе, ки мо дар даст 

дорем, собит менамояд, ки номи ағбаҳо дар радифи дигар навъҳои оронимҳо 

як қабати алоҳидаи семантикиро ташкил медиҳанд. Мисол: ағбаи Мустоғ, 

ағбаи  Кашолях, ағбаи Тахтақарача, ағбаи Ҳангак,  ағбаи Ларсой, ағбаи 

Кӯҳтезак, ағбаи Оббурдон, ағбаи Чорёр, ағбаи  Дарғ-Хиширтоб, ағбаи 

Лулхарвӣ, ағбаи Пакшиф, ағбаи Арху, ағбаи Чавгонӣ. 

 Ва анборҳо дар Читрал ва Пишовар сохта мешавад ва аз Читрал молу 

сипоҳ, бо роҳи ағбаи Мустоғ ба Кошғар ва аз он ҷо ба Ош мерасад [ІІІ. 180, 

200]. Ин саёҳат аз водии Ванҷ сар мешавад, баъд вай аз пиряхи Ҷамъияти 

Географӣ  ва ағбаи Кашолях мегузарад [ІІІ. 197, 101]. Дар яке аз сафарҳо бо 

лижа байни Алмаато – Фрунзе – Алмаато, ки ман иштирок доштам, гурӯҳи 

моро дар вақти ба ағбаи Оқсӯ баромадан бӯрони барфолуд  фаро гирифта 

буд [ІІІ. 197, 127]. Дар сари ағбаи Тахтақарача ду сутуни бетонӣ 

шинондаанд – нишони сарҳади ду давлат [ІІІ. 180, 102]. Ағбаи баланди 

Кӯҳтезакро баромаданд [ІІІ. 182, 356]. Онҳо ба ҷониби деҳи Мазори Султон 

фирор карданд ва аз он ҷо ба ағбаи Ҳангак баромада рафтанд [ІІІ. 193, 332]. 

Вақте ки офтоб дар пушти ағбаи Чавгонӣ пинҳон гардид, дигар шӯришгарон 

ҳам аспҳои кӯҳгарди почаборики худро савор шуданд [ІІІ. 193, 246]. 

Жола борад дар Хитой,  

Ё дар дашти Олимтой, 

Ё дар кӯҳҳои Чапсой, 

Ё дар ағбаи Ларсой, 

Дар Муъминобод барқ хомӯш мешавад [ІІІ. 195, 130]. 

Ларсой – лар «ҷӯй, ки онро хоҳ сел ва хоҳ одам кандааст» [ІІ. 145, 705] 

ва сой – 1. наҳр, ҷӯйи калон, ҷӯйбор. 2. маҷро, селроҳа, ҷарӣ [ІІ. 146, 267]. 

«Вожаи «лар» бо феъли «kandan» дар таркиби «лар кандан» ҳамчун феъли 

таркибӣ дар лаҳҷаҳои ҷанубии забони тоҷикӣ мавриди истеъмол мебошад. 

Вожаи лар дар «Фарҳанги гӯишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ» оварда 

нашудааст. Робитаи маъно миёни ҳар ду ҷузъ дар ин ном, яъне ҷузъи аввал – 
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лар ва ҷузъи дувум – сой ба маънои ҷӯйи дар сой буда ё ҷӯйи ба сой нисбат 

дошта вуҷуд дорад» [І. 115, 66]. 

Ағбаҳоро аз рӯйи ҷузъҳои муайянкунандаашон чунин гурӯҳбандӣ 

намудан мумкин аст: 

а) ағба-антропоороним: ағбаи Абдуқаҳҳор, ағбаи Заҳҳок, ағбаи Хайбар. 

Дар роҳи ба сӯйи ағбаи Абдуқаҳҳор мумкин аст, гурӯҳи геологҳое, ки 

дар ин ҷо дар ҷустуҷӯи боигариҳои зеризаминианд, ба шумо дучор шаванд 

[ІІІ. 197, 88]. Пастхамии Моғиёну Фароб аз ду қисм: Фароб ва Моғиён иборат 

аст, ки ағбаи Заҳок (2140 м) онҳоро аз якдигар ҷудо менамояд ва дар он роҳи 

автомобилгард кушода шудааст [ІІІ. 166, 23]. …ва аз Пишовар, бо роҳи ағбаи 

Хайбар ба Афғонистон ва аз он ҷо ба Кушка ва ба Дузбод ва Ашхобод ва ба 

Бухоро ёрии ҳамаҷониба таъмин мешавад [ІІІ. 180, 200].   

б) ағба-фитоним: ағбаи Чормағзак, ағбаи Дубурса. 

Алалхусус, ки ҳоло онҳо ба Норак мераванду аз ағбаи Чормағзак 

гузаштанашон лозим [ІІІ. 174, 394].  

в) ағба-зооним: ағбаи Шутур, ағбаи Шутургардан. 

Нақби обтақсимкунаки ағбаи Шутур мисоли равшан шуда метавонад 

[ІІІ. 176, 87]. Дигар ағбаҳо: Заҳхоб, Хокӣ, Арху, Кӯл, Хишир, Шутургардан, 

Хонақоҳ, Мура, Дуқдон ва ғайра фақат роҳи пиёдагард доранд [ІІІ. 166, 28]. 

Вожаи чавгонӣ дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» ба ду маъно 

оварда шудааст: «1. мансуб ба чавгон; муносиб ва мувофиқ ба чавгон; аспи 

чавгонӣ аспе, ки барои чавгонбозӣ муносиб аст; 2. хамида, дуто, мунҳанӣ, 

хамгашта» [ІІ. 146, 521]. 

г) ағба-истилоҳи ҷуғрофӣ: ағбаи Язғулом, ағбаи Фахробод, ағбаи 

Шаҳристон, ағбаи Анзоб, ағбаи Шаршар. 

…баъд аз нисфи шаб аз ағбаи Язғулом боди хунук вазидан гирифт, 

барф дар зери по ғиҷир-ғиҷир мекард [ІІІ. 197, 94]. Ва даъвогарони ҳукумати 

қонунӣ маҳалҳоро аз дасти ҷангиёни  Наҷоти Ватан воҳа ба воҳа озод 

мекарданд ва аз тарафи Кӯлоб то ағбаи Шаршар ва аз ҷониби Вахш то ағбаи 
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Фахробод ва аз сӯйи Ҳисор то дуроҳаи Шамбарӣ омаданд [ІІІ. 180, 441].   – 

Ба воситаи ағбаҳои баланди Анзобу Шаҳристон? Ё ки аз болои кӯҳҳои 

душворгузари Бойсун?!...[ІІІ. 174, 421].  

Шаҳристон [shahristān] – шаҳрак [ІІ. 147, 176].  

Ағбаи Шаҳристон, ағбаест дар қаторкӯҳи Туркистон (қаторкӯҳи 

Куромоси Суғди Қадим), дар байни ноҳияҳои Шаҳристон ва Айнии вилояти 

Суғди имрӯза. 

Ҳамаи роҳҳо, роҳи ағбаи Анзоб, ҳам ки аз айёми тифлӣ то дами охир ба 

он дар равуо буданд, чун роҳи умр барояшон тай шуда, устод бо ин роҳ, қад-

қади Зарафшон дигар ба Урметан намеомаданд [ІІІ. 182, 489]. 

Ағбаи Анзоб дар қаторкӯҳи Ҳисору Зарафшони Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҷойгир буда, дар «Фарҳанги номҳои ҷуғрофӣ» чунин маънидод шудааст: 

«Анзоб [anzāb] – т. б. 1. ҳазордара; 2. рӯди сероб; обшор» [ІІ. 147, 17]. 

Ҳамин тариқ, дар доираи маводе, ки аз асарҳои зикршуда  гирдоварӣ 

намудем, шумораи ағбаҳо тақрибан 30-35 ададро дар бар гирифтаанд. 

I. 1. 3. Спелеонимия ва номи баъзе мавзеъҳои ҷуғрофӣ  

Спелеоним истилоҳи номшиносиест, ки барои ифодаи номи мавзеи 

ҷуғрофии аз сатҳи замин поёнтар воқеъбуда ба кор рафта, спелеонимия 

маҷмӯи чунин номҳоро ифода мекунад. Оид ба истилоҳи мазкур дар асари 

«Топонимияи водии Кешрӯд»-и Д. Ҳомидов чунин маълумот дода шудааст: 

«Спелеоним – топонимҳои мавҷудоти сатҳизаминӣ. Номи дилхоҳ мавзеи 

табиию ҷуғрофӣ, ки поёнтар аз сатҳи замин ҷойгир шуда, ба сатҳи замин 

баромадгоҳ дорад, аз ҷумла, ғорҳо, дараҳо, ҳавзҳо, дарёҳо ва чашмаҳои 

зеризаминӣ, чоҳҳо» [І. 108, 152]. Бояд қайд намуд, ки ҳоло низ истилоҳоти 

ифодакунандаи навъҳои гуногуни мавзеъҳои ҷуғрофӣ ба ҳамдигар 

мувофиқат намекунанд.  

Муҳаққиқ Б. Тӯраев истилоҳи илмии юнонии спелеонимро чунин шарҳу 

маънидод мекунад: «Спелеоним истилоҳи номшиносиест, ки барои ифодаи 

номи мавзеи ҷуғрофии аз сатҳи кӯҳ ва замин поёнтар, яъне доманаҳо ва 
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водиҳо воқеъбуда ба кор рафта, спелеонимия маҷмӯи чунин номҳои 

ҷуғрофиро ифода мекунад» [І. 90, 79-97]. 

Номи дараҳо. Дараҳо дорои як қатор хусусиятҳои забонӣ буда, 

шумораи онҳо ба шумораи комонимҳои (номи деҳот) ҳамном қариб баробар 

аст, яъне дар наздикӣ ва ё атрофи дара деҳае вуҷуд дорад, ки аз номи он 

гирифта шудааст. 

Дара чуқурӣ ва роҳи байни кӯҳҳо буда, дар луғати  «Этимологический 

словарь иранских языков» чунин шарҳ дода шудааст: «*dara-/*darna-/*dala 

– «дара, водӣ; поёни водӣ; пастхамӣ» – аз калимаи ориёии *d(h) al – ё *d(h) 

ar-, ё ба шакли сохтаи ҳиндуаврупоӣ аз решаи * der- ба маънои «даррондан, 

кандан, пора-пора (тикка-тикка) кардан, кафида пора-пора шудан», ё ба 

*dhel-: dholo-и ҳиндуаврупоӣ «лӯндагӣ, мудавварӣ пурра (мукаммал) 

будан(и) равон (суфта) будан; гунбаз, равоқ, тоқ, таг, соя; чуқурӣ, пастӣ, 

хамӣ» (аз «хамӣ, каҷӣ, печ») рафта мерасад, готии миёна. dal – «водӣ», 

немисии Tal, праславянии.*dob,*dolbnb(jb) «поёнӣ»; динӣ - славянӣ водигӣ, 

поёни водӣ», русӣ дол - дашт» [ІІ. 141, 345]».  

Дар забонҳои эронӣ рефлексҳои *dara-,*darna – бо решаи* dar-и 

ҳиндуаврупоӣ *dholo- бояд мутобиқат мекарданд ва номҳои водӣ, пастхамӣ 

ба прототипҳои *dara-,*dala- ва калимаҳои сохта дар шакли *dara-ka-,*darna-

(ka)-и дуюмдараҷа бо гузариш ба *darra-(ka-) ва баъзе дигарҳо рафта мерасад, 

ки дар онҳо инъикоси прототипҳои нисбатан қадима қариб фарқ карда 

намешаванд. Дар як қатор забонҳо ба *dara, *dala- рефлексҳои *adara – 

«поёнӣ»,*adari «дар поён» ҳамроҳ шудаанд, ниг. кун. масалан, шуғнонии. ôiг 

«поён» (ва ҷузъи номҳои маҳалҳои аҳолинишин), ҳамчунин вах. -dur, -ôur, 

ниг. кун ҳамчунин *adari [ІІ. 141, 346].  

*dara-,*dala-: парф. dar[dr] «водӣ; дараи чуқур; ҷарии танг» [Воусе WL, 

94]; пар. dur, курд. курм. dar, курд. сор. dar, dara «водӣ; гузаргоҳи кӯҳӣ» – аз 

форсӣ; муқ. кун ҳамчунин заза dar «дарё»; бел. dar «тарқиш; тангно» [Цаб. 

ЭСКЯ I, 273], курд, dol «ҷарӣ, сой» (ва топоформантҳои -dal, -dûl «долина» 
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дар топонимикаи Эрон [Morg. EVSh, 31; Ст.-К. ЭСВЯ, I 65]; бел. Dar «pass» 

[Bailey DKS, 152]; суғ. будд, ôr-«дара, водӣ» (лок. ôryh) [Henn SP II, 236; 

GharibSogd. Diet.,141, 143]; пшт. Lêra «сой, ҷарӣ» (эҳтимол, аз *dara- бо 

дертар ҳамроҳ шудани пасванди муаннаси занонаи -a); cap. <ôur «дара (бо 

оби равон)»; язг. Ôur «дара, водӣ» (по Г. Моргенстьерне, *dara- <dholo- 

[Morg. EV Sh, 31]); ишк. Dir (Gr.dir) «дара» (в [Morg. II FL II, 390]); вах. Ôur 

«сой, дараи беоб; ҷарӣ, сои миёни талҳо, теппаҳо» (дар қисми дуюми 

композитҳо – топонимҳо –бо муодилҳои озод d/ô) [Morg. EVSh, 31]; ср. [Ст. – 

К. ИФВЯ,164-165; Ст. – К. ЭСВЯ, 165]; хс. Dara – «дара» (инкишофи 

калимаҳои аслӣ аз *darna- [BaileyProlexis, 115; BaileyDKS,152] ё иқтибосии аз 

ҳиндуаврупоии қадими dara-).  

*dara-ka-,*darna-ka-: форсии миёна Darrak [drky] «дараи чуқур, тангно» 

[Nyb. MP, 58]; форсии классикӣ, darra //dara-, дарии dara /тоҷикии dara, darra 

«водӣ, дара; гузаргоҳи кӯҳӣ»; форсии муосир, däre 1) «гузаргоҳи кӯҳӣ, дара»; 

2) «водӣ, сой»; тат. därä «дара», тат. -евр. därä 1) «водӣ»; 2) «дара»; лар. darra 

«водӣ»; тал. dara-, гил. darra «водӣ»; заза dara «водӣ; дарё»; шам. dörrä 

«водӣ»; семи, därrä, сурх. darre «водӣ; дара» [ІІ. 141, 345].  

Дар аксари забонҳои гурӯҳҳои ҷанубу ғарбӣ ва шимолу ғарбӣ аз забони 

форсӣ иқтибос карда шудааст (ба боло ниг.). Дар забонҳои гурӯҳи шарқӣ аз 

забонҳои зерин иқтибос оварда мешавад: мдж. (M.) daro, (зар.) dara «ущелье, 

долина» – аз забони дарӣ [Morg. II FL II, 206]; шуғн. darа «дара, водӣ» ва 

дигарҳо. Аз забони тоҷикӣ (ҳамчунин дар топонимҳое, ки асоси он ба маънои 

«поёнӣ» асос меёбад). Шуғн. wiôôr, бдж. waôôr «теппа, баландӣ», хуф. wiôur 

ҳамчунин ба *аиа-или*ui-+dara- рафта мерасад(?) [Morg. EVSh, 89], ки 

шубҳанок аст. Муқоиса ва  этимология ниг. ҳамчунин [Shaw Ghalchah,189; 

Geiger GIPh, I,2; Morg. EVP, 38; Morg. II FL II,521; Henn SP II, 236; Ст.-К. 

ИФВЯ, 164-165; Morg. EVSh,31; Bailey DKS,152; Ст.-К. ЭСВЯ, 165] [ІІ. 141, 

345-346]. 
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Ин вожа дар «Энсиклопедияи советии тоҷик» чунин шарҳ дода шудааст: 

«Дара – водии тангу чуқур дар кӯҳистон. Дар натиҷаи ҷинсҳои сахти кӯҳиро 

шуста чуқур кардани дарёҳо, баъзан дар натиҷаи ҳодисаи тектоникӣ ба вуҷуд 

меояд. Паҳлӯҳои дара муддати зиёд рост монда, водӣ тадриҷан васеъ 

мешавад ва чуқурии он нисбат ба бараш бештар меафзояд» [ІІ. 154, 226]. 

Дар «Фарҳанги номҳои ҷуғрофӣ» калимаи дара ба чунин маъно 

омадааст: «Дара [dara] Dara – водии васеъ дар байни ду кӯҳ ё силсилаи 

кӯҳҳо» [ІІ. 147, 57].  

Аз рӯйи маводи ҷамъовардаи мо  маълум гашт, ки аз ҳама зиёдтар дар 

асарҳо номи дараҳо оварда шудаанд. Дараҳо низ дорои як қатор хусусиятҳои 

забонӣ буда, шумораи онҳо ба шумораи комонимҳои ҳамном қариб баробар 

аст, яъне дар наздикӣ ва ё атрофи дара деҳае вуҷуд дорад, ки аз номи он 

гирифта шудааст.  

Бояд қайд намуд, ки баъзе номҳои ҷуғрофие ҳастанд, ки бо як ном дар 

якчанд шаҳру ноҳияҳо ҷойгиранд. Масалан, Ганҷдара [дар Себистон, н. 

Данғараи в. Хатлон] ва Ганҷдара [дар Ҷафри н. Рашт], Хубдара [Қадиоб, 

Роғун] ва Хубдара [Раҳимзода, Рашт], Чилдара [Саразм, Панҷакент, вилояти 

Суғд] ва Чилдара [Чилдара, Сангвор], Гулдара дар [Карим Исмоилов, ш. 

Ваҳдат], Гулдара [Миралӣ Маҳмадалиев, н. Восеъ, вилояти Хатлон], 

Гулдара [Гулсара Юсуфова, н. Ёвон, в. Хатлон] ва Гулдара [Хонақои кӯҳӣ, 

н. Ҳисор], Гулдара [қисмати шимолии ноҳияи Исмоили Сомонии Шаҳри 

Душанбе], Чордара [ҷамоати деҳоти Исмоили н. Бобоҷон Ғафурови вилояти 

Суғд], Чордара [Тугарак, Восеъ, вилояти Хатлон], Чордара [Чубек, 

Мирсайид Алии Ҳамадонӣ, вилояти Хатлон], Чордара [Доғистон, 

Шамсиддин Шоҳин, вилояти Хатлон] [ІІ. 143]. Ин масъаларо А. З. Розенфелд 

дар топонимияи Ванҷ ба мушоҳида гирифта, чунин мегӯяд: «... дар бисёр 

маврид бо як ном ҳам деҳаву дара ва ҳам дарёву ағба ифода мегарданд» [І. 

72, 63]. Ин ҳодиса дар оронимҳо, ки навъҳои зиёд доранд ва нисбат ба дигар 

гурӯҳҳои маъноӣ миқдоран бисёранд, бештар мушоҳида мешавад. 
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Аз рӯйи мисолҳои ҷамъовардашуда номи дараҳоро чунин гурӯҳбандӣ 

намудем: 

 а) дара-антропоороним: Ҳасандара, Шодмондара, дараи Мухтор, 

дараи Қарахон. 

Писарони Эшони Нурмаҳмад аз Холбойқара кӯчида ба деҳаи 

Ҳасандараи ноҳияи Дарбанд рафтанд ва он ҷо муқимӣ шуданд [ІІІ. 179, 87]. 

Мошин миёни тармаи буридаи Шодмондараро убур мекунад, ки мисли кӯҳи 

бурида аст [ІІІ. 190, 7]. Амлокдорхона – қалъачае, ки девораш аз гилу санг, ба 

баландии якуним қади одам, дар масофаи тақрибан ним фарсанг аз дараи 

Мухтор ба канори шаҳрчаи Ховалинг дар баландии соҳили чапи Оби Мазор 

воқеъ шудааст [ІІІ. 193, 34]. Муъминободро дараи Қарахон ба ду тақсим 

мекунад [ІІІ. 179, 158]. 

б) дара-этноним: дараи Туркон, дараи Муғулҳо.  

Каме дуртар аз назар дараи Туркон воқеъ аст, ки ҳоло дар он ҷо кони 

ангишт кашф кардаанд [ІІІ. 179, 21]. 

 в) дара-фитоним: Хасдара, Арчадара, Гулдара, дараи Себак, дараи 

Талхак, дараи булбулон.  

Барзу ва ҳамроҳонаш пас-паси сангҳо ростою гаваккашон рӯ ба деҳаи 

Хасдара шуданд, бо дурбин назар карданд [ІІІ. 182, 72]. Ва Малика халтачаи 

хӯшадор мисли тифл дар оғӯш, ба хору хас ва кулӯху санг пешпохӯрон, ҷое 

афтону хезон, бо тамоми қувват сӯйи Арчадара тохт [ІІІ. 165, 452]. Вай қад-

қади Муғ рафт, баъд ҷилави аспашро ба дараи Себак гардонда, хушнуд 

барин чизеро гулӯӣ зам-зама мекард [ІІІ. 189, 237]. Аз лаби Сурхоб ба пои 

қалъа ва аз пои қалъа ба тарафи шимол, шаҳрро миёнабур карда, кӯчаи асосӣ 

меравад; тарафи рости кӯча баландист, тарафи чапаш пастӣ буда, ба дараи 

Талхак фуромада меравад [ІІІ. 193, 205]. Дараи Булбулон ториктар шуд [ІІІ. 

182, 3855]. 

г) дара-зооним: Палангдара, Хирсдара, дараи Гӯсфандак, дараи Аспон, 

дараи Сагкушак, дараи Оҳугузар, дараи Боймуш.  
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Дар чунин як рӯзи сӯзони айёми каҳдарав соати баробар кардани ҳисоб 

фаро мегирад ва Гадо дар Палангдара ба чанги Сурхи Кабир меафтад [ІІІ. 

165, 174]. Гап сари ин, ки Шодии баландкаш, бар хилофи одат бе ман-маниву 

овозаю ҳангома тобистоне дар гулӯи Хирсдара, ҷое, ки мусофирон баробари 

рехтани барфҳои пай дар пай ва фаромадани тарма шаб ё рӯз аз шиканҷаву 

азоби бесарпаноҳӣ, гуруснагӣ, ҳуҷуми дарранда азият кашида, ҳатто нобуд 

мешуданд, синҷ бардошту аз сангу лой, ба қавли худаш шабхона сохт [ІІІ. 

165, 121]. Аз ҳамин сабаб оҳиста-оҳиста ин ҷой бо номи дараи Гӯсфандак 

машҳур шуд [ІІІ. 179, 82]. Дараи Аспон, Айлохдара, Мазори Ҳазрати 

Султон, боғи охунди мулло Сафар, боғи раиси Амин аз нав обод шудааст [ІІІ. 

165, 555]. Дар остонаи шаҳр – рости мактаби дараи Сагкушак, паси бинои 

чорошёна, дар паонҳи буттаву дарахтон – ҷойи чашмпаноҳ ҳафт-ҳашт зан, 

либосу андоми баъзеашон аврупоӣ пинҳон шуда буданд [ІІІ. 165, 453]. Дараи 

Оҳугузар хилват ва ҳавлангез буд [ІІІ. 187, 217]. Пиёдаҳо андак пештар 

якдигарашонро дошта афтону хезон аз дарё гузашта, сӣ-чил нафарашонро об 

бурда, боқимондаашон аз вартаи аҷал саломат баромада ба дараи Боймуш 

паноҳ бурда буданд [ІІІ. 193, 410]. 

ғ) дара-истилоҳи ҷуғрофӣ: дараи Ромит, Судараи хурд, Судараи калон, 

Кӯлобдара, Тавилдара, дараи Варзоб, дараи Зиддӣ, дараи Яғноб, дараи 

Лойоб, дараи Рашт, дараи Ширканд. 

Вай моҳҳо боз парешонњолу девонаавзоъ талу пуштаҳои Роҳатӣ, дараи 

Ромит, соҳилҳои руди Душанбеву Кофарниҳонро пиёда тай карда, нишони 

шоҳписари гумшудаашро меҷӯяд [ІІІ. 165, 462]. Ҳамаи қишлоқҳои қади 

Сурхоб, атрофи Чаган, Судараи хурд, Судараи калон, дараи Раҷабфақирро 

гаштам, аз ҳар қишлоқ дуборӣ-себорӣ гузаштам [ІІІ. 193, 322]. Ҷаноби олӣ – 

амири Бухорои Шариф Саид амир Олим ба хоки Афғонистон гузаштан баъд 

Эшони Султон ба хаёли мутасарриф гардидани аҳолии Дарвоз аскар ҷамъ 

намуда, атроф ва ҷавонибро таарруз ва тасарруф намудан эҷод намуда, 
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Балҷувон, Оқсу, Кони Тилло ва Кӯлобдараро ба худ тобеъ намуда, анвои 

фитна ва фасод намудани ӯ равшан ва ҳувайдо гардид [ІІІ. 169, 345].   

Эй духтараке, дараи Варзоб равем, 

Рӯймоли туро кӯрпа кунем, хоб равем… [ІІІ. 164, 240]. 

Дар сартосари водӣ ба ҷуз худи қишлоқи Зиддию дараи Зиддӣ ҷангалу 

беша нест, вале буттаю алафи баланд дар ҳама ҷой пур аст [ІІІ. 197, 38]. Агар 

аз роҳи водии Яғноб ба тарафи боло равед, он гоҳ шумо сӯхтори ангишти 

Работ ва тармаҳои дараи Яғнобро мебинед [ІІІ. 197, 69]. Ва полковники 

милиса ба дараи Рашт рафту барнагашт ва ҳамкоронаш кофта-кофта то 

Калтуч рафтанд ва дар Калтуч як даста камондор ба онҳо гуфтанд, ки: [ІІІ. 

180, 431-432].  

Ҳамон рӯз дараи Лойобро ба хотир овард [ІІІ. 182, 283]. 

Ороними дараи Лойоб дар «Фарҳанги номҳои ҷурофӣ» ба маънои «оби 

тира; шӯррут» [ІІ. 147, 89] шарҳ дода шуда, дар қиссаи «Дарди ишқ»-и 

Кароматулло Мирзоев 7 маротиба қайд гардидааст.  

Вақте ки Кӯри Шермат – босмачии фарғонагӣ, аз Эшони Султон рӯйи 

ёрӣ надид аз Тавилдара ба Қалъаи Хум рафта, онҷоро тамоман тороҷ карда 

ба тарафи Афғонистон гузашта рафт, омад-омади Фузайл Махдум ва 

Сомиподшо ҳам ба Дарвоз овоза шуд [ІІІ. 169, 347].  

Тавилдара [tavildara]  Tavildara  – 1. дараи дароз; 2. кӯҳдара; 3. дараи 

сумҷдор [ІІ. 147, 139]. Топоасоси тавил дар таркиби топоними Тавилдара 

(номи ҳозирааш Сангвор) ба мушоҳида мерасад. Топоними мазкур тақрибан 

аз ду компонент шакл гирифтааст: тавил+дара. Ин номвожа дар «Ғиёс-ул-

луғот» [ІІ. 133, 31] ва «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» [ІІ. 146, 289] ба 

маънии «дароз ва баланд» маънидод шудааст. Дар ҳақиқат Тавилдара дар 

байни кӯҳҳои баланд ва дарози дарашкл ҷойгир буда, шояд номи он вобаста 

ба муҳити табии худи мавзеъ сар зада бошад.  
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Аз саргаҳи дараи Ширканд (6-8 километр поёнтари қишлоқи Пошми 

Кӯҳна) аз ёнаи ҷануби шарқии кӯҳҳо аз мобайни марғзори алпи поён 

фаромадан мумкин аст [ІІІ. 197, 50]. 

Дараи Ширканд дар ҳудуди ноҳияи Турсунзода ҷойгир аст. Дар 

маълумотномаҳои расмӣ – давлатии кишвар номи дара дар шаклҳои 

Ширкент сабт ёфтааст ва аҳолии минтақа онро ба таври Ширканд //Ширкат 

истифода менамояд, ки то андозае ба асли ном мутобиқат дорад. Ин ороним 

аслан вожаи субстратии суғдӣ аст.  

Номи даштҳо. «Дашт» калимаи тоҷикӣ буда, маънояш «биёбон», 

«саҳро» аст. Ин вожа дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» чунин 

маънидод шудааст: дашт – «замини ҳамвори паҳновар (асосан нообод), 

биёбон, саҳро, чӯл» [ІІ. 145, 60].  

Аз рӯйи маводи ҷамъовардашуда номи даштҳоро ба чунин гурӯҳҳо ҷудо 

намудан мумкин аст: 

а) дашт-антропоним: дашти Маҳрӯ, дашти Мирзоработ, дашти 

Муминобод. 

Гӯё Мирро дар дашти Маҳрӯ куштани Ҳомид маҳз аз ин ваҷҳ буд, ки 

мардуми гирду атроф ин фоҷиаи нохушро дида чашмашон тарсид [ІІІ. 188, 

281]. Қувваи зарбдор аз дашти Мирзоработ ба ҷанг медарояд ва аввал пули 

Чинозро мегирад ва сипас, аз оби Сайҳун гузашта тарафт Тошканд меравад 

[ІІІ. 180, 201].  

Дар даштойи Муминобод гули суманай, 

Нимуш гули арғувону нимуш карамай. 

Ура ғами мо набоша мора чи ғамай? 

Хаёли дилуш духтари ғашиёнӣ камай [ІІІ. 179, 406]. 

а) дашт-зооним: дашти Меш, дашти Будана, дашти Морон, дашти 

Каркӣ. 

То дашти Меш сафи хонаҳо ва симчӯбҳо ба чашм мерасанд [ІІІ. 165, 

555]. Шояд аз сабаби кам будани аҳолӣ ва зимистони дашти Будана бошад, 
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ки Халифа Холмаҳмад кӯчида ба Марғзор номи деҳаи назди Ёнахш меравад 

[ІІІ. 179, 83]. Дар пайвандгоҳи таллу теппаҳо ва кӯҳи баланд ҳамвории на 

чандон фарохе ҳаст, ки дашти Морон меноманд [ІІІ. 191, 4]. Акаам бо 

эшонони туркман мувосо карданӣ шуда бо шарикдарси худ дар аввалҳои 

моҳи ҳамал (моҳи март) да дашти Каркӣ рафт [ІІІ. 170, 182]. 

б) дашт-фитоним: дашти Дӯлона, дашти Шулха, дашти Арзанак.  

Ин ҷо мисли дашти Дӯлона гарм ва шамолрав не, балки серун аст ва 

нафаси дарё зада меистад [ІІІ. 188, 387]. Ҳамин ки ба дашти Шулха расид, 

фаромада, ҳарду почаи хӯрҷинро аз алафҳои печак пур карда, ба болои асп 

партофт [ІІІ. 179, 79]. Онҳо имрӯз дар бораи саховати вай гап зананд, пагоҳ 

мегуфтанд, ки офарин ба Аваз карим, марди ҷасур будааст, дар дашти 

Арзанак қариб нисфи одамони Хуррамбекро аз дами теғ гузаронидааст [ІІІ. 

187, 129]. 

в) дашт-этноним: дашти Туркман, даштҳои Қазоқистон, дашти Ғашиён, 

дашти Қипчоқ, дашти Қазоқ.  

Тарафҳои мақтул ба ҳокимон «хунпулӣ» дода, «мо дар дашти Туркман 

ҳисоби худро бо ҳам баробар мекунем ва шумо ба кори мо тадохул накунед» 

гӯён ҳокимонро, ки зотан ғайр аз пулгирӣ кори дигар надоштанд, сокит 

карданд ва калонони мадраса бошанд, оши ба мақтул бахшида додашударо 

бо лаззати тамом «пасту расо» хӯрда, «ба лабашон кулӯх молиданд» [ІІІ. 170, 

563]. Ҳамин ки аз даштҳои Қазоқистон мегузаштанд ва қатор-қатор 

қатораҳои мусофирбарро медиданд, худ ба худ мегуфтанд [ІІІ. 179, 129]. 

Баҳори он сол дар дашти Ғашиён аспро дар сабза сар доданд [ІІІ. 179, 138]. 

Маҳз аз ҳамин асар ба Дашти Қипчоқ ҳамроҳи Абдуллохон лашкар 

кашидани ҳокими Ҳисор маълум гардид [ІІІ. 184, 9]. Хабарашон аз ҷангалҳои 

Сибир ё дашти Қазоқ меомад [ІІІ. 165, 237]. 

г) дашт-истилоҳи ҷуғрофӣ: дашти Қаршӣ, дашти Ёвон, дашти 

Баҳорикор, дашти Саразм, дашти Лоҳур.  
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…якчанд сарой ва бозорҳоро аз даруни шаҳри Бухоро ва як райони 

гандумкории дашти Қарширо ба вай вақф кардааст [ІІІ. 170, 562]. Дар ҳамин 

вақт аз ҷониби дашти Ёвон саворе намоён шуд, ки асп давонда меомад [ІІІ. 

193, 264]. Онҳо ҳамеша дар дашти Баҳорикор дар сари роҳи калон молбонӣ 

мекарданд [ІІІ. 175, 14]. Баъди дашти Саразм, то шаҳр ва музофоти Бухоро, 

оби Зарафшон, як қатра намонда, ба кишту боғу обчакорӣ сарф мешуд, ки 

қисми зиёдаш ба Самарқанд рост меомад [ІІІ. 180, 7]. Рӯ-рӯйи даст, аз алам 

пичинг зад касе ва бедимоғ афзуд: – Чӣ хеле омада будем, бо сад хориву азоб 

боз даштҳои Лоҳуру Калташӯрро тай мекунем [ІІІ. 165, 319]. 

Ҳамин тариқ, аз рӯйи мисолҳои ҷамъовардаамон маълум гардид, ки 

номи кӯҳҳо, теппаҳо, ағбаҳо, дараҳо ва даштҳо дар алоқамандӣ бо рушду 

тараққиёти рӯзафзуни худи аҳолии маҳаллӣ, вобаста ба раванди ҷомеа, тарзи 

зисту зиндагонӣ, урфу одат, номи қавму миллат, мақсаду вазифа ва мартабаи 

бошандагони он ба вуҷуд омадаанд. 

Ҷадвали 1. Таносуби фоизии навъҳои оронимҳо  
 

Номи кӯҳҳо Номи дараҳо Номи теппаҳо Номи даштҳо Номи ағбаҳо 

34 31 13 12 10 

 

I. 2. Оронимҳо ҳамчун унсури вожагонии таърихӣ ва муосир 

Номи кӯҳҳо

34%

Номи дараҳо

31%

Номи теппаҳо

13%

Номи даштҳо

12%

Номи ағбаҳо

10%

ДИАГРАМАИ 1. ТАНОСУБИ ФОИЗИИ НАВЪҲОИ 

ОРОНИМҲО 
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Инсоният ҳанӯз аз замонҳои хеле қадим ба омӯзишу таҳқиқи муҳити 

атроф ва барои қонеъ намудани талаботҳои худ истифода намудани табиат ва 

сарватҳои табиӣ машғул буда, дар баробари пешрафти ҷамъият шуури он низ 

инкишоф ёфта, қобилияти фарқкунию шинохти он низ ба маротиб боло 

мерафт. Инкишофи ин ҷанбаи шуури инсонӣ заминаро барои шинохти 

содатари муҳити атроф фароҳам намуда, инсониятро водор менамуд, ки 

барои фарқ кардани ҳар як ашёву ҳодиса ва макон аз ашёву ҳодиса ва макони 

дигар ба он номи алоҳида гузорад. Ин анъанаи номгузорӣ, аз сабабе ки аз 

бисёр ҷиҳат фаъолияти инсонро дар зиндагӣ осон ва роҳро барои он ҳамвор 

намуд, тамоми фаъолияти одамонро фаро гирифт. Ҳангоме ки фаъолияти 

инсон ба кӯҳу дара алоқаманд гардид, аввалин иқдоме ки инсоният дар ин 

ҷода пеш гирифт, бо мақсади осон кардани фаъолияти худ ва рафъи 

мушкилоти рӯзгору зиндагии ба ҳар як кӯҳу теппа ва дара номи алоҳида 

гузоштан буд. Ҳар як водӣ, дашт ва кӯҳу дараеро, ки инсон барои худ кашф 

менамуд, барои фарқ ва дарк кардани ҳар мавзеъ ба он номи алоҳида 

гузошта, дар лаҳзаи зарурӣ дар мавриди ишора ба он аз ҳамон калимаи 

номгузоришуда истифода менамуданд. Бо назардошти аҳамияти бузурги ном 

ва номгузорӣ дар ҳаёти инсоният ин анъанаро метавон яке аз дастовардҳои 

бузурги таърихии инсоният номид. Зеро ном бозкушои мазмуну моҳият, 

пешравии ҳаёти инсон, дарки моҳияти таърих ва фарҳанги ҳар як ашёву 

ҳодиса ва макону сарзамин аст.  

Аз осори хаттии то ба мо омадарасида, бозмондаҳои ҷузъҳои алоҳидаи 

китоби «Авесто», осори сангнавиштаҳои хатти мехии аҳди ҳахоманишӣ, 

осори забони юнонӣ, мисрӣ, ошӯрӣ, эломӣ, осори хаттии забони суғдӣ, 

бохтарӣ, парфиянӣ, сакоӣ-хутанӣ, хоразмӣ, паҳлавӣ ва аз маълумоти маводу 

мадраки бостоншиносию таърихӣ ва аз асарҳои адабию бадеӣ ва таърихии 

асримиёнагии мо, мисли «Таърихи Табарӣ»-и Балъамӣ, «Шоҳнома»-и 

Фирдавсӣ, «Ҳудуд-ул-олам», «Форснома»-и Ибни Балхӣ, «Сафарнома»-и 

Носири Хусрав ва даҳҳо маъхазҳои адабию таърихии гузаштагонамон 



50 

 

 

 

маълум аст, ки мардуми тоҷик ва дигар қавмҳои ориётабор аз аввалин 

тамаддунҳои инсонианд, ки суннатҳои қадими ному номгузориро дар 

таърихи башарият асос гузоштаанд.  

Пайдоиши оронимҳо ҳамчун падидаи таърихӣ ва ҷузъи таркибию 

ҷудонашавандаи анъанаи номгузорӣ дар забони тоҷикӣ таърихи тӯлонӣ 

дошта, пайдоиши як қисми онҳо таърихи чандинҳазорсола дорад. Анъанаи 

ном гузоштан ба кӯҳу дара, дашт ва таллу теппаҳо дар забони тоҷикӣ 

падидаи қадимӣ ва таърихан ташаккулёфта буда, дар забони имрӯзаи тоҷикӣ 

низ хеле хуб мушоҳида мешавад ва оронимҳои зиёдеро пайдо намудан 

мумкин аст, ки дар забони муосир пайдо шуданд. Бо назардошти ин, 

марҳилаҳои пайдоиши оронимҳоро шартан ба ду давра ҷудо намудан мумкин 

аст: 1) оронимҳои таърихӣ ё қадима; 2) оронимҳои таърихию муосир, 

умумият ва фарқияти онҳо.  

I. 2. 1. Оронимҳои таърихӣ ё қадима 

Яке аз масъалаҳои асосӣ дар шинохти номҳои ҷуғрофӣ ин таҳқиқи 

решашиносӣ ё этимологии онҳо ба шумор меравад. Барои анҷоми ин 

марҳилаи таҳқиқи номҳои таърихӣ лозим аст, то ин номҳо дар осори хаттӣ 

дарёфт ва мавриди таҳлили забонӣ қарор дода шаванд. Танҳо бо роҳи 

ташхиси илмӣ бо истифода аз манобеи забонӣ, ба вижа забонҳои маҳаллии 

ҳамон манотиқ метавон дар мавриди решашиносии онҳо қазоват кард, чунон 

ки Е.М.Поспелов низ дар робита ба ин масъала чунин мулоҳиза рондааст: «… 

аксаран номҳо дар замони қадим пайдо шудаанд ва ба забонҳои азбайнрафта 

тааллуқ доранд. Чунин номҳо баъзан метавонанд ягона сарчашмае шаванд, 

ки доир ба ин гуна забонҳо хабар диҳанд. Номҳои ба забонҳои зинда 

мансуббуда баъзан маълумотҳоеро оид ба падидаҳои луғавӣ, овозӣ ва 

калимасозӣ дар худ маҳфуз медоранд, ки барои амиқтар фаҳмидани гузаштаи 

забон ва ҷараёни инкишофи он то ҳолати имрӯза ёрӣ мерасонанд» [І. 69, 10]. 

Номҳои таърихӣ метавонанд дар осори забонҳои дигар мутобиқи савтиёти он 

забонҳо навишта шаванд ва ё дар манобеи бегона дар чанд шакли навишт 
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сабт гарданд. Дар ҳар маврид боз ҳам мансубияти номи маҳал ба кадоме аз 

забонҳои он манотиқ танҳо аз роҳи муқоисаи таърихӣ ва забонии ин ном 

метавонад муқаррар карда шавад. 

Бештари оронимҳо дар осори забонҳои эронии бостон, миёна ва нав дар 

мисоли китоби «Авесто», сангнавиштаҳои форсии бостон, осори форсии 

миёна (паҳлавӣ), портӣ (парфиянӣ), суғдӣ, хоразмӣ, бохтарӣ, сакоӣ (олонӣ-

осетинии қадим), манобеи юнонӣ, чинӣ ва осори таърихиву ҷуғрофии 

даврони исломӣ дарҷ гардида, тавассути ин ҳама суннати навиштории эронӣ 

ва ғайриэронӣ то ба имрӯз нигаҳдорӣ шудаанд. 

Дар забони тољикї  баъзан оронимҳоеро, пайдо кардан мумкин аст, 

ки пайдоиши онњо ба њазорањои пеш аз милод рафта мерасад ва дар 

таърихи асотирии мардуми эронинажод ба мушоҳида мерасанд. Ин гуна 

оронимњо дар забони имрўзаи тољикї низ баъзан аз љониби 

нависандагону шоирон низ бо маќсадњои гуногун истифода менамоянд.  

Мисол: 

Ало шеъри Аҷам, фардо маро ту зинда хоҳӣ дошт, 

Ало, шӯри дили дунё, маро ту зинда хоҳӣ дошт. 

Ба зери сангҳои собиту сайёри гардунҳо, 

Ало, Албурзи побарҷо, маро ту зинда хоҳӣ дошт [ІІІ, 181, 150]. 

Ороними Албурз, ки дар мисраъҳои боло оварда шудааст, ҳамчун 

ороними решаи амиқи таърихидошта дар осори хаттии қадим низ ба 

мушоҳида мерасад. Аз љумла дар китоби муқаддаси зардуштиён – «Авесто», 

ин калима такроран чанд маротиба оварда шудааст. Мисол, барои тасдиқи ин 

гуфтаҳо:  

Ҳушанги пешдодӣ дар пои [кӯҳи] Албурз сад аспу ҳазор гову даҳ ҳазор 

гӯсфанд Ӯро пешкаш овард… [ІІІ. 167, 218]. Туро, эй далери офаридаи додор, 

худовандгори ҳунар бар Албурзкӯҳ фурӯ нишояд [ІІІ. 167, 137]. Нахустин 

кӯҳе, ки аз ин замин баркашида шуд, Албурзи баланд аст, ки ҳамаи 

сарзаминҳои бохтариву ховариро фаро гирифтааст [ІІІ. 167, 332]. 
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Дар китоби «Авесто» вожаи Албурз дар ду шакл: кӯҳи Албурз ва 

Албурзкӯҳ оварда шудааст. Доир ба ороними Албурз фикру ақидаҳои 

муҳаққиқон гуногунанд. Масалан, Устод Айнӣ дар «Куллиёт»-и худ 

Албурзро номи кӯҳе дар Кавказ гуфтааст [ниг: ІІ. 127, 27]. Муаллифи «Ғиёс-

ул-луғот» қайд кардааст, ки:  «Албурз – номи кӯҳест ба мулки Мозандарон 

(Аз Рашидӣ); ва Бурҳон номи кӯҳест миёни Эрон ва Ҳиндустон» [ІІ. 132, 82]. 

Муҳаммад Бурҳониддин дар  «Бурҳони қотеъ» овардааст, ки: «Албурз номи 

кӯҳест машҳур миёни Эрон ва Ҳиндустон; ва номи паҳлавоне ҳам будааст; ва 

киноя аз мардуми баландқомат ва диловар бошад» [ІІ. 137, 110]. 

Ба ақидаи мо Албурз ё Албурзкӯҳ номи кӯҳ дар Эрон буда, дар луғату 

фарҳангҳо чунин шарҳ дода шудааст: «Элбурс, ҳамчунин Элборус. Ҳамин ҷо 

ҳамчунин, номи кӯҳ Элбурс [Боднарский, 360]. Дар форсии нав Elburz – 

ҳамон, форсии миёна Harburz, авестоӣ Hara – номи кӯҳ+berezaiti «баланд» 

[Бартоломе 1788; Хюбшман, Pers. Stud. 263; Хорн, Npers. Etym. 46; Маркварт, 

UJb. 4, 297] [ІІ. 140, 17]. 

Дар Қафқози шимолӣ байни марзи Кабардину Балқар ва Черкес кӯҳи 

баландест, ки зиёда аз 5000 метр баландӣ дорад. Он Элбурс ном дорад. Аммо 

Албурзи таърихӣ ҳамон албурзи марзи Эрон аст, ки миёни Табаристон ва Рай 

воқеъ аст, яъне дар шимоли Эрон. 

Ин номвожа дар забони авестоӣ дар шакли Harbrzaitῑ ва дар паҳлавӣ 

Harborz-ро дошт, ки мураттаб аз ду ҷузъ – Har ба маънии «кӯҳ» ва borz ба 

маънии «боло, баланд, бузург» маънидод меёфт. Ҳамчунин, дар паҳлавӣ дар 

қатори гунаи Harburz сурати Alburz низ мавҷуд буд [ІІ. 151, 21-23]. Вале 

шакли Албурз дар забони форсии нав вожаи рехта маҳсуб шуда, ба қатори 

калимаҳои сода дохил мешавад, чунки дар алоҳидагӣ ҷузъҳои ал- маънои 

худро аз даст додааст. 

Ҳамин тариқ, кӯҳи Албурз дар сарзамини Эрон ҷойгир буда, вожаи 

Албурз марбут ба забонҳои эронии бостон мебошад. 
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 Ороними дигари тоҷикӣ, ки пайдоиши он заминаи амиқи таърихӣ 

дорад, кӯҳи Дамованд мебошад.  

Ажидаҳок ба дасти Фаридун кушта намешавад ва Фаридун танҳо ӯро 

фурӯ мекӯбад ва дар кӯҳи Дамованд ба банд мекашад [ІІІ. 167, 355]. Ровӣ, ки 

одатан дар давраҳо ба по истода мехонд, аз ҷо бархоста, аввал номи қиссаро 

эълон кард: «Набарди Заҳҳок бо Фаридун ва банд кардани Фаридун Заҳҳокро 

ба кӯҳи Дамованд» [ІІІ. 194, 49].  

Ороними Дамованд дар таҳқиқи муҳаққиқи номшинос В. Айлерс 

ҷойгоҳи махсус дорад. Ӯ дар зимни таҳлили амиқ ва ҳамаҷонибаи ҳамаи 

маводи мавҷуда ба хулосае омадааст, ки ороними Дамованд аз ду қисм 

иборат аст: «дунбовант – думб, дум ва пасванди -вант, ки маънои он кӯҳи 

думдор аст. В. Айлерс сермаҳсулии пасванди -вант-ро дар таркиб додани 

номҳои ҷуғрофӣ махсус таъкид кардааст. Ба фаҳмиши ӯ, вожаи «дамованд» 

аз форсии қадими «думбовант» ва паҳлавии думбовант ё думбомант пайдо 

шуда, маънояш кӯҳи бодум ё тарҷумаи таҳтуллафзиаш думкӯҳ мебошад» 

[І.121, 43]. 

Номвожаи Дамованд дар паҳлавӣ чунин шаклҳоро дошт: damāvand, 

dumbāvand, dubāvand, danbāvand [ІІ. 129, 241]. Бинобар манобеъ, Дамованд 

аз ду ҷузъ дам ва ованд ё дамо ва ванд сохта шудааст. Дам ё данб ҳамон 

дам дар забони паҳлавӣ ба маънои таф, гармо, бухор ва газ ва ованд ба 

маънои зарф аст. Дар ваҷҳи дувум ванд пасванде ба маънои доранда ба кор 

мерафтааст. Чунончи, Деҳхудо овандро ҳамон пасванди –ванд//манд 

медонад, ки ба маънии доро, соҳиб, молик ба кор мерафт [ІІ. 134, 23]. 

Донишманди эронӣ бунёдгузори «Луғатномаи Деҳхудо» Алиакбари 

Деҳхудо Дамовандро чунин шарҳ додааст: «Кӯҳе бисёр муртафеъ аз 

силсилаи ҷиболи Албурз, ки ҳамеша аз барф пӯшида шуда ва воқеъ аст 

миёни Табаристон ва Рай. Номи кӯҳе, ки гӯянд Заҳҳокро дар он маҳбус 

карданд (аз Онандроҷ). Кӯҳе аст машҳур ва воқеъ дар яке ду манзил фосила 

аз Рай ва дар ҷониби шарқии Рай ва асл дар он дунованд аст, яъне зарфи 
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дунё чи, ки дар порсӣ ованд ба маънии зарф аст. Гӯянд бар қуллааш замини 

ҳамвордор аст ва аз он равшанӣ ояд ва гӯянд чоҳе аст ва аз он равшанӣ бар 

ояд ва шабҳо он равшанӣ аз масофот дамида падидор аст…» [ІІ. 134, 23]. 

Дар асари «Осор-ул-билод ва ахбор-ул-ибод»-и Закариёи Қазвинӣ ин 

вожа чунин шарҳ дода шудааст: «Кӯҳи Дамованд низ дар Ҷибол, наздик ба 

Рай аст. Кӯҳ аз ҷиҳати баландӣ бо ситорагон ва абрҳо мерасад ва паранда аз 

он боло наметавонад рафт. Мусаъъир ибни Муҳалҳил гуфтааст: «Аз қуллаи 

он кӯҳи баланд барф чи зимистон ва чи тобистон ҳаргиз гум намешавад. 

Инсоне ба қуллаи он наметавонад рафт. Аз ақабаи Ҳамадон он ба чашм 

мерасад. Он чандон баланд буда, ки мобайни Рай ва кӯҳи Дамованд гарчи ду 

фарсанг роҳ аст, чунон ба назари бинанда меояд, ки гӯё ба он Рай нигоҳ 

мекунад» [І. 27, 346]. 

Муҳаммад ибни Наҷиби Бакрон дар «Ҷаҳоннома»-и худ овардааст, ки: 

«Дамованд дар ҳудуди Рай бошад. Ва гӯянд кӯҳе азим баланд аст. Гӯянд, ки 

ӯро аз панҷоҳ фарсанг битвон дид аз баландӣ. Ва гӯянд, ки ӯро аз Шерози 

Порс битвон дид ва гӯянд аз Сова. Ва ӯ мутамаййиз  аст, аз Ҷиболи Қорун, ки 

баъд аз ин гӯем. Ва ӯ бар кӯҳҳое, ки мушарриф бошад, чун қуббае. Ва 

пайваста аз забари ӯ дуде бармеояд ва гирдогирди сари ӯ деҳаҳост. Ва бар 

сари ӯ натавон шуд. Ва ҳаргиз барф аз сари ӯ барнахезад» [І. 52, 110]. 

  Ҳамин тариқ, аз рӯйи таҳқиқоти муҳаққиқон ба хулосае омадан 

мумкин аст, ки ороними Дамованд дар миёни Табаристон ва Рай воқеъ буда, 

қуллаи он ҳамеша мисли анбӯҳи тӯдаҳои абр мебошад.  

Дувумин кӯҳ Заредаза аст, ки аз он сӯйи Мануша низ ҳамаи 

сарзаминҳои бохтариву ховариро фаро гирифтааст [ІІІ. 167, 332].  

Табдили номи кӯҳи авестоии Манушаҳ (Manušah) баъдан ба кӯҳи Манас 

(номи қаҳрамони достони мардуми қирғиз) низ зери таъсири забони 

мардумони дигари дар ин минтақа сокиншуда сурат гирифтааст. В.И.Бушков 

дар мавриди номи кӯҳи Манушаҳ дуруст қазоват кардааст: «Табдил 

гардидани Мануш ба Манас «номи қаҳрамони эпоси қирғизӣ» асоси мантиқӣ 
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дошта, он ба қонуни умумии трансформатсияи (мубаддалшавӣ)-и топонимҳо 

тобеъ мегардад, ки зери таъсири забонҳои гурӯҳи нави аҳолӣ, аксаран 

номҳои кӯҳнаи барояшон нофаҳмо ва аз ҷиҳати таркиби овозӣ ба худашон 

номувофиқро ё табдил медиҳанд ва ё дар забони худашон калка мекунанд» [І. 

13, 64]. 

 I. 2. 2. Оронимҳои таърихию муосир, умумият ва фарқияти онҳо 

Ба гурӯҳи оронимҳои таърихию муосир оронимҳое дохил мешаванд, ки 

то замони мо омада расидаанд. Мисол: Ромит, Амондара, Чилдухтарон, 

кӯҳи Муғ.  

…аз тарафи дараи Ромит Нусратшоҳи масчоҳӣ ва аз тарафи Варзоб 

Асрор Тӯра ба дастаҳои худ барои тохтутоз гузаштаанд… [ІІІ. 169, 304].  

Вожаи Ромит дар «Фарҳанги номҳои ҷуғрофӣ» чунин маънидод 

шудааст: «Ромит [rāmit] Romit» – т. ш. 1. оби аз боло ҷоришаванда; нишеман; 

2. маскани дар боло ҷойдошта» [ІІ. 147, 119].   

Решаи вожаи Ромит ба яке аз забонҳои қадимаи эронӣ, яъне забони 

авестоӣ тааллуқ дошта, ба баъзе тағйироти ночиз рӯ ба рӯ шуда бошад ҳам, 

то ҳол аслу асоси худро нигоҳ дошта то ба замони мо омада расидааст ва 

ҳамчун таркиби луғавии забони тоҷикӣ боқӣ мондааст. Ин калима дар 

«Авесто» ба таври ромна, ромиш ба маънои «сукун, оромиш, истироҳат» 

омада, баъдан дар забони паҳлавӣ ба шакли ром, ромиши ва дар забони 

ҳиндии қадим ба тарзи рома талаффуз шудааст. Маънии луғавии ин вожа бо 

мурури замон бой ва васеъ мегардад. Дар Яснои 29, 35 ва бандҳои 10, 4-и 

Авесто ин калима ба маънии «сулҳ, созиш ва осоиш; ҳушёру зирак; 

бисёрию фаровонӣ» истифода шуда, аммо дар Яснои 1,4 ва бандҳои сеи 

онҳо ба маънии «эзид, яздон» омадааст [І. 22, 116-117].  

Муҳаққиқ А. Девонақулов ба «Фарҳанги анҷуманорои Носирӣ» такя 

намуда, дар асараш «Асрори номҳои кишвар» вожаи «Ромит»-ро чунин шарҳ 

додаст: «Хотиррасон намудан ҷоиз аст, ки ёздаҳумин Яшти Авесто Ромяшт 

номида мешавад. Агар оид ба калимаи «рома» чунин оварда шавад: Ром – 
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номи рӯди бисту якум аз моҳи форсӣ ва номи малаки муваккил бар масолеҳи 

рӯзи Ром ва он Меҳргони бузург аст ва рӯзи зафар ёфтани Фаридун аст бар 

Заҳҳок. Ва дар ин рӯз порсиён (яъне тоҷикон А. Д.) шукру парастиш ва 

замзама кардандӣ, ки аз зулми Заҳҳок фориғ шудаанд ва наҷот ёфтаанд. 

Муҳаққиқ пас аз таҳлилу баррасӣ  ба чунин хулоса меояд: «Чунон ки 

мебинем, ин калима беш аз 2600 сол забонхӯрди халқамон буда, ҳоло ба 

сифати унвони музофоти хушманзари дилрабои кишварамон – Ромит маҳфуз 

монда, дилписанди мардум мебошад» [І. 22, 121].  

 Фикру ақидаҳои дигар олимон низ доир ба ин калима зиёданд. 

Масалан, В. Б. Иванов қайд кардааст, ки: «вожаи Ромит аз ду ҳисса иборат 

буда, қисмати аввал ra ва қисмати дуюми онро mit ташкил медиҳад. Ифодаи 

ro ва шаклҳои он raw ва rawn дар забонҳои мустаъмали помирӣ ва 

топонимияи қисмати ҷанубии Тоҷикистон ба мушоҳида мерасад. Ин калима 

дар шеваи Ванҷу Дарвоз истифода намешавад, вале мунтаҳо дар номвожаҳои 

ҷуғрофии ин маҳал боқӣ мондааст ва дар байни онҳо робитаи семантикӣ 

мушоҳида мешавад. Дар микротопонимияи минтақаи Ванҷу Дарвоз, Рашт ва 

дараи Ромит ин калима бо шаклҳои мухталиф ба чашм мерасад: 1. ra-

Rāxarw, Rāvand; 2. Raw – RahddiRaw, Rewad; rawn, Baravh, Baravn, 

Baravhitar» [І. 29, 87]. Донишманди номшинос Р. Х. Додихудоев шакли raw-

и онро дар микротопонимияи Помири Ғарбӣ ба мушоҳида гирифтааст, ки 

доираи васеи истеъмол доштаву дар забонҳои имрӯзаи помирӣ ба маънои 

баландӣ, теппаи чашмадор, баландии обдор, марғзор истифода гардидааст. 

Корбурди ин калима дар забонҳои мустаъмали помирӣ ба таври зайл 

мебошад: 1. Забони язғуломӣ – raw, 2. Забони рӯшонӣ – raw, забони 

бартангӣ – raw, ro, war, 4. Забони шуғнӣ – ro [І. 14, 72-73]. Мавриди зикр аст, 

ки форманти ro-ро дар ойконими Rājarv, Rāxarv [Вилояти мухтори 

кӯҳистони Бадахшон] ва Ramiti (Нуробод), Rāmitan (Бухоро) қиёс намудан 

мумкин аст ва мавқеи ҷуғрофию ҷойгиршавии ин ойконимҳо ба маънои 

бозой будани ин вожаро далолат мекунанд [І. 92, 9-10]. Қисмати дувуми 
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топоними Ramit-ро форманти маконсози mit//mev ташкил мекунад, ки ин 

формант бо вожаи авастоии maeva, ки ба маънои ҷойи зист, хона, чой [І. 36, 

73] меояд, марбут аст. Инчунин, дар осори хаттии гурӯҳи дигари номҳо бо 

форманти mevan, metan омадааст. Форманти мазкур аксаран дар таркиби 

номи деҳу шаҳрҳо омада, бо вожаи суғдии myяn [І. 29, 107] ва авастоии 

maevana майҳан, хона, ҷойи зист алоқаманд аст [І. 29, 50]. Инчунин, дар 

ҳамин решаи maivanam > mehan > mihan калимаи ҳиндии қадим [санскрит] 

metan ба вуҷуд омадааст, ки феълан дар забонҳои ҳиндӣ маънои 

«истиқоматгоҳ, ҷойи зист»-ро дорад. Дар забони яғнобӣ шакли met//mes ва 

дар забонҳои помирӣ ин вожа шакли mev//muv-ро гирифтааст [І. 92, 10]. 

 Ба ақидаи О. О. Маҳмадҷонов, «вожаи Ромит калимаи бостонии забони 

тоҷикӣ буда, дар аввали пайдоиш ба ифодаи номи дарё омадааст. Дар 

забонҳои бостони маҳаллӣ вожаи мазкур маънии «теппа, баландии обдор 

(баландие, ки аз он об ҷорӣ мешавад)»-ро ифода намудааст ва ба ин пеш аз 

ҳама, мавқеи ҷуғрофии водӣ ва релефи маҳал низ далолат мекунад» [І. 47, 82] 

 Топонимшинос Д. Ҳомидов доир ба вожаи Ромит чунин хулоса 

баровардааст: «Вожаи Rāmit номи дарё будааст ва баъдтар бо номи сукунати 

одамон гузаштааст» [І. 109, 20]. 

 Ҳамин тариқ, вожаи Ромит калимаи бостонии забони тоҷикӣ буда, дар 

аввали пайдоиш ба ифодаи номи дарё омадааст. Дар забонҳои маҳаллӣ вожаи 

мазкур маънии «теппа, баландии обдор»-ро ифода намуда, дар осори 

таърихию ҷуғрофӣ имрӯз ҳам мавриди истифода қарор дорад. 

Ӯ мисли дастаи Музаффар дастаи савораашро аз байни деҳаи Ёрӣ 

гузаронд ва аз хунҷои Мир нагузашта, ба кӯчабоғҳои танги Фушон боз сӯйи 

Амондара рафт, ки ваъдаю воизи нопӯхтаро пазонад [ІІІ. 188, 287]. 

Ҳикоят мекунанд, ки дар давраҳои пеш байни қабилаҳо хунрезиҳои 

зиёде мешудааст, пурзӯрон камзӯронро амон надода, помол карда 

мегузаштаанд, ҳатто деҳаҳоро ба хок яксон карда мерафтаанд. Вале, ҳар 

боре, ки ба ин деҳаи хурд, ки дар даҳони дара мисли забон метобад, 
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расиданд, нарм мешудаанд, кӯч партофта дам мегирифтаанд ва аз аспи ҷаҳлу 

ғазаб фаромада, амон-амон мекардаанд. Мардум ин деҳаро дараи Амонӣ ном 

ниҳодаанд. Сипас кадом забондон, шояд барои мизони сухан бошад, онро 

сайқал дода «Амондара» гуфтааст [ІІІ. 188, 197]. 

Дар забони тоҷикӣ низ анъанаи номгузории кӯҳ, дашт, таллу теппа ва 

ағбаю дараҳо идома дошта, зиёд ба мушоҳида мерасад. Метавон гуфт, ки он 

давоми мантиқии номгузории таърихӣ буда, то имрӯз инкишоф ёфтааст. Дар 

замонҳои қадим, чунон ки таҳлилу мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, дар 

мавриди номгузорӣ бештар ба намуди зоҳирии мавзеъҳои оронимӣ – кӯҳу 

дашт, дараю теппа, ағбаҳо ва амсоли инҳо диққат медоданд. Дар шароити 

имрӯза илова бар анъанаҳои мавҷуда, мавқеи зисти ҳайвоноту даррандаҳо ва 

худи онҳо низ ба назар гирифта мешавад. Масалан:  Хукдара, Хирсдара, 

Пашшадара, Девдара, Дузахдара, Аҷинатеппа ва ғайра.  

 Ногуфта намонад, ки он вақтҳо аз Хукдара то Сӯбулоқ як ҷамоат буд 

[ІІІ. 179, 125]. 

 Ороними Хукдара, ки бо номи яке аз ҳайвоноти ваҳшӣ алоқаманд аст 

ва номи яке аз дараҳоро ифода менамояд, дар анъанаи номгузории мавзеъҳои 

оронимӣ дар забони тоҷикӣ падидаи нисбатан нав буда, хеле баъд ба вуҷуд 

омадааст. Ороними мазкур ба мавқеи будубош ва зисти хукҳо алоқамадӣ 

дошта, бевосита дар робита ба онҳо номгузорӣ шудааст. Яъне дарае, ки 

макони зист ва буду боши хукҳои ваҳшӣ будааст. 

 Каси хаставу лакот аз ин ё он ҷониб аз гулӯи Хирсдара гузарад, якбора 

чашмаш ба кулба афтода, дилаш қувват мегираду ба пайкараш ҷони тоза 

медамад [ІІІ. 165, 122]. 

Хирсдара низ номи яке аз дараҳо дар ноҳияи Ванҷи ВМКБ буда, 

пайдоиши он ба номи яке аз дарандаҳои азимҷусса – хирс алоқаманд 

мебошад. Вожаи Хирсдара ҳамчун ороним ба макони будубош ва зиндагии 

хирсҳо гузошта шуда, аз рӯйи мушоҳидаҳои мардуми маҳаллӣ он ҷоест, ки 

асосан хирсҳо дар он зиндагӣ намудаанд.  
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Паҳ! Аз рӯйи шунидам, – бо садои аз буғз хиррӣ, ашк дар чашмонаш 

ҷӯшида, пичиррос зад Некном, – дар Пашшадараи Кӯлоб, он ҷое, ки сага 

бандӣ ҳам намеистад, мусулмонон маҷбуран барои худ гӯр кандаанд [ІІІ. 165, 

60]. 

 Бояд ёдовар шуд, ки мушоҳидаҳои воқеии инсоният дар номгузории 

мавзеъҳои оронимӣ ҳам дар гузашта ва ҳам дар замони имрӯза нақши асосӣ 

дошт ва дорад. Одамон дар рафти мушоҳидаҳои худ ба номгузории маконҳои 

оронимӣ дар бештари маврид он хусусиятҳои хосеро, ки макони 

номгузоришаванда соҳиб мебошанд, ба назар гирифта, вобаста ва 

алоқамандона бо он номро мегузоранд. Зеро дараю кӯҳ ва таллу теппаҳо 

новобаста аз он ки бо якдигар умумиятҳои зиёд доранд, боз ба хусусиятҳои 

алоҳида соҳиб буда метавонанд ва бо ин хусусиятҳояшон аз якдигар фарқ 

менамоянд: яке бо макони хирсу хук будан, дигаре бо макони ҳашарот будан 

ва сеюмӣ бо макони хурраму ҳамешасабз ва ё баръакс, гарму тоқатфарсо 

будан ва амсоли инҳо. Ороними Пашшадара низ ба макони будубоши 

магасҳо, ки дар забони гуфтугӯӣ бо номи пашша машҳуранд, алоқаманд 

буда, аломати фарқкунандаи он ҳам аз дигар дараҳо маҳз фаровонию 

барзиёдии ҳамин намуди ҳашарот ба шумор рафта, номаш ҳам алоқамандона 

бо он гузошта шудааст. Дар забони адабии тоҷикӣ вожаҳои «магас» ва 

«пашша» маъмуланд, аммо вожаи «магас» нисбат ба вожаи «пашша» адабии 

китобӣ шудааст.  

     Ва Девдара бо пешниҳоди Президент Гулдара ном гирифт [ІІІ. 165, 

374]. 

 Қаблан бояд гуфт, ки мафкураю ҷаҳонбинӣ ва эътиқодоти одамон низ 

дар номгузорӣ, махсусан, номгузории мавзеъҳои оронимӣ, таъсири муайян 

дошта, аломатҳои он ба мушоҳида мерасанд. Кӯҳу дара ва теппаҳое, ки 

симои ғайриодию ваҳмангез дошта, намуди зоҳирии он инсонро ба ваҳшат 

меорад, дар тасаввуроти мардум ақидаи макони ҷину дев будани онро ба 

вуҷуд оварда, аз ҷониби одамон алоқамандона бо онҳо номгузорӣ мешаванд. 
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Масалан, аз рӯйи ривояту достон ва қиссаҳои мифологию тасаввуроти 

одамон дев махлуқи азимҷусса ва бадҳайбате мебошад, ки на ҳама кас тобу 

тоқати дидани онро дорад ва дидани он касро ваҳшатзада намуда, дучори 

бемориҳои гуногун менамояд. Дар робита ба ин дарае, ки атрофаш бо кӯҳҳои 

баланд иҳота шуда, бо дарозии хоси худ ва бодҳои муқобили якдигар 

вазандаи дохили он, ки як навъ овози ҳузнангез ва даҳшатоварро ба вуҷуд 

меоранд, инсонро ба ваҳшат меорад, бо махлуқи афсонавии дев алоқаманд 

карда шуда, девдара номгузорӣ намудаанд.  

 Девдара ба маънои дараи калон ҳам меояд. Дев – «бузург, калон». Дар 

«Фарҳанги номҳои ҷуғрофӣ» ин калима ба маънои «дараи калон, дараи амиқ» 

омадааст [ІІ. 147, 61]. Ҳамчунин, вожаи «дев» маънои бузург ва калонро 

дорад, дараи бузург, дараи калон. Девлох [Девлоқ] – дараи васеъ, чарогоҳи 

васеъ ва калон. Масалан, боз ба маънои бузургӣ далолат кардани ҷузъи 

«дев»: Девзира – калонзира, зираи калон; девҷусса – калонҷусса ва ғайра. 

Халифа Холмаҳмад чанд сол дар Дараи Гӯсфандак зиндагӣ кард, ба 

касе маълум нест [ІІІ. 179, 83]. 

Дараи Гӯсфандак дар Қалъадашти ноҳияи Файзободи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҷойгир мебошад. Сабаби дараи Гӯсфандак ном гирифтани ин 

макон дар он аст, ки Халифае бо номи Холмаҳмад дар мазори Бобои Валии 

Қандаҳорӣ, ки дар дашти Будана дар деҳаи Бобои Валӣ ҷойгир аст, ҷоеро 

барои истиқомат интихоб кард. Халифа Холмаҳмад одами сермӯй буд, 

мардум ӯро Халифаи Гӯсфандак низ мегуфтанд. Аз ҳамин сабаб оҳиста-

оҳиста ин ҷой бо номи дараи Гӯсфандак машҳур шуд [ІІІ. 179, 82]. 

…ва мардум ин кӯҳро Ғозималик ном мекунанд [ІІІ. 179, 43]. 

Сабаби ном гирифтани «кӯҳи Ғозималик» ин аст, ки ду бародар будаанд. 

Якеро Муҳаммадғозӣ дигареро Ғозӣ Малик мегуфтанд. Онҳо омада Ёнахшро 

обод карданд. Баъди чанд сол аз Ғозималик кӯчида ба кӯҳҳои Даҳанакиик 

меравад ва мардум ба ҳамин хотир ба ин кӯҳ номи Ғозималикро мемонанд 

[ІІІ. 179, 43].  
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Дар суратҳои рӯйи девори Аҷинатеппа мардоне, ки инъому тӯҳфаҳо 

овардаанд, дар бар яктаҳи борику шинами бегиребон доранд ва аз рӯйи 

миёнашон маҳкам бастаанд [ІІІ. 178, 235]. 

 Аҷинатеппа низ аз ҷумлаи оронимҳое мебошад, ки дар заминаи 

ақидаҳои хурофотӣ ва мифологии одамон ба вуҷуд омада, аз исми таркибии 

теппаи аҷина  бо роҳи тағйир ёфтани ҷойи ҷузъҳо ва сохтори калима ба 

вуҷуд омадааст. Он ба махлуқи афсонавии аҷина ё ҷин марбут буда, аз рӯйи 

тасаввуроти мардумон макони сукунати ҷину аҷинаҳост, яъне макони девҳо. 

Барои мавҷуд будани махлуқоти ғайбии ҷину девҳо ҷойи шакку шубҳа нест. 

Дар «Қуръони Карим» Худованд дар бештари оятҳо, дар сураи Бақара, 

алахусус дар сураи «Ҷин», («Дев») оид ба мавҷудияти ҷинҳо чун махлуқи аз 

аз дуди оташ офаридашуда хабар медиҳад [І. 41, 1356-1362].   

Тоҳирбойро дар наздикии Дузахдара, ба хонаи муллое медароранд [ІІІ. 

179, 295]. 

 Доираи омилҳои дар рафти номгузории мавзеъҳои оронимӣ дар забони 

тоҷикӣ ба назаргирифташаванда ниҳоят васеъ ва гуногун буда, ҷанбаи хеле 

ғанӣ касб намудааст. Яке аз ҷанбаҳои асосие, ки дар ташаккули оронимҳо 

нақш доранд, вазъи иқлим ва боду ҳавои макони номгузоршуда мебошанд. 

Масалан, ороними Дӯзахдара макони душворгузар ва аз гармӣ 

тоқатфарсоеро ифода менамояд, ки алоқамандӣ ба иқлими ҳамон маконро 

дорад. Калимаи дӯзах дар таркиби ороними Дӯзахдара ба чигунагии вазъи 

иқлими дара далолат намуда, дар забони тоҷикӣ ба ҳамин маъноҳо корбаст 

мешавад. Калимаи дӯзах дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» чунин 

маънидод шудааст: Дӯзах – «ҷойи гунаҳгорон дар он дунё, ки тибқи 

ривоятҳои динӣ бисёр сӯзон аст, ҷаҳаннам» [ІІ. 145, 485]. 

Ин ҳамон колхозчии хоболуде буд, ки дар Сангдара «колхозчиёни 

Вахш соли дароз аз киштзор намебароянд» гуфта хавф мебурд [ІІІ. 192, 382].  

 Вазъи иқлим ва табиати дара низ дар гузоштани номҳо таъсири амиқ 

доранд. Чунончи, дарае, ки сангистон буда, бо доштани ин унсури табиӣ аз 
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дигар дараҳо фарқ менамояд, Сангдара номгузорӣ шудааст, ки далели 

гуфтаҳои болост.  

 Анъанаи дигаре, ки дар номгузории оронимҳои ба мушоҳида мерасад, 

бо назардошти намуди зоҳирии табиати мавқеи номгузоришаванда 

гузоштани номи дараю теппа ва дашту ағбаҳо мебошад. Ҷузъи дуюми ин 

гурӯҳ оронимҳо сифат буда, бо дар назар гирифтани аломату хусусияти 

мавзеи оронимӣ ба номи он алоқаманд шудааст. Мисол: Кӯҳи Сафед, кӯҳи 

Чақили Калон, Кӯҳи Сарсарак, кӯҳи Атлас, дараи Некон, дараи Марг ва 

ғайра.  

Аз ин ҷо ба назаратон қуллаи кӯҳи Сафед ва қуллаи Одесса ҷилвагар 

мешаванд, ки кӯҳгардони тоҷик ба болои онҳо ҳам баромада буданд [ІІІ. 197, 

46]. Дар ин мавзеъ дарёҳои номбурда якҷоя шуда кӯҳи Ҷақили Калонро 

бурида, сонӣ ба водии васеи Зарафшон мебароянд [ІІІ. 166, 22]. Иброҳимбек 

ҳам, ки дар кӯҳсори Сарсарак сарсарӣ мегашт ба муфтии судхӯр, уламо, 

Абдулло додхоҳ ва Ҳайдарқулӣ-бӣ ин мактубро навишт [ІІІ. 169, 375]. ...Баъд 

ба хаёлаш фарзандонаш расиданд, ки ҳар бори аз ин ҷо гузаштан ба ҷойҳо, ба 

кӯҳҳо ном мегузоштанд, кӯҳи Атлас, кӯҳи Чилдухтарон, шаҳи Лайс ва дар 

назди кӯҳи Чилдухтарон аз падар хоҳиш мекарданд, ки мошинро боздорад… 

[ІІІ. 190, 9]. – Дараи Некон набошад, ки худата дар об зада гирӣ [ІІІ. 190, 54]. 

Содирхон ва фарзандони махсуми Ҷонмаҳмад Барзуро ба дараи Марг 

мебурданд [ІІІ. 182, 93]. 

Дараи Марг ҷойи одамкушӣ буд, ки дар вақтҳои ҷанги бародаркушӣ 

одамони зиёдеро он ҷо бурда ба қатл мерасониданд. Дар асари «Марги 

бегуноҳ»-и Кароматулло Мирзоев ин  номвожа 17 маротиба оварда шудааст.  

Бо тафовут аз оронимҳои таърихӣ анъанаи дигаре, ки дар номгузории 

маконҳои оронимӣ дар забони имрӯзаи тоҷикӣ ба мушоҳида мерасад, бо 

номи одамон ва шахсиятҳои алоҳида гузоштани номи кӯҳу дара ва таллу 

дашту теппаҳо мебошад. Оронимҳое, ки бо чунин усул ба вуҷуд омадаанд, 

мантиқан ҳеҷ гуна умумияте байни калимаи оронимшуда ва табиату 
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хусусияти дара, таллу теппа ва кӯҳу дашт дида намешавад. Шояд, дар ин 

анъанаи номгузорӣ соҳибият ва ба кӣ тааллуқ доштани макони 

номгузоришуда ба назар гирифта шуда бошад. Мисол: кӯҳи Фарҳоду 

Ширин, Мирзочӯл. 

Имрӯз он бо номи кӯҳи Фарҳоду Ширин маълум аст [ІІІ. 196, 15]. 

Мулло Мурод ва ҳамсараш – Моҳинав дар гурӯҳе, ки монанди инҳо ҳама 

табъид гашта буданд, гоҳ пиёдаву гоҳ савора то ба биёбони Мирзочӯл 

расидан ду кӯдаки бегуноҳашонро, ки яке панҷсолаву, дигаре дусола буд, 

талаф доданд [ІІІ. 175, 34]. 

 Маконҳои оронимие, ки бо номи одамон ва гурӯҳҳои иҷтимоии онҳо 

номгузорӣ шудаанд, метавонанд ба омилҳои зайл вобаста бошанд: а) омили 

соҳиби макони номгузоришуда будан; б) омилҳои худшиносӣ ва зинда нигоҳ 

доштани номи шахсиятҳои хидматнишондода ва мавриди эҳтироми оммаи 

мардум. Мисол: дашти Қозӣ, дараи Мухтор, дараи Сулаймон, дараи Хӯҷа, 

дараи Эмом, дашти Мирзосалмон, дашти Ҳасан. 

 Халқ ин ҳолро дида, аз тарс ақиб нишастанд ва бешабонҳо 

ҳезумакиҳоро ба ҳоли худ гузошта, роҳи дашти Қозиро пеш гирифтанд, ки 

макони асосиашон он ҷо буд [ІІІ. 190, 109]. Дилам мехоҳад, ки болу пар 

барорам ва дар як лаҳза сар то сари дараи Мухтор сайр бикунам [ІІІ. 165, 

518].   

 Мавқеи ҷойгиршавии маконҳои оронимӣ, баландию пастхамӣ ва умқу 

иртифои онҳо низ дар шаклгирии калимаҳои оронимӣ нақши муҳим доранд. 

Ин усули номгузорӣ дар забони тоҷикӣ ба хукми анъана даромада, кайҳост, 

ки дар созмони оронимҳои забони тоҷикӣ ба мушоҳида мерасад. Калимаҳои 

ҷар, теппа, баландӣ ва монанди инҳо аз ҳамин қабил калимаҳо мебошанд, 

ки дар ташаккули оронимҳои  Муғтеппа, Кабудҷар ва ғайра иштирок 

намудаанд.  

Бори мошинам мототсикли Урал буд, дар Кабудҷар гум шуд, ҳамин 

шаб [ІІІ. 182, 289]. Аз сохтмонҳои калони онвақтаи Ӯротеппа мадрасаи 



64 

 

 

 

Намозгоҳ, айвони тиллокории пойгаҳи қароргоҳи ҳоким дар болои 

Муғтеппа, ҳаммом ва корвонсаройро, ки аз хишти пухта бино ёфта буданд, 

метавон зикр кард [ІІІ. 178, 621]. 

Анъанаи дигаре, ки дар ташаккули сохтории оронимҳо ба мушоҳида 

мерасад, ин иштироки калимаҳои ифодагари номи растанию наботот ва 

дарахтон дар таркиби онҳо мебошанд. Чунончи: дараи Чормағз, дараи 

Сирдор, хами Олуча. 

Заминҳои обии Яланг ҳам, боз дар дараи Чормағз боғ доштаанд [ІІІ. 

175, 185]. Кадом рӯз чӯпон молҳоро ба тарафи дараи Сирдор бурдаст, аз 

шир бӯи сирпиёзи кӯҳ меомад… [ІІІ. 175, 269]. Ва ташнаву гушна, зери 

офтоби сӯзон, аз байни гандумпаяи хами Олуча хӯша мечид, ки ниҳеби Гадо 

ба гӯшаш омад [ІІІ. 165, 152]. 

Ҳамин тариқ, оронимҳои таърихӣ дар забони тоҷикӣ заминаи амиқи 

таърихӣ дошта, пайдоиши онҳо ба ҳазорсолаҳо қабл рафта мерасад. Онҳо дар 

заминаи калимаҳои гуногуни тоҷикӣ ва ҳиндуэронии қадим ба вуҷуд омада, 

чандин марҳилаҳои рушду такомулро тай намудаанд. Номгузории мавзеъҳои 

ҷуғрофӣ анъанаи хуб инкишофёфта ва таърихан ташаккулёфта буда, имрӯз 

ҳам идома дорад. 

 I.2.3. Таносуби маъноии оронимҳо бо маконҳои ифодакардаи худ

 Зоооронимҳо. Зоооронимҳо низ дар ташаккули номҳои ҷуғрофӣ нақши 

муҳим доранд. Зоонимия маҷмӯи номи ҳайвонот, паррандаҳо ва ҳашарот 

буда, зоооронимҳо – номи мавзеъҳои ҷуғрофианд, ки аз номи хелҳои 

ҳайвоноти хонагӣ ва ваҳшӣ, паррандаҳо ва ҳашарот ва хазандагон ташаккул 

ёфтаанд.  

Зоотопонимия дар асари «Топонимияи водии Кешрӯд»-и Д. Ҳомидов 

чунин маънидод шудааст: «Зооним, навъи онимҳо. Номи ҳайвон, аз ҷумла 

ҳайвоноти хонагӣ ва машқӣ (саг – Мухтор, Хайбар, Алопар, Жулбарс; асп – 

Рахш, Мушкинамӯй; гов – Говмеш, Мишка, Гови Ало) ва монанди инҳоро 

ифода мекунад. Ин истилоҳ аз забони юнонӣ буда, аз ҷузъҳои zoo – ҳайвон ва 
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onim – ном таркиб ёфтааст. Зоонимика, бахши ономастика буда, ба омӯзишу 

таҳқиқи зоонимҳо, қонуниятҳои ташаккул, таҳаввул ва вазифаю амалкарди 

онҳо машғул аст [І. 108, 138-139].  

Зоооронимия – номи мавзеъҳои ҷуғрофиест, ки аз номи анвои 

ҳайвонот, парандаҳо, ҳашарот ва хазандаҳо, яъне зоонимҳо пайдо шудаанд. 

Мисол: Дараи аспон, дараи Заргӯшон, ағбаи Шутургардан, Хирсдара, 

Палангдара, дашти Меш, ҷарии Сагкуш, Гӯрдара, Ҷайракӯтал ва ғайра.  

Рама аз дараи Аспон гузарад, аз худатон гиламанд шавед [ІІІ. 165, 

121]. Сипас чусту чолок бархест ва ҷониби мармиҷонзори дараи Заргӯшон 

шитофт [ІІІ. 165, 168]. Масалан, дар нақби Истиқлоли ағбаи Шутургардан 

ва кони Чоре, дар натиҷаи иктишофи геологӣ оби сатҳ ва оби рӯди Чоре ба 

зери замин ҷорӣ шуда дар резишгоҳаш ба маҷрояш баромада, ба рӯди Фон 

мерезад [ІІІ. 176,  128]. Соле пеш зане тифли ширхора дар оғӯш, дар чунин як 

рӯзи сард дар гулӯи Хирсдара аз барфбод роҳгум зада, аз бемадорӣ ба коми 

ғоре фурӯ лағжид [ІІІ. 165, 137]. Вале куҷост Дастор, ки бо чашмҳои олус ва 

мижаву абрӯҳои беқарораш часпу талош, саркафониву дастшикании ду 

говзӯрро дар Палангдара аз боиси худ бубинад… [ІІІ. 165, 175]. То дашти 

Меш сафи хонаҳо ва симчӯбҳо ба чашм мерасанд [ІІІ. 165, 555]. Ин мардум 

садқаи нағзӣ шаванд, то тавонӣ, аз онҳо гурез будааст, то тавонӣ ба ҷар тела 

те будааст, ана аз он ҷари Сагкуш… [ІІІ. 191, 331]. Дар баландиҳои тарафи 

рост маҳаллаҳои Ғарибакон, Намозгоҳ, Гӯрдара ҷой гирифта, бар рӯйи 

талҳои тарафи чап ё дар пои онҳо Туркон, Ӯзбекон, Ҳамродиён воқеъ 

мебошанд [ІІІ. 193, 205]. Дар бомдод Восеъ ба тарафи Балҷувон нахамида, 

балки лашкарашро ба роҳи Саталмуш – Ҷайракӯтал – Тути Қозӣ гардонд 

[ІІІ. 193, 350]. 

Гӯрдараро ба он хотир бо чунин ном номгузорӣ кардаанд, ки замоне дар 

ин дараҳо гӯрҳо, – яъне хари даштӣ – нахчирҳо мечариданду бисёр буданд. 

Инчунин, «гӯр» гуфта хуки ваҳшӣ, яъне «гуроз»-ро низ гӯянд, Баҳроми 
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Каёнӣ шикори онро дӯст медошт ва аз ин хотир номи ӯ дар таърих бо номи 

Баҳроми Гӯр (шикоркунандаи гӯр) боқӣ мондааст.    

Дар зоооронимҳо, ҳамчунин, номҳои парандагон ба монанди ғори Каф-

тарон, дашти Будана, кӯҳи Кавгон, шахи Кафтархона инъикос ёфтаанд: 

Ғоре, ки дар баландии Ёнахш аст ва онро мардум ғори Кафтарон 

мегӯянд, маҳз ҷойи баромадани оби Ёнахш аст [ІІІ. 179, 36]. Дар мазори 

Бобои Валии Қандаҳорӣ, ки дар дашти Будана дар деҳаи Бобои Валӣ ҷойгир 

аст, ҷоеро барои истиқомат интихоб кард [ІІІ. 179, 82]. Аз ин сабаб ин 

мавзеъро Сафедсанглох ном кардаанд [ІІІ. 179, 39]. Вай баъди соате бо галаи 

аспҳо чангу ғубори заминро ба осмон бардошта, деҳаро аз тарафи ғарбу 

ҷануб  давр зада гузашту дар таҳи шаху зови Кафтархона ба чаро монд ва 

худаш аввал ба ҳавлӣ даромада ба Инъом супориш кард, ки ба Кафтархона 

рафта, ба гала нигарад, мабодо, ки киштзореро хароб кунанд [ІІІ. 175, 192]. 

Кӯҳи Кафтархона аз сӯрохиҳои лонашакл иборат буда, андаруни 

сӯрохиҳо бо кристалчаҳои конусшакли теғадори хурд пӯшонида шуда, 

натиҷаи туршшудаи карбонатҳои оҳандор дар мавзеи оксидшавӣ мебошад 

[ІІІ. 176, 122]. Дар сӯрохиҳо кафтарҳо ҳаёт ба сар мебаранд. 

Як гурӯҳи анвои мухталифи ҳашарот ва хазандаҳо низ дар оронимия 

инъикос ёфтаанд: Пашшадара, Мортеппа. 

– Паҳ! Аз рӯйи шунидам, бо садои аз буғз хиррӣ, ашк дар чашмонаш 

ҷӯшида, пичиррос зад Некном, – дар Пашшадараи Кӯлоб, он ҷое, ки сага 

бандӣ ҳам намеистад, мусулмонон маҷбуран барои худ гӯр кандаанд [ІІІ. 165, 

60]. 

Аммо аз худи саворон асаре нест, имшаб ҳам аскарон ба қишлоқи 

Мортеппа баргашта, атрофи худро мустаҳкам карда, посбони ҳушёр гузошта 

хобиданд [ІІІ. 169, 337]. 

Мортеппа [mārteppa] Morteppa – бори танг, ба дарозо тӯл кашидани 

деҳа ва бисёр будани таллу теппаҳои морпечи масоҳати қишлоқ ба Мортеппа 

машҳур шудани он сабаб шудааст. Эҳтимол ин таллу теппаҳо макони морон 
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ҳам бошад [І. 76, 66]. Мортеппа дар ҷамоати деҳоти Сомони шаҳри Ҳисор 

ҷойгир аст. 

Пас аз кали Хокироҳ Саидмоҳ ном зан аз Дараи Гӯсфандак раиси 

ҷамоати Ғашиён шуд [ІІІ. 179, 12]. Сипас чусту чолок бархест ва ҷониби 

мармиҷонзори дараи Заргӯшон шитофт [ІІІ. 165, 168]. Дар як тараф кӯҳи 

Хирс (андаке росттари он) ағбаи беноме ҳаст, ки дар 2-3 соат ба он рафта 

расидан мумкин [ІІІ. 197, 46]. Нақби (тунели) обтақсимкунаки ағбаи Шутур 

мисоли равшан шуда метавонад [ІІІ. 176, 87]. Ногуфта намонад, ки он вақтҳо 

аз Хукдара то Сӯбулоқ як ҷамоат буд [ІІІ. 179, 125].  

Хугдара [xugdara] Khugdara – дараи гурозон [ІІ. 147, 156]. 

…. гуфтанд дар Ғарм аст, он ҷо рафтам; гуфтанд ба Тавилдара рафтааст, 

он ҷо омадам; гуфтанд ба Сағирдашт рафтааст, охир ин ҷо омада туро ёфтам 

[ІІІ. 169, 358]. 

Сағирдашт [sairdašt] Saghirdasht – 1. шакли дигараш Суғурдашт; 

макони суғурҳо; 2. даштак, дашти хурд; 3. аз Сағридашт сағрии дашт [ІІ. 147, 

123]. Сағирдашт мавзеест, ки дар байни Сангвор ва Қалъаи Хуми 

Тоҷикистон, ки дар он ҷо сағир (суғур) яъне ҳайвони гурбамонанд бисёр аст 

[ІІ. 127, 342]. 

Фитооронимҳо. Дар баробари дигар гурӯҳҳои топонимӣ маводи 

фитонимӣ низ як гурӯҳи калони қисмати таркибии оронимҳоро ташкил 

медиҳад. Фитонимия маҷмӯи номҳои марғзорон, растаниҳо, сабзаву 

себаргаҳо, гулу гиёҳҳо, шибарзорон, буттаҳо, дарахтон ва ғайра буда, 

фитооронимия бошад, маҷмӯи номҳои мавзеъҳои ҷуғрофиеанд, ки аз 

фитонимҳо ташаккул ёфтаанд. Ин вожа дар «Топоними водии Кешрӯд» 

чунин шарҳ дода шудааст: «Фитоним (Fitānim), номи растаниҳоро ифода 

карда, ин вожа аз забони юнонӣ гирифта шуда, аз ҷузъҳои fitās – растанӣ ва 

anim – ном таркиб ёфтааст. Аз ин ҷо истилоҳи «фитотопоним» падид 

омадааст, ки ба фитоним марбут аст» [І. 108, 160].  
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Фитонимҳо низ як гурӯҳи калону қисмати таркибии оронимҳоро ташкил 

медиҳанд. Фитооронимия маҷмӯи номҳои мавзеъҳои ҷуғрофиеанд, ки аз 

фитонимҳо ташаккул ёфтаанд. 

Аксари ин фитооронимҳо барои доираи васеи мардум номафҳум буда, 

ҳамчун фитонимҳо оварда шуда, дар баробари ин шаклҳои дигари номӣ низ 

зикр мегарданд. Мисол: ағбаи Чормағзак, теппаи Бодгул, Арчадара, дараи 

Себак, Хасдара, Олучадара, дараи Найзира, замини Нойбоғ.  

Мошин бо азобе тоб хӯрда-тоб хӯрда ниҳоят болои ағбаи Чормағзак 

баромад [ІІІ. 174, 404].  

Чормағз [čārmaz] Chormaghz – дарахти чормағз, макони чормағз, 

чормағззор; Чормағзак [čārmazak] Chormaghzak – шакли тасғири Чормағз 

[ІІ. 147, 169]. 

Замини Халаҷанг дар болои теппаи Бодгул ҷойгир аст [ІІІ. 179, 69]. Дар 

ин ҷо як базму бозии мардуми Хасдара [ІІІ. 182, 72]. Восеъ дар Гулдара дар 

деҳаи Сари Обпар ба хонаи Юнус ном дӯсти содиқи худаш паноҳ бурда буд 

[ІІІ. 193, 335].  

Гулдара [guldara] Guldara – аз гул + дара; дараи пур аз гул [ІІ. 147,  46]. 

Ва ё ҳарчи зудтар ба шахи Арчадара расида, таги калф ё паси буттае 

суроби худро аз чашми Гадо, ки овозаи аз нӯги тозиёнаи ӯ чакидани хун ҳама 

ҷо паҳн шуда буд, пинҳон созад [ІІІ. 165, 153]. 

Арча [arča] Archa – як навъ дарахти сӯзанбарги ҳамешасабз; коҷ, бурс 

[ІІ. 147, 20]. 

Раис аз мошин фуромада, ба асп савор шуд, дар идора кор надоштааст, 

ки худи ҳамон лаҳза сари аспро ба дараи Себак гардонд [ІІІ. 189, 237]. 

Дараи Себак дар «Фарҳанги номҳои ҷуғрофӣ» чунин маънидод 

шудааст:  

Дараи Себак [darai sebak] Darai Sebak – дараи себзор, дараи себҳои 

майдарези кӯҳӣ [ІІ. 147, 58]. 
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Он рӯз мӯйсафед ҳамроҳи Ҳошим дар Олучадара аз ҳамдигар дур – 

болои теппае каҷпаҳлу зада гӯсфанд мечаронд [ІІІ. 164, 14]. 

Олучадара – [alučadara] Oluchadara – дараи олучазор [ІІІ. 147, 107]. 

Анвар, аз рӯйи маслиҳати апаи Холида, ба ҳар ҳавлии қишлоҳҳои 

атроф як-як даромада баромад, ҳатто ба дараи Пехо рафта, қишлоқҳои 

бағали кӯҳро ҷустуҷӯ карда ёфт [ІІІ. 174. 434]. 

Пехо – 1. аз пе+хо; чашмаи боло: 2. аз пех+о; хористон, теппаҳои 

нӯгтез [ІІ. 147, 111]. 

Дараи Шинг хеле танг, нишебиҳои кӯҳи он ниҳоят фарозанд [ІІІ. 166, 

22].  

Шинг [šing] Shing т. ш. як навъ дарахти ёбоӣ [ІІ. 147, 179]. 

Сонӣ онҳо ба «газик»-и саринжинер нишаста берун аз Норак – ба 

поёноби Вахш, ба дараи Найзира роҳ гирифтанд, ки он ҷо аллакай суроби 

сарбандро барои санҷиш тайёр карда монда буданду корҳои майда-чуйдаи 

охирин анҷом дода мешуд [ІІІ. 174, 671]. – Ҳа-а… – ба маънии савол сарфаҳм 

рафт Худоёр. – Замини Нойбоғу боз ташвиши ҳавлӣ, ҳезум, оғил… молу 

ҳол… [ІІІ. 175, 144]. 

 Антропооронимҳо. Антропонимҳо (номи одамон), ки дар илми 

ономастика – як шохаи илми забоншиносӣ омӯхта мешавад, аз калимаи 

юнонии antropos – одам, onoma – ном шакл гирифта, номи дилхоҳе, ки ба 

инсон ё гурӯҳи одамон мансуб аст, меомӯзад [І. 62, 36]. Антропооронимҳо 

бошад маҷмӯи оронимҳое аст, ки ба одамон ва шахсиятҳои маъруф 

алоқаманд аст. Чунончи: кӯҳи Хӯҷамуъмин, кӯҳи Ҳазрати Шоҳи Акоша, 

кӯҳи Ҳазрати Султон.  

Солҳое, ки ман ту барин бача будам, айни харбузапаз ҳамроҳи бобоят ба 

деҳаҳои атрофи кӯҳи Хӯҷамуъмин саёҳат рафтем [ІІІ. 164, 304]. Зеротут 

баландиест, ки агар аз он ҷо нигоҳ кунед, баландии Бодгул хеле паст 

менамояд ва агар бо дурбин нигоҳ кунед, кӯҳи Эмомаскарро, ки дар Кӯлоб 

аст, мебинед [ІІІ. 179, 35]. Дар рӯ ба рӯятон кӯҳи сап-сафедро мебинед, ки 



70 

 

 

 

онро кӯҳи Ҳазрати Шоҳи Акоша мегӯянд ва дар доманаҳои ин кӯҳ деҳаҳои 

Сари Хосор ҷойгир аст [ІІІ. 179, 162]. Шохоби зиёди дарёи Моғиён аз кӯҳҳои 

Ҳазрати Султон сар мезананд, ки ба нишебии шимолии қаторкӯҳи Ҳисор 

тааллуқ доранд [ІІІ. 166, 22]. 

Дара – антропоороним: дараи Қарахон, дараи Мухтор. 

Муъминободро дараи Қарахон ба ду тақсим мекунад [ІІІ. 179, 158]. Яке 

аз калонтарини ин дараҳои танг дар самти шарқии водии Обимазор дараи 

Мухтор аст [ІІІ. 193, 10].  

Дараи Мухтор – номи деҳа дар ҷамоати деҳоти Ҷомбахти ноҳияи 

Ховалинги вилояти Хатлон. Дараи Мухтор зодгоҳи Восеъ буда, дар 

«Фарҳанги номҳои ҷуғрофӣ» чунин маънидод шудааст: «Дараи Мухтор 

[darai muxtar] Darai Mukhtor – дарае, ки Мухтор ном шахс дар он ҷо зиндагӣ 

кардааст» [ІІ. 147, 57]. Дараи Мухтор дар романи «Восеъ»-и Сотим Улуғзода 

17 маротиба ва дар «Гардиши Девбод»-и Абдулҳамид Самад 2 маротиба 

оварда шудааст. 

Тал – антропоороним: тали Барзу. 

Дар Суғд дигар манзилҳои хурдтар ҳам вуҷуд доштанд, ки аз ҷумлаи 

онҳо дизаки тали Барзуро номбар кардан мумкин [ІІІ. 178, 160]. 

Теппа – антропоороним. Яхшибойтеппа, Олимбойтеппа, Фаёзтеппа. 

Инчунин, бошишгоҳҳое дучор шудаанд, ки як аҳли деҳот дар он ҷо 

зиндагӣ мекарданд – чунин аст Яхшибойтеппа [ІІІ. 178, 240]. Димнаҳои 

Мингариқ, Олимбойтеппа, Кеҳитеппа, Оқтеппа ва Шавшуқумтеппа ва ғайра 

ба ҳамин давра тааллуқ доранд [ІІІ. 178, 161]. Дар шаҳр марказҳои калони 

ибодат – маъбадҳои буддоии Қаротеппа ва Фаёзтеппа ҷой доштанд [ІІІ. 178, 

158]. 

Ғор – антропоороним: Сомғор, ғори Хӯҷа Исҳоқ.  

Дар қисми шимолу ғарбии ноҳия, аз шимол ба ҷануб қаторкӯҳи 

Қурама, дар ҷанубу ғарб қаторкӯҳи начандон калони Муғултоғ ва дар байни 

онҳо водии Сомғору Мирзоравот доман паҳн кардаанд [ІІІ. 177, 136]. 
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Сомғор – димнаест мансуб ба асрҳои ІІІ-ХІХ, ки дар канори деҳаи 

Сомғор, 25 км шим, шарқтари шаҳри Хуҷанд воқеъ аст. Бино ба ривоятҳо 

номашро гӯё аз номи Сом – писари дуюми ҳазрати Нӯҳ ва ғоре, ки Сом 

ҳангоми ҳифзи Сомғор кофтааст, гирифтааст [ІІ. 156, 110]. 

Қир – антропоороним: қири Хоҷа Қисмат.  

Овулгоҳи даҳонаи Бошахона мисли Санги Сипар он қадар зебо 

набошад ҳам, дар паҳлуяш як қири баланди Хоҷа Қисматро дорад, ки теғи 

офтоб пеш аз ҳама ба теғаи он мезанад [ІІІ. 188, 165]. 

Қир – кӯҳи пастаки сангрезадор; баландӣ, пушта, адир, теппа [ІІ. 145, 

674]. 

Баландӣ – антропоороним: баландии Ҳунги Насриддин. 

Шумо роҳатонро давом медиҳед ва бо нуқтаи баландии Ҳунги 

Насриддин мебароед [ІІІ. 179, 35]. 

Ҳамин тариқ, оронимҳо дар системаи таркиби луғавии забони тоҷикӣ 

мавқеи хос дошта, бо ифодаи маънои ишоратӣ ва мавқеи хоси корбасти худ 

аз дигар гурӯҳи калимаҳои забон ба куллӣ фарқ менамоянд. Онҳо дар ҳавза 

ва ҳудуди муайяни одамони маҳалли мушаххас ба вуҷуд омада, дар бештари 

маврид дар ҳамон маҳалли бавуҷудомадаи худ боқӣ мемонанд. Оронимҳо 

номҳои гуногуни кӯҳу дара, таллу теппа, дашту водиҳо, сойҳо, ғорҳо, 

нишеманҳо, ағбаҳо, шахҳо, сахраҳо ва монанди инҳоро ифода карда, 

пайдоиши онҳо дар забони тоҷикӣ таърихи тӯлонӣ доранд ва аксари онҳо дар 

чандин сарчашмаҳои таърихӣ дарҷ шудаанд. Агар як қисми онҳо ба мавзеи 

ифодакардаи худ муносибати табиӣ дошта бошанд, гурӯҳи дигари онҳо ба 

фаъолияти иҷтимоии одамон марбут буда, дар рафти фаъолият одамон тибқи 

салоҳдиди худ ба онҳо ном гузоштаанд. 
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БОБИ II. ОРОНИМҲО АЗ ҶИҲАТИ БАРОМАД 

Ҳамаи мавзеъҳои ҷуғрофӣ (шаҳр, деҳа, дарё, кӯҳ, дара) номҳои хоси 

худро доранд, ки онҳо ифодакунандаи маъноҳои гуногун мебошанд. Аксар 

вақт дар дохили чунин номвожаҳо нишонаҳо ва вижагиҳои хоси забонӣ, 

таърихӣ, этникӣ ва фарҳангии маҳал ва мардумони бумии он боқӣ мемонанд. 

Муҳаққиқи номшиноси рус В. А. Жучкевич маҳз ба ҳамин ҷанбаи хусусиёти 

номвожаҳои ҷуғрофии маҳалҳо таваҷҷуҳ намудааст ва дар ин маврид чунин 

ибрози андеша дорад: «Маълумоти топонимӣ барои аниқ намудани нақши 

иқтибосҳо ва таъсири байниҳамдигарии забонҳои ҳамсоя кӯмаки калон 

мерасонад. Номвожаҳои объектҳои хурд низ барои муайян намудани ҳудуди 

паҳншавию интишори диалектҳои алоҳида ёрӣ мерасонанд» [І. 26, 40] ва ин 

андеша барои оронимҳои забони адабии муосири тоҷикӣ (дар асоси осори 

бадеӣ, ҷуғрофӣ ва таърихӣ), ки нависандагон дар асарҳояшон аз маҳалҳои 

гуногун овардаанд, дуруст меояд.  

Аз нимаи дувуми қарни XIX то ба ҳол пажӯҳишҳои зиёде дар заминаи 

номҳои ҷуғрофӣ ба таври хос анҷом ёфта ва осоре чанд таълифу мунташир 

гардидааст. Навиштаҳои М. С. Андреев [І. 7], О. И. Смирнова [І. 77], С. И. 

Климчитский [І. 40] ва А. Л. Хромов [І. 101] аз ҷумлаи ин таҳқиқот дар бораи 

топонимияи водии Зарафшон, ба вижа қисмати минтақаи Мастчоҳи Кӯҳӣ ва 

Яғнобу Фон аст. Қобили зикр аст, ки муҳаққиқони номбурда ба масъалаи 

маъниёбӣ ва решашиносии (этимология) топонимҳо камтар таваҷҷуҳ 

кардаанд, зеро ҳадафи онҳо дар марҳалаи аввал ҷамъоварии мавод ва 

гурӯҳбандии он будааст. Дуруст аст, ки худи А. Л. Хромов низ дар вақташ 

перомуни марҳалаи аввали омӯзиши топонимҳо ва микротопонимҳои 

Тоҷикистон сухан карда, навиштааст, ки: «Диққати муҳаққиқонро дар 

навбати аввал имрӯз на ин ки масъалаи маъниёбӣ ва решашиносии 

(этимология) топонимҳо, балки масъалаи гирдоварии маводи топонимӣ ва дар 

маҷмуъ фарогирии системаи топонимии ҳудуди муайян бештар ба худ ҷалб 

кардааст. Зеро марҳалае, ки мо дар он қарор дорем, марҳалаи гирдоварӣ, 

гурӯҳбандии маводи топонимӣ, дар маҷмуъ мебошад. Ва дар марҳалаи дигар 
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мо албатта сари мавзуъ ва масъалаи маъниёбӣ ва решашиносии маводи 

топонимӣ андеша хоҳем ронд» [І. 101, 83-87]. 

 Этимология аз (юн. etymon-ҳақиқат+logos-таълимот)-и вожаҳои таркиби 

луғавии ин ё он забон ба шумор рафта, онҳо аз нигоҳи сарчашмаҳои 

пайдоишашон таҳқиқ карда мешаванд. Оронимҳо низ дар таркиби луғавии 

забон, ба ҳамин гурӯҳ шомил буда, онҳо ба гурӯҳҳои калимаҳои худӣ (аслии 

тоҷикӣ) ва иқтибосӣ (аз забонҳои дигар ворид гардида) ҷудо карда мешаванд. 

Бинобар ин оронимҳоро аз нигоҳи баромад  метавон  ба  чунин гурӯҳҳо: а) 

оронимҳои аслии тоҷикӣ; б) оронимҳои шарқиэронӣ (суғдӣ, бохтарӣ, сакоӣ, 

помирӣ, яғнобӣ); в) оронимҳои иқтибосии арабӣ; г) оронимҳои иқтибосии 

туркиву муғулӣ; ғ) оронимҳои иқтибосии русию аврупоӣ; д) оронимҳои 

омехта (гибридӣ) ҷудо намуд. 

II. 1. Оронимҳои аслӣ ва таснифоти онҳо дар забони тоҷикӣ 

   II.1.1. Оронимҳои аслии тоҷикӣ  

 Калимаҳои аслии тоҷикӣ қабати аз ҳама фаъол ва таърихии таркиби 

луғавии забони тоҷикиро ташкил намуда, дар мураттаб намудани нутқу 

ифодаи матлаб, калимасозӣ ва ифодаи мафҳумҳои ҳаётан муҳим нақши бориз 

доранд: «Калимаҳои аслии тоҷикӣ, ки аз замонҳои хеле қадим дар забонамон 

вуҷуд доранд, бунёди забонамон – пойдевори ҳастии онро ташкил медиҳанд. 

Калимаҳои аслӣ гоҳо бо лексикаи фонди асосии луғавии забон омехта карда 

шуда, бо онҳо як дониста мешаванд. Ин дуруст нест. Дар ҳақиқат, қисми 

зиёди лексикаи фонди асосии луғавӣ ва аслии тоҷикӣ бо ҳам мувофиқат 

мекунанд: Дар забон мавқеи устувор доранд, ба мафҳумҳои ҳаётан муҳим 

далолат мекунанд, ифодагари ашёи мушаххас буда, муътадилоҳанг 

мебошанд. Сарфи назар аз ин ҳама дар умумияти байни ин гурӯҳҳо фарқ 

ҳаст. На ҳар як калимаи фонди асосии луғавӣ (масалан, калимаҳои иқтибосӣ) 

ба ҷумлаи калимаҳои аслии тоҷикӣ дохил мешаванд ва баръакс на ҳамаи 

калимаҳои аслии тоҷикӣ (чунончи, калимаҳои кӯҳнашуда ва таърихӣ) 
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мансуби фонди асосии луғавӣ мебошанд. Пас, ин мафҳумҳоро набояд бо ҳам 

омехт» [І. 48,  88-89]. 

Калимаҳои аслии тоҷикӣ аз гурӯҳҳои дигари вожаҳо бо қабатҳои 

таърихии худ, хосиятҳои фарқкунандаи забонӣ ва мансубияти вожагониву 

грамматикиашон ба куллӣ фарқ карда, гурӯҳи махсуси калимаҳои забонро 

ташкил медиҳанд. Номвожаҳои ҷуғрофӣ, аз ҷумла оронимҳои қадима ва 

навъи тоҷикӣ ҳам, дар навбати худ, ба ҳайси воҳидҳои луғавии забон таркиби 

луғавии забони тоҷикиро ғанӣ гардонидаанд. Номвожаҳои ҷуғрофӣ, дар 

навбати худ оронимҳо дар худ таърихи гузаштаи мо ва таърихи 

ташаккулёбии забонро чун оина инъикос мекунанд, яъне номвожаҳои 

ҷуғрофӣ, аз ҷумла оронимҳо бозгӯи таъриханд. Ба гурӯҳи оронимҳои аслии 

тоҷикӣ номвожаҳои зерро дохил кардан мумкин аст: Қаротегин, Мавлак, 

Сиём, Чормағзак, Чилдара, Чилдухтарон ва ғайра. 

Ашӯр ном аз фуқароёни дараи Қаротегин ба дарбори олӣ омада арз 

кард, ки Ниёзшоҳ заминҳои маро аз дастам ба зӯрӣ гирифт [ІІІ. 169, 65]. 

Қаротегин [qarātegin] Karotegin – шакли дигари Қаротеген ё Паротекен 

//Парайтакен аз параи кӯҳ; кӯҳҳои устувори бузург [ІІ. 147, 87]. Қаротегин – 

қаторкӯҳест дар қисми  марказии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, калонтарин 

шохаи чапи қаторкӯҳи Ҳисор, сарбанди захиравӣ ё дарёҳои Кофарниҳон, 

Элок ва Вахш мебошад. 

Топоними  Қаротегин  имрӯз низ бо  номи Рашт шинохтаву омӯхта 

мешавад.  

Доир ба номвожаи Қаротегин  топонимшинос Ш. Исмоилов  чунин 

изҳори ақида намудааст: «Воқеан вожаи Қаротегин, дар зоҳир туркӣ 

менамояд, вале муқоисаи мавод бо манбаъҳои таърихӣ собит месозад, ки 

вожаи мазкур аз нигоҳи маънӣ туркӣ нест. Балки пайколи он аз чашмаҳои 

мусаффои забони авестоӣ об мехӯрад» [І. 35, 66].  

Топонимшиноси  маъруф  Р. Х Додихудоев  Қаротегинро таркибан  аз ду  

топоасос kara, tak ва форманти aina-и эронии қадим иборат дониста, 
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менависад, ки «…ҷузъи якумро метавон бо номи маркази қадима ва 

асримиёнагии Дарвоз -Кар(р)он қиёс (алоқаманд) кард. Вале  аз ҷузъи дуюм, 

ки аз асоси феъл р ҷои ааст, маънии «ҷорӣ шудан», дарё, селоб» берун меояд. 

Пасванди– aina(-in) бошад, аз унсурҳои фаъолест дар ҳама забонҳои  

имрӯзаи  помирӣ» [І. 23,77]. 

Вожаи кара дар забони ҳиндӣ шакли giris, дар славянӣ шакли gora, дар 

осетинӣ шакли хара, дар язғуломӣ шакли  кар (кar) ва дар суғдӣ шакли γar, 

дар яғнобӣ γar пайдо намуда, ба як мафҳуми барои ҳамаи он умуми – кӯҳ, 

ҷабал соҳиб гардид. Масалан, дар забони албанӣ шакли gur, дар арманӣ 

гунаи kar ва маънии «санг», дар забони имрӯзаи ҳиндӣ қаринаи gar ва 

мафҳуми «қалъа, диж»-ро ноил шуд. Баъдтар ҳудуди интишори он то дуриҳо 

тӯл кашида, берун аз доираи забонҳои ҳиндуаврупоӣ ҳам машҳур гашт ва ба 

забонҳои туркӣ ва кафқозиву чиноӣ роҳ ёфт. Дар забони озарӣ бо шакли 

отгар ва мафҳуми «кӯҳи пуробу алаф (чарогоҳ)», дар гурҷӣ бо шакли гора ва 

маънии «кӯҳи кӯчак», дар забони тибетӣ бо шакли гархи ва маънии «кӯшк, 

диж» мавқеъ пайдо кард [І. 35, 69; І. 118, 84]. 

Ба ақидаи Кисляков А.Н. «Ҳаводор ва офаридгори шакли Қаротегин 

ақвоми туркзабон, пеш аз ҳама, қиргизҳо мебошанд, ки аз ибтидои асри ХV1 то 

имрӯз дар ин зовия якҷоя бо тоҷикон умр ба сар мебаранд» [І. 39, 35]. Воқеан, 

оид ба давраҳои вурудоти ақвоми қиргиз ба Қаротегин ва сукунати онҳо ин ҷо 

нигошта зиёд аст. К. А. Абрамов қайд мекунад, ки: «Қаламрави Қаротегин як 

маротиб аз тарафи қиргизҳои Олой, ки сар-сари кӯҳҳо то Қӯқанд кӯчманчигӣ 

мекарданд, забт гардид. Вале ин дер давом накард ва онҳо аз ҷониби тоҷикон ба 

зудӣ то саргаҳи водӣ ронда шуданд» [І. 4, 106-118]. 

 Дар асари «Таджики Каратегина и Дарваза» омада, ки «Қисми боло ва 

миёнаи Қаротегин 200-300 сол қабл саросар қирғизнишин буд, аммо бо 

афзудани нуфусу нуфузи тоҷикон доираи амалиёти онҳо танг гардида, ногузир 

ба саргаҳи водӣ (Ҷергатол) кӯч бастанд» [І. 84, 35].  
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Муҳаққиқ Арандаренко Г. А. доир ба ин калима чунин ибрози андеша 

намудааст: «Охири асри XIX миёни мардуми водӣ ривояте паҳн шуда, ки гуё 

вожаи Қаротегин дар асоси номи ду тан аз қавми қирғиз – Қаро (мард) ва 

Тегин (зан), ки як вақт дар ин сарзамин арӯсӣ ва оиладорӣ кардаву ба парвои 

чорво машғул буданд, рӯйида бошад» [І. 8, 126].  

Топонимшинос Ш. Исмоилов дар асараш «Нақши Авесто дар 

топонимияи Тоҷикистон» оид ба вожаи Қаротегин чунин хулосаронӣ 

намудааст: «Мо вожаи мураккабсохти эрониасли Каратакинро дар талаффузи 

туркии Қаротегин бозпас ба забонҳои эронӣ, аниқтараш ба забони тоҷикӣ, 

ворид сохтем ва бо ҳамин хурсанду қаноатманд аз кардаи хеш гунаи 

ибтидоӣ-эронии онро дар бойгонии таърих пушти панҷараи ёдҳо «зиндонӣ» 

кардем. Акнун вақти он расида, ки сурати аслии вожаи мазкур Каратакинро, 

ки ёдгор аз ниёгони мо тоҷикон буда, бо гузашти айём дар «зиндони 

хотирҳо» «маҳбус» гаштааст, чун додгустари ҳақбин аз нав «озод» намоем ва 

бо ин амали хайр сидқу ихлоси худро нисбат ба аҷдодони ин мулки бостонӣ 

нишон бидиҳем. Ин як навъ дуруде хоҳад буд ба рӯҳи осмонии бобои 

Зардушт ва суҷуде хоҳад буд пеши хоки поки ӯ, ки гӯё зодгоҳи эшон деҳаи 

Роға ва хокдонашон деҳаи Баршид (Барчид) аст дар водӣ /Мӯҳтарам 2000,5-

9)-и Вахиё-ҳамсояи Каратакин» [І. 33, 35]. 

– Медонам, кӯҳи Мавлак ва кӯҳи Нор, – ба хотир овард Анвар.  – Байни 

ин ду кӯҳи баланд, дар Пули Сангин, сарбанд месозанд [ІІІ.174,  404]. 

Ороними Мавлак дар «Фарҳанги номҳои ҷуғрофӣ» чунин маънидод 

шудааст: «Мавлак [mavlak] Mavlak – шакли тасғири Мавло, исми хос, 

соҳиб» [ІІ. 147, 91].  

Сиём кӯҳи баланди калоне буда, болояш ҳамвор ва замини фарохи 

қобили кишту корро дар бар мегирифт, чашмасор ва дарахтони мевадор дошт 

[ІІІ. 168, 132]. 

Вожаи Сиём дар «Луғати фурс»-и Асадии Тӯсӣ чунин шарҳ дода 

шудааст: «Сиём – кӯҳест ва гӯянд, Муқаннаъ моҳе аз он кӯҳ баровард [ІІ. 
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128, 325]. Ин вожа дар «Ғиёс-ул-луғот» ба маънои: «Сиём – номи кӯҳ 

наздики Самарқанд» [ІІІ. 132, 448] ва маънояш «Сиём – ҷамъи савм, ки ба 

маънои рӯза аст» омадааст [ІІІ. 133, 15] ва ба ҳамин маъно низ дар «Фарҳанги 

тафсирии забони тоҷикӣ омадааст». «Сиём – савм, айёми сиём рӯза, 

рӯзадорӣ, моҳи рӯза» [ІІ. 146, 240]. Вожаи Сиём дар очерки адабӣ-таърихии 

«Исёни Муқаннаъ»-и С. Айнӣ чунин шарҳ дода шудааст: «Сиём – дар 

бештари нусхаҳо ин ном ба шакли Сом навишта шудааст. Лекин ҳам дар 

«Ғиёс-ул-луғот» ва ҳам «Бурҳони Қотеъ» ин номро ба шакли Сиём навишта, 

кӯҳест дар наздики Самарқанд гуфтаанд. Фақат «Бурҳони Қотеъ» бо вуҷуди 

ин ки воқеаҳои Муқаннаъро ба ин кӯҳ нисбат додааст, ҷояшро дар байни 

Самарқанд ва Тошканд нишон додааст. Албатта ин хатост, чунки ҳамаи 

таърихчиён ва топонимшиносон аз ҷумла топонимшинос Д. Ҳомидов [І. 108, 

73] воқеаҳои Муқаннаъро ба кӯҳистони Шаҳрисабз нисбат медиҳанд, ки ин 

ҷоҳо кӯҳистони Ҳисор ба шумор мераванд. Афсонаи Чоҳи Нахшаб ҳам ин 

фикрро қувват медиҳад. «Ғиёс» дар қатори маъниҳои Сом «номи кӯҳе гуфта 

бошад ҳам» ҷояшро таъин накардааст» [ІІІ. 168, 132]. Ба ақидаи мо, ин 

мақолаи луғавии устод С. Айниро оид ба вожаи Сиём ва мафҳуми он як навъ 

натиҷаи ҷамъбастӣ номидан мумкин аст. Чунки устод С. Айнӣ дар ин мақола 

нигоштаи ҳамаи фарҳангҳоро оид ба Сиём ба тариқи фишурда овардааст. 

Бояд ёдовар шуд, ки маънои луғавии ин калима дар ягон осори таърихӣ 

ва луғатномаҳо ба таври возеҳ ва равшан маънидод нашудааст. Ба ақидаи 

топонимшинос Д. Ҳомидов «Сиём вожаи тоҷикӣ буда, маънои кӯҳи азим ва 

баланд мебошад. Зеро мавқеи ҷуғрофии кӯҳи мазкур ба ин қазия ҷавобгӯ аст» 

[І. 108, 74].  

Ҳамин тариқ, вожаи Сиём ё Сом дар осори муаррихону луғатнигорон 

ба маънои кӯҳ оварда шудааст ва дар қисмати зиёде аз онҳо паноҳ бурдани 

Муқаннаъ дар кӯҳи Сиём қайд карда шудааст. Бо истифода аз сарчашмаҳои 

таърихӣ ва фарҳангномаҳо вожаи Сиём тоҷикӣ буда, маънои кӯҳи калон ва 

баландро дорад. 
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Қатори мошинҳо аз пули Элок гузаштанд. Дар рӯ ағбаи Чормағзак [ІІІ. 

182, 514]. 

Чормағзак номи ағба буда, дар қисми шимолӣ – шарқии қаторкӯҳи 

Рангон ҷойгир аст. Вожаи Чормағзак ба гурӯҳи оронимҳои аслии тоҷикӣ 

дохил мешавад. Доир ба ағбаи Чормағзак нависанда Кароматуллоҳ Мирзоев 

чунин маълумот додааст: «Чаро, бо чӣ ваҷҳ чунин ном ёфта ағба? Шояд ба 

дарахти чормағз алоқаманд аст ин ном. Замоне дар наздикиҳои ағба аз ободӣ 

ва дарахте нишон набуд. Касе набуда, ки дар ин атрофҳо бизиҳад. Як макони 

бедолу дарахт, беодам. Ва ниҳоят шахси савобҷӯе дар ағба ниҳол шинонда, 

ягона дарахт, ниҳоли чормағз. Боду бӯрони сари ағба гӯё ба вай ҳамеша 

ҳамлавар, имкон намешуд, ки ниҳол хуб сабзад, афзоиш ёбад. Он як дарахти 

назарногир, як ниҳолак. Мардум аз рӯйи меҳрубонӣ ба охири баъзе калимаҳо 

пасванди-ак-ро ҳамроҳ менамоянд, гулдонак, себак, хурӯсак, ҳасанак ва 

ниҳоят чормағзак. Пасванди -ак маънои навозиш ва хурду навозиш буданро 

низ ифода мекунад…. Шояд Чормағзак ҳам аз ин ду маънӣ ба якеаш мансуб 

аст. Ба ҳар ҳол маълум, ки номи ағба аз ҳамин мева, дарахти чормағз 

баромада… Дар ибтидо дарахти ягона буда, дар ағба чормағз, баъд ном шуда 

дар он. Ва баъд хонаю ҳавлӣ, манзили одамон пайдо гашта ва деҳае ҳам 

ҳамин номро гирифта. Деҳаи Чормағзак» [ІІІ. 182, 514]. 

Ба ақидаи мо тобиши маъноии ағбаи Чормағзак шояд ағбаи сахту 

душворгузар бошад. Аз тарафи дигар дар наздикии ин ағба дар тарафи 

ноҳияи Файзобод ҷангали чормағздор вуҷуд дорад.  

 …қувват диҳам ҳам, ба босмачиёни дигар ибрат шавад, ки дигар дар 

пайи гурез наафтанд: ба ҳамин мақсад ман роҳи давони Чилдараро вайрон 

кунонида будам [ІІІ. 169, 344]. 

 Чилдара, номи деҳа ва номи ҷамоати деҳот дар ноҳияи Сангвор. 

чилдара номи яке аз мавзеъҳои қадима буда, аз ҷузъҳои чил – шумора ва дара 

– исм таркиб ёфтааст ва ҳар ду ҷузъ ба забони тоҷикӣ тааллуқ доранд. 

Маънои луғавии ин калима дараҳое, ки миқдорашон ба чил адад мерасад, 
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мебошад. Ҳоло бо ин ном чандин топоним мавҷуд аст, ки ҳамаи онҳо 

калимаҳои аслии тоҷикӣ буда, дорои таърихи кӯҳнаанд. Калимаи дара дар 

калимасозии забони тоҷикӣ фаъол аст. 

 Хеле истод, аз деҳа азони бомдодии муаззин шунида шуд, ба болои 

кӯҳи Дарвоз сапеда дамида, чашми рӯз во шудан гирифт [ІІІ. 193, 55].  

 Дарвоз – қаторкӯҳ дар қисми шимолу ғарбии Бадахшон, байни водии 

дарёҳои Оби Хингоб, Панҷ ва Ванҷ. Маънои номи ин мавзеъ «дараи воз» 

мебошад. Дар нишебии ҷануби қаторкӯҳи Дарвоз дар водии дарёи Панҷ 

ноҳияи Дарвоз воқеъ аст. Сабаби чунин ном гирифтани ин мавзеъ дар он аст, 

ки Дарвоз дар ибтидо ё оғози минтақаи Бадахшон қарор дорад [І. 50, 38-47].  

 Калимаҳои аслии тоҷикиро, ҳамчунин, аз бобати мансубияти 

вожагониву грамматикиашон ба осонӣ муқаррар кардан мумкин аст. Онҳо 

бунёди вожагониву грамматикии забонамонро ташкил дода, ба ҳамаи 

ҳиссаҳои нутқ нисбат доранд. Фақат бо ҳамин тафовут, ки миқдори умумӣ ва 

гурӯҳҳои ҷудогонаи чунин калимаҳо дар ҳиссаҳои мустақили нутқ, ки 

мавриди диққати мост, бештар бошанд, пас дар ҳиссаҳои номустақили нутқ 

камтар ба назар мерасанд [І. 48, 96]. Инҳоро, пеш аз ҳама, дар доираи исмҳои 

ба мисли Хирсдара, Хукдара, Гургдара ва ғайра ба миқдори хеле зиёд ҷудо 

кардан мумкин аст. 

...дар дил нақша мекашид, ки Худо бо тани сиҳату хотири осуда ба 

рӯзҳои гарму хушк бирасонадаш, дар як ҷойи мувофиқи сари роҳи гулӯи 

Хирсдара барои мусофирон шабхонае месозад [ІІІ. 165, 136]. Баъди 

Ҳокимияти Советӣ мардуми Хукдара омада қишлоқ сохтанд ва баъдтар аз 

Ҷавонӣ, Сафедоро, Ғарм омада муқимӣ шуданд [ІІІ. 179, 158].  

 Гурӯҳи дигари оронимҳои аслии тоҷикиро сифату исм ва ё исму сифат 

ташкил медиҳанд. Мисол: дараи Сурхоб, Сиёҳдара, Санги Кабуд, кӯҳи 

Хароб, дараи Калон, Санги Кулӯла, дашти Ангора ва ғайра ба ҳамин 

ҷумла дохил мешаванд.  
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Навкарон ба Восеъ дар гашти рӯз ба дараи Сурхоб, ки Балҷувон дар он 

воқеъ шудааст, расидааст [ІІІ. 193, 219]. Нашунидӣ магар, Сиёҳдара, 

овозаашон ба олам рафтагӣ [ІІІ. 182, 76]. Ӯ тоқиашро ба сар монда, бо 

Мадинаю Сангин ҷониби гардиши Санги Кабуд равон шуд [ІІІ. 182, 287]. 

Паҳлавонон, лашкаркашон ва ҳамаи онҳое, ки талабгори маликаи 

соҳибҷамол буданд, ҳар рӯз гурӯҳ-гурӯҳ асп тохта, ба домани кӯҳи Хароб 

(Ариқтоғ) меомаданд [ІІІ. 173, 3]. Шохоби дарозтарини саргаҳи Моғиён – 

дараи Калон аз пиряхҳои қаторкӯҳи Ҳисор ибтидо мегирад [ІІІ. 166, 22]. 

Вақти бомдод аз он ҷо баромада, ба тарафи ҷануб саворӣ намуда, гашти рӯз 

дар дашти Ангора ба деҳае фуромаданд [ІІІ. 193, 56].  

Дашти Ангора, номи мавзеъ дар ҷамоати деҳоти Сари Хосори  ноҳияи 

Балҷувон мебошад. Вожаи ангора дар фарҳангу луғатномаҳо, аз ҷумла дар 

“Ғиёс-ул-луғот” ба маъноҳои 1) нақши нотамом ва нақшаи дӯли тасвир ва 

ҳар чизи нотамом; 2) нигориш; 3) афсона ва дафтари ҳисоб ба кор бурда 

шудааст [ІІ. 132, 98], дар «Бурҳони қотеъ» ба маънои «бар вазни ҳамвора; ҳар 

чизи нотамомро гӯянд; ва ба маънии ангориш ҳам омадааст, ки афсона ва 

саргузашт бошад; ва ёди гузаштаҳо карданро низ гӯянд; ва аз сар гирифтани 

саргузашт ва афсонаро ҳам гуфтаанд ба тариқи киноя. Чунончи, агар касе 

бисёр ва муқаррар аз гузашта бигӯяд, гӯянд: «ангора мекунад», яъне боз аз 

сар мегирад. Ва пас-пас хазанда аз шарму ҳаёро низ гӯянд; ва ба маънии 

дафтар ва ҳисоб ва номи аъмол ҳам навиштаанд» [ІІ. 137, 120]. Дар 

«Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» калимаи мазкур ба чунин маъноҳо 

тафсир шудааст: 1) пиндор, фикру хаёл, тасаввур; 2. саргузашт, достон, 

афсона; 3. санъ. ҳар чизи нотамом, суратгарӣ ва сангтарошии нотамом [ІІ. 

145, 65].  

Монанд ба шарҳи боло калимаи ангор дар «Ғиёс-ул-луғот» ба маънои 

«ангор – бар вазни зангор; ба маънии тасаввур ва пиндор бошад, ки аз 

пиндоштан аст ва тасаввуркунандаро низ гӯянд; ва амр ба ин маънӣ ҳам ҳаст, 

яъне биянгор ва ангориш кун; ва ба маънии ангора низ омадааст, ки кори 
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нотамом бошад» [ІІ. 137, 120]. Дар «Луғати нимтафсилии тоҷикӣ барои 

забони адабии тоҷик»-и устод С. Айнӣ  ба маънои «ҷойи киштукор, ки баъди 

ғундошта гирифтани ҳосилот дар он ҷо ҳайвонотро мечаронанд» [ІІ. 127, 29]. 

Дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» низ «майдони кишт, ки хосилашро 

ғундошта, дар он ҷо чорво мечаронанд; замини корам, киштзор» [ІІ. 145, 65] 

маънидод шудааст.  

Дар лаҳҷаҳои қисмати кӯҳистони самти ҷанубу шарқии ноҳияи 

Деваштич, хосатан дар лаҳҷаи мардумони деҳаҳои Каҷровут, Сурхоб, 

Сурхобча ва ғайра «ангор» гуфта заминеро гӯянд, ки навакак ғалла ё ҷави 

онро даравидаанду ҳосилро ғундоштаанд. Мисол: Молоя ангорапайаба 

бурда нағзакак пойитон.  

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки маънои вожаи дашти Ангора ба 

тафсири ин калима дар луғатномаҳо, ки ҳамчун «кор, сухан ё амали 

нотамом» шарҳ дода шудааст, рабт надорад. Ин номвожаи ҷуғрофӣ аз рӯйи 

пайдоиши худ ба  он маъное, ки калимаи ангор дар «Луғати нимтафсилии 

тоҷикӣ барои забони адабии тоҷик»-и устод С. Айнӣ ва «Фарҳанги тафсирии 

забони тоҷикӣ» ҳамчун «ҷойи киштукор, ки баъди ғундошта гирифтани 

ҳосилот дар он ҷо ҳайвонотро мечаронанд» ё «майдони кишт ва замини 

корам» маънидод шудааст, алоқаманд мебошад. Яъне номвожаи ҷуғрофии 

“дашти Ангор” номи мавзеъ ё дашти васеъро ифода менамояд, ки гирду 

атрофаш кушода буда, барои кишту кор истифода мешуд ва баъди 

ҷамъоварии ҳосилот мардум чорвои худро дар он ҷо барои чаро мебурданд. 

 Ҳамаи оронимҳои бо ададҳо сохташуда аслии тоҷикианд. Ба ин ҷумла 

вожаҳои Чорёр (ағба), Чилчароғ (кӯҳ), Ҳафтсар (кӯҳ), Чилмеҳроб (кӯҳ), 

Чилдара, Ҳазормана (дашт), Чилдухтарон (кӯҳ) дохил мешаванд.  

 Саҳарӣ бошад аз сангреза гузашта ба пиряхи Сиёма ва сонӣ ба ағбаи 

Чорёр баромадан мумкин [ІІІ. 197, 46]. Ба фарқи кӯҳи Чилчароғ боз шӯълаи 

барқ дамид, аз паси он садои раъд омад [ІІІ. 187, 26]. Рӯде ки аз қуллаҳои 
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кӯҳӣ Ҳафтсар оғоз ёфта, баъд аз канори Нилу гузашта, даршаст поин 

меомад, кайҳо ба Кофрун омехта, дарё шуда буд [ІІІ. 187, 217].   

 Зи оби чашмаи мардон, ки марди омӯхтам, 

 Гиромидори шумоям, сипосдори шумо. 

 Ба Обшор бигӯеду кӯҳи Чилмеҳроб, 

Ки обшори сурудам зи обшори шумо [ІІІ. 181, 73]. 

Чилмеҳроб [čilmehrāb] Chilmehrоb – чил Меҳроб [ІІ. 147, 167]. 

Дар дашти Ҳазормана дарав дар авҷ [ІІІ. 193, 214]. Дар дуродур кӯҳи 

Чилдухтарон – кӯҳи қалъамонанди қасрнамо, кунгурадор, бурҷу борадор, 

ҳамчун тавораи баланду сиёҳе як пораи калони уфуқро панаҳ мекунанд [ІІІ. 

193, 260]. 

Чилдухтарон [čilduxtarān] Childukhtarоn – бар асоси ривояти чил 

духтар [ІІ. 147, 167]. Оид ба кӯҳҳои Чилдухтарон дар байни аҳолӣ ва 

мардуми таҳҷойии хатлонӣ аз азал нақлу ривоятҳои зиёде сайр дорад. Яке 

онҳоро қиссаи воқеӣ мешуморад, дигаре қиссаи ривоятӣ. Кӯҳи Чилдухтарон 

дар ноҳияи Муъминободи ҷануби Тоҷикистон воқеъ аст. Сабаби 

Чилдухтарон ном гирифтани ин кӯҳ дар он аст, ки чиҳил ҷавондухтари 

тиркашу шамшерзан барои ҳифзи номуси худу диёр ҷасурона муқобили 

лашкари ғосиб мубориза мебаранд. Аз куштаи ин лашкар пушта месозанд ва 

то вопасин нафас, замоне ки муқовиматро дар қиболи лашкари мӯру 

малахмонанд аз даст медиҳанд, ба худ иҷозаи таслим шудан намедиҳанд. Бо 

шамшери шикаста ва халтаҳои холӣ аз тир ба кӯҳистон ақибнишинӣ 

мекунанд. Наздик аст, ки онҳоро зинда асир бигиранд. Аммо ин 

ҷавондухтарони покдомани ғаюр ба сӯйи Худованд дасти дуо мебардоранд 

ва муноҷот мекунанд, ба даргоҳи Қозиюлҳоҷот то онҳоро ба санг мубаддал 

гардонад ва ба дасти душманон наафтанд. Дуои онҳо мустаҷоб мегардад ва 

чил духтар дар ҷамъ ба кӯҳи сангин мубаддал мегарданд. Лашкари ғосиб аз 

ин ба даҳшат афтода, фавран ин мавзеъро тарк мекунад. Муборизаи 
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ҷавондухтарон замоне ба вуқӯъ меояд, ки дар паи як шабехун тамоми марду 

зани ин мавзеъ кушта мешавад.  

Ҳамин тавр, ин мавзеъро зиёда аз ҳазор сол боз Чилдухтарон меноманд 

ва бо ҳамин ривоят Тоҷикистонро бисёриҳо мешиносанд. 

II.1. 2. Оронимҳои шарқиэронӣ  

Як қисми дигари номвожаҳои ҷуғрофии асарҳои зикршударо 

оронимҳои шарқии эронӣ фаро мегиранд. Оронимҳои шарқии эронӣ, ки дар 

асарҳои зикршуда оварда шудаанд, қариб, ки дар ҳамаи ҳавзаҳои ҷуғрофии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба назар мерасанд. Ин имкон медиҳад, тахмин кунем, 

ки дар гузашта, эҳтимол то давраи ҳуҷуми арабҳо ба Осиёи Марказӣ, дар ин 

минтақаҳо қавму қабилаҳое мезистанд, ки забони эшон аз зумраи забонҳои 

шарқиэронӣ буда, ба мисли суғдӣ, бохтарӣ, хоразмӣ, сакоӣ ва ғайра. Дар 

адабиёти илмии забоншиносии муосир ин намуди номвожаҳоро ба гурӯҳи 

топонимҳои субстратӣ низ дохил намудаанд [І. 5, 167; І. 35, 136; І. 47, 46; І. 

12, 86]. «Истилоҳи топонимҳои субстратӣ чунин навъи номвожаҳои 

ҷуғрофиро дар назар доранд, ки онҳоро муҳаққиқони номшинос аз рӯйи 

қабатҳои забонӣ ба забонҳои қавму миллате мансуб донистаанд, ки ин 

забонҳо дар воҳаи ҷуғрофӣ таърихан густариш доштаанд ва ё мардумонаш бо 

ин забонҳо замоне дар минтақаҳо гуфтугӯ мекардаанд» [І. 47, 46].  

Дар бобати муайян намудани топонимҳои шарқиэронӣ аҳли таҳқиқ 

меъёрҳои зеринро ба ҳисоб мегиранд: а) сохт ва шакли грамматикии 

топонимҳо; б) нишонаҳои овозии топонимҳо; в) дар асоси забонҳои тоҷикию 

туркӣ маънӣ нашудани топонимҳо [І. 84, 50; І. 99, 91].  

 Дар доираи маводе, ки аз асарҳо  гирдоварӣ намудем, шумораи ин 

навъи оронимҳо тақрибан 21 ададро дар бар гирифта, ба ин гурӯҳ оронимҳое 

дохил мешаванд, ки онҳоро танҳо дар асоси маводи забонҳои шарқиэронӣ 

(суғдӣ, бохтарӣ, яғнобӣ ва забонҳои имрӯзаи помирӣ) шарҳу эзоҳ додан 

мумкин аст. 
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Аз рӯйи ифодаи маъно ва хусусиятҳои ҷуғрофӣ оронимҳои 

шарқиэрониро ба гурӯҳҳои зерин тасниф намудан ба мақсад мувофиқ аст: 

а) Номи кӯҳҳо: Данғара, Фалғар, Зуғара, Хуф, Шивар, Мағмуруд. 

 Дар хаёлашон ин даъвати дилхарош на танҳо аз таллу теппа ва кӯҳҳои 

атрофи Данғара, балки аз саросари Тоҷикистон акси садод дод [ІІІ. 165, 318]. 

 Данғара [danγara] Danghara – 1. аз дан об+ғар кӯҳ+а: рӯди кӯҳӣ; 2. 

Номи сарзамини таърихии Гандҳара (аз vaγ+kərta) [ІІ. 147, 57]. 

Дар байни мардум исми Данғара, аз касби мардумӣ сар мезанад. 

Мардуми Данғара аз қадимулайём бо деҳқонӣ шуғл варзидаанд. Бинобар ин 

истилоҳи «данғара» аз ихтисору тағйири калимаҳои «дон» ва «ғарам» ба амал 

омадааст. Маънии «ғарами дон, яъне ғарами гандум»-ро дорад. Баъзеҳо 

ақидаҳои «тангии кӯҳ» ё худ «майдони кӯҳ»-ро талқин менамоянд [І. 22, 

102].   

 Аз рӯйи шарҳи этимологии И.М.Оранский номи Данғара «(Danγara) 

шомили ду ҷузъ – dan <dān об ва γara <γar кӯҳ бо афзудаи садоноки а иборат 

аст. Ҷузъи dān <эронии бостон dānu-, авестоӣ dānu– «рӯд, ҳиндии бостон 

dānu». Дар иртибот ба ин В. И. Абаев ин нуктаро зикр мекунад, ки садоноки 

о (=ā) пеш аз ҳамсадои димоғӣ, чун қоида ба садоноки а иртибот мегирад. 

Решаи dаn- бинобар В.И.Абаев ба гурӯҳи dh ба асоси феъли dhan- дар ҳиндии 

бостон ба маънои ҷорӣ будан, чакидан ба кор мерафтааст, ки намунаи он дар 

ҳиндии бостон dhanvati ҷорӣ мешавад, форсии бостон dаnuvatiy равон 

мегардад, форсии нав danidan гурехтан. Дар осетинӣ don 1. рӯд; 2. об, ки дар 

чандин номи рӯдҳо дар шакли dan ба кор рафтааст. Тафсилоти таърихӣ ва 

этимологии dān– (don-, dan-) аз ҷониби В.И.Абаев оварда шудааст [ІІ. 123, 

366 - 367]. 

Муҳаққиқ Р. Шодиев дар асараш «Масоили лингвистии номвожаҳои 

таърихии Хатлон» чунин ибрози ақида намудааст: «Ин вожаи эронии бостон 

дар номи рӯди Дон ҳамчун далели сукунати мардумони эронитабор дар ин 

сарзамини канори Дон будааст, ки инро номи рӯдҳои дигари ин сарзаминҳо 
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мисли Об, Днепр, Дунай ва Днестр низ собит менамоянд. Ҳама номи ин 

рӯдҳо мероси муштараки забонҳои эронии бостон буда, танҳо ба воситаи 

забонҳои эронӣ маънӣ ва решашиносӣ шудаанд» [І. 115, 34]. 

Ҷузъи дувуми номи Данғара (danγara), яъне γara аз вожаи эронии бостон 

*gari- кӯҳ; сахра; теппа; авестоӣ gari- кӯҳ, кӯҳсор [Bartholomae, 1904, 513-

514]; форсии миёна gar (gr) кӯҳ [Nyberg 1974, 81; MacKenzie 1971, 35]; дар 

бораи этимология ва ё решашиносии *gari- [ІІ. 142, 191-193]. Қолаб ва 

сохтори номи Danγara далели хеле қадим будани он дар ин сарзамини 

таърихӣ дониста мешавад. Ин ном аз замони хеле дур бо ҳифзи ҳар ду ҷузъ 

то ба имрӯз маҳфуз мондааст. Номи ин мавзеъ бинобар мавқеи ҷойгиршавии 

таърихии он дар наздики кадом як чашмае ин макон ба «об ва кӯҳ», дар 

истилоҳи забонҳои шарқии эронии бостон - «дан+ғар+а (dan+γara+a)» маҳфуз 

мондааст, ки ин номро метавон яке аз далелҳои густариши забонҳои шарқии 

эронӣ дар даврони хеле дури таърих дар ин сарзамин маънӣ кард [І. 115, 33-

37]. Ва вожаи «ғар» чунон ки маълум аст, вожаи суғдӣ буда, аз суғ. <γ>r, γar – 

кӯҳ, γarčк – кӯҳистонӣ гирифта шудааст, ин аз ҳамон *gari-и форс. бос. ва 

авас. garč (дар сус. слов. гора) маншаъ мегиранд. 

Даҳ хар гандумро рост ба Фалғар ҳай кардааст [ІІІ. 188, 93]. 

Фалғар [falγar] Falghγar – т. ш. аз фал пор + ғар кӯҳ; қаторкӯҳ; 

силсилакӯҳ [ІІ. 147, 147]. 

 Муҳаққиқон К. Вазиров ва С. Муродов дар асари «Зарафшони кӯҳӣ» 

доир ба ороними Парғар аз маълумотҳои Б.Ализода ва Ю. Ёқубов иқтибосҳо 

оварда, чунин маълумот додаанд: «Аз рӯйи маълумотҳои соли 1930 дар 

осори суғдии Қалъаи Муғ бо Парғарч (Парғарӣ) сабт шуда, номи музофотест, 

ки аз ду ҷуз: пар ва ғар таркиб ёфтааст. Вожаи Парғар ё Палғар дар натиҷаи 

густариши забони форсӣ-тоҷикӣ ва таҳаввул ёфтани баъзе истилоҳоти 

қадимаи суғдӣ номҳои географӣ Фон, Яғноб, Фалғар ва ғайра шакли 

имрӯзаашонро гирифтанд. Масалан, Парғар ва Фалғар як решаву як маъно 

дошта дар забони қадимаи суғдӣ ҳангоми ифодаи калимаҳо ҷойи Ф-ро П 
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мегирад, ё шояд ба таъсири туркзабонҳо Ф тобиши П-ро гирифта бошад? 

Решаи ғар-и қадимаи суғдӣ аз истилоҳи тағйирёфтаи «гора»-и забонҳои 

ҳиндуаврупоӣ сарчашма гирифтааст» [ІІІ. 176, 9]. 

Ин далелҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки Палғар ва Фалғар вожаҳои 

ҳамреша буда, бо мурури замон чунин шакл гирифтаанд. 

Моҳи шомхӯрда аз паси силсилакӯҳҳои сиёҳфоми Зуғара бо маром, 

пуршукӯҳ ва муъҷизаосо рух намуд [ІІІ. 165, 556]. 

 Зуғара [zuγara] Zughara – т. ш. зеркӯҳ [ІІ. 147, 57].  

Сафедсанглох қад-қади дарёчаи шӯхи кӯҳӣ, ки аз қуллаҳои кӯҳи Кавгон 

сар шуда, аз байни Ғашиёну Хуф гузашта ба деҳаҳои Ғармов мефаромад, 

ҷойгир буд [ІІІ. 179, 284]. 

Хуф [xuf] Khuf – т. ш. кӯҳ; баландӣ [ІІ. 147, 157]. 

Топонимҳо бо тополексемаи хуф (хӯф //коф) //хуфак. Мусаллам аст, ки 

истилоҳи ҷуғрофии тоҷикии «кӯҳ», ки дар забони қадимаи эронӣ аз ҷумла, 

забони авестоӣ шакли kaufa //kaufa, дар забони порсии қадим kaufa ва дар 

порсии миёна kōf //kōh дошт [І. 74, 13], ҳоло дар забонҳои мустаъмали 

помирӣ дар шакли хуф ё хӯф //хōф [І. 23, 37] ба кор меравад. Чунин шакли 

топонимсоз дар топонимикони маҳалҳои мухталифи Вилояти Мухтори 

Кӯҳистони Бадахшон ба хубӣ мушоҳида мешавад ва аз тарафи 

пажӯҳандагони ин минтақа ҳамаҷониба мавриди омӯзиш ва таҳқиқ карор 

ёфтаанд [І. 66; 67; І. 57]. Дар низоми топонимии минтақаҳои водии Ҳисор дар 

номвожаи ҷуғрофии Кофи Ҷинраҳа (деҳаи Кохуи дараи Ромит) мушоҳида 

гардид, ки қисмати аввали он дар ифодаи "кӯҳ" омадааст. Ҳамчунин, дар ин 

минтақа деҳаи Хуф//Хуфак мавҷуд аст, ки аз рӯйи релефи маҳал ва мавқеи 

ҷойгиршавиаш ба теппа ва баландӣ далолат мекунад. Эҳтимол меравад, ки ин 

топонимҳо бо лексемаи хӯф//хуф-и забонҳои помирӣ ҳамнисбат бошад, 

чунки дар ҳар ду маврид ҳам ба мавзеъҳои кӯҳдор ва таллу теппаҳои маҳал 

ишорат мекунанд [І. 47, 60].  

Ин дарёча аз пиряхи кӯҳи Шивар об мегирад [ІІІ. 197, 49]. 
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Шивар [šivar] Shivar – т. ш. шакли дурусташ Шибар: пурнам [ІІІ. 147, 

178]. 

Рӯзи дигар қӯрбошиҳо Абдумаликро ба яке аз дараҳои кӯҳи Мағмуруд, 

ба ҳузури Раҳмондодхоҳ оварданд [ІІІ. 182, 404]. 

Мағмуруд [maγmurud] Maghmurud – т. ш. шакли дигари Мағмрӯд; 

маҳрӯд, рӯди равшан, ҷилодиҳанда [ІІ. 147, 91]. Ороними Мағмуруд дар 

қиссаи «Шабе дар Кабудҷар»-и Кароматулло Мирзоев 3 маротиба оварда 

шудааст.  

б) Номи ағбаҳо: ағбаи Дарғ-Хишортоб, Арху, Пакшиф, Лулхарвӣ. 

Яке аз ағбаҳои осонгузар ағбаи Дарғ-Хишортоб мебошад [ІІІ. 166, 21]. 

Дарғ (Сароб) [darγ] Dargh – т. ш. аз дарғ; сари об, сари ҷӯй [ІІ. 147, 59]; 

Хишортоб [xišārtāb] Khishortob – ҷоришаванда; 2. обшор, шаршараи рӯёрӯйи 

офтоб [ІІ. 147, 152]. 

Дигар ағбаҳо: Заҳхоб, Хокӣ, Арху, Кӯл, Хишир, Шутургардан, Хонақоҳ, 

Мура, Дуқдон ва ғайра фақат роҳи пиёдагард доранд [ІІІ. 166, 28]. 

Арху (Баландҷо) [arxu] Аrkhu – т. б. макони боло [ІІ. 147, 20]. 

Яке аз ағбаҳои нисбатан осонгузар ағбаи Пакшиф аст, ки вай 

Мастчоҳро (болооби Зарафшон) бо Қаротегин мепайвандад [ІІІ. 166, 20]. 

Пакшиф [pakšif] Pakshif – т. ш. кӯҳдомана, кӯҳпоя [ІІ. 147, 109]. Номи 

мавзеъ дар Кӯҳистони Мастчоҳ. 

…аз ин рӯ мири Кӯлоб пас аз задухӯрди яксоата дар ағбаи Лулхарвӣ 

тамбаи дари Қаротегинро шах дида, аз тагутоби ҷангҷӯй фуромаду ақиб гашт 

[ІІІ. 193, 44-45].  

Лулхарв [luxarv] Lukharv – т. ш. рӯди калони кӯҳӣ. Лулхарвӣ [luxarvū] 

Lukharvi – аз Лулхарв омадагон [ІІ. 147, 90]. 

в) Номи дараҳо: дараи Қаратоғ, дараи Варзоб, дараи Оҷук, дараи 

Харангон, Бурснова, Сирнова, Рарз, Похут, Ғалчакуш, Чоре, дараи Майкада.   

Чаҳор рӯз дар райони Ҳисор ва деҳоти дараи Қаратоғ гузашт [ІІІ. 185, 

63].  
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Дараи Қаратоғ дар қисмати шарқии ноҳияи Турсунзода ва дар қисмати 

ғарбию шарқии ноҳияи Шаҳринав воқеъ гардида, доир ба ин вожа дар 

«Фарҳанги номҳои ҷуғрофӣ» чунин маълумот дода шудааст: Қаратоғ 

[qaratāγ] Karatogh – аз кара кӯҳ+так устувор, кӯҳи устувори побарҷо [ІІ. 147, 

87]. 

 Фикру андешаҳои муҳаққиқон оид ба калимаи Қаратоғ гуногун аст ва 

ҳар яке далеле оварда ақидаи худро дуруст мешуморад. 

 Масалан, Р.Ҷӯрабоев чунин маълумот додааст, ки: «Маънои аслии 

Қаротоғ «Қарияи тоқ» аст Мафҳуми «қария» қишлоқ ё деҳа мебошад. 

Мафҳуми «тоқ» ин танҳо аст. Яъне қишлоқи танҳо» [ІІІ. 196, 19].  

 Вале дар байни мардуми дараи Қаратоғ ривоятҳои зиёде нисбати ин 

ном ҷой доранд, ки муҳаққиқ Р. Ҷӯрабоев дар асараш «Диёри шоир» чунин 

қайд намудааст.  

 «Ба ақидаи гурӯҳи якум: Қаратоғ – калимаи туркӣ, маънояш «Кӯҳи 

сиёҳ» аз қара «сиёҳ» ва тоғ «кӯҳ» аст. Гурӯҳи дуюм ақида доранд, ки аслан 

Қаратуғ аз қара «сиёҳ», ва туғ – «асо» аст. Ин ном гӯё дар асри ХIV дар 

давраи ҳукмронии амир Темур пайдо шуда бошад. Яъне ҳангоми рӯ ба 

ғарибӣ овардани мардуми Самарқанд онҳо асои охирини худро аз кӯҳи сиёҳ 

гузашта, гузошта бошанд» [І. 111, 19]. 

 Муҳаққиқ Зулфониён Раҳим чунин ақида дорад, ки: «кара» ва «тоғ» 

калимаи туркиасос набуда, балкӣ аз забони авастоӣ сарчашма гирифтааст. 

Зеро дар забони тоҷикӣ вожаву ибораҳои «қирра», «қир», «сари қир» 

серистеъмол аст, ки он аслан маънои теғаи кӯҳро ифода карда, дар забонҳои 

славянӣ шакли «gora» дар осетӣ шакли «хара»-ро дорад. Мо бе иштибоҳ 

метавонем гӯем, ки номи Қаратоғи имрӯза ҳамон Кара+так-и бостонӣ асту 

шояд «Кӯҳи поин» ва ё он ҷо вожаи «тоғ»-ро ҳамчун муодили «доғ» низ 

метавон таҳқиқ намуд, ки он номи дарахтест маъруф ва дар қаторкӯҳҳои 

кишвари мо фаровон асту он дар Қаратоғ низ бисёр мерӯяд. Калимаи «қара» 

ё «қаро» ё «қар»-ро мо дар мевае низ мебинем, ки решаи он тоҷикисту дар 



89 

 

 

 

радифи шафтолу, зардолу, олуболу сохташуда қаролу//харолу шояд 

беиштибоҳ шояд маънии олуи кӯҳи ва олуи калонро дорад» [І. 28, 86].  

 Ба пиндори мо, ороними Қаратоғ аслан вожаи шарқиэронии суғдӣ-

яғнобӣ буда, аз ҷузъҳои суғ. < k›r› = kara = > γ›r› – «кӯҳ», «хоро» ва ҷузъи 

дигари суғ. t›k => taka – «поён», «таг, зер поён», яғн. tak – «зер, поён» буда, 

маънои пурраи он «поёнкӯҳ», «кӯҳи устувор», «сахрасанги устувор», 

«хорокӯҳ», «кӯҳи хоро», «кӯҳи хоросанг» аст. Ва муҳаққиқ Б. Б. Тӯраев ҳам 

дуруст қайд мекунад, ки вожаи k›r = > кара ҳамон γar=> γarа-и суғдӣ буда, 

дар натиҷаи метатеза (тағйирёбии овозии ҳарфҳо) шудан муодили дигари худ 

kara-ро пайдо кард ва дар русӣ gora аст дар ф. б. gаra, ав. gora, хāra, ф. б. хārā 

– «санг», «шах» , «сахра», «сахрасанг», «сахрасанги устувор» [І. 89, 62-66].  

Автобусамон аз роҳҳои дараи Варзоб мегузашт [ІІІ. 182, 475]. 

 Варзоб вожаи аслан суғдӣ буда, аз ҷузъҳои варз ва об таркиб ёфтааст. 

Вожаи varz – аз суғдии <v>rz=> v>rzk – баланд, баландӣ, бароз ва суғ. āр, тоҷ. 

об-об моеи кабудфоми манбаи асосии ҳаёти мавҷудоти зинда ва рустаниҳову 

наботот. Маънои пурраи Варзоб (Варз+об) – оби баланд, об аз баландӣ, 

баландоб аст. Ин номвожаи ҷуғрофӣ дар «Фарҳанги номҳои ҷуғрофӣ» чунин 

шарҳ дода шудааст: «Варзоб (Баландрӯд) [varzāb] Varzob – т. ш. рӯзи аз 

баландӣ ҷоришаванда; рӯди кӯҳӣ» [ІІ. 147, 39].  

 Аз колхози ба номи Горкий ҳар қадар болотар равед, дараи Оҷук ҳамон 

қадар зеботар мешавад [ІІІ. 197, 30]. 

Ин дара дар ноҳияи Варзоб ҷойгир буда, номи дара аз Оҷук ном дарёе, 

ки ба Варзоб мерезад, гирифта шудааст ва ба маънои боз, кушод ва васеъ 

меояд. Ин номвожаи ҷуғрофӣ мансуби забони суғдӣ мебошад, ки ба ҳайси 

вожаи субстратии суғдӣ дар минтақаи Варзоб ба чашм мерасад. 

Агар аз роҳи водии Яғноб ба тарафи боло равед, он гоҳ шумо сӯхтори 

ангишти Работ ва тармаҳои дараи Яғнобро мебинед [ІІІ. 197,  69]. 

Яғноб [yγnāb] Yaghnob – т. ш. шакли дурусташ Яғднов; дараи васеъ, 

доманфарох [ІІ. 147, 186].  
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Дар адабиёти илмӣ вожаи Яғноб ба шакли Yagnov, Yagnob, Yagnop 

қабул гаштааст. Баромади худи вожаро М.С.Андреев ва Е.М.Пешерева аз 

yaxni-и афғонии миёна y-Yаgn,k//yaγn,k - яхнии суғдии миёна меҳисобанд [І. 

6, 3-365]. 

Мардумшинос ва шарқшиноси шинохтаи рус М.С.Андреев калимаи 

«Яғноб»-ро сурате аз вожаҳои яхнӣ ва об ба маънои Оби яхин ё сардоб, оби 

сард медонад [І. 7, 3-17]. 

 А. Л. Хромов қайд намудааст, ки: «Вожаи Яғноб аз ду калимаи яғнобии 

их ва нов таркиб шудааст. Калимаи их дар яғнобӣ ба маънии ях ва нов ба 

маънии водӣ ва сарзамин аст ва рӯйиҳам водии яхин маънӣ медиҳад» [І.100,  

3-20].  

Аммо топонимшинос Тӯраев Б. Б. ба ин ақида аст, ки: «Маънои калимаи 

Яғноб (Яғднов) дараи (водии) васеъу кушод ва густурда мебошад, на ин ки 

дараи яхин. Вожаи Яғноб (Яғднов) аз исму сифат (yγ+nob// y(a)γ+nob) сохта 

шудааст ва форманти (анҷома) топонимсоз дар вожаи мазкур ҳамоно ҷузъи 

дуюми калима- форманти -ноб (шакли тағйирёфтаи -нов) аз суғдӣ «пой, яғн. 

пои» буда, маънояш ҳамон нов, яъне дара ва ё воҳа аст, ҳарчанд, ки дар ин 

формант ба ҷойи ҳарфи в-и таърихӣ ҳарфи б омадааст, аммо мантиқан ҳамон 

вожаи нов аст. Анҷомаи ноб бошад, дар алоҳидагӣ ягон маъноеро ифода 

намекунад» [І. 91, 34]. Ва худи ҳамин фикри муҳаққиқ дар илми эроншиносӣ, 

ба вижа дар илми яғнобшиносӣ, андешаи наве аст, ки қобили қабул мебошад, 

зеро ҳеҷ гоҳ наметавонад, ки водии доманфарох, ки макони зисти одамон аз 

қадим буд, як дараи яхбастаи мисли пиряхи Федченко бошад. Яғноб водии 

гарму мӯътадил аст.  

Имрӯз подаро боло не, Сирнова ронд [ІІІ. 188, 184]. 

Сир [sir] Sir – сир [ІІ. 147, 134]; Нов [nāv] Nov – дараи хурд; шабеҳи 

новадон [ІІ. 147, 103]. 

Оронимҳо бо вожаи «нов» (ҷар, ҷарӣ, дараи хурд). Тополексемаи «нов» 

дар забонҳои шарқии эронӣ ба маънои «дара» истифода мешавад. Ин лексема 
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дар маводи топонимии гирдовардаи мо хеле каммаҳсул ба ҳисоб меравад. 

Чунончи: Сирнова, Бурснова, Яғноб (дара). 

Ва аз теппаҳои паиҳами Бурснова Санги Сипарро лесида фаромадани 

оби чашма бараъло намоён аст [ІІІ. 188, 115].  

 Бурс [burs] Burs – арча: макони арча [ІІ. 147, 36]; Нов [nāv] Nov – 

дараи хурд; шабеҳи новадон [ІІ. 147, 103]. 

Дар дараҳои тагобҳои Рарз, Похут, тагоби Сар, тагоби Миёна ва 

монанди инҳо бисёр бурсҳо, харсангҳоро дидан мумкин аст, ки шакли гов, 

саг, парранда, чӯпони асодор ва ғайраро гирифтаанд [ІІІ. 166, 10]. 

Рарз [rarz] Rarz – т. ш. ҷойи зебо; дилрабо [ІІ. 147, 117]. 

Похут [pāxut] Pokhut – т. ш. зебоманзар [ІІ. 147, 117]. 

Аз тарафи ғарби зови тираи бадвоҳима, аз сӯйи шимол жарфное, аз 

ҷониби шарқӣ Ғалчакуш ном дарае ҳаст [ІІІ. 188, 113]. 

Ин номвожаи ҷуғрофӣ, яъне ороними Ғалчакуш аз ҷузъҳои суғдии 

ғалча, суғ. <γarča, γarčik – «кӯҳистон», «кӯҳистонӣ» ва ҷузъи тоҷикии 

мансуби феъли замони ҳозира амри куш – куштан сохта шуда, имрӯз дар 

забони яғнобӣ ба маънои «кӯҳ, теппа, баландӣ» истифода мешавад. 

Маънои пурраи ороними Ғалчакуш «ҷое, ки замоне як кӯҳистонӣ ба 

қатл расонида шудааст», «мавзеи як мусофири кӯҳистонии кушташуда» 

мебошад. Ороними Ғалчакуш мансуби гурӯҳи этнооронимҳо мебошад, ки 

ишора ба мардуми шарқиэрониҳои кӯҳистонӣ, хосатан суғдиҳо мекунанд. 

Зира дар Ҳиндустону Покистон, Эрону Афоғонистон паҳн шуда дар 

Тоҷикистон дар доманакӯҳҳо, пасткӯҳҳо, нишебиҳои кӯҳ, алафзор, буттаю 

бешазорҳои қаторкӯҳҳои Ҳисору Помиру Олой, Дараҳои Чоре, Ғаза, Пушти 

мазор месабзад [ІІІ. 176, 96].  

Чоре [čārе] Chori – т. ш. кӯҳи рост, шахи рост [ІІ. 147, 169]. 

Онҳо ба дараи Майкада гузаштанд [ІІІ. 189, 137].  
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Майката [maykata] Maykata – т. ш. 1. шакли дигараш Майкада эзиди 

моҳ, макони ибодатгоҳ; 2. ҷойи тараб; 3. эҳтимол аз Муғкада макони муғҳо 

[ІІ. 147, 92]. 

Ҳамин тариқ, таҳлили мавод нишон медиҳад, ки оронимҳои 

шарқиэронии асарҳои зикршуда, асосан, вобаста ба муҳити ҷуғрофӣ сар 

задаанд ва маънои аксарияти онҳоро дар муқоиса бо луғати забонҳои 

помирию суғдӣ ва оронимҳои саргаҳи Зарафшон барқарор кардан имкон 

дорад. Ин нишон медиҳад, ки дар вақташ дар сарзаминамон забонҳое дар 

гардиш буданд, ки баромади шарқиэронӣ доштанд ва оронимҳои мазкур 

бозмондаи (субстрат) ана ҳамон забонҳо мебошанд. Ин забонҳо шояд аз 

қабили забонҳои имрӯзаи помирӣ, суғдӣ ё бохтарӣ буданд, ки дар вақташ дар 

чанд минтақаи Тоҷикистон паҳн гашта, чун воҳиди фаъоли нутқ дар 

истеъмоли ҳамарӯзаи мардум ба кор мерафтанд. 
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II. 2. Оронимҳои иқтибосӣ дар забони тоҷикӣ 

 II. 2. 1. Оронимҳои иқтибосии арабӣ 

Нуфузи муназзами забони арабӣ дар сарзамини паҳновари халқҳои 

эронинажод пас аз фатҳи Эрон ва Осиёи Марказӣ аз ҷониби арабҳо оғоз 

гардид.   

Дар давраҳои баъд раванди арабпарастӣ дар ин кишварҳо ривоҷу 

равнақ пайдо кард ва дар натиҷаи сели хурӯшони луғот ва калимаҳои арабӣ 

ба таркиби луғавии забони форсии тоҷикӣ сарозер шуд. Аксарияти ин 

луғатҳо дар фонди луғавии забони форсии тоҷикӣ ҷойи мустаҳкамро ишғол 

карданд ва то рӯзгорони мо таркиби фаъоли таркиби луғавии забони форсии 

тоҷикиро ташкил мекунанд.  

Калимаҳои арабӣ, асосан, бо ду роҳ ба забони форсии тоҷикӣ дохил 

шудаанд:  

а) аз тариқи маъмуриву дафтардорӣ, коргузорӣ ва расму русуми динӣ, 

осори илмӣ ва ғайра;    

б) баъди гузашти садсолаҳо, вақте ки аҳли илму таҳқиқ ва баъзе 

гурӯҳҳои дигар, ки бо адабиёти илмии забони арабӣ ошно шуданд, бисёр 

луғат ва таркиботи он забонро аз бар карданд ва сипас онҳоро дар осори худ 

истифода бурданд [І. 37, 155]. 

Ҳамлаи вожаҳои арабӣ ба таркиби луғавии забони форсӣ-тоҷикӣ 

ҳодисаи зудгузар ва муваққатӣ набуда, балки раванди тӯлонӣ ва пурнуфузе 

буд. Муҳаққиқ Малик-уш-шуаро Баҳор ин ҷараёнро аз чаҳор марҳила иборат 

медонад.  

1. Аз қарни аввали ҳиҷрӣ то панҷуми ҳиҷрӣ (аввали асри VІ мелодӣ – 

аввали асри ХІ мелодӣ); 

2. Аз қарни панҷум то қарни ҳафтуми ҳиҷрӣ (асрҳои ХІ – ХІІІ мелодӣ); 

3. Аз қарни ҳафтум то қарни ХІІ (асрҳои ХІІІ-ХІХ мелодӣ); 

4. Аз қарни дувоздаҳи ҳиҷрӣ то қарни ХХ (асрҳои ХІХ-ХХ мелодӣ) [І. 

54, 259]. 
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М. Баҳор фикри худро идома дода менависад, ки дар марҳилаи аввал 

луғат ва калимаҳое ворид шудаанд, ки муродифи онҳо дар забони форсӣ 

мавҷуд набуданд, мисли истилоҳоти динӣ, вожаҳои идорӣ ва маъмурӣ.  

Ба ақидаи забоншинос С. Назарзода «Аз қарни ХІІ шуруъ карда, 

нуфузи басуръати луғоти арабӣ оғоз гардид. Вуруди калимаҳои арабӣ аз 

роҳҳои гуногун сурат гирифтааст. Қобили қайд аст, ки аз забони арабӣ на 

танҳо калимаҳои гуногун, балки хат, вожа ва таркиботи рамзиву киноявӣ, 

овозҳои алоҳида ва амсоли онҳо дохил шудаанд. Ин рақам луғот аз тариқи 

муоширатҳои шифоҳӣ, динӣ, забонӣ, илмиву фарҳангӣ сурат гирифт. Ин 

раванд якҷониба набуда, балки хислати мутақобил дошт» [І. 55, 151].  

Дар байни вожаҳои иқтибосии арабӣ калимаҳое мавҷуданд, ки барои 

ифодаи номи ҷуғрофӣ истеъмол мешаванд. Ин гуна калимаҳо миқдоран кам 

бошанд ҳам, барои созмон додани номҳои ҷуғрофии тоҷикӣ саҳми муайяне 

гузоштаанд. Ба ин қабил вожаҳо оронимҳои зерин дохил мешаванд, ки 

бештар дар шакли калимаҳои мураккаб ва ибора-оронимҳо ташкил ёфтаанд. 

Мисол: Мавлонҷар, Кӯҳи Хӯҷа Исҳоқ, Кӯҳи Хӯҷа Муъмин, Тали Оби 

Мазор, кӯҳи Қоф, Дараи Раҷабфақир, Дараи Ҳакимӣ, Ҳасандара, кӯҳи 

Малик ва ғайра.  

Аз рӯйи баромад ва хусусиятҳои забонӣ оронимҳои арабиро ба чунин 

гурӯҳҳо ҷудо намудем: 

а) Оронимҳои сирф арабӣ  

Ба ин гурӯҳ оронимҳоеро дохил намудан мумкин аст, ки танҳо аз 

калимаҳои арабӣ иборатанд: Ҳисор (шах), Раҷабфақир (дара), Қоф (кӯҳ), 

Абдуқаҳҳор (дара), Ҷало (дара), Малик (кӯҳ), Манор (кўҳ). 

Аввал ӯ шафақи офтобро дар теғаи шахи Ҳисор дид ва вақте ки 

Дарвозаро гузашт, офтоб ба олам паҳн шуда буд [ІІІ. 188, 147]. 

 Ҳисор ба арабӣ маънои «қалъа ё шаҳри девордор»-ро дорад. Вақте ки 

арабҳо бори нахут ба ин сарзамин ворид шуданд онро дар иҳотаи кӯҳҳо 

дидаин ҷойро ҳисор (марзи дар иҳотаи кӯҳдеворҳо) номиданд. Ин номвожа 
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ҳамчун водии Ҳисор, шаҳри Ҳисор, ноҳияи Ҳисор, қаторкӯҳҳои Ҳисор 

шинохта мешавад. Номи водии Ҳисор ба релефи ҷойгиршавии он мувофиқат 

мекунад.  

Топонимшинос О. Маҳмадҷонов оид ба номвожаи Ҳисор чунин 

маълумот додааст: «Аз таҳқиқу омӯзиши аксари фарҳангу луғатномаҳои 

тафсирии таърихию навин бармеояд, ки вожаи ҳисор ба тарзи حصار (ҳои 

ҳуттӣ, сод, алиф ва ро) ишора шудааст. Аз тарзи ифодаи калима ва аз 

ҳарфҳои хоси забони арабии он ба осонӣ муайян намудан мумкин аст, ки 

вожаи мазкур хоси забони арабӣ мебошад ва аксаран муаллифон ва 

мураттибони фарҳангномаҳо низ вожаи «Ҳисор»-ро арабиасос ва бо калимаи 

қалъа муродиф ва ҳаммаъно донистаанд. Дар баробари ин калимаи қалъа   قلعھ

(қоф, лом, айн ва ҳои ҳавваз), ки фарҳангнигорон ҳамрадифи вожаи ҳисор 

ишорат карданд, аз рӯйи мансубият вожаи забони арабӣ аст ва дар фарҳангу 

луғатномаҳои мавҷудаи форсию арабӣ бо вожаи ҳисор наздикмаъно ва ё 

муродифвазифа таъкид гардидааст» [І. 46,  66-67].  

 Мувофиқи маълумоти сарчашмаҳои мавҷудаи таърихию ҷуғрофии 

Осиёи Миёна водии Ҳисор яке аз минтақаҳои маскуние мебошад, ки дар он 

мардумон аз замонҳои қадим зиндагӣ мекардаанд. Аввалин ишораҳо 

перомуни маҳалли сукунати мардумони ин водӣ бо номи Шумон ва 

Шумонзамин ва аз асрҳои ХV-ХVI бо исми Ҳисори Шодмон ба мушоҳида 

мерасад [ІІІ. 184,  3-21]. 

 Шумон – калимаи авестоӣ буда, дар паҳлавӣ ба шакли «пешоник» 

тарҷума шудааст, ки маънояш «пешонӣ» аст, ки оид ба ин калима муҳаққиқ 

Салоҳиддин Садриддин чунин ибрози андеша дорад: «Шумон – пешонии 

замин» маъно дорад, яъне «дунгии замин – теппа, тал» [І. 76, 63]. Воқеан 

баландие, ки мо «Қалъа» мегӯем, «дунгӣ-теппа» аст.  

 Имрӯз низ ин минтақа бо номи шаҳри Ҳисор ба ҳисоб рафта, маънои 

луғавии ин топоним қалъа аст ва он калимаи арабӣ мебошад.  
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Давлат онҳоро дар дараи Раҷабфақир пешвоз гирифта, якбора ба 

болояшон тохта, теғу тозиёна кашида, чандеро кушта, даҳҳо нафарро 

захмдор карда, боқимондаашонро пароканда намуд [ІІІ. 193, 27]. 

Раҷаб калимаи арабӣ буда, ба маънои «моҳи ҳафтуми солшумории 

қамарии ҳиҷрӣ» [ІІ. 146, 158] ва фақир «камбағал, бенаво, қашшоқ, тиҳидаст, 

нодор. 2. аз рӯйи хоксорӣ аз тарафи шахси аввал нисбати худ гуфта мешавад, 

камина; шахси якуми шумораи танҳо» [ІІ. 46, 394]. 

Ба дидораш аз деҳаҳои атрофи Ғашиён, Муҷахарфӣ, ҳатто дараи 

Ҳакимӣ меҳмонҳо омадаанд [ІІІ. 179, 284]. 

Ҳакимӣ [hakimī] Hakimī – 1. Номи шахс; 2. Макони ҳакимон, 

донишмандон [ІІ. 147,160].  

Ҳакимӣ – номи дара дар ноҳияи Нурободи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ин 

номвожа калимаи арабӣ буда, аз ҳаким 1. «донандаи илмҳои ҳикмат, 

донишманд»; 2. «табиб, пизишк» [ІІ. 146, 480] ва -ӣ пасванд таркиб ёфтааст. 

Вале ин ба назари ӯ шабеҳи Кӯҳи Қоф вазнин метофт [ІІІ. 165, 302]. 

Кӯҳи Қоф – кӯҳи афсонавӣ, ки гӯё осмонро нигоҳ медорад. Дар асл 

бояд кӯҳи Қафқоз бошад [І. 55, 60].  

Қоф – номи кӯҳи афсонавиест, ки гӯё гирдогирди дунёро фаро 

гирифтааст ва дар паси вай махлуқоти аҷоиб зиндагӣ мекунанд. Инчунин, 

номи яке аз ҳуруфи алифбои оромиасоси суриёнаи арабӣ низ Қоф аст ва бо 

ин ном сураи панҷоҳуми китоби муқаддаси Қуръон – Қоф дар Макка нозил 

шудааст, ки аз 45 оят иборат аст [ІІ. 145, 691]. 

Вожаи Қоф мансуби забони арабӣ буда, мафҳуми аз ин сар то он сар, 

сар то сар, дар ҳама ҷо гирдогирди дунёро мефаҳмонад. Ин вожа дар «Ғиёс-

ул-луғот» чунин маънидод шудааст: «Қоф ‒ номи кӯҳ, ки гирдогирди олам 

аст; ва гуфтаанд, ки аз зумуруд аст» [ІІ. 133, 124]. Дар «Фарҳанги тафсирии 

забони тоҷикӣ» ҳамчун кӯҳи асотирӣ, ки ба қавле панҷсад фарсанг баландӣ 

дораду қисми зиёди он дар миёни об ҷойгир аст, нурҳои саҳарии офтоб дар 

он сабз ва инъикосашон кабуд метобад, дар баъзе маъхазҳо чун кӯҳи бузурге 
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тасвир гардидааст, ки гирди дунёро печонидааст» оварда шудааст [ІІ. 45, 

691]. Дар «Энсиклопедияи советии тоҷик» ҳамчун кӯҳи афсонавӣ, ки дар 

эҷодиёти халқии тоҷик ба образи бадеӣ табдил ёфтааст ба қайд гирифта 

шудааст. Ин ибораро дар эҷодиёти даҳонакии бисёр халқҳои Шарқ низ дучор 

шудан мумкин аст. Дар фолклори тоҷик дар афсонаҳои сеҳромез бештар 

мавқеъ дорад. Дар тасвири ин афсонаҳо кӯҳи Қоф кӯҳи аз ҳама баланду 

дастнорас буда, дар ҷойи хеле дур воқеъ гардидааст. Дар паси ин кӯҳ 

мамлакате мавҷуд аст, ки дар он ҷо деву париҳо умр ба сар мебаранд. 

Қаҳрамонони афсонаҳо дар ҷустуҷӯи маъшуқаи худ ба пушти кӯҳи Қоф 

мераванд. Онҳо дар роҳ азобу машаққатҳои зиёдеро аз сар гузаронида, 

девҳои бадҳайбату пурқувватро мағлуб карда, дар охир ба мақсад мерасанд. 

Дар афсонаҳо кӯҳи Қоф ҳамчун образи бадеӣ ва макони воқеаҳои аҷоибу 

ғароиби хаёлӣ барои инкишофи сюжет ёрӣ мерасонад. Ин образ дар асарҳои 

насри ривоятӣ ва адабиёти классикии тоҷик низ во мехӯрад» [ниг: ІІ. 155, 

570]. 

Ҳамин тариқ, дар бисёр сарчашмаҳо вожаи Қоф ҳамчун асотир шарҳ 

дода шудааст, аммо ровиёни ахбори динӣ онро дар ривоятҳои динӣ дар зикри 

ҳаёти анбиёҳо ҳамчун макони (мавзеи ҷуғрофӣ) воқеӣ тасвир кадаанд. 

Баъд аз шабгузаронӣ дар болои морена, аз рӯйи тартиби сафари сайёҳӣ 

гурӯҳ бояд пиряхи Федченкоро паймуда, ба ағбаи Абдуқаҳҳор, ки дар 

баландии 5079 метр воқеъ шудааст, барояд [ІІІ. 197, 110]. 

Абдуқаҳҳор – Абду+Қаҳҳор бандаи Қаҳҳор (сифати Худо), ғуломи 

Қаҳҳор араби «ъабду-банда, ғулом, каниз; қаҳҳор (ғолиб бар ҳар чиз)» – 

сифати Худованд. Номи  ағба дар ноҳияи Ванҷи Вилояти Мухтори 

Кӯҳистони Бадахшон. Ағбаи Абдуқаҳҳор ба гурӯҳи антропооронимҳо дохил 

шуда, мансуби забони арабӣ мебошад.  

Гандумзорҳои атрофи деҳаро занҳои рӯзғордор дарав мекарданду 

ҷавонону духтарон ва занҳои беваю бебача ҳосили киштзорони дур аз деҳа – 
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ёнаҳои адир, пуштаҳои дараи Ҷало ва сонитар гандуми дашти Баҳорикорро 

дарав мекарданд [ІІІ. 175, 52]. 

Ҷало вожаи арабӣ буда дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» ба 

маънои: «Ҷало//Ҷило – ҷало, ҷилои ватан (кардан) тарки ватан кардан, 

маҷбуран ба кишвари дигар барои иқомат рафтан» [ІІ. 146, 592] ва дар «Ғиёс-

ул-луғот» – «Аз хонумон берун кардан касеро ё аз худ тарки ватан кардан» 

[ІІ. 132, 235] омадааст. 

Ба ақидаи мо, сабаби Ҷало ном гирифтани ин мавзеъ дар он мебошад, 

ки шахсони аз ватанашон бадарғашуда ва ё зодгоҳи худро тарккарда  он ҷо 

зиндагӣ мекардаанд. 

...аз рангҳои минералӣ, симоб ва маҳсулоти танураи сӯхтори ангишти 

кӯҳи Малик истифода намуда, чун намаки Шарқ дар бозорҳои Бухоро 

тиҷорат мешуданд [ІІІ. 176, 75]. 

Вожаи Малик арабӣ буда, ба маънои «соҳиби мулк, шоҳ, подшоҳ, 

султон» [ІІ. 145, 741] ва «кӯҳӣ мансуб ба Малик ном шахс» [ІІ. 147, 92] 

омадааст. 

Кулбачаҳои похсадевори то ёна сафкашида, дар сари ёна қалъачаи 

нимфатарот, болотар аз он арчазори ғулӣ, аз тарафи чап дарёчаи пуроби 

Кофрун, дуртар аз вай кӯҳи баланди Манор, ки қуллаҳояш ҷо-ҷо барфпӯш ва 

сарднафасанд [ІІІ. 187, 110-111]. 

Манор вожаи арабӣ буда, маънояш «бинои баланди сутунмонанд аз 

сангу хишт сохташуда (дар масҷид ва маъбадҳо), ки роҳи болоравиаш аз 

дарун аст» [ІІ, 145, 750] мебошад. 

б) Оронимҳои омехтаи тоҷикӣ-арабӣ, арабӣ-тоҷикӣ 

Ба гурӯҳи оронимҳои омехтаи тоҷикӣ-арабӣ ва арабӣ-тоҷикӣ вожаҳои 

зерин дохил мешаванд: Мавлонҷар, Хӯҷа Исҳоқ, Хӯҷа Муъмин, Оби 

Мазор, Сари Мазор, Ҳазрати Шоҳи Акоша, Тали Ғозиён, Ҳасандара, 

Хайробод, Мирзоравот, Ҳалқаҷар. 
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Аввалин шахсе, ки ин маконро ҷойи зист қарор додааст, Мавлон ном 

дошт. Мавлон дар назди ҷар (чуқурӣ, чоку шикофи табии замин) хонаву дар 

обод кардааст, бинобар ин деҳаро Мавлонҷар меноманд [ІІІ.87, 52].  

Мавлонҷар аз калимаҳои мавло – арабӣ ба маънои 1. «соҳиби молик; 

ғулом, чокар, навкар; ғуломи озодкарда» [ІІ. 145, 734] ва ҷар – тоҷикӣ «ҷойи 

чуқурӣ ба ҷӯйи калон монанд, ки аз кофтани об, фурӯравии замин ва ғ. ҳосил 

шудааст, чуқуриҳои табии замин» [ІІ. 146, 584]. Дар аксарияти  халқҳои 

ҷаҳон Худоро одатан ба маънои «соҳиб», «молик» мусаммо мекунанд. 

Мавлон низ яке аз ин гуна исмҳо мебошад. Вале номи Мавлон дар натиҷаи 

таҳрифи исми дигар ба вуҷуд омадааст. Хусусияти дигари ин исм он аст, ки 

вай моҳияти на исми хос асту на истилоҳ. Ҳақиқатан ҳам, дар арабӣ калимаи 

Мавлонро аввал ба шахси муқаддас ва ё бузургвор, ба монанди пайғамбар, 

халифа нисбат медоданд. Ҳиҷои но дар забони асл ба сифати ҷонишини «мо» 

истеъмол мешуд. Аз ин рӯ, маънои мавлоно «соҳиби мо» мебошад. Дар 

тоҷикӣ мавлоно ба лақаби акобир, бузургони дин ва илму маърифат 

мубаддал гардида, шакли мавлонро танҳо барои ишора намудани Худо 

истеъмол мекардагӣ шуданд. Мавлон дар қомусу луғатҳо дучор намешавад, 

зеро ки вай лафзи омиёна, гуфтугӯӣ буд. Дар арабӣ худоро ал-Мавло 

меномиданд. Аз ҷиҳати пайдоиши худ истилоҳи Мавлон як навъ омезиши 

калимаҳои мавло ва мавлоно мебошад [І. 20, 72].     

Ин номвожа дар этимологияи халқӣ чунин шарҳ дода шудааст: 

«Ороними «Мавлонҷар»-ро бо номҳои ҷуғрофии – Лаби Ҷар, Лаби Об, Қади 

Ҷӯйбор, Қади Об, Қади Дара муқоиса бояд кард. Ҳангоми муқоиса ба чунин 

хулоса омадан мумкин аст, ки: Калимаи арабии мавло «соҳиби молик» ва 

мавлоно ба маънои «лақаби эҳтиромие, ки ба донишмандон ва бузургон дода 

мешуд» омадааст» [ІІ. 45, 734].  

Шояд дар мавриди топоними Мавлон (мавло, мавлоно) ба маънои сар – 

ибтидо, оғоз омада бошад. Дар ин сурат маънои «сари ҷар, лаби ҷар»-ро 

мегирад. Дигар ин ки мавло(н) – сарвар, сардор маҷозан дар забони тоҷикӣ 
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маънои «калон»-ро дорад. Пас, Мавлонҷарро – Ҷари калон гуфтан мумкин 

аст, ки дар асоси номгузории миллӣ сурат гирифтааст, ба мисли Ҷарак – 

(ҷари майда) ё Лаби Ҷар ва Сари Ҷар [І. 76, 52].  

Чунон ки дар боло қайд гардид, калимаи мавлон дар фарҳанг ба таври 

алоҳида шарҳ дода нашудааст ва ба андешаи мо, ин ҷарӣ набояд Мавлонҷар, 

балки Мавлоҷар ном дошта бошад. Дар ноҳияи Ҳисор деҳаи Мавлонҷари 

Боло ва Мавлонҷари поён мавҷуданд, ки дар соҳили рости дарёи Хонақоҳи 

Кӯҳӣ воқеанд.  

Дуртар аз ҳамин қишлоқ (Махшеват) дар болои як харсанги қариб 

дастнораси бераҳ ғори Хӯҷа Исҳоқ мавҷуд аст [ІІІ. 166, 26]. 

Хӯҷа калимаи тоҷикӣ буда, ба маънои «бузург, соҳиб, соҳибкор, 

хӯҷаин» [ІІ. 46, 454] ва «Исҳоқ муодили Исааки яҳудӣ буда, ба маънои 

«хандон» маъмул будааст ва ба арабӣ аз забони қадимаи оромӣ ва шаклҳои 

дигари баъдинаи он қабул карда шудаст» [І. 48, 114]. 

Ривоят мекунанд, ки Хӯҷа Исҳоқ бо аҷнабиён муқобилият нишон дода, 

дар муҳориба мағлуб мешавад, гӯё роҳи паноҳдории худро аз душман дар 

ҳамин «мағора» ёфта бошад. Ҳангоми гурехтан аз пушташ тохта мехостанд, 

ки ӯро зананд, «мағоре пайдо шуда Хӯҷа Исҳоқ худро паноҳ мекунад ва теғи 

шамшер ба ӯ не, балки таги «мағор»-ро чок карда «захм»-и он ба шакли пайу 

рахи сафед боқӣ мемонад. 

Аз рӯйи ҳафриётҳои таърихӣ-археологӣ боқимондаи ҷасади Хоҷа 

Исҳоқ дар ин «мағор» сарнавишти тоисломӣ дошта, таваҷҷуҳи сайёҳон ва 

динпарастонро ба худ ҷалб мекунад. Диндорон пеш аз ба ғор баромадан 

чорворо қурбонӣ намуда пойлуч ба он ҷо мебароянд [ІІІ. 176, 123].  

Дар «Энсиклопедияи советии тоҷик» доир ба  ғор чунин маълумот дода 

шудааст: «Ғори Хоҷа Исҳоқ – ғори қадимаест, ки дар баландкӯҳи болои 

деҳаи Махшевати райони Айнии вилояти Ленинобод воқеъ аст. Дар ғори 

Хоҷа Исҳоқ устухони аз миён болои одам боқӣ мондааст. Бино бар ривояте, 

ки устухони Хоҷа Исҳоқ ном рӯҳоние будааст. Номи ӯ дар «Маноқиби Хоҷа 
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Исҳоқ» ном асари маҷҳул муаллифе зикр ёфтааст. Аз рӯйи ахбори ин 

муаллиф Хоҷа Исҳоқ аз Ҳамадон бо ёронаш баромада, дар роҳи Самарқанд 

гӯё ба таъқиби Ҳуҷҷоҷ дучор шудааст. Аз ин таъқибкуниҳо солҳои 70-и асри 

VIII (баъди 142 соли вафоти Ҳазрати Муҳаммад) дар ғори ҳамон кӯҳ паноҳ 

мебарад ва ғори Хӯҷа Исҳоқ ном гирифтани ин ғор низ аз ҳамин ҷост. Вале 

ин ривоят асосе надорад, зеро сарлашкар ва ҳокими араб Ҳуҷҷоҷ ҳанӯз дар 

аввали асри VIII фавтидааст. Скелети боқимонда аз они шахсест, ки ба 

сабаби номаълуме дар ғор пинҳон шудааст; ё худ шикорчие будааст, ки 

ҳодисаи тасодуфӣ риштаи ҳаёти ӯро кандааст» [ІІ. 157, 259]. 

Агар кӯҳи Хоҷа Муъмин наздик мешуд, барои инҳо дар чанд хар 

намак бор карда меовардед, олам-олам савоб мегирифтед [ІІІ. 165, 76]. 

Хоҷа Муъмин – кӯҳи намакест дар ноҳияи Восеи вилояти Хатлон. Ин 

вожа дар «Фарҳанги номҳои ҷуғрофӣ» чунин маънидод шудааст: «Хоҷа 

Муъмин [xāja muʼmin] Khoja Мuʼmin – мансуб ба Хоҷа Муъмин» [ІІ. 147, 

155].  

Дар рӯ ба рӯйи қалъа ба соҳили чапи дарё, дар даҳани дараи Оби 

Мазор, ҷое ки ин об ба Сурхоб мерезад, дарахтзори тирагуне ба назар 

мерасад, ки аз дарунаш чанорҳои хушкидасар, тӯбсадаҳои паҳновар ва 

қайрағочҳои пир қад кашидаанд [ІІІ. 193, 279]. 

Дараи Оби Мазор – «Дараи об [darai āb] Darai Ob – дараи обдор» [ІІ. 

147, 58]. Мазор калимаи арабӣ буда чунин маъно дорад: «Мазор – 1. «ҷойи 

зиёрат, зиёратгоҳ; оромгоҳи одамони бузург (одатан пешвоёни ислом, ки 

халқ онҳоро зиёрат мекунад»; 2. «гӯр, қабр» [ІІ. 145, 742]. 

Аз маънии ин калимаҳо ба хулосае омадан мумкин аст, ки Дараи Оби 

Мазор дар ҷое воқеъ аст, ки дар он ҷо мазори шахсе ҷойгир аст. 

Аз болои тали Сари Мазор тирандозони Саид-мерган ба тарафи онҳо 

аз туфангҳои бердану сочма оташ кушоданд [ІІІ. 193, 291]. Дар рӯ ба рӯятон 

кӯҳи сап-сафедро мебинед, ки онро кӯҳи Ҳазрати Шоҳи Акоша мегӯянд ва 

дар доманаҳои ин кӯҳ деҳаҳои Сари Хосор ҷойгир аст [ІІІ. 179, 162]. Шохоби 
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зиёди дарё Моғиён аз кӯҳҳои Ҳазрати Султон сар мезананд, ки бо нишебии 

шимолии қаторкӯҳи Ҳисор тааллуқ доранд [ІІІ. 166, 22]. Пеш аз вафоти пири 

Абдураҳмон – Эшони Мирзозуҳайл, ки дар деҳаи Ҳасандараи ноҳияи 

Дарбанд зиндагӣ мекард, ба дидорбинӣ меояд [ІІІ. 179, 72]. 

Ҳасандара [hasandara] Hasandara – мансуб ба Ҳасан ном шахс [ІІ. 147, 

161]. Номи мавзеъ дар ҷамоати деҳоти Ҳакимии ноҳияи Нуробод. 

Онҳо дар наздикии тали Ғозиён қарор гирифтанд [ІІІ. 192, 319]. Ин 

теппаи баланду тӯлонии дар канори дарёи Хонақоҳ буда, дар байни аҳолии 

маҳаллӣ бо номи теппаи Ғозиён машҳур аст [ІІІ. 184, 18]. 

Ғозӣ – «сипоҳе, ки дар роҳи дини ислом, ба зидди ғайримусулмонон 

меҷангад, ғазокунанда, ҷангкунанда, мубориз, ҷиҳодкунанда» [ІІ. 145, 383]. 

Аз ин маъно бармеояд, ки тали Ғозиён тале мебошад, ки дар он ҷо 

сипоҳиёне, ки дар роҳи дини ислом, ба зидди ғайримусулмонон меҷангиданд, 

макон гирифта буданд. 

Конҳои маъдании волфрами Тоҷикистон дар кӯҳи Мевағул (Муғул), 

кони Чоруқдаррон дар қаторкӯҳҳои Ҳисор-конҳои Майхӯра, Кабуди Такфон, 

Сармад ва дар қаторкӯҳҳои Зарафшон (кони Ҷилав), ҷойгир шудаанд [ІІІ.177, 

33].  

Калимаи «Ғул» дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» асосан, ба ду 

маънӣ шарҳ дода шудааст: 1. «Ғул» – занҷир, тавқи оҳанин, ки ба даст ва 

гардани зиндониён меандозанд» [ІІ. 145, 386]; «Ғул(л)ӣ» – маънии анбӯҳӣ, 

зичӣ, дар як ҷо ба ҳам зич ва ҷафс воқеъ шудани ниҳолҳо, ба ҳам зич 

пайвастани буттаҳо; анбӯҳии дарахтон [ІІ. 145, 387]. Муаллифи «Ғиёс-ул-

луғот» калимаи зикршударо чунин шарҳ додааст: «Дар арабӣ навъе аз ҷин ва 

дев, ки дар саҳрову кӯҳ мебошанд. Ба ҳар шакл, ки хоҳанд бармеоянд ва 

номи ситора аст, ки онро Сари Ғул низ гӯянд; ва ба вови маҷҳул (яъне ғӯл) 

дар форсӣ ба маънии гӯш ва ба маънии анбӯҳи сипоҳ (аз «Бурҳон»); ва дар 

туркӣ фавҷеро гӯянд, ки сардор дар он бошад» [ІІ. 133. 93]. 
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Кӯҳи мазкур аввалҳо сар то сар меваю пистазор будааст ва бо мурури 

замон дар натиҷаи фарориши сатҳу офатҳои табиӣ ва барои сӯзишворӣ 

истифода бурдани дарахтон, луч шудааст. Ҳоло ҳам дар ҷойҳои баланд ва 

дуртари кӯҳ дарахтони гуногун мерӯянд. Дар байни халқ ин кӯҳ бо номи 

кӯҳи Муғул машҳур гаштааст. 

 Ин хел чилимҳо дар Хайрободтеппа ва дар ҷануби Тоҷикистон 

вомехӯранд [ІІІ. 178, 246]. 

Хайробод [xayrābād] Khayrobod – 1. «макони мансуб ба Хайр ё 

Хайриддин ном шахс»; 2. «сифати хайр»; 3. «аз хароват марзки калон» [ІІ. 

147, 150].  

Дар қисми шимолу ғарбии ноҳия, аз шимол ба ҷануб қаторкӯҳи 

Қурама, дар ҷанубу ғарб қаторкӯҳи начандон калони Муғултоғ ва дар байни 

онҳо водии Сомғору Мирзоравот доман паҳн кардаанд [ІІІ.177, 136]. 

Ҳалқаҷари қарибии посёлкаи Уялӣ аз дарё хело боло ҷой гирифта буд, 

ки ҳозир ба заминҳои он ҷо фақат бо насос об мебароранд [ІІІ. 178, 161]. 

Ҳалқаҷар – [halqajar] Halqajar – ҷарии гирд, ҷари даврашакл [ІІ. 147. 

160]. Бо ин ном деҳаҳо дар ҷамоати деҳоти Бохтариёни ноҳияи Бохтари 

вилояти Хатлон, дар ҷамоати деҳоти Гулистони ноҳияи Рӯдакӣ ва дар 

ҷамоати деҳоти Айнии ноҳияи Хуросони вилояти Хатлон номгузорӣ 

шудаанд. 

в) Оронимҳои омехтаи туркӣ-арабӣ, арабӣ-туркӣ 

Дар асарҳои мавриди омӯзиш оронимҳое истифода шудааст, ки 

мутааллиқи забонҳои туркию арабӣ мебошанд: Қаромазор (кӯҳ) аз тур. 

<қаро «сиёҳ» ва ар. мазор «оромгоҳ», Қирқшайтон (кӯҳ) аз тур. қирқ «чил» 

ва ар. шайтон «иблис, аҳриман; яке аз махлуқи аз оташ офаридашуда, ки 

мувофиқи раъйи Худованд рафтор накард (шахсияти мавҳуми афсонавӣ)» 

иборат мебошад. 

Дар Шимоли Тоҷикистон оҳан фақат дар кӯҳҳои Қаромазор 

(Чақадамбулоқ, Оқкулак, Туранглӣ) мавҷуд аст [ІІІ. 177, 13].  Дар он 
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замон Проқарақӯл (Қарақӯли қадим), кӯҳҳои Мӯра, Кончоч, Қирқшайтон, 

Саридевор, Ҳазормеш ва Искандаркӯли имрӯзаро дар бар мегирифт [ІІІ.176, 

54].  

Ҳамин тариқ, аз мисолҳои ҷамъоварда маълум гашт, ки дар номгузории 

кӯҳу даштҳо оронимҳо бо калимаҳои арабӣ низ саҳм дошта, байни ин 

номвожаҳо бештар калимаҳои арабию тоҷикӣ ё тоҷикию арабӣ, дар шакли 

омехта истифода шудаанд. Оронимҳои сирф арабӣ ва туркию арабӣ камтар 

ба назар расиданд. 

II. 2. 2. Оронимҳои иқтибосии туркию муғулӣ  

Омӯзиш ва аз нигоҳи вижагиҳои забонӣ мавриди баррасӣ қарор додани 

оронимҳои туркию муғулӣ ҳам аз ҷиҳати таърихӣ ва ҳам дар шароити имрӯза 

метавонад ба илми забоншиносии тоҷик манфиатҳои зиёд дошта бошад. 

Таҳқиқи оронимҳои туркию муғулӣ дар асарҳои таърихӣ, ҷуғрофӣ ва асарҳои 

алоҳидаи адибон низ метавонад барои мушаххас намудани маъно ва 

хусусиятҳои хоси оронимҳо кӯмак расонад. 

Калимаҳои туркию муғулӣ қисмати муайяни таркиби луғавии забони 

тоҷикиро ташкил намуда, чун дар дигар соҳаҳои фаъолияти одамон дар 

бахши номгузорӣ, махсусан, дар номгузории кӯҳу дашт ва дараҳо фаъол ба 

назар мерасанд. Чунон ки маълум аст, мардуми тоҷик ҳанӯз ҳазорсолаҳо боз 

бо мардуми туркзабон дар ҳамсоягӣ қарор дошта, муштаракоти зиёди 

фарҳангӣ ва муносибатҳои муайяни хешу таборӣ доранд. Аз ҷониби дигар, 

ақаллиятҳои туркзабон дар сарзамини Осиёи Миёна аксаран ба чорводорӣ 

машғул буда, ба онҳо ҳаёти кӯчманчигӣ ва вобаста ба шароити иқлим дигар 

кардани ҷойи зисти худ хос мебошад. Онҳо ҳангоми кӯч бастан аз як макон 

ба макони дигар ва ба сифати ҷойи зисту фаъолият интихоб кардани он 

мавзеъро ҳатман ба забони худ ном гузошта, бо мурури замон ин маконҳо бо 

ҳамин ном машҳур мешаванд.  Дар забони тоҷикӣ ин гурӯҳ калимаҳои 

ифодагари номи кӯҳу дараҳо ва дашту теппаҳо зиёд ба мушоҳида расида, дар 

номгузории соҳаи зикршуда мавқеи устувор доранд. 
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Муҳаққиқи забони суғдӣ васуғдии яғнобӣ А. Л. Хромов солҳои 1963-

1964 ҳангоми сафари илмии худ ба водии Яғноб даҳ топоними туркиро 

мушоҳида мекунад, ки нӯҳтои он ороним буда, яктояш номвожаи ҷуғрофӣ 

гидроним (номи чашма Қашқабулоқ) аст: Кимди Қӯтан, Охтош, 

Мингчуқур, Кӯҳи Одамётмас, Булоқишлоқ, Йӯлсой, Бектош, Ҷайриқ [І. 

106, 33-38]. Муҳаққиқи дигар Тӯраев Б. Б. таҳқиқоти густурда ва бунёдии 

микротопонимияи водии Яғнобро анҷом дода, ҳини таҳқиқ боз 11 ороними 

нави туркӣ-ӯзбекиро ошкор мекунад ва дуруст ба хулосае меояд, ки 

номвожаҳои ҷуғрофии туркии: Qazāntoγ, Buγroq, Ayiqsoy, Qaratābān, 

Toškaš, Ušqada, Qizilparoγa, Aγbi əsiz, Qarāγušxona, Čaqqil, ки баъзеашон 

омехтаи туркӣ-тоҷикианд, топонимҳои нав буда, қисми камтарини 

топонимҳои иқтибосиро ташкил медиҳанд, ки тақрибан 150-200 сол қабл 

тавассути чорводорони туркзабони лақаю ӯзбек «номгузорӣ» шудаанд. Ва 

дар он мавзеъҳое номгузорӣ шудаанд, ки қаблан номи суғдӣ доштанд ва 

номҳои туркӣ калкаи номҳои қадимаи суғдианд [І. 90, 185-195]. 

Ҳоло барои мисол якчанд оронимҳоро меорем, ки мутааллиқи ин 

забонанд: Оқтеппа, Оқсӯ (ағба), Оқбайтал (ағба), Оқсой, Охтош. 

Вожаи оқ (ох) – дар забони муосири ӯзбекӣ маънои: I. «сафед, мӯйи 

сафед»; 2. «бегуноҳ, бедоғ»; 3. «гули чашм (холи сафеде, ки ба чашм 

меафтад)»; 4. «сафеда, сафедии тухм»-ро дорад [ІІ. 144, 312].  

Ва дар ин вақт ки амир дар Оқтеппа буд, машварати фавқуллода даъват 

намуд  [ІІІ. 180, 141]. Дар яке аз сафарҳо бо лижа байни Алмаато – Фрунзе – 

Алмаато, ки ман иштирок доштам, гурӯҳи моро дар вақти ба ағбаи Оқсӯ 

баромадан бӯрони барфолуд фаро гирифта буд [ІІІ, 197, 127]. 

Қара – сиёҳ: Қаротеппа, Қарасой, Қараянтоқ (дашт), Қара Тобон (ағба 

дар байни қаторкӯҳҳои водии Ҳисор ва водии Яғноб – номи қадимаи он 

Шоуғар – кӯҳи Сиёҳ, яъне Сиёҳкӯҳ мебошад), Тахтақарача (ағба), Қаратош. 

Вожаи қара/қаро дар таркиби номҳои ҷуғрофӣ зиёд истифода шуда, дар 

забонҳои туркӣ, пеш аз ҳама дар ифодаи маънии «сиёҳ» ба кор меравад. 
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Бисёре аз муҳаққиқони туркшинос ба ин лексема диққат дода, маънии онро 

ба таври мушаххас ва гоҳо мухолифи ҳамдигар шарҳ додаанд. Масалан, Т.И. 

Ахмедов дар ин маврид чунин ибрози андеша дорад: «Дар таркиби 

фитотопонимҳо мустаҳкам, қавӣ, сахт, дар таркиби оронимҳо ғафс, қавӣ, зич, 

калон, танг, паҳн ва паҳнои майдон, дар баъзе аз топонимҳо ба маънии чуқур, 

тираранг (баъзан ба маънии сояафкан), ҳамчунин, дар таркиби баъзе 

ороойконимҳо зич, нагузаранда, дар таркиби номҳои сатҳи замин (кӯҳ, 

харсанг, теппа, қаторкӯҳ, баландӣ) ва ғайраро ифода мекунад» [І. 9, 23-24]. 

Ин вожа дар «Узбекско-русский словар» дар шакли қора омадааст ва бо 

чунин маъниҳо шарҳ дода шудааст: 1. «сиёҳ»; 2. «тира, хира»; 3. «нохуш»; 4. 

«ҷинояткорона, бадхашм»; 5. «торикӣ, сиёҳӣ, зулмот»; 6. «доғи сиёҳ, тарҳ, 

суроб, шакл, сурат, соя»; 7. «гуфт, нишона, ҳадаф»; 8. «мотам, либоси 

маросими мотамӣ»; 9. «исми хос (номи шахс)» [ІІ. 144, 22-23]. Дар 

«Древнотюрский словар» ба маънии: 1. «сиёҳ (дар мавриди ранг)»; 2. «хира, 

тираранг, беранг, тира»; 3. «маҷ. бад, зишт; андӯҳгин, нохуш; вазнин, 

пурмашаққат»; 4. «маҷ. нохуб, хорузор»: 5. «маҷ. маъмулӣ, одӣ; дурушт, 

дағал, навъи бад»; 6. «ифлосӣ»; 7. «ранги сиёҳ (маводи навишт)» [ІІ. 135, 422- 

423]. 

Номвожаҳое, ки дар таркибашон калимаи қара  доранд дар асарҳои 

таърихӣ, ҷуғрофӣ ва адибиёти муосир зиёд ба  мушоҳида мерасанд: 

Қаротеппа, Қара Тобон, Қарахон.  

Дар шаҳр марказҳои калони ибодат – маъбадҳои буддоии Қаротеппа ва 

Фаёзтеппа ҷой доштанд [ІІІ. 178, 158]. 

Қаротеппа вожаи туркӣ буда, маънояш теппаи сиёҳ, кӯтали сиёҳ, 

сиёҳкӯҳ, барози сиёҳ мебошад.  

Муъминободро дараи Қарахон ба ду тақсим мекунад [ІІІ. 179, 158]. Аз 

барфистон гузашта ба ағбаи Қара Тобон баромадем [ІІІ. 197, 37]. 
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Тош – санг: Ӯғӯртош, Келитош, Қаратош, Бектош, Охтош, Тоштеппа, 

Кӯктош, Одамтош, Мингтош, Тошқӯтан, Тошбулоқ, Чолтош, Тошайлоқ, 

Тошқӯрғон, Қаратоғ, Оқтоғ. 

Ӯғуртош (номи мавзеъ) аз вожаҳои ӯғур – «санги шикофкардашуда» 

ва тош – «санг, яъне санги байнаш шикофкардашуда» мебошад.  

Келитош – аз кели – (туркӣ) «ӯғур (ак) ҳован» – зарфи сангине, ки дар 

он ҳар чизро кӯбанд (ӯғурдаста, ҳовандаста аз ҳамин аст). Тош (туркӣ) – 

«санг», яъне дар забони маҳаллӣ Келитош маънои «санги ӯғур (ак)» ё 

«ҳовасанг» ва «санги шикоф» будааст, ки дар водии Зарафшон санги ғармич 

гӯянд [І. 76, 14].  

Агар дуруст мулоҳиза ронем номи аслии ин теппакӯҳ ва алҳол деҳа 

Келатош аст, на Келитош ва маънои пурра он (кела+тош) «сангғел», 

«сангдара» аст. Чунки релефи он мавзеъ кӯҳистони баланди сершаху серсанг 

набуда, балки теппакӯҳест лаҳмзамину нармхок, ки дар байни он тангное аст, 

ки ҳар баҳору тобистонсел омада санги зиёд меорад, яъне маънои сангғел аст. 

Дар ин мавзеъ нишоне аз осиёсангҳо ва сангҳои ҳованшакл нест. Маънои 

вожаи туркии келатош ҳам «сангбиё», «сангрез» ва «сангғел» аст. 

Тошқӯрғон (номи гузар) аз ду вожаи туркии тош – «санг» ва қӯрғон – 

«тӯда, тепа» буда, маънии «сангтӯда»-ро ифода намудааст. Ҳамчунин онро 

метавон «қалъаи сангин» маънидод кард. 

Тоштеппа – аз тош «санг» ва теппа «баландӣ, кӯҳ». Тоштеппа (номи 

ҳозирааш Роҳи Нав) – деҳа дар ноҳияи Шаҳринав.  

Корези Тешиктош, ки дар болотари деҳа ҷойгир аст, мансуби асри Х-

ХI буда, аз давраҳои нахустини обёрӣ ва зироаткорию боғдорӣ шаҳодат 

медиҳад [ІІІ. 196, 14]. 

Тешуктош – номи кӯҳ дар ноҳияи Турсунзодаи дараи Қаратоғ. Ин 

мавзеъ аз ду унсури туркии: тешук – «сӯрох» ва тош – «санг» иборат аст. 

Ороними мазкур маънии «сӯрохсанг»-ро дорад, ки дар байни мардуми дараи 

Қаратоғ гунаи тоҷикии онро дар шакли Фарҳоди кӯҳкан ном мебаранд. 
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Мардуми қишлоқҳои хурд-хурди ба ҳам наздик ин ҷо Қаратош, Кибел, 

Лангар, Сари Баланд, Норак, Деҳи Сабур, Даҳана, Чашма ва каме болотар аз 

онҳо Тутқавули қадима, ки онҳо дар ду соҳили дарё ва дар доманаи кӯҳҳои 

баланд ҷойгир мебошанд, ҳама саҳархезанд [ІІІ. 174, 434]. 

Қаратош (номи мавзеъ) аз ду ҷузъи туркии: қара (дар асл «қора») 

«сиёҳ» ва тош «санг» иборат аст. Ин ороним маънои «сиёҳсанг»-ро дорад. 

Ҳар як ҳавлӣ чанд кулбаи тангу хурде дошту бошишгоҳи як оила буд 

(масалан чунин аст Чаёнтеппа, Тоштеппа ва ғ.) [ІІІ. 178, 240]. 

Тошқӯтан (номи чарогоҳ) аз тош – «санг» аст, қӯтан – «пастие, ки дар 

он мол хобонида мешавад». Ин номвожа маънии «тӯдаи санг, сангзор»-ро 

дорад. Аммо маънои дурусти он ҳота ё деворсанги саҳроие, ки барои 

нигоҳдории чорво сохта шудаасти мебошад. Ороними мазкур аз ҷузъҳои 

туркии тош «санг» ва қӯтан (қӯйтан] «молхонаи саҳроӣ» шакл гирифта, 

маънои он «молхонаи сангӣ», «молхонаи саҳроии аз деворсанг сохташуда» 

мебошад.  

Калимаи тош дар забони туркии қадим ба маъниҳои 1. «санг»; II. 

«намуди зоҳирӣ, симо, намуди беруна», 2. «либоси болопӯш [ІІ. 135,  539] 

омадааст. Ин вожа дар забони муосири ӯзбекӣ ба маънои «ченаки дарозӣ 

(баробар ба 8 чақрим)» [ІІ. 144, 446] оварда шуда, дар «Фарҳанги тафсирии 

забони тоҷикӣ» ба маънои «доғи сурхест, ки бар рӯйи одам пайдо мешавад»; 

2. «гуфт., шакли кӯтоҳшудаи тоаш; то ба ӯ, то ӯро (ба охири исмҳо ҳамроҳ 

шуда ҳамроҳиро мефаҳмонад)»; 3. «унвони амирони турк» [ІІ. 146, 369] шарҳ 

дода шудааст.  

Теппа – баландӣ: Тоштеппа, Кӯктеппа, Қавунтеппа, Қӯштеппа, 

Еттитеппа, Ӯзбеконтеппа, Саритеппа, Қаровултеппа.  

Калимаи теппа низ дар туркии қадим ба қайд гирифта шудааст. Он дар 

забони муосири ӯзбекӣ ба чунин маъниҳо: 1.«тал, пушта, дунгӣ, баландӣ»; 2. 

«қулла, теға, нуг»; 3. «тӯб, тӯда, хома» истифода мегардад [ІІ. 144, 424]. 
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Дар байни маводи гирдовардаи мо оронимҳои зерин ба монанди 

Еттитеппа ва Қизилтеппа ба назар расиданд.  

 Баъдатар бо роҳи сохтмони стансияи насосӣ дар теппаҳои Еттитеппаи 

ноҳияи Ашт бунёди заминҳои воҳаи Ашти Калон сар шуд, ки алҳол майдони 

умумии заминаш 20,7 ҳазор гектарро ташкил медиҳад [ІІІ. 177, 22]. 

Ороними Еттитеппаи баромадаш туркӣ-ӯзбекӣ аз ду ҷузъ (Етти+теппа) 

шакл гирифта аз шумораву исм сохта шудааст: турк. <etti «ҳафт» ва турк. 

<teppa – «бароз, кӯҳпора, баландӣ, тал» ва маънои пурраи ин ороними аслан 

калкашудаи тоҷикии қадима «ҳафткӯтал, ҳафтбароз, ҳафткӯҳак» мебошад. 

Баъд аз тамом шудани ин воқеа ва имзо ёфтани сулҳи Қизилтеппа ҳам 

амир ба қувва ҷамъ намудани худ давом мекард ва барои оянда ҳозириҳо 

медид [ІІІ.171, 133]. 

Вожаи Қизилтеппа калимаи туркии: I. «қизил-сурх»; II. «қизил номи 

водӣ, номи деҳа» [ІІ. 135, 450] ва теппа: «баландӣ», «кӯҳ» аст, ки маънояш 

кӯҳи Сурх ё «сурхкӯтал», «сурхпушта» мебошад. 

Сой – пастхамӣ, дара: Қуруқсой, Хелисой. 

Маънои калимаи сой «дара, дарёча, пастхамӣ» мебошад. Ин вожа дар 

забони туркии қадима ба маъниҳои: 1. «сангзори аз вулқон пайдошуда», 2. 

«ҳамвории биёбон»; 3. «зиреҳ, ҷавшан», 4. «исми хос (номи шахс)» [ІІ. 135, 

48] ва дар забони муосири ӯзбекӣ ба маънои: 1. «дарёчаи кӯҳӣ, ҷӯй»; 2. 

«дарае, ки аз он об ҷорӣ мешавад» [ІІ. 144, 376] маънидод шудааст. Муодили 

вожаи туркии сой дар забони тоҷикӣ «тангно» ва арабии он «воҳа» мебошад. 

Дар ин ноҳия аз посёлкаи Қуруқсой сар карда, то худи Ашт ва Понғоз 

бисёр гурӯҳҳое ёфт шудаанд, ки сангпӯш мебошанд ва мардуми тӯбҷои он 

гурӯҳҳоро қурама ё муғхона меноманд [ІІІ. 178, 292]. 

Вожаи Қуруқ маънои замини «нокорам ва асбобе барои доштани асп аз 

байни галла»-ро дорад. Он дар гунаи калимаи қуруғ дар забони туркии 

қадим ба маънии 1. «хушк, хушкшуда», 2. «холӣ, макон ва маҳалли 

ғайримаскун»; 3. «беасос, дурӯғин»; 4. «беҳуда, бефоида»; 5. «ба маънии 
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динии шахси мардуд, радди маърака»; 6. «хушксолӣ, хушкӣ»; 7. «ба маънии 

динии халоъ, нестӣ» [ІІ. 135, 469] ва дар забони муосири ӯзбекӣ дар шакли 

қуриқ ба маънии «замини бикр (нокорам)» [ІІ. 144, 637] ва шакли қуруқ: 1. 

«хушкӣ, бар (р)»; 2. «беобӣ» [ІІ. 144, 632] ба назар мерасад. 

Тоғ – (той, тов, тоу) – кӯҳ: Олимтой, Тоғмай, Тераклитоғ.  

Дар асарҳои мавриди назар номи кӯҳҳо ва дигар мавзеъҳои ба он 

алоқаманд баробари калимаи аслан тоҷикии кӯҳ вожаи тоғ истифода 

шудааст. Вожаи тоғ дар туркии қадим ба ду маънӣ: 1.«кӯҳ»; 2.«галла, рама, 

пода» [ІІ. 135, 526] ва дар забони муосири ӯзбекӣ ба маънии «кӯҳ» [ІІ. 144, 

447] ба қайд гирифта шудааст. Чунончи: 

 Даштҳои Олимтой рухи зард доранд, таллу теппаҳо аз ғаллазор ва 

гиёҳҳои хушкида мисли чеҳраҳои одамони ранҷуру ғамбемор каҳрабоӣ 

метобанд [ІІІ. 165, 302]. Маликаи Рашкиқамар инро фаҳмида чунон доду 

фарёд баровард, ки санги кӯҳҳои Ариқтоғу Тӯюнтоғ об шуда рехтанд [ІІІ. 

173, 8]. 

Дар асарҳои зикршуда номвожаҳои Қаршӣ (чӯл), Қазноқ (ағба), 

Қипчоқ (дашт) оварда шудаанд, ки мо онҳоро мавриди таҳлилу баррасӣ 

қарор додем: 

Бо вуҷуди ин ба боди биёбони стансияи Қизилтеппа, ки дар доманаи қир 

буда, ба чӯли Қаршӣ ва Малик мепайваст, тоқат оварда намешуд [ІІІ. 172, 

205]. 

 Қаршӣ калимаи уйғурӣ буда, баъдан иқтибос ба забони муғулӣ 

шудааст. Ин вожа дар «Древнетюркский словарь» ба маънии: «1. қаршӣ- 

боргоҳ, тахту тоҷ; II. қаршӣ- I. душманӣ, низоъ, мухолифат; 2.хилоф, 

баръакс; 3. душман, аду, рақиб; 4. хатар; 5.душманӣ дошта, душманикунанда; 

6. зишт, бад, ғайри қобили қабул» омадааст [ІІ. 135, 429]. 

 Номвожаи қадимаи суғдии Нахшап//Нахшаб-ро арабҳо Насаф 

номидаанд ва баъдан аз асрҳои XIII-XV сар карда туркҳо ва дигар ақвоми 
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муғулнажоди ба Осиёи Миёна маскунгардида Қаршӣ номида шуд, ки зодгоҳи 

шоири шаҳири тоҷик Миробид Сайидои Насафӣ аст.  

Дар байни ағбаҳо силсилакӯҳҳои Фон, Қазноқ, Чимтарға, Зиндон, 

Пушнават, Дукдон хеле душворгузар мебошанд [ІІІ. 197, 21].  

Қазноқ – ағбаи пиёдагузарест дар кӯҳҳои Фони қаторкӯҳи Зарафшон, 

дар ҳудуди ноҳияи Айнии вилояти Суғд. Ин калима дар «Фарҳанги номҳои 

ҷуғрофӣ» чунин маънидод шудааст: «Қазноқ [kaznaq] Kaznoq» – ганҷур, 

хазинача [ІІ. 147, 85]. 

Метавон фарз кард, ки дар солҳои 50 ё 60-уми асри ХІVтаҳти ин ном 

аҳолии турку муғули дашти Қипчоқ дар назар дошта мешуд [ІІІ. 178, 539]. 

Дашти Қипчоқ дар ноҳияи Қаршӣ ва Косон мебошад. Қипчоқ номи 

қабилаҳои қадимаи туркӣ буда, барои шакл гирифтани қавму қабилаҳои 

туркӣ, чун ӯзбек, қазоқ, қирғиз, қарақалпоқ, тотор, бошқирд, туркман, нуғой, 

балқар асос гузоштааст. Тибқи нигоштаҳои манбаъҳои таърихӣ қипчоқҳо аз 

асри XIII инҷониб дар соҳили Сирдарё зиндагӣ доранд [І. 38, 245]. Қипчоқ 

аслан номи яке аз қабилаҳои кӯчманчии даштии қадимаи муғулӣ аст, ки дар 

баробари зиёда аз 120 қабилаи муғулӣ дар Осиёи Миёна аз охири асри XIII 

сар карда паҳн шудаанд, монанди қабилаҳои дигари худ найман, қалмиқ, 

барлос, қунғурот, манғит, пучуқ, қарақалпоқ, қарлуқ, қипчоқ, лақай, баттош, 

тотор, ӯзбак, бошқирд, калтатой, қазоқ, қирғиз, айғу ва ғайра, ки дар арабӣ ин 

ҳамаро яъҷуҷу маъҷуҷ хонанд.   

 Ҳамин тариқ, оронимҳои туркию муғулӣ ҳам дар шакли алоҳида ва ҳам 

дар алоқамандӣ бо калимаҳои дигари аслии тоҷикӣ ва дигар забонҳои эронӣ 

дар номгузории  кӯҳу дашт, дараю теппа ва ағбаю водиҳо  нақши фаъол 

дошта, дар асарҳои зикршуда зиёд ба назар мерасанд. Пайдоиши аксари онҳо 

дар сарзаминҳои Осиёи Миёна собиқаи таърихӣ дошта,  ба давраҳои қадим 

рафта мерасанд.  
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II. 2. 3. Оронимҳои иқтибосии русию аврупоӣ 

Ба ин гурӯҳ оронимҳо асосан номҳои ҷуғрофие дохил мешаванд, ки дар 

шакли ибораҳо – оронимҳои омехтаи таркибёфта барои фарқ кардани як 

мавзеи ҷуғрофӣ аз мавзеи дигар истифода мешаванд. Мисол: кӯҳи Пётри 

Як, кӯҳи Академияи Фанҳо, қуллаи Коммунизм, дашти Аэропорт. 

Ҷанубтари он кӯҳи Пётри Як ҷой гирифтааст [ІІІ. 197, 12]. Дар давоми 

ҳамин қаторкӯҳ кӯҳи Академияи Фанҳо низ ҳаст, дар ҷойи пайвастшавии 

ин ду кӯҳ баландтарин қуллаи СССР, қуллаи Комунизм (7495 м) воқеъ аст, 

ки онро соли 1933 алпинисти советӣ Евгений Абалаков фатҳ карда буд [ІІІ. 

197, 12]. Селҳои калон давра ба давра дар Варзиманор Дашти аэропорт то 

дашти Ёвон, аз якҷояшавии рӯди Фон ба Мастчоҳ то Обурдон такрор 

мешаванд [ІІІ. 176, 38]. 

Ҳамин тариқ, оронимҳои баромади русидошта нисбат ба дигар қабатҳои 

забонӣ дорои хусусиятҳои камтари забонӣ ва топонимӣ ба ҳисоб рафта, дар 

асарҳои зикршуда нисбатан камтар ба назар мерасанд.  

 II. 2. 4. Оронимҳои гибридӣ (омехта) 

Дар ташаккули топонимҳо оронимҳое нақш доранд, ки як ҷузъашон ба 

забони тоҷикӣ ва ҷузъи дигарашон ба забонҳои арабӣ, туркӣ-ӯзбекӣ ё русӣ 

тааллуқ доранд. Ва ҳамчунин, топонимҳое низ мавҷуданд, ки як ҷузъашон ба 

забони тоҷикӣ мансуб буда ҷузъи дигарашон ба забонҳои  шарқиэронӣ, 

хосатанба забони суғдӣ ё суғдӣ-яғнобӣ мансуб мебошанд. Ин қабил 

топонимҳоро топонимҳои омехта (гибридӣ) номидан ба мақсад мувофиқ аст. 

Калимаи гибрид дар «Луғати истилоҳоти русии ономастикӣ» чунин шаҳр 

дода шудааст: «Номе, ки аз унсурҳои луғавӣ ва морфологии ду ва ё зиёда 

забонҳо иборат мебошад» [ІІ. 138, 48]. 

Оид ба масъалаи топонимҳои гибридӣ фикру ақидаҳои муҳаққиқон 

гуногун аст. Масалан, А. Л. Хромов бо онҳое мухолиф аст, ки тамоми 

топонимҳои дар таркибашон калимаҳои ғайрдоштаро гибридӣ мешуморанд. 

Ӯ ба он ақида аст, ки «гибридӣ шуморидани топонимҳое, ки ҳадди ақал дар 
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таркибашон унсурҳои ду забон доранд, шояд барои таъйини мафҳуми мазкур 

кам бошад. Имконияти мавҷудияти топонимии ин унсурҳоро дар як забон ба 

назар гирифтан зарур аст» [І. 104, 355].  

Топонимшинос Д. Ҳомидов дар робита ба ин чунин назар дорад: «Дар 

байни маводи топонимҳои омехта калимаҳое мавҷуданд, ки: 1) як ҷузъашон 

тоҷикӣ ва ҷузъи дигар туркӣ-ӯзбекист; 2) як ҷузъашон арабӣ, ҷузъи 

дигарашон туркӣ-ӯзбекӣ, яъне ин қабил топонимҳо, ки ҷузъи тоҷикӣ асосӣ 

мебошад, аз ҷузъҳои тоҷикӣ ва туркӣ-ӯзбекӣ таркиб ёфтаанд ва мафҳумҳои 

гуногунро ифода менамоянд» [І. 108,110]. 

Муҳаққиқи шинохтаи соҳаи топонимика Ҷ. Алимӣ  чунин ибрози 

андеша дорад, ки «унсурҳои алоҳидаи чунин топонимҳо дар забони русӣ ба 

сифати воҳидҳои маъмулӣ мафҳум нестанд. Ба ибораи дигар, номи гибридӣ 

ҳамон гуна номеро шуморидан лозим аст, ки як ва ё чанд унсури он дар 

таркиби луғавии забонӣ дар назар дошташаванда мустаъмал фаҳмо набошад 

ва чунин топонимҳо бояд дар як гурӯҳ бо ҳамон қабати забоние омӯхта 

шаванд, ки ҷузъи асосии он ба ҳамон забон мутааллиқ аст [І. 5, 168]. 

Муҳаққиқи топонимшинос Тӯраев Б. оид ба топонимҳои гибридӣ, яъне 

навъи омехта чунин ақида дорад: «Ба ин гурӯҳи маводи топонимӣ 

топонимҳои омехтае дучор мешаванд, ки як ҷузъашон шарқиэронӣ буда, 

ҷузъи дигарашон ғарбиэронианд ё ин ки як ҷузъашон тоҷикӣ ё яғнобӣ буда, 

ҷузъи дигарашон туркӣ мебошанд. Инчунин, баръакси ин ҳолатро метавон 

мушоҳида кард, яъне топонимҳое низ ба назар мерасанд, ки ҷузъи тоҷикӣ ё 

яғнобӣ ва ё суғдӣ дар топоним ҷузъи асосӣ буда, ҷузъи тобеъ туркӣ ё тоҷикӣ 

мебошанд. Масалан, Toškaš, Aγbi Esiz, Kuhi Odamyotmas; Bidanguzar, 

Naxširčašma» [І. 91,  224]. 

Муҳаққиқ О. О. Маҳмадҷонов қайд мекунад, ки: «Дар ташаккули ин 

гурӯҳи топонимҳо (топонимҳои омехта – дузабона) нақши асосиро таркибҳои 

забони тоҷикӣ бар дӯш доранд, яъне ҳамчун истилоҳ-индикатор вазифаи 

нишондиҳандаро иҷро менамоянд» [І. 46, 30-31].  



114 

 

 

 

Оронимҳои омехтаро ба чунин гурӯҳҳо тасниф намудан мумкин аст: 

1. Дар байни маводи топонимҳои омехта калимаҳое мавҷуданд, ки як 

ҷузъашон туркӣ ва ҷузъи дигарашон ғарбиэронӣ (тоҷикӣ) мебошанд, яъне ин 

қабил топонимҳо аз ҷузъҳои туркӣ ва тоҷикӣ таркиб ёфтаанд, ки мафҳумҳои 

гуногунро ифода менамоянд:  

Мошин аз домани чарогоҳи машҳури Қӯнғуротадир, аз мобайни 

сабзазорону лолазорони мафтункунанда пеш медавид ва торафт боло 

мебаромад [ІІІ. 173, 49]. Дар соҳили обанбори Қурама ва мусовӣ бо 

қаторкӯҳи Қурама кӯҳҳои начандон баланди Оқбел қомат афрохтаанд [ІІІ. 

177, 11]. Дар бошишгоҳи Обикиик, ки дар ҷойи аз қаторкӯҳи Рангинтоғ 

баромадани роҳи Душанбе – Қӯрғонтеппа ҷой гирифтааст, як силсила олоти 

аҷоиби мезолит ёфт шуд [ІІІ. 178, 20]. Тӯдаҳои мардуми мусибатзада, 

гурусна, беҳолу бемадор, сарсону абгор, баъзе маиб, баъзе маҷрӯҳи хуншор, 

дар дараи Боймуш ба деҳаи Нушур ғун шуданд [ІІІ. 193, 314].  

Боймуш – комоним аз ҷузъҳои бой (туркӣ) ба маънии «бисёр, фаровон, 

яъне муши зиёд» [ІІ. 144, 78] ва ҷузъи туркиаш «сичқон»  ва «чичқон» дар 

забони ӯзбекӣ [ІІ. 144, 373]. Муш тоҷикӣ <муш, яғн. müš, суғ. muš›k=> müš, 

дар лаҳҷаи мастчоҳӣ miš, рус. < mыš рус. mыšyak – «марги муш» иборат 

буда, маънии макон ва мавзеи ё замини мушҳои зиёддоштаро ифода мекунад. 

Боймуш ороними туркию тоҷикӣ аст. Бой муродифи «доро»-и тоҷикӣ ва 

«ғанӣ»-и арабӣ аст, «макони аз муш бой, яъне макони сермуш» мебошад. 

Сичқон, аз чичқон – туркӣ-муғулӣ аст. Дар қазоқӣ, ӯзбекӣ, қирғизӣ ҳам 

чунин аст. 

Сари манораи Ҷарқӯрғон (воқеъ дар вилояти Сурхандарёи Ӯзбекистон) 

бо рахҳои чин-чин зинат ёфтааст [ІІІ. 178, 429]. 

Ҷарқӯрғон – аз ду вожа: «ҷар – калимаи тоҷикӣ буда, ба маънои «ҷойи 

чуқурии ба ҷӯи калон монанд, ки аз кофтани об, фурӯравии замин ва ғайра 

ҳосил шудааст, чуқурии табии замин» ва қӯрғон – қалъа, истеҳком, теппа, 

такягоҳ. Калимаи қӯрғон дар туркии қадим ба қайд гирифта нашудааст. Ин 
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вожа дар «Узбекско-русский словарь» ба маъноҳои 1) қалъа, истеҳком, 

шаҳри истеҳкомӣ, арк, такягоҳ; 2) теппа, баландӣ, хоктеппа, пушта; 3) работи 

бо деворҳо иҳота шуда; 4) садд, сади қалъа, девори қалъа; 5) исми хос (номи 

мардона) [ІІ. 144, 638] омадааст. 

2) Дар байни маводи топонимҳои омехта топонимҳое мавҷуданд, ки 

аслан тарҷумаи калимаҳои бевоситаи тоҷикӣ ва суғдӣ-яғнобӣ ба туркӣ-

ӯзбекӣ мебошанд: Фонтоғ, Оқбел, Боботоғ.  

 Аввал лаб-лаби дарёи Замбари Шимолӣ, баъд лаб-лаби дарёи Саритоғ 

шумо ба кӯҳи зумуррадини Фонтоғ – Искандаркӯл мефароед   [ІІІ. 197, 58].  

Фонӣ – [fānī] Foni – мансуб ба Фон (номи дарё); мардуми маскуни 

минтақаи Фон; кушоди, фарохӣ [ІІ. 147, 148]. 

 Фонтоғ – номи кӯҳ ва мавзеъ дар ноҳияи Айнии вилояти Суғди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ин вожа аз ҷузъҳои фон-суғдӣ, аз суғдӣ «fān – 

фаррох, фарохно, кушодӣ, васеъ дар суғдӣ-яғнобӣ – fān – фаррохӣ, фарохно» 

ва тоғ-туркию ӯзбекӣ ба маънои кӯҳ иборат аст, яъне кӯҳи болояш хеле 

васеъ, паҳн ва густурда мебошад. 

 Баъзе масъалаҳои муҳим роҷеъ ба номвожаи Фон дар китоби Ҳ. 

Аброров ва Х. Холиқов (2004) зикр ёфтааст, ки дорои аҳамияти илмӣ 

мебошанд. Муаллифон ба он ақидаанд, ки иқтибосе, ки М. Е. Массон (1934) 

ба Ф. Богословский (1841) такя намуда, Кӯҳи Фонро Фон-тоғи кӯҳи мисин, ё 

Н. В. Паганнусӣ (1968) онро Контағ (аз вожаи туркзабонҳо ӯ К-ро ба Қ иваз 

намуда ба ҷойи кон сарвати зеризаминиии тоҷикӣ Қон-хун ва тағ-кӯҳ, ё кӯҳи 

хунин маънидод намудаанд, асоси илмӣ надоранд ва аз ҳақиқат дур будани 

назарияи онҳоро зери танқид гирифтаанд, ки ба ақидаи К. Вазиров дуруст аст 

[ІІІ. 176, 9]. 

 Иқтибос (Аброров, Холиқов, 2004) аз «Рӯзномаи сафари Искандаркӯл-и 

Абдурраҳмон Мустаҷири Самарқандӣ (1870), ки дар Душанбе соли 1889 

таълиф шудааст, меоварем «…баъзеҳо Кӯҳи Маликро Кӯҳи Кон мегӯянд. 

Муаллифи мазкур илова мекунад, ки деҳаи имрӯзаи Такфонро Таҳфон ба 
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қалам додааст, дар наздикии Искандаркӯл мавқеи маъдани истихроҷ кардаи 

хитоиҳо аз асри VII-и милод то ҳол маълум аст ва онро сокинони маҳал 

Кончоч, яъне кони чинҳо (хитоиҳо) меноманд. Дар гузашта дар кӯҳсори Фон 

конҳои сурмаю симоб, оҳану мис, навшодиру зок, рангҳои маъданӣ истихроҷ 

ва истеҳсол мекарданд. Аз ин далелҳо мо ба хулосае омадем, ки Фонтаг ё 

Контаг шакли таҳрирёфтаи Таҳкон буда, Таҳ ё Таг маънои қаър, ё зер (поён)-

ро дорад ва минбаъд Кон шакли «Фон»-ро гирифтааст. Шояд зери таъсири 

забони халқҳои туркнажод вожаи Таҳкон-Таҳфон тобиши турки Фонтоғ ё 

Контоғ-ро гирифта бошад. Инак, вожаи Фон шакли тағйирёфтаи Кон, яъне 

маҳалли қаъраш аз сарватҳои зеризаминӣ бой бударо дорад, ба ҳақиқати ҳол 

мувофиқат мекунад» [ІІІ. 176, 9-10]. 

Дар хусуси он ки Абдурраҳмон Мустаҷир (1870 ё 1989) дар рӯзнома 

Кӯҳи Маликро Кӯҳи Кон номидааст, вожаҳои Фонтоғ ва Контоғ ҳамрешаанд 

ва шаклҳои таҳрирёфтаи Таҳкон ё Таҳфон мебошанд, мо бо Ҳ. Аброров, Х. 

Холиқов (2004) ҳамфикр шуда наметавонем, чунки Фонтоғ ва Контоғ 

мафҳуми гуногунанд, истисно аз ҷузъи дувуми калимаҳо тоғ, ки ба тарзи 

сунъӣ муаллифи Фонтоғ ва Контоғ-ро ҳамрешаю ҳаммаъно сохтаанд. Дар 

адабиёти географӣ ва геологӣ номвожаҳои Фонтоғ ва Контоғ ба назар 

намерасад. Аз рӯйи маълумотҳои дигар Контоғ (Кӯҳи Малик)-ро то 

Абдураҳмони Мустаҷир (1870) сайёҳону географдонҳои Итолиё Плинии 

Калонӣ ва араб Истахрӣ, Ҳавкал, Ал-Муқаддасӣ дар асри Х ёдовар шуда 

буданд [І. 45, 47]. 

«Конҳои зеризаминӣ низ номҳои махсуси худро доранд, ки иборатанд 

аз: Канчоч, Ҷиҷиқрӯд, Дуоба (Яфч), Чоре, Кони Нуқра, Тагоби Кӯл, Кумарғ, 

Кондара, Тагоб ва ғ. дар Кӯҳистони Зарафшон мавҷуд будани конҳои оҳану 

мис ба мушоҳида гирифта нашудааст. Аз ин рӯ, Фон-ро бо Кон ҳамреша 

маънидод кардан асоси илмӣ надорад» қайд намудааст К. Вазиров [ІІІ. 176, 

11] .  
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Бояд тазаккур дод, ки он маълумотҳое, ки муҳаққиқон К. Вазиров, Ҳ. 

Аброров,  Х. Холиқов ва дигарон оид ба ороними Фон додаанд, билкул ғалат 

ва аз ҳақиқати илмӣ дур мебошанд ва маънидоди мардумианд. Ороними Фон 

калимаи шарқиэронии суғдӣ буда, аз суғ. <Fān – фарох, кушод, васеъ, паҳну 

густурда буда, дар яғнобӣ fān васеъ, фарох, кушод аст ва дар забони яғнобӣ 

боз муродифе дорад дар шакли yaγd васеъ, кушод, густурда ва муродифи 

тоҷикии он «роғ» мебошад, ки далолат ба фарохӣ мекунад.  

…магар сазовори паҳлавон нест, ки вай ба кӯҳи Боботоғ рафта, 

тилисмҳои қадимаро кушояд [ІІІ. 173, 5]. 

3) Оронимҳое, ки як ҷузъашон ба забони туркӣ-ӯзбекӣ мансуб бошанд, 

ҷузъи дуюмашонро дар заминаи маводи имрӯзаи забони тоҷикӣ маънидод 

намудан мумкин аст. Ин навъи оронимҳо дар асарҳои бадеӣ хеле кам ва 

ночиз буда, онҳо оронимҳои нав ва тасодуфие мебошанд, ки таърихи тӯлоние 

надоранд ва дар садаи гузашта бештар аз ҷониби чорводорон ва чӯпонҳои 

ӯзбекзабон «ворид» карда шудаанд: 

Аз афти кор ҳозир ҳам дар баландии 4200 метр дар болои қуллае, ки 

байни ағбаи Анзоб ва Қара Тобон воқеъ аст, дар таки теппачаи сангӣ хатчаи 

мо хобида бошад [ІІІ. 197, 37]. 

Қаратобон (<Qara+tobon) – номи кӯҳ ва ағба (номи қадимаи он Šōuγar 

«кӯҳи сиёҳ» аст, ки баъдан тоҷикзабонон онро Kūyi siyo(h) номиданд ва 

баъдан гунаи нави шакли омехтаи он топоним (ороним)-и туркӣ-ӯзбекии 

Qaratobon пайдо шуд) аз ҷузъҳои туркӣ- ӯзбекӣ -qāra – «сиёҳ» ва тоҷикии 

tobon – «намоён, ба назар намоён, баланд» (сифат) сохта шудааст ва маънои 

топоним «кӯҳи сиёҳи баланди ба назар намоён» мебошад [І. 91, 226].  

Ҳамин тариқ, хусусияти номҳои ҷуғрофии гибридиро ба эътибор 

гирифта, муҳаққиқони пайрави чунин равия топонимҳои гибридӣ чунин 

номҳоеро мешуморанд, ки аз унсурҳои луғавӣ ё сарфу наҳвии ду ва ё зиёда 

забонҳо, аз ҷумла номи дузабона иборат мебошанд. 
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Ин номҳои ҷуғрофӣ аз назари қадимияти таърихии худ низ мансуб ба 

давраҳои гуногунанд, ки бархе аз онҳо қадимӣ буда, аз забони суғдӣ маншаъ 

мегиранд, аммо бархе дигар дар давраҳои баъдӣ сохта шуда, маҳсули 

тамаддуни асрҳои миёна ва даврони наву навин мебошанд. Чунин ҳолати 

амалкарди номҳои ҷуғрофӣ на танҳо барои забоншиносон, балки барои соири 

муҳаққиқони илмҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла таърихшиносон, бостоншиносон, 

ҷуғрофиёшиносон ва фарҳангшиносон низ аз аҳамияти волое бархӯрдор аст.  

 Ҷадвали 2. Таносуби фоизии оронимҳо аз чиҳати баромад 

 

Оронимҳои 

иқтибосии 

туркию 

муғулӣ 

Оронимҳои 

аслии 

тоҷикӣ 

Оронимҳои 

шарқиэронӣ  

Оронимҳои 

иқтибосии 

арабӣ 

Оронимҳои 

гибридӣ 

(омехта) 

Оронимҳои 

иқтибосии 

русию 

аврупоӣ  

28 22 20 18 8 4 

 

 

Оронимҳои аслии 
тоҷикӣ

22%

Оронимҳои 
шарқиэрон…

Оронимҳои 
иқтибосии арабӣ…

Оронимҳои 
иқтибосии 

туркию муғулӣ
28%

Оронимҳои 
иқтибосии русию 

аврупоӣ
4%

Оронимҳои гибридӣ 
(омехта)

8%

Диаграмаи 2. Таносуби фоизии оронимҳо аз чиҳати 

баромад
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БОБИ III. ХУСУСИЯТҲОИ ДАСТУРИИ ОРОНИМҲО 

 III. 1. Оронимҳо аз ҷиҳати сохт 

Дар ин боби рисола ҷиҳатҳои сохтории маводи топонимии навъи 

оронимҳо мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор гирифтаанд. Дар адабиёти илмии 

роҷеъ ба топонимика таълифёфтаи ин соҳа чанд роҳу усули таҳлили сохторӣ 

ва калимасозӣ пешниҳод гардидааст. Аз ин ҷост, ки дар нигоштаҳои 

муҳаққиқони номвожаҳои ҷуғрофии Тоҷикистон, аз ҷумла Ҷ. Алимӣ [І. 5], М. 

Н. Боголюбов [І. 11], Р. Х. Додихудоев [І. 23], Ш. Исмоилов [І. 35], С. И. 

Климчитский [І. 40], В. А. Лившитс [І. 42], П. Б. Луре [І. 43], О. Маҳмадҷонов 

[І. 47], А. Насриддиншоев [І. 57], Н. Офаридаев [І. 66; І. 67], А. З. Розенфелд 

[І. 72], С. И. Смирнова [І. 77], С. Сулаймонов [І. 78; І. 79], Б. Тӯраев [І. 90; І. 

91],  А. Л. Хромов [І. 98; І. 99; І. 100; І. 101], Д. Ҳомидов [І. 108; І. 109], С. 

Абодуллоева [І. 3], М. Шодиев [І. 114] ва дигарон принсипи [поя] таҳлили 

сохторию калимасозӣ асоснок шудаанд ва эшон маводи топонимии ин ё он 

минтақаро дар асоси ҳамин усул баррасӣ намудаанд. Аз ҷумла, 

топонимшинос А. Л. Хромов топонимҳои яғнобию тоҷикиро дар асоси 

қолабҳои топонимсозии забонҳои ҳиндуаврупоӣ, дар мадди аввал, забонҳои 

славянӣ ба чор гурӯҳ тақсим намудааст: 1) топонимҳои сода, ки бе ягон 

ҷузъҳои калимасоз ва калиматағйирдиҳанда шакл гирифтаанд: Ағба, Бароз; 

2) топонимҳое, ки дар натиҷаи васлшавии калимаҳо сохта шудаанд. Бо 

ибораи дигар, ин қабил топонимҳо топоним-композит ё топонимҳои 

мураккаб мебошанд: Селтуда, Девсанг; 3) топоним-ибораҳо; Барози поён, 

Гузари боло; 4) топонимҳое, ки аз асос ва топоформант таркиб ёфтаанд [І. 

100, 52-53]. 

 Таҳқиқоти густурдае, ки оронимҳои суғдӣ, яғнобӣ ва тоҷикиро дар 

шакли калимаҳои сода, сохта, мураккаб, ки мансубияти сарфӣ доранд ва 

оронимҳои таркибӣ, яъне иборатопонимҳо, ба вижа ибора-оронимҳои водии 

Яғноб, ки мансубияти ҷузъи наҳвианд, аз ҷониби муҳаққиқи ин соҳа Б. Б. 

Тӯраев ба анҷом расонида шуд [І. 90, 2010, 223; І. 91, 276]. 
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Мо низ дар таҳлилу таҳқиқи оронимҳо дар асарҳои зикршуда аз усулу 

равишҳои пешниҳоднамудаи ин олимон бо назардошти амалияи пажӯҳиши 

номшиносӣ истифода намудем. Оронимҳоро аз нигоҳи сохт ба гурӯҳҳои 

сода, мураккаб, ибора-оронимҳо ҷудо намудем, ки ҳар яки ин гурӯҳҳо дар 

алоҳидагӣ мавриди баррасии забоншиносӣ қарор мегиранд. 

 III. 1. 1. Оронимҳои сода  

Ба гурӯҳи маводи топонимии сода оронимҳоеро мансуб донистан 

мумкин аст, ки аз як реша иборат буда, ба ин ё он маъно далолат мекунанд ва 

аз нигоҳи мансубияташон ба ҳиссаҳои нутқ  ба ин ё он ҳиссаи нутқ тааллуқ 

доранд. Асоси оронимҳои содаро калимаҳои аз як реша иборатбуда ташкил 

медиҳанд, ки дар таркиби онҳо унсурҳои иловагии топонимсоз (формантҳо ё 

анҷомаҳои топонимсоз) ба назар намерасанд. Забоншиносон дар робита ба 

омӯзишу пажӯҳиш ва номгузорӣ ба чунин навъи оронимҳо ихтилофи назар 

доранд. Ин навъи номвожаҳо асосан аз исмҳо сохта шудаанд ва бидуни 

формантҳои топонимсоз шакл гирифтаанд. Топонимшиносон низ дар 

таҳқиқоти худ инро таъкид намудаанд, ки бештари пажӯҳишгарон аксаран 

топонимҳои содаро ба топоним – исм ва топоним – сифат тақсим кардаанд. 

Забоншиноси тоҷик О. Маҳмадҷонов ҳангоми омӯзиши топонимҳо ва 

микротопонимҳои водии Ҳисор аз чунин навъи таснифот кор гирифтааст: «а) 

асоси топоним - исм; б) асоси топоним - сифат» [І. 46, 57]. Забоншиноси 

дигари тоҷик Ҷ. Алимӣ низ аз ҳамин навъи гурӯҳбандӣ истифода намудааст: 

«Чунин топонимҳо дар шакли холӣ омада, ба ибораи дигар асоси тоза-сода 

доранд ва аз ягон аффикси дигар иборат нестанд. Ин топонимҳоро нисбат ба 

ҳиссаҳои нутқ, чунин гурӯҳбандӣ кардан мумкин аст: 1) топоним – исмҳо; 2) 

топоним - сифатҳо» [І. 5, 24]. Муҳаққиқ Н. Офаридаев низ дар робита ба ин 

навъи номҳои ҷуғрофӣ дар таҳқиқи ойконимияи Вилояти Мухтори 

Кӯҳистони Бадахшон чунин навиштааст: «Ба гурӯҳи ойконимҳои сода 

вожаҳои решагӣ, ки бе пешванд ва пасванди номсоз чун ном мавриди 

корбурд қарор мегиранд, дохил мешаванд» [І. 67, 57]. Шумораи чунин 



121 

 

 

 

оронимҳо нисбат ба гурӯҳҳои сохта, мураккаб ва ороним-ибораҳо маҳдудтар 

аст. Чунончи: Раз (дара), Арг (дара), Нор (кӯҳ), Қоф (кӯҳ), Оҷук (дара), 

Мирзо (дашт), Муғ (кӯҳ), Ховар (кӯҳ), Корез (дашт), Оташ (дашт), Пиёз 

(кӯҳ), Дашт (қалъа), Кӯл (дашт), Шул (замин), Албурз (кӯҳ). 

Онҳо дар соҳили чап, аз бағали кӯҳи Нор барои маҷрои нави Вахш 

тунели дарозиаш аз ҳафт ҳазору шашсадметра месозанд [ІІІ. 174, 444].  

Нор – калимаи сода буда, маънои «сурх, сурхӣ»-ро дорад, яъне кӯҳе, ки 

сурххок аст, мебошад. 

Хусусан, ҳикояи «Деви ҳафтсар»-и ӯ бисёр воҳимаангез буд, ҳарчанд 

он деви баттоли бадкирдори бачадуздак дар охир дар кӯҳи Қоф дар дасти 

Рустами Достон кушта мешуд, аммо аввалҳои ҳикоя бисёр тарсовар буд [ІІІ. 

170, 35]. 

 Оронимҳое, ки дар асоси номи одамон (антропонимҳо) шакл 

гирифтаанд: Мухтор (дара), Абдуқаҳҳор (ағба), Мирзо (дашт),  

Ба гумонам ҳама дар сар як андеша доранд: дар муҳити пургулу сабза 

ва ободу хуррами дараи Мухтор лаҳзае малулу дилшикаста будан савоб 

нест… [ІІІ. 165, 519]. 

Ванҷ – пиряхи Абдуқаҳҳор – ағбаи Абдуқаҳҳор – пиряхи Федченко – 

ағбаи Язғулом – қишлоқи Чамакро хеле муфассалтар тасвир карда бароем 

[ІІІ. 197, 85]. 

Абдуқаҳҳор – Абд(-у)+Қаҳҳор бандаи Қаҳҳор (сифати Худо), ғуломи 

Қаҳҳор, аз арабӣ <ъабд-банда, ғулом; қаҳҳор (яке аз сифати Худо – асмо-ул-

ҳусн, ба маънии ғолиб бар ҳар чиз) – сифати Худованд. Ин ағба дар ноҳияи 

Ванҷи ВМКБ мебошад. Ороними мазкур бо номи шахс гузошта шуда, ба 

гурӯҳи антропооронимҳо дохил мешавад. Ин номвожаи ҷуғрофӣ аслан исми 

хоси арабӣ буда, аз нигоҳи сохт содаи рехта аст. 

Мардуми Деҳи Шоҳ аз деҳаи Ғажгон, Сари Сада, Сари Ғува, Турғаланг 

омада дашти Мирзоро обод карданд [ІІІ. 179, 158].  
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Дашти Мирзо//аниқтараш дашти Марзо. Дашти Мирзо дар Қалъаи 

Дашти ноҳияи Файзобод ҷойгир мебошад. Мардуми он ҷо Марзоро ба Мирзо 

табдил додаанд ва дашти Мирзо мегӯянд, ки ин нодуруст аст. Ин номвожаи 

ҷуғрофӣ аз нигоҳи сохт сода мебошад. 

Аввалҳо меоварданд, ки хаймаи сардори кон дар дараи боло, паси кӯҳи 

Ховар, Арчамайдон ва ё ягон сари кӯҳи дигар,…[ІІІ. 190, 119].  

Ту дашти Корезро обод карданӣ шудӣ? [ІІІ. 173, 19]. 

Кариз//Корез – номи дашт дар ноҳияи Данғараи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. Ин вожа дар ҳамин шакл дар айни замон сода аст. Аммо 

таърихан вожаи мазкур мураккаб буда, ба маънои чоҳ истифода мешуд [ІІ. 

123, 505]. 

Инчунин дар забони тоҷикӣ  «корез» гуфта, тавассути нақбканӣ ва 

сӯрох кардани таллу теппа ва тавассути он аз як мавзеъ ба мавзеи дигар 

бурдани обро гӯянд. Чунин корезҳои қадима дар минтақаҳои Осиёи Марказӣ 

хело зиёд аст. Алалхусус дар музофоти Панҷакент дар қад-қади дарёи 

Моғиён нақб-корезҳои обгузарон барои обёрии заминҳои кишт вуҷуд доранд, 

ки як қисми онҳо аз даврони суғдиҳои қадим ва қисми дигари онҳо ба 

даврони арабҳо, яъне асрҳои VII-VIII рост меоянд. Таърихшиносон мавзеи 

мазкурро бо номи «Корезҳои Панҷакент» зикр кардаанд ва то имрӯз бо ин 

ном маъруфанд.  

… ана акнун ба андеша меравад, ки ҳамин қадар масофаро бар қади 

дашт кандаю бурида, сарҷӯй кофта, ба ин дашти Оташ об бояд баровард [ІІІ. 

191, 271]. Ва дар Қубодиён, дар кӯҳи Пиёз, дар роҳи Дандоншикан, кафшу 

маҳсиҳо дарид, ва як рӯз ҳамон ҷо истода кафшу маҳсиҳоро кӯк заданду 

дарбеҳ карданд [ІІІ. 180, 129-130]. Гандуми колхозро ба харҳо бор карда, 

барои супоридан ба қалъаи Дашт бурд [ІІІ. 179, 17]. Вақте ки ба дашти Кӯл 

мерасанд, мебинанд, ки сурӯки чорвое гандуми колхозро хӯрда истодааст ва 

қалуғе гӯсфанд бонӣ мекунад [ІІІ. 179, 122]. Вақте ки заминҳои Ғашиён 

барои чарогоҳи чорвояш тангӣ мекунад, заминҳои Шули Ғармро мехарад 
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[ІІІ. 179, 190]. Ҳаҷми нӯшидании дармонбахш, шаҳриёри зебои заррин, дар 

пойи баландтарин ситеғи [кӯҳи] Албурз ӯро бисутуд... [ІІІ. 167, 327]. 

Шул  – номи замин дар ноҳияи Рашти Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, ба 

маънои «1. дара, 2. номи қавм» аст. Ин вожа аз нигоҳи сохт сода аст. 

Ҳамин тариқ оронимҳое, ки аз ҷиҳати сохт содаанд, дар асарҳои 

зикршуда хеле кам ба назар мерасанд ва бештар дар асоси номи ашё ва сатҳи 

ҷойгиршавии кӯҳ, дашт, дара ва ғайра пайдо шудаанд. 

 III. 1. 2. Оронимҳои мураккаб  

Оронимҳои мураккаб аз ду ва ё зиёда тополексема (ҷузъи маънодор) ва 

истилоҳоти ҷуғрофӣ сохта шуда, қисме аз формантҳои топонимсоз, ки чун 

тополексема дорои маънои мустақиланд, як ҷузъи оронимҳои мураккаб ба 

ҳисоб мераванд. Чунончи: Туркмандара, Дузахдара, Варзобдара, Девдара, 

Зиддӣ, Амондара, Сурхобдара ва ғайра: 

Бобиев Холбек – баъди муҳоҷирӣ дар деҳаи Туркмандараи Обигарм 

муаллим буд ва кӯчида ба Қумсангир рафта, дар мактабҳои он ҷо солҳои 

дароз муаллимӣ кардааст [ІІІ. 179, 113]. Ҳарчанд бобо медонист, ки роҳи 

Ховардара яксоатина нест, бо вуҷуди он чашм ба дарвоза буд ва гӯш ба 

садои суми  асп медод, ки аз тангкӯча мебаромада бошад [ІІІ. 190, 143]. 

Тоҳирбойро дар наздикии Дузахдара, ба хонаи муллое медароранд [ІІІ. 179, 

295]. Ба ростӣ, кӯҳҳои Варзобдара ба чашм шаҳу арӯси ороставу перостаи 

бар ба барро мемонанд [ІІІ.165, 376]. Шабонгаҳ ин пайраҳа лашкари ба 

шитоб равандаи  Восеъро  камобеш дар се соат ба Сурхобдара баровард 

[ІІІ.193, 278].   

Варзобдара – ин номвожаи ҷуғрофӣ аз нигоҳи сохт мураккаб буда, аз 

вожаи суғдии варз-боло, болоӣ; об-дарё, рӯд ва дара иборат мебошад. 

Маънояш дараи баланд аст.  

Дар сар то сари водӣ ба ҷуз худи қишлоқи Зиддию дараи Зиддӣ ҷангалу 

беша нест, вале буттаю алафи баланд дар ҳама ҷой пур аст [ІІІ. 197, 38]. 
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Зиддӣ – номи дара дар ноҳияи Варзоб. Ин вожа аз нигоҳи сохт мураккаб 

буда, аз ҷузъҳои зи – поён ва дӣ – деҳ ба маънои «деҳи поён» омадааст. 

Он рӯз дар даҳони Девдара, дар Яхчи поён ба муносибати сар ба сар 

омадани ҳамроҳ ё тарҳи роҳи Кӯлоб-Дарвоз ҳамоиши пуршукӯҳе барпо шуд 

[ІІІ. 165, 373]. 

Девдара – ин номвожаи ҷуғрофӣ аз нигоҳи сохт мураккаб буда, аз дев 

– бузург, калон ва дара иборат мебошад. Ҳоло Девдара ба Гулдара иваз 

шудааст. Маънои дигар, яъне нисбатан дурусти Девдара – дараи ҷину девдор 

аст. Аз ф. б. daiva – дев, ҷин, ф. м. diva – дев, дараи девон. 

Аспи сиёҳмушкини овозадори ӯ як чароғпоя шуда, гӯё ба дастонаш 

аспҳои садди роҳашро ба ду тараф ҷудо кард ва худи ӯ шайтон барин аз 

байни онҳо гузашта, ба сӯйи Амондара тохт [ІІІ. 188, 289]. 

Амондара калимаи мураккаб буда, аз амон осоиш, эминӣ, бехавфӣ ва 

дара, водии воқеъ дар байни ду кӯҳ ё силсилаи кӯҳҳо: дараи бехавфу хатар, 

дараи орому осоиш мебошад. Ороними мазкур вожаи мураккаби омехта буда, 

аз ҷузъҳои арабӣ амон ва ҷузъи тоҷикии дара шакл гирифтааст. 

 Оронимҳое, ки аз ҷиҳати сохт дар заминаи ду ва ё зиёда калимаҳои 

ҷудогона ташаккул ёфта бошанд, дар забони тоҷикӣ хеле зиёд ба назар 

мерасанд. Таркиби сарфии ин гурӯҳ калимаҳо ниҳоят гуногун буда, гурӯҳҳои 

мухталифи маъноии исмҳо ва ҳатто сифатҳою шумораҳо дар ташаккули онҳо 

иштирок менамоянд. Мисол: Сафедкӯҳ, Заркӯҳ, Саркӯҳ, Тамошотеппа, 

Мазортеппа, Туркмандара, Мортеппа, Сафеддара, Шӯробдара ва ғайра: 

Чунон ки қаблан зикр намудем, оронимҳо аз ҷиҳати сохти сарфӣ 

гуногун буда, яке аз гурӯҳҳои сохтории онҳоро оронимҳои мураккаб ташкил 

менамоянд. Чунон ки, аз мисолҳои овардашуда низ маълум аст, оронимҳо 

дар шакли калимаҳои мураккаб аз ҷиҳати таркиб гуногунҷузъ буда, аз ин 

ҷиҳат онҳоро метавон ба чунин гурӯҳҳо тасниф намуд: 
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а) оронимҳои мураккаби қолаби исм+исм: Чӯпонтеппа, Элакдара, 

Сардара, Обдара, Ховардара, Гултеппа, Севдара, Хукдара, Ҳасандара, 

Хоктеппа. 

Яке аз бошишгоҳҳои маданияти Ҷайтун – дар Чӯпонтеппа қабрҳое ёфт 

шуданд, ки хусусияти ба худ хос доранд ва ин хусусият дар давраҳои сонӣ 

ҳам ба назар мерасад [ІІІ. 178, 21]. Ватани ту куҷо? Деҳаи Косатарошон. 

Азони ту чӣ? Элакдара [ІІІ. 192, 24]. Ӯ бо Носиров Муфаттиш ба санҷиши 

аризаи шикоятие ба Сардара рафтанд ва дар роҳ зери тарма монданд [ІІІ. 

165, 71]. Ана аз Обдара гузашт. Пешгир кунед, аз даст надиҳед! [ІІІ. 165, 

134]. Ҳарчанд бобо медонист, ки роҳи Ховардара яксоатина нест, бо вуҷуди 

он чашм ба дарвоза буд ва гӯш ба садои суми  асп медод, ки аз тангкӯча 

мебаромада бошад [ІІІ. 190, 134]. 

 б) оронимҳои мураккаби қолаби сифат+исм: Кашолдара, Кабудҷар, 

Сурхнова. 

Қад-қади Кашолдара гардед, ин хел кулбаҳо, ҳатто хонаҳои калон-

калон бесоҳиб мондаро бисёр мебинед [ІІІ. 185, 26]. Бори мошинам 

мототсикли Урал буд, дар Кабудҷар гум шуд, ҳамин шаб [ІІІ. 182, 289]. Ва аз 

болои камари Сурхнова об фаромад – пардавор фаромад, деҳаро аз Камар 

ҷудо кард [ІІІ. 191, 13].  

в) оронимҳои мураккаби қолаби шумора+исм: Чилдухтарон (кӯҳ), 

Чоркӯҳ, Чилдара, Ҳафттеппа,  Шишхона (теппа). 

Дар дуродур Чилдухтарон – кӯҳи қалъамонанди қасрнамо, кунгурадор, 

бурҷу борадор, ҳамчун тавораи баланду сиёҳе як пораи калони уфуқро панаҳ 

мекунанд [ІІІ. 193, 260]. …қувват диҳам ҳам, ба босмачиёни дигар ибрат 

шавад, ки дигар дар пайи гурез наафтанд: ба ҳамин мақсад ман роҳи давони 

Чилдараро вайрон кунонида будам [ІІІ. 169, 344]. Ва беваю ятим бисёр шуд 

дар Ҳафттепа [ІІІ. 180, 437]. Байни маҳалла теппаест, гӯристони қадима. 

Шишхона ном дорад [ІІІ. 175, 463]. 
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Ҳамин тариқ, оронимҳои мураккаб  дар заминаи қолабҳои мавҷудаи 

калимасозии забон ба вуҷуд омада, бо ифодаи маънои ишоратии худ аз дигар 

гурӯҳи воҳидҳои вожагонӣ фарқ менамоянд. Таркиби сарфии онҳо низ 

гуногун буда, дар заминаи ҳиссаҳои гуногуни нутқ ба вуҷуд меоянд. Дар ин 

миён аз ҳама бештар исмҳо дар шаклгирии  онҳо нақши фаъол дошта, 

сифатҳою шумораҳо низ нақши муҳим доранд. 

III. 1. 3. Ибора-оронимҳо 

Сохтори таркибии оронимҳо низ ҷолиби диққат буда, дар шаклҳои 

гуногун ба назар мерасанд. Оронимҳои кӯҳи Кӯли Сарв, кӯҳи Ҳазрати 

Шоҳ, кӯҳи Санги Сабз, кӯҳи Реги Равон ва дараи Сови Пойон, дараи 

Пули Сангин аз ҷиҳати сохт дар қолаби ибораҳо тарҳрезӣ шуда, мансубияти 

наҳвӣ доранд. Бояд ин ҷо қайд намуд, ки мансубияти наҳвии оронимҳои 

мазкур шартӣ ва ба сохтори таркибии онҳо марбут буда, заминаи наҳвӣ 

доштани сохтори ташаккули онҳоро дар назар дорад. Вале аз ҷиҳати 

вожагонию дастурӣ, бо назардошти он ки маънои ягона дошта, ҳамеша ба як 

мафҳум ишорат мекунанд, аз ҷиҳати ҷанбаи сарфӣ ба гурӯҳи исмҳо 

мансубанд.  

Оронимҳое, ки дар заминаи қолабҳои наҳвӣ ба вуҷуд омаданд, асосан, 

дар қолаби ибораҳои изофӣ тарҳрезӣ шуда, дар дигар қолабҳо (масалан, 

қолабҳои вобастагӣ, ҳамроҳӣ ва артиклӣ) ба назар намерасанд. Оронимҳои 

қолаби изофидошта якҷоя бо дигар гурӯҳҳои маъноии онҳо дар таҳқиқоти 

аксар муҳаққиқони соҳа бо истилоҳи топоним-ибора зикр шуда, мавриди 

шарҳу тафсир қарор дода шудаанд: Ба гурӯҳи топоним – ибораҳо 

муҳаққиқони номшинос номвожаҳои ҷуғрофиеро мансуб мешуморанд, 

ки аз ду ва ё зиёда унсурҳои номвожасоз сохта шуда бошанд. Ин навъи 

топонимҳоро, ба таври дигар, топонимҳои таркибӣ ва бисёрҷузъа низ 

меноманд [І. 47, 34]. Бо истилоҳи топоним-ибора ном бурда шудани ин 

гурӯҳи топонимҳо (оронимҳо) чандон саҳеҳ ва мантиқӣ ба назар намерасад, 

зеро дар зери мафҳуми ибора воҳиди забоние дар назар дошта мешавад, ки 
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ҳам аз ҷиҳати сохт ва ҳам аз ҷиҳати маъно мавзуи баҳси наҳв буда, дар байни 

ҷузъҳои таркиби онҳо муносибатҳои гуногуни синтаксисӣ, аз қабили 

муносибати тобеъшавандагию тобеъкунандагӣ ва ё муайянкунандагию 

муайяншавандагӣ баръало мушоҳида шуда, ҳар як калима ва ё воситаи 

дастурӣ дар он вазифаи муайян дорад [І. 63, 14-15]. Оронимҳои дар қолаби 

ибораҳои изофӣ тарҳрезишуда мазмуну мундариҷаи ягона дошта, ба як 

маъно ё номи мушаххас далолат мекунанд. Унсурҳои вожагонӣ дар таркиби 

оронимҳои таркибӣ, новобаста ба қолаби изофӣ доштанашон, баробарҳуқуқ 

буда, ба таври баробар дар ташаккули як маъно иштирок менамояд. Илова 

бар ин, онҳо дар заминаи қолаби ибораи изофӣ ба вуҷуд омада бошанд ҳам, 

дар баробари ба исмҳои хос гузаштанашон ба таҳаввулоти маъноӣ дучор 

шуда, аз ҷиҳати сохтор ба наҳв ва аз ҷиҳати маъно ба сарф мансуб мегарданд.  

Оронимҳои дар қолаби ибораҳои изофӣ тарҳрезишуда аз ҷиҳати таркиби 

сарфӣ гуногун буда, дар ташаккули онҳо гурӯҳҳои мухталифи маъноии 

исмҳо ва қисман сифатҳо иштирок менамоянд. Мисол: кӯҳи Чаган, кӯҳи 

Сурсақова, дараи Мазори Додарак, дараи Оби Тира, кӯҳи Санги 

Навишта, кӯҳи Девори Баланд, дараи Пули Сангин. 

Аммо Саидалӣ  баъд аз он ки Давлат-қаравулбегӣ бо ӯ чап шуда чорбоғи  

овозадорашро  дар кӯҳи Чаган  хароб кард, якбора ғайб зада як-ду моҳ боз 

худро нишон намедод [ІІІ. 193, 22]. ...ба мардум мегуфтааст, ки таёқҳои 

дарозу маҳкам таҳия кунанд ва шабҳо ба кӯҳи Сурсақова чашм дӯзанд [ІІІ. 

193, 338]. Восеъ онҳоро аз дарё гузаронда, бо шитобу ҷадал ба дараи Мазори 

Додарак гирифта бурд [ІІІ. 193, 246]. Пайраҳаи «изи мор» аз банди Тути 

Қозӣ то Балҷувон бо хаму печи худ як фарсанги ростро қариб ду фарсанг 

гардонида, аз болои чандин деҳоти гумном бо таку тоз гузашта ба дараи Оби 

Тира сарзер мешавад [ІІІ. 193, 277]. Ҳамон сол мо аз сар то охири ин водиро 

таҳқиқ карда, якчанд маротиба ба кӯҳи Санги Навишта ҳам баромадем [ІІІ. 

197, 37]. Дар пеши назари шумо, дар рӯ ба рӯйи пиряхи Федченко, ба ҷониби 

ҷануб силсилаи кӯҳи Девори Баланд истодааст [ІІІ. 197, 93]. Ҳанӯз дар 
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ҷавонии падари ман, соли ҳазору нуҳсаду сиюм як олими рус қаду бари 

дараи Пули Сангинро ҳазор бор андоза карда, гуфта будааст, ки «Ин ҷо 

ГЭС месозем!» [ІІІ. 174, 403]. 

 Чунон ки, аз мундариҷаи сохтории оронимҳои дар боло овардашуда низ 

бармеояд, дар шаклгирии онҳо аз ҳама бештар исмҳо иштирок менамоянд. 

Доираи иштироки исмҳо дар шаклгирии ин гурӯҳ оронимҳо васеъ буда, 

метавон онҳоро шартан ба гурӯҳҳои зерин ҷудо намуд:  

 1) исмҳое, ки номи хоси одамонро ифода менамоянд. Хусусияти 

оронимсозӣ касб намудани ин гурӯҳ исмҳо ба бошандагони мардуми маҳалли 

номгузоришуда алоқаманд буда, аслан, номи шахсиятҳои машҳуру 

хизматнишондода, шахсиятҳои таърихӣ, заминдорону мансабдорон 

мебошанд, ки алоқамандона бо онҳо номи мавзеву маҳал, водию дараҳо ва 

дашту биёбонҳо гузошта мешаванд: кӯҳи Эмомаскар, кӯҳи Кари Бобохӯҷа, 

кӯҳи Ҳазрати Шоҳ, кӯҳи Пир, кӯҳи Ҳазрати Султон, теппаи Қарахон, 

дараи Раҷабфақир, кӯҳи Қисмат-ато.  

Зеротут баландиест, ки агар аз он ҷо нигоҳ кунед, баландии Бодгул 

хеле паст менамояд ва агар бо дурбин нигоҳ кунед, Кӯҳи Эмомаскарро, ки 

дар Кӯлоб аст, мебинед [ІІІ. 179, 35]. Давлат онҳоро дар дараи Раҷабфақир 

пешвоз гирифта, якбора ба болояшон тохта, теғу тозиёна кашида, чандеро 

кушта, даҳҳо нафарро захмдор карда, боқимондаашонро пароканда намуд 

[ІІІ. 193, 27]. Теппаи Қарахон, Одинаҳоянг, Ёдгорҷириқ, Ҷесана аз ҳамин 

қабиланд [ІІІ. 179, 26]. Кӯҳи Қисмат-ато, ки миёни кӯҳҳо мисли манор 

метофт ва теғи офтоб пештар ба қуллаи он мерасид, доманаҳояш кабкрез 

буданд [ІІІ. 189, 131].  

 2) исмҳои ҷинси шахс, ки мансубияти қавмию нажодии одамонро 

ифода менамоянд, яъне этнонимҳо – этнооронимҳо. Дар ин маврид мавзеъ ё 

маҳалли номгузоришуда дар байни мардуми омма бо номи қавму қабила, 

халқият ва ё миллату гурӯҳи этникӣ (этносҳо) ба исми хос мегузаранд. 

Мисол: дараи Туркон, дараи Муғулҳо, дашти Ҷӯгиҳо, дашти Арабҳо. 
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Каме дуртар аз назар дараи Туркон воқеъ аст, ки ҳоло дар он ҷо кони 

ангишт кашф кардаанд [ІІІ.179, 21]. 

 3) исмҳои хос ва ҷинси ғайришахс. Ба ин гурӯҳ исмҳо калимаҳои 

ифодагари номҳои дарахтон, растанию наботот (фитонимҳо – 

фитооронимҳо), ҳайвонот (зоонимҳо – зоооронимҳо), ҷирмҳои осмонӣ 

(астронимҳо – астрооронимҳо) ва амсоли инҳоро ифода менамоянд. Мисол: 

кӯҳи Арча, дараи Аспҳо, кӯҳи Кавгон, дашти Гулҳо, кӯҳтали Чормағзи 

кӯрак, дашти Моҳӣ, дашти Будана, дашти Саримарғзор, ғори Кафтарон, 

кӯҳи Собун, кӯҳи Офтоббаро.  

 Баландтарин қуллаи кӯҳи Арча ҳанӯз аз партави офтоб заррин метофт 

[ІІІ. 185, 11]. Кӯҳтали Чормағзи Кӯрака дар як нафас давида мебаромадам 

[ІІІ. 165, 224]. Дар мазори Бобои Валии Қандаҳорӣ, ки дар дашти Будана дар 

деҳаи Бобои Валӣ ҷойгир аст, ҷоеро барои истиқомат интихоб кард [ІІІ. 179, 

82]. Боз чашмаи калонтар чашмаи Сафедсанглох аст, ки аз кӯҳи Кавгон 

сарчашма мегирад ва қариб оби он аз оби Марғзор калонтар аст [ІІІ. 179, 36]. 

Ғоре, ки дар баландии Ёнахш аст ва онро мардум ғори Кафтарон мегӯянд, 

маҳз ҷойи баромадани оби Ёнахш аст [ІІІ. 179, 36]. ...як мошиини боркаши 

роҳгузарро нигоҳ доштанд ва гуфтанд, ки «ба слёти пионерон мераванд, слёт 

фардо сар мешавад агар ҳозир нараванд, дер мемонанд» ва ронанда 

саворашон кард ва бо роҳи кӯҳи Собун ба Севастопол омаданд [ІІІ. 180, 252]. 

Сифатҳо низ дар ташаккули оронимҳои таркибии забони тоҷикӣ то 

андозае нақши фаъол доранд. Онҳо ҳамеша дар қисмати охири оронимҳои 

таркибӣ мавқеъ гирифта, алоқамандона бо ҷузъи аввал маъноро ифода 

менамоянд. Мисол: кӯҳи Баландсар, кӯҳи Сурх, дараи Ниҳон, дашти 

Сиёҳгилӣ, дашти Сӯхта, дараи Гармак, дараи Хурдак, дараи Калон, 

дашти Чуқур, дашти Калташӯр, дараи Борик ва ғайра. 

Вақти хуфтан Восеъ оилаашро бо ҳамроҳии зану кӯдаки Қосим ба 

деҳаи дури Қарамушак, воқеъ дар пояи кӯҳи Баландсар, гусел кард [ІІІ. 193, 

234]. Ҷавон аз дараи Ниҳон бисёр ҳикоятҳо шунида буд, рафиқони чӯпони 
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вай Дараи Ниҳонро таъриф карда, борҳо гуфта буданд… [ІІІ. 169, 104]. 

Ҳамин ки ба дашти Сиёҳгилӣ мерасад, аз пешаш чор савора мебарояд [ІІІ. 

179, 294]. Вақте ки чӯпонон ба дашти Сӯхта, ба канори Дарғам расиданд, 

Бозор бо одати ҳамешагиаш аз ҳама пештар гӯсфандони худро аз назар 

гузаронид [ІІІ.169, 56]. Як зани ҳомила дар дашти Калташӯр дар кафши 

«Белорус» пеши чашмам зоид... [ІІІ. 165, 305]. Бо фармоиши Восеъ, паҳлавон 

бояд шӯришгарони сарихосорӣ, тавилдарагӣ, ёхсувиро бо роҳи Шаҳидон – 

Зувайр – Дараи Борик ба болои Балҷувон оварда, дар Буни Ҳайдар  ба Восеъ 

пайвандад [ІІІ. 193, 265].  

Дар шаклгирии ҷузъи дуюми оронимҳои таркибӣ гурӯҳҳои мухталифи 

исмҳо нақши фаъол доранд, чунон ки аз мундариҷаи намунаи мисолҳои дар 

боло овардашуда маълум аст, ба вазифаи ҷузъи якуми онҳо асосан вожаҳои 

дашт, кӯҳ, дара, теппа, қулла  ва монанди онҳо омада, ба номҳо тобиш ва 

мундариҷаи оронимӣ мебахшанд.  

Оронимҳо дар забони тоҷикӣ дар заминаи конуният ва меъёрҳои 

амалкунандаи сарфии забонамон шакл гирифта, аз ҷиҳати сохторӣ ба дигар 

гурӯҳи калимаҳои забон умумиятҳои зиёд доранд. Онҳо чун дигар гурӯҳи 

калимаҳо аз ҷиҳати сохтори ба оронимҳои сода, мураккаб ва ибора-оронимҳо 

тасниф шуда, бо хусусиятҳои сохтории худ калимаҳои маъмулии забонро ба 

хотир меоранд. Оронимҳо дар заминаи қолабҳои мавҷудаи калимасозии 

забон ба вуҷуд омада, бо ифодаи маънои ишоратии худ аз дигар гурӯҳи 

воҳидҳои вожагонӣ фарқ менамоянд. Таркиби сарфии онҳо низ гуногун буда, 

дар заминаи ҳиссаҳои гуногуни нутқ ба вуҷуд меоянд. Дар ин миён, аз ҳама 

бештар исмҳо дар шаклгирии оронимҳо нақши фаъол дошта, сифатҳою 

шумораҳо низ мавқеи муайяне доранд.  
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III. 2. Формантҳои оронимсоз 

Яке аз масъалаҳои басо муҳим, вале алҳол ҳалнашуда дар забоншиносии 

тоҷик ин муайян сохтани ҷой ва мавқеи ҳар як формант дар сохтор ва 

ташаккулу таҳаввули топонимияи манотиқи алоҳидаи Тоҷикистон аст. Зеро 

пайдоиши топонимҳо аксаран ба мавқеи формантҳо дар забон, имконияти 

формантҳо дар зуҳуроти топонимҳо, дараҷаи фаъолияти топоасосҳову 

топоформантҳо дар раванди номсозӣ  вобастагии зич дорад.  

Омӯзиши топонимҳо тавассути формантҳо дар даҳсолаҳои охир 

мустаъмал гашта, дастовардҳои зиёде ҳосил гаштаанд. Бисёре аз пайравони 

ин метод ва муҳаққиқони топонимшинос онро яке аз воситаҳои муътамад ва 

муҳим медонанд, зеро унсурҳои ба тариқи фаровон дар номҳои ҷуғрофӣ 

дучоршаванда асоси ҷиддие барои мулоҳиза оид ба қолибҳои воҳид, 

муҳоҷирати аҳолӣ дода метавонанд, ки ба маҳаллоти нав кӯчида, онҳоро 

номҳои дигаре мувофиқи одат, анъана ва қолибҳои шиносе, ки аз маҳалҳои 

пешина медонанд, мегузоранд оварда шудааст [І. 5, 40]. 

 Бояд гуфт, ки барои ташаккули оронимҳо нақши пасвандҳои забони 

тоҷикӣ хеле назаррас буда, бо воситаи ин пасвандҳо оронимҳои зиёде дар 

забони тоҷикӣ шакл гирифтаанд. Дар номшиносӣ ё ономастика пасвандҳоро 

бо истилоҳи формант ёд мекунанд, ки муодили тоҷикии он пасванд аст. Дар 

адабиёти илмӣ ва луғату фарҳангҳои соҳавӣ дар бораи вожаи формант ё 

пасванд маълумоти ҷолиб дода шудааст. Аз ҷумла, дар «Луғати тафсирии 

калимаҳои русӣ-интернатсионалӣ» омада, ки формант аз formans-и забони 

лотинӣ гирифта шуда, маънояш бавуҷудоваранда мебошад ва дар илми 

забоншиносӣ: 1) айнан ҳудуди вандҳо (аффикс); 2) пасванд (суффикс) бо 

ҳамроҳии анҷома, бандак мебошад [ІІ. 152, 334]. 

 Формант гуфта муҳаққиқони соҳаи топонимия формант ва ё пасванди 

калимасозу шаклсозеро мегӯянд, ки дар ташаккули топонимҳо иштирок 

менамояд. Вале зикр кардан бамаврид аст, ки як идда аз калимаҳои 

мустақилмаъно низ дар ташаккули номҳои ҷуғрофӣ ҳамчун топоформант 
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иштирок намуда, дар натиҷаи сохтани шумораи зиёди топонимҳо метавонанд 

вазифаҳои формантро иҷро намоянд. Баъзан истилоҳи формантро унсури 

ёридиҳанда (ёвар) низ зикр менамоянд [І. 5, 183]. 

Зимни таҳлили вожагонӣ-дастурии маводи оронимӣ сохти зоҳирӣ ва бо 

кадом формантҳои топонимсоз созмон ёфтани маводи номҳои ҷуғрофӣ ва 

бахши оронимҳо фаҳмида мешавад. Пеш аз он ки ба таҳлили оронимҳо 

шуруъ намоем, моро лозим меояд, ки фикру андешаҳои топонимшиносони 

тоҷику рус ва дигар халқҳоро роҷеъ ба таҳлили сохторӣ қайд намоем. Зеро 

дар бахши таҳлили маводи оронимҳо аз нигоҳи маъно ва ҷиҳатҳои луғавӣ 

бештар топонимҳое таҳқиқ мегарданд, ки таърихи тӯлонӣ дошта, мутааллиқи 

гурӯҳи забонҳои эронӣ мебошанд. 

Дар адабиёти илмии роҷеъ ба топонимика таълифёфтаи ин соҳа чанд 

роҳу усули таҳлили сохторӣ ва калимасозӣ пешниҳод гардидааст. Аз ин ҷост, 

ки дар нигоштаҳои муҳаққиқон А. В. Суперенская, В. Н. Топоров, О.Н. 

Трубачев, В. А. Никонов, А. Л. Хромов, Р. Х. Додихудоев, Н. Офаридаев, С. 

Сулаймонӣ, Ҷ. Алимӣ, О. Маҳмадҷонов, Д. Ҳомидов, Б. Тӯраев ва дигарон 

таҳлили сохторию калимасозӣ асоснок шудаанд. 

 Муҳаққиқ А. В. Суперанская дуруст менигорад, ки «Гурӯҳҳои 

топонимӣ ё дар асоси умумияти топоасосҳо ва ё дар заминаи умумияти 

топоформантҳо ба амал меоянд» [І. 83, 103].  

Дар бобати таҳлили вожагонӣ-дастурӣ дар адабиёти илмиву оммавии 

роҷеъ ба топонимика таълифёфта андешаҳои ҷолибу дақиқ оварда шудаанд, 

ки муҳаққиқон – забоншиносони маъруф В. Н. Топоров ва О. Н. Трубачев 

чунин изҳори ақида кардаанд: «Самараи таҳлил дар асоси формантҳо дар он 

зоҳир мешавад, ки мо ҳар дафъа ҳадди аққал бо якчанд далеле сари кор 

дорем, ки бо як форманти умумӣ муттаҳиданд. Ғайр аз ин таҳқиқи калима, ки 

аз формант шуруъ мешавад, ба мулоҳизоти мо оид ба шароити ташаккул ва 

мансубияти этникии ном мушаххасии таърихӣ мебахшад. Таҳлил дар асоси 
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формантҳо баъзан имкон медиҳад, ки табақаҳои забонӣ муайян карда 

шаванд» [І. 85, 18-19]. 

  Ба андешаи топонимшиноси тоҷик А. Л. Хромов, топоформантҳо 

суффикс ва ё морфермаҳои ёвареанд, ки ҳамчун воситаи калимасози 

топонимӣ истифода мешаванд. Муҳаққиқ қайд менамояд, ки: «Топоасос 

дилхоҳ, морфемаи луғавиест, ки дар асоси он топоним ба воситаи 

ҳамроҳшавии топоформант сохта мешавад» [І. 98, 87-99.]. 

Забоншинос Р. Х. Додихудоев ҳангоми баррасии маводи топонимии 

Помири Ғарбӣ чунин формантҳо (пасвандҳо)-ро ҷудо кардааст: 1) 

формантҳое, ки морфема ё соза (суффиксҳо ё пасвандҳо)-и қадима доранд; 2) 

формантҳое, ки маънии луғавиашон тавассути таҳлили семантикии мавод 

маълум карда мешавад; 3) формантҳое, ки маънии луғавиашонро аз даст 

надодаанд ва ба сифати калимаҳои маъмулӣ ва ё истилоҳоти топонимӣ 

истифода карда мешаванд [І. 24, 55].  

Дар ин бобат топонимшинос Ҷ. Алимӣ дар таҳқиқу баррасии 

топонимҳои минтақаи Кӯлоб ба маврид қайд менамояд, ки: «Таҳлил ва 

таснифи формант (пасванд)-ҳои топонимсоз дар таҳқиқи топонимия аз бисёр 

ҷиҳат муфид буда, нақши муҳим мебозад. Ба ин восита сермаҳсулӣ ва ё 

каммаҳсулии ин ё он топоформантро дар ин ё он минтақаи алоҳида муайян 

намуда, нақши онҳоро дар ташаккули топонимия умуман рӯшан намудан 

мумкин аст» [І. 5, 183]. Топонимшинос боз чунин қайд менамояд, ки: «Ба 

андешаи мо, топоформант гуфта, суффикс ва калимаҳои алоҳидаеро номбар 

кардан мумкин аст, ки аввалан тавассути онҳо дар як ҳудуд ва ё минтақа ё 

замони алоҳида гурӯҳе (қаторе) аз топонимҳо ташаккул ёфтаанд ва сониян, 

бе истифода аз онҳо топоним – калима ҳамчун номи мавзеи ҷуғрофӣ вуҷуд 

дошта наметавонад» [І. 5, 184].  

Муҳаққиқи шинохтаи соҳа О. Маҳмадҷонов барои муқаррар ва муайян 

намудани хусусиятҳои сохтории топонимияи Ромит ду қолаби зеринро 

сармашқи кори худ карда, хусусиятҳои сохтории номҳои ҷуғрофии минтақаи 
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мазкурро мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор дода чунин гурӯҳбандӣ 

намудааст: а) топонимҳое, ки дар заминаи исмҳо ва бидуни формант  

ташаккул ёфтаанд; б) топонимҳои мураккаб, ки дар заминаи ду асос ба вуҷуд 

омадаанд. Инчунин, забоншинос О. Маҳмадҷонов қайд мекунад, ки: «Дар 

баробари тополексемаҳои топонимсоз, дар низоми топонимии минтақаи 

Ромит як гурӯҳ унсурҳои номсози шарқии эронӣ дида мешаванд, ки 

хусусияти формантӣ (анҷомавӣ) доранд. Чунин топоформантҳо дар 

топонимияи Осиёи Миёна ва берун аз он, дар ҳудуди густариши забонҳои 

шарқии эронӣ серистифода ва маъмул ба шумор рафтаанд» [І. 46, 84]. 

Забоншинос Д. Ҳомидов ҳангоми таҳлили маводи топонимии водии 

Кешрӯд топоформантҳоро вобаста ба хусусиятҳои луғавию дастуриашон ба 

ду гурӯҳ ҷудо намудааст: 1) формантҳое, ки дорои маънои луғавианд; 2) 

формантҳое, ки аз маънои луғавӣ орианд [І. 108, 85]. 

Топонимшинос Б. Тӯраев низ зимни таҳқиқи микротопонимияи водии 

Яғноб қайд менамояд, ки «Дар ташаккулёбии аксари номвожаҳои ҷуғрофии 

водии Яғноб саҳми формантҳои топонимсоз хеле назаррас аст. Дар 

шаклгирии оронимҳои ин водии таърихӣ нақши топоформантҳо, яъне 

формантҳои топонимсози шарқиэронии суғдӣ хеле муассир ва назаррас 

мебошад» [І. 90,  158-195]. Инчунин, муҳаққиқ таъкид мекунад, ки: «Ба 

истиснои топонимҳои якрешаи навъи сода дигар ҳамаи навъҳои топонимҳои 

мураккаб, сохта ва таркибӣ тавассути формантҳо созмон меёбанд. 

Формантҳои топонимсоз аз рӯйи вижагиҳои луғавию грамматикиашон 

маъмулан ду навъанд: топоформантҳои орӣ аз маънои луғавӣ – анҷомаҳои 

пасвандӣ ва формантҳои ва ё ҷузъҳои маънодоре, ки дар илми ономастика 

онҳоро тополексемаҳо меноманд» [І. 90, 173-179]. 

Муҳаққиқ М. Имомзода бобати дақиқ омӯхтани маводи топонимӣ 

чунин қайд менамояд: «Дар пайдоиш, ташаккул ва таҳаввули номи мавзеъҳои 

ҷуғрофӣ аз бисёр ҷиҳат топоформантҳо нақши муҳим мебозанд. 

Топоформантҳо аслан пасванд ва ё аносири ёвареанд, ки ҳамчун воситаи 
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ҷойвожасоз истифода мешаванд. Дар забони тоҷикӣ ҳиссаи калони 

ҷойвожаҳо маҳз тавассути чунин аносири ҷойвожасоз зуҳур кардаанд» [І. 30, 

34-35]. Муҳаққиқ формантҳоро ба ду гурӯҳ: «1. ҷойвандҳо: -гоҳ, -ак, -инг, -

истон, -кон, -конӣ ва 2. ҷойвандгунаҳо:  -дара, -дашт, -кӯл, -мазор, -су, -

тут, -қул, -чанор, -чашма, -камар, -кишт, -тош» ҷудо намудааст» [І. 30, 34-

39].  

Ба ақидаи мо, топоформант пасванд ва калимаи алоҳидаест, ки аввалан, 

тавассути он гурӯҳе аз оронимҳо ташаккул ёфтаанд ва баъдан, бе истифода аз 

он топоним ва ё оронимҳо ҳамчун номи мавзеи ҷуғрофӣ вуҷуд дошта 

наметавонад. Масалан, калимаҳои «ховар», «амон», «олича», «дев», «мумиё», 

«сафол» ба таври алоҳида дар асарҳо ҳамчун ифодагари номи мавзеи 

ҷуғрофӣ вуҷуд надоранд, вале вақте ба онҳо истилоҳи ҷуғрофии «кӯҳ», 

«дара», «қамар», «теппа» дар шакли формант илова мешаванд, ин оронимҳо 

мавзеъҳои ҷуғрофӣ шуда метавонанд. Чунончи: Ховаркӯҳ, Оличадара, 

Девдара, Мумиёкамар, Сафолтеппа.  

Ҳоло мо маҷмӯи топоформантҳои асарҳои зикршударо таҳлил мекунем, 

ки пайдоиш, ташаккул ва таҳаввули номҳои мавзеъҳои ҷуғрофӣ аз бисёр 

ҷиҳат ба онҳо вобаста аст. Ин ҷо якчанд ороним барои намуна бо ин 

формантҳо оварда, дар сурати зарурӣ таърихӣ пайдоиш ва таҳаввулу дигар 

хусусиятҳои формант нишон дода мешавад. Иловатан зикр карданием, ки як 

қисмати калони формантҳо маънии муайяни луғавӣ доранд ва мо онҳоро 

ҳамчун унсури оронимсоз дар радифи пасванду формантҳо қарор медиҳем. 

Аз намунаҳои овардашуда, ҳамчунин, сермаҳсулӣ ва каммаҳсулии 

топоформантҳоро дар асарҳо мушоҳида кардан мумкин аст. Яъне агар 

намунаҳо аз ду-се-то зиёд набошанд, пас фаҳмидан мумкин аст, ки ин 

топоформант дар асарҳо ҳамчун воситаи топонимсоз сермаҳсул аст ва ё 

каммаҳсул. 

Ҳамин тариқ, мо низ маҷмӯи формантҳои оронимсозро вобаста ба 

хусусиятҳои хосашон таҳқиқу баррасӣ намуда, онҳоро ба ду гурӯҳ: 1) 



136 

 

 

 

формантҳои ёвари оронимсоз; 2) формант ё морфемаҳои мустақили махсуси 

маънодори оронимсоз ҷудо намуда таҳлилу баррасӣ менамоем. 

  II. 2. 1. Формантҳои ёвари оронимсоз 

Оронимҳои сохта чунин навъи оронимҳое ҳастанд, ки аз реша ва 

унсурҳои ёвар, монанди пешванду пасвандҳо ва ё форманти топонимсоз 

таркиб ёфтаанд. Тавассути пасвандҳо сохта шудани номвожаҳои ҷуғрофӣ дар 

забоншиносӣ, ба вижа дар забони тоҷикӣ падидаи нисбатан маъмулӣ ба 

шумор меравад. Гурӯҳи номвожаҳои ҷуғрофии сохтаро топонимҳое ташкил 

медиҳанд, ки тавассути формантҳои топонимсоз ва пешвандҳои номсоз сохта 

шудаанд.  

Ин гурӯҳи оронимҳо ба воситаи формантҳо ва ё пасвандҳои калимасозу 

шаклсози -а, -ӣ,  -ак, -зор, -ор,  -чӣ, -истон, -ин, -гоҳ сохта шудаанд.   

Форманти -а. Ин топоформант бо пасванди тоҷикиасли -а мувофиқат 

мекунад ва ареали интишори он васеъ буда, дар топонимияи бисёр манотиқи 

ҷуғрофии Тоҷикистон ба кор меравад [І. 101, 17]. 

 Ба воситаи ин формант нависандагон дар асарҳои худ оронимҳоро ба 

мисли Сангова (баландӣ), Нова (кӯҳ, дара), Сиёма (дара) ва ғайра 

овардаанд. 

Аз «Қабри Қалуғ» рост ба баландии Сангова баромада ба Кӯли 

Акаҷонбой мерасед [ІІІ. 179, 162]. Чашмаи Ширин, ки аз баландии Ёнахш, 

Лофгаҳ, ки аз кӯҳи Нова, Ҳаёт, ки аз Сафедсанглох ҷорӣ мешаванд, беҳтарин 

чашмаҳои ин диёри зебоманзар ба ҳисоб мераванд [ІІІ. 179, 20]. Дараи Сиёма 

дар ҳусн аз дарёи Сиёма монданӣ надорад [ІІІ. 197, 43]. 

Ороними Нова аслан аз калимаи Нов [nāv] Nov-и тоҷикӣ буда, маънои 

дараи хурди шабеҳи новадонро ифода мекунад. Нова дар забони тоҷикӣ ба 

маънои наҳр ва ҷӯйбор низ меояд. Яъне кӯҳе, ки аз он об мегузарад. 

Форманти -ӣ (-гӣ) дар п.қ.- iδha> п.м. ih> п. н. – i [І. 70, 74] бо 

пасванди -ӣ (-гӣ)-и забони тоҷикӣ мувофиқат мекунад ва дар доираи маводи 

топонимии маҳалҳои мавриди пажӯҳиш хеле сермаҳсул мебошад. Мисол: 
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Мӯр+ӣ (ағба), Самарқанд+ӣ (теппа), Шӯр+ӣ (дара), Кӯлак+ӣ (дашт) 

Алмос+ӣ (дара).  

Боло бароӣ ба ағбаи Мӯрӣ чанд соат давом мекунад, пас аз тай кардани 

роҳи ағба шумо ба аввалин кӯҳи барфнок мерасед [ІІІ. 197, 58]. – Теппаи 

Самарқандӣ, – гуфтам [ІІІ. 182, 521]. Ин гӯрро мардум гӯри шайхи дараи 

Шӯрӣ меноманд ва хеле ҳам муқаддас аст [ІІІ. 179, 24]. Ду-се сол пеш, 

шогирд, як китобаки донишманди хуби таърих Ғолиб Ғоибов бо номи 

«Мазорҳои Мавлоно Тоҷиддини дашти Кӯлакӣ ва шайх Шақиқи Балхӣ дар 

ноҳияи Данғара» ба дастам расид [ІІІ. 165, 310].  ... ва як афсар, ки бо либоси 

харкор мегашт, бо баҳонаи чиндани барги растаниҳо, ба дараи Алмосӣ рафту 

се рӯз меҳмон шуд [ІІІ. 180, 111-112]. 

Дараи Алмосӣ «аз алмос – санги маъдании қиматбаҳо, ки бо 

дурахшандагӣ, хушсифатӣ ва сахтӣ аз дигар сангҳои нодир тафовут дорад + ӣ 

(пасванд); дурахшон; макони алмос; ҷое, ки чун алмос медурахшад» [І. 147, 

14], 

Форманти-ак. Ин формант пасванди ифодакунандаи хурдӣ ва навозиш 

буда, калимаи нав намесозад, ҳамчунин барои шакли нав гирифтани он 

калимаҳо мусоидат намудааст. Форманти -ак дар забони п. қ. - ак > п. м -ак> 

п.н. -ак [ІІ. 139, 29]; дар «форсии миёна -ak/-ag <эронии қадим *-a-ka/*-aka); 

ҳиндуэронӣ *-aka» [І. 30, 35] ифода гардидааст. Мисол: Талхак (дара), 

Гӯсфандак (дара), Кӯҳак, Дамгирак (кӯҳтал), Аспак (шах), Рухак (теппа); 

Даштак, Валвалак (кӯҳ), Мурғак (теппа), Сизорак (дашт). 

Аз лаби Сурхоб ба пои қалъа ва аз пои қалъа ба тарафи шимол, шаҳрро 

миёнбур карда, кӯчаи асосӣ меравад; тарафи рости кӯча баландист, тарафи 

чапаш пастӣ буда, ба дараи Талхак фуромада меравад [ІІІ. 193, 205]. Аз 

ҳамин сабаб оҳиста-оҳиста ин ҷой бо номи дараи Гӯсфандак машҳур шуд 

[ІІІ. 179, 82]. Садои пасти Кӯҳак низ он қадар халал расонида наметавонист 

[ІІІ. 190, 226]. Ва ҳангоме дастаи саворон хоку чанги роҳро ба ҳаво бардошта, 

аз хамгашти кӯҳтали Дамгирак падидор шуд, баъзеҳо барои дарҳол 
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шинохтани Гадо болшавой каф болои чашм соябон карда, бодиққат ҷониби 

даста нигаристанд [ІІІ. 165, 34]. Онҳо ба паси ҳавлӣ гузаштанду ба сӯйи шахи 

Аспак рафтанд [ІІІ. 175, 319]. Ба тариқи мувозӣ бо кӯҳи Муғул ва соҳили 

чапи Сир теппаи Рухак воқеъ гаштааст, ки дар 10-15 соли охир дар натиҷаи 

азхудкунӣ ва обёрӣ сатҳи он симои худро торафт тағйир дода истодааст [ІІІ. 

177, 43]. Чӯпонон ба ҳамин тариқа манзил ба манзил аз даруни Ҷумъабозор 

ва Тайлоқ гузашта ба наздикии шаҳри Самарқанд расиданд ва мувофиқи 

супориши хӯҷаини худ ба шаҳр надаромада аз қишлоқи Каварзор лаб-лаби 

ҷӯйи Даштак бо роҳи боғоти заминӣ ва Пистамазор ба тарафи дашти Сӯхта 

боз ба канори Дарғам нигоҳ карда ронданд [ІІІ. 169, 83]. Баъд, ба қудрати 

Худо, болои кӯҳи Валвалак абрҳои хашмгин мисли девҳои сиёҳи афсонавӣ, 

ба қасди ҷони ҳамдигар сар ба сару шох ба шох заданд [ІІІ. 165, 25]. Забур то 

даме, ки чашмаш медид, ба теппаи Мурғак нигоҳ карда, аз Мухтор даракеро 

интизор шуд [ІІІ. 188, 262]. Ҳамин гандуму ҷав, нахуду наск, зағеру кунҷид, 

арзани дашти Сизорака борону барф наомада бидаравем, беҳтарин мадади 

мову шумо ба аскарҳост, – сӯҳбатро кӯтоҳ мекунад Некном [ІІІ. 165, 234]. 

Ороними Сизорак аз нигоҳи сохт сохта мебошад. Си+зо+рак. Ҷузъи 

аввал ва асосӣ си нею сир аст. Дар калимаи мазкур ҳангоми калимасозӣ 

ҳамсадои «р» афтидааст, ки инро ҳодисаи афтиш ҳазфшавии овоз меноманд. 

Ҳиссаи дуюм «-зор» пасванди маконсоз маҳсуб мешавад. Ҷузъи сеюм «-ак» 

хурдию навозиш ва камию зиёдиро далолат мекунад. Ин ҷо қайд кардан ба 

маврид аст, ки шакли дурусти ин номро «сирзорак» гуфтан ба мақсад 

мувофиқ дониста мешавад. Дар ин мавзеъ дар як ҷойи хурд сир (пиёзи ёбоӣ, 

чеснок) мерӯйидааст ва мардум онро барои табобат мавриди истифода қарор 

медодаанд [І. 15, 62-63].  

Чунон ки топонимшинос Ш. Исмоилов қайд менамояд: «Топонимҳои 

сохта дар рӯ ба рӯ бо топонимҳои сода, ё худ якасоса аз нигоҳи теъдод чанд 

баробар зиёданд. Сабаб дар он аст, ки формантҳо васоити хуби истилоҳсоз 

мебошанд ва аксарияти вожаҳои забон маҳз тавассути фаъолияти формантҳо 
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моҳияти истилоҳӣ касб намуда, дар ифодаи анвои номҳои ҷуғрофӣ ба кор 

мераванд. Масалан, барои он ки асоси рег аз ороними Регак (Рашт) хусусияти 

топонимӣ зоҳир кунанд, лозим аст, ки ба онҳо форманти -ак ҳамроҳ гардад, 

вагарна апелятиви рег дар алоҳидагӣ ҷуз исмҳои муқаррарӣ чизи дигаре беш 

нестанд» [І. 34, 124]. 

Форманти -зор (форсии миёна zār, зоҳиран аз čar(a)na-и эронии бостон 

аст. Эҳтимоли наздик ба яқин меравад, ки зор ба вожаи авастоии čarāna 

«киштзор, мазраа», ки он худ аз решаи «шудгор кардан» аст, бунёди ягона 

дорад) [І. 30, 35]. Чунончи: Марғзор, Шулхазор, Регзор. 

Кӯли Акаҷонбой дар баландии Марғзор ҷойгир аст [ІІІ. 179, 162]. 

Марғзор [marγzār] Marghzor – аз марғ як навъ алаф+зор (пасванд); 

алафзор, чаманзор [ІІ. 147, 92]. 

Дар болойи Бозорҷо заргуш дидум, 

Дар даштаки Шулхазор сияҳгӯш дидум. 

Дар мобайни сад майдони гуштингирӣ, 

Дойим шери нар Олими якгӯш дидум [ІІІ. 179, 400]. 

Меравад халқу мекунад обод  

Регзори Лавандро яксар… 

Чун ман, эй Гул, мабош сангиндил, 

Илтимос, аз гуноҳи ман бигзар [ІІІ.183, 138]. 

Форманти -ар. Ин формант бо шаклҳои гуногуни овозии худ -ор, -ир,    -

ур дар таркиби як қатор оронимҳо омадааст. Мисол: Вом+ар (кӯҳ). 

Бувад ин он диёри кӯҳнаи мо, 

Ки аз вай кӯҳнатар буд хонаи мо, 

Нигар охир, дар он ҷо рӯди Вомар, 

Ба пеши ту ситода кӯҳи Вомар [ІІІ. 183, 46]. 

Форманти -чӣ (дар иддае аз ҷойвожаҳо, баръакси вожаи дигари 

эрониасли ҳамшаклаш ҳамчун калимаи туркиасл истифода шудааст) [І. 30, 
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36]. Мисол: Сомончӣ (теппа), Арзанчӣ (дашт), Ҷавчӣ (пушта), Ҷарчӣ (кӯҳ) 

[І. 35, 417]. 

Эҳа, он рӯз парандаҳои осмонро шуморида мешуду одами дар дашт ва 

таллу теппаҳои Сомончӣ рехтаву парешонро не [ІІІ. 165, 360].  

Форманти -истон дар з. ҳ. қ. stāhanam (ҷой, ҷойи зист) > ав. stāna > п. қ. 

stāna > п.м. -stān //-estān [І. 74,  20]; дар забони яғнобӣ – stān//stw»n [І. 100, 

469], дар забонҳои мустаъмали помирӣ – stān [І. 23, 50]; «(форсии миёна -

(а)stān< форсии бостон stānа- «ҷо, макон, мавзеъ», аз решаи stā- «истодан, 

қарор гирифтан»; муқоиса шавад бо санскритии stānа- «ҷо, макон», авастоии 

stānа, «макон, мавзеъ, тавила, истабл», форсии миёнаи турфонӣ –st’n, портӣ – 

yst’n, суғдӣ st’ny «ҷо, макон, мавзеъ» [І. 30, 37]. Мисол: Қазоқистон, 

Туркистон (қаторкӯҳ), Шаҳристон (ағба), кӯҳистон. 

Ҳамин ки аз даштҳои Қазоқистон мегузаштанд ва қатор-қатор 

қатораҳои мусофирбарро медиданд, худ ба худ мегуфтанд [ІІІ. 179, 129]. Аз 

ҳамин теппа сар карда ба тарафи ҷанубии вилоят қаторкӯҳи Туркистон 

релефи маҳал баланд шуда меравад [ІІІ. 177, 43]. Ба ағбаи Шаҳристон 

нарасида ҳаракаташ то рафт сусттар мегашт [ІІІ. 182,  480]. Ман дар 

кӯҳистон овози булбулро бисёр шунидаам [ІІІ. 170, 240]. 

Форманти -ин дар забонҳои помирӣ, аз ҷумла вахонӣ, мустаъмал аст [І. 

23, 77] ва дар топонимҳо низ ҷо-ҷо ба мушоҳида мерасад. Вай аз шакли 

қадимаи -aina ба вуҷуд омада, дар топонимҳо ба анбӯҳӣ, фаровонӣ ва бисёрии 

ягон ашё (кӯҳ, санг, дарахт, гиёҳ)-и мавзеъ далолат мекунад. Масалан: 

Дил+варз+ин (дашт). 

Раъде ғуррад дар Пекин, 

Ё ки дар шаҳри Берлин, 

Ё каме дар Сахалин, 

Ё дар дашти Дилварзин. 

Дар Муъминобод барқ хомӯш мешавад [ІІІ. 195, 131]. 
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Форманти -го(ҳ) //-га(ҳ) дар забони форсии қадим дар шакли «gāva 

маънии ҷой, маҳал, gātu макон, тахт, п.м. gāh макон, тахт, п. кл. gāh»-ро 

ифода мекард [І. 71, 140] ва имрӯз дар забони тоҷикӣ низ ба шакли -гоҳ //-гаҳ 

истифода мешавад. Форманти -го(ҳ) ва қаринаи овозии он -га(ҳ) нисбатан 

сермаҳсул буда, аз исмҳои мухталиф номвожаҳои зиёдеро ба вуҷуд 

овардааст: Газгоҳ (дара), Гардангаҳ (ағба), Шикоргаҳ (дара), Пойгаҳ 

(дашт) ва ғ. 

Андаке болотар аз қантара, ягон 100 метр дуртар як дараи аҷоиби 

хушманзара сар мешавад, ки онро мардум Газгоҳ меноманд [ІІІ. 197, 23]. 

Рости дараи Шикоргаҳ – зодгоҳи азизам, ки солҳо боз пайваста ба хобам 

медарояд, нигоҳам мисли тифли раҳдури дар ҳасрати оғӯши кушодаи модар, 

сармасту бебоку бошаст метозад… [ІІІ. 165, 552]. Дашти Пойгаҳҷо рафта, аз 

ҷуфтгарон хабар гирифтан мехост [ІІІ. 187, 54]. 

Аз мисолҳои овардашуда маълум мегардад, ки Формантҳои ёвари 

топонимсози аз маънои луғавӣ орӣ дар шакл гирифтани оронимҳо саҳми 

муайян доранд ва чандин номҳои ҷуғрофӣ ба воситаи ин формантҳои 

топонимсоз созмон ёфтаанд. Формантҳои топонимсози аз маънои луғавӣ 

маҳрум ва бо вандҳои забони адабии тоҷикӣ ҳамвазифа буда, дар шаклгирии 

номҳои ҷуғрофӣ тобишҳои иловагӣ зам менамоянд. 

 III. 2. 2. Формант ё морфемаҳои мустақили махсуси маънодори 

оронимсоз 

   Ба қатори формантҳои оронимсози дорои маънои луғавӣ вожаҳои аслан 

тоҷикӣ ва туркиву муғулӣ дохил мешаванд. Мисол: кӯҳ, замин, тош, дара, 

сой, санг, теппа, дашт, қамар. 

 Форманти -кӯҳ: Чор+кӯҳ, Сурх+кӯҳ, Ховар+кӯҳ.  

Мақбараҳои Султон Санҷар дар Марв ва Абӯсаъид дар Майҳана 

(Туркманистон), мақбараи Қарахониён дар Ӯзганд (Қирғизистон), 

мақбараҳои деҳоти Сайёд ва Хоҷа Нақшорон дар наздикии шаҳри 

Турсунзода, сохтмонҳои меъмории Чоркӯҳ (Тоҷикистон) ва ғайра 
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саҳифаҳои махсус ва дурахшони таърихи санъати меъмории Осиёи Миёна 

аст [ІІІ.178, 430]. Аҷибаш он аст, ки аз деҳаи Кум шимоли шарқтар 

мактаббачаҳои Сарвода барои ҷамъ овардани мумиё ба Сурхкӯҳ баромада 

дар баландӣ бо «мағоре» (ғоре) рӯ ба рӯ меоянд [ІІІ. 176, 133]. Бобо ниёзе 

надорад, вале барои чӣ бошад, ки рӯ ба Ховаркӯҳ оварда даст ба дуо 

мебардорад [ІІІ.190, 219]. 

Форманти -тош: Тешик+тош, Кӯкал+тош, Кӯк+тош, Сари+тош, 

Оқ+тош. Тош калимаи туркӣ-ӯзбекӣ буда, маънои «санг» ва «харсанг»-ро 

дорад.  

Мағоки Тешиктош дар Иттифоқи Советӣ ва хориҷа шуҳрати зиёд 

пайдо намуд [ІІІ. 178, 16].  

 Аввалин иморати ин маҷмуъ – мадрасаи Кӯкалтош ҳанӯз дар асри 

ХVІ сохта шуда буд [ІІІ. 178, 566]. Ҳамвории дашти Будана дар ихтиёри 

қабилаҳои кӯчманчии чорводор – қалуғҳои Ёвон ва марқаҳои Кӯктош буд 

[ІІІ. 179, 83].  

Форманти -замин: Рушон+замин, Шуғнон+замин, Хатлон+замин, 

Вахшон+замин, Шура+змаин, Офтоб+замин. у.э.*zam- замин (< ҳ.а.*ghem- 

аз* ghdem- замин, хок (Pokorny, 1959, с.414). ҳ.қ. jma, jmah- аз ksam- замин, 

хок, ав. zam- замин,) > паҳ. zamig (zmyg), тоҷ. zamin-замин [І. 71, 204]. 

Шудам шарманда аз ин ҳоли зорам, 

Бигуфтам: – Духтарак, чизе надорам: 

Надорам хона, сарсону ҳазинам, 

Яке бечораи Рушонзаминам  

[ІІІ. 183, 45]. 

Қозии қишлоқи мо ногоҳ шабе,  

Мезанад фарёд, ки: Эй аҳли дин, 

Хоб дидам, Болшевой бо лашкараш 

Ҳамла овардаст бар Шуғнонзамин [ІІІ. 183, 5]. 
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    Форманти -дара: Иска+дара, Чап+дара, Ситам+дара, Гӯр+дара ва 

ғайра. Вожаи дара тоҷикӣ буда, маънои чуқурӣ ва роҳи байни кӯҳҳоро дорад 

[ІІ. 127, 90] ва ин вожа чун форманти оронимсоз дар ташаккули номҳои 

ҷуғрофӣ ба ҳамин маъно меояд.  

... деҳаҳои Искодар, Искондарак, Исковати водии Зарафшон, Вискроғ, 

Виҷиск, Искади Ванҷ, Искадараи Кӯлоб ва ғайра дар баландиҳо ҷойгиранд 

[ІІІ.176, 15]. Дар ин муддат Конҳои Кавнок, Зархок, Чапдара, Панҷрӯд, 

Учқада низ ба харитаи геологӣ ворид гардиданд [ІІІ. 176, 19]. Намедонед, ки 

дар куҷоем? – Ранге, ки дар Ситамдараем [ІІІ. 182, 80].  

Чу оби зиндагӣ ояд зи коми Гӯрдара, 

Пур аз шукуфаву гул бод ҳар баҳори шумо. 

Зи баъди хуфтани ман дар мазор мефаҳмед, 

Ки хоксори шумоям, ҳам ифтихори шумо [ІІІ. 181, 73]. 

 Форманти -дашт: Сағир+дашт, Қизил+дашт. Дашт калимаи тоҷикӣ 

буда, маънои замини ҳамвори паҳновар (асосан нообод), биёбон, саҳро ва 

чӯлро дорад, дар суғд. <d›xšt – дашт, саҳро.   

  …гуфтанд дар Ғарм аст, он ҷо рафтам; гуфтанд ба Тавилдара рафтааст, 

он ҷо омадам; гуфтанд ба Сағирдашт рафтааст, охир ин ҷо омада туро ёфтам 

[ІІІ.169, 358]. Ин деҳа дар як фарсахии (8 километри) ғарби шимолии қалъаи 

Ғиждувон дар доираи хоки тумани (райони) Шофирком, аз ҷумлаи деҳоти 

Деҳнави Абдуллоҷон, дар доманаи реги равоне, ки ба Қизилдашт 

мепайвандад, воқеъ шудааст [ІІІ. 170, 9]. 

 Форманти -теппа: Гул+теппа, Кӯк+теппа, Чоргул+теппа, 

Мунҷик+теппа, Сафол+теппа. Форманти -теппа вожаи тоҷикӣ буда, ба 

маънои баландӣ далолат менамояд.  

Қодирбой дигар Тезгар нарафта дар Туркмандара муқимӣ шуд. Баъд 

Гултеппа обод шуд [ІІІ. 179, 156]. Аввалин қишлоқи дар сари роҳ будагӣ 

Кӯктеппа ном дорад, сонӣ Оби Хирф меояд, баъд Насрӯд, Намозгоҳ [ІІІ. 197, 

38]. Маркази ин маҷмӯи ёдгориҳо домани Чоргултеппа мебошад, ки дар 
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ибтидои асрҳои миёна шаҳри қалъабанди мустаҳкаме буд ва андаке дуртар аз 

он дайри буддоии Аҷинатеппа ҷой дошт [ІІІ.178, 231]. Пораи доси оҳанин дар 

Мунҷиктеппа ба даст омад (райони Шаҳртуз) [ІІІ. 178, 231]. Сафолтеппа 

теппаи начандон калонест, ки қариб 3 гектар вусъат дорад [ІІІ. 178, 32]. 

Форманти -камар: (форсии миёна kamar, эронии бостон * kamarā, 

зоҳиран аз решаи ҳиндуаврупоии *kam-er «қавсдор кардан, хамондан, каҷ 

кардан» буда, ба вожаҳои юнонии kamárа «гунбад» ва лотинии camur (us) 

«хамида, каҷ» робита дорад; вожаи мазкур ба чанде аз забонҳои ҷаҳон 

тавассути эронии бостон роҳ ёфтааст) [І. 30, 39]: Мумиёкамар, Саройкамар, 

Қаракамар. 

 Номи кӯҳҳо – ғори Мумиё дар Панҷакент, Мумиёкамар дар сароби 

Ширкент ба он шаҳодат медиҳад [ІІІ. 176, 86]. – Ин биродари мо то 

Саройкамар, то аз об гузаштан шуморо ҳамроҳӣ мекунад [ІІІ. 165, 49]. 

 Форманти -қӯтан: Ёр+қӯтан, Баланд+қӯтан, Ҷар+қӯтан, Қӯш+қӯтан. 

Форманти -қӯтан низ мутааллиқи забони туркӣ-ӯзбекӣ буда, ба маънои 

қароргоҳи чорвои хурд (бузу гӯсфандон) меояд.  

Хусусан, қуллаҳои Андал, Худои Ёрқӯтан ва Шивар, ки қабои 

дурахшони хушнаморо дар бар доранд, ба назар хеле босалобат менамоянд, 

вале ин қуллаҳо алҳол дар ягон харита қайд нагардидаанд [ІІІ. 197, 49]. 

Форманти -сой: Ширин+сой, Шӯр+сой, Кон+сой, Куртик+сой, 

Амак+сой, Оқсой, оқбасой. Ин форманти оронимсоз туркӣ-ӯзбекӣ буда, ба 

маънои «дара» «пастхамӣ», «ҷарӣ», «дараи обаш хушкшуда» далолат 

мекунад.  

Понздаҳ-бист сол пеш мардум аз Ширинсой ҳатто дар саратон 

харакиву аспакӣ мегузаштанд [ІІІ. 187, 280]. Сипас нигоҳи хирааш ба 

Шӯрсой бархӯрд [ІІІ. 187, 330].  ...ӯ табарзин ва сӯтаи қаландариро ба даст 

гирифта оҳиста аз кулба баромад ва ба қаиқе, ки дар канори об буд, ба тарафи 

рости дарёи Сир аз об гузашт ва қаиқро ба канори об баста, худаш ба тарафи 

кӯҳистони Консой нигоҳ карда равон шуд [ІІІ.168, 77]. Суратҳое, ки аз ду 
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маҳалли дигари Кӯҳистони Осиёи Миёна – дар наҳри Сариҷас ва 

Кӯртиксойи наздики мағораи Шахта ёфт шудаанд, ба давраҳои баъдтар, ба 

аҳди охири неолит ё биринҷӣ тааллуқ доранд [ІІІ. 178, 25]. Ва амир лашкар 

кашид ҷониби Ҳисор ва бекҳо роҳ гирифтанд сӯйи Бухоро ва сарбасар заданд 

дар қарибиҳои Хатирчӣ, андаруни дараи Амаксой [ІІІ. 180, 29]. Дар бисёр 

минтақаҳои Кӯҳистони Зарафшон (Кум, Оқбасой, Қарақӯл, Ҷиҷиқрӯд, 

Кумарх  ва ғайра) чун оҳаксангу камтар доломиту сланес гилурегсанг ва 

креминӣ вомехӯранд  [ІІІ. 176, 64]. 

 Аз таҳлилҳо маълум мегардад, ки формантҳои оронимсози дорои 

маънои луғавӣ дар шаклгирии номҳои ҷуғрофӣ саҳми хоса дошта, маънои 

луғавии худро пурра ва дар баъзе мавридҳо то андозае ҳифз намудаанд, ки ин 

гувоҳи устуворӣ ва рехтагии вожаҳои мазкур дар забонамон мебошад. 

Ҳамчунин, бештари формантҳои топонимсози дорои маънои луғавӣ мансуби 

забони тоҷикианд ва аз таърихи куҳан доштани номҳои ҷуғрофӣ дарак 

медиҳанд. 

Ҳамин тариқ, формантҳои оронимсоз дар созмони оронимҳо нақши 

муҳим ва таносубан нобаробар дошта, аз байни морфемаҳои забон интихоб 

карда мешаванд. Онҳо вобаста ба он ки аз байни морфемаҳои ёвар интихоб 

карда мешаванд ё аз морфемаҳои мустақилмаъно, ба формантҳои мустақил 

ва ёвар ҷудо карда мешаванд.  
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ХУЛОСАҲО 

Инсоният аз оғози пайдоиши худ барои фарқ кардани ашёву ҳодисаҳо 

ва гурӯҳи ашёву ҳодисаҳо аз якдигар анъанаи номгузориро ихтироъ намуда, 

ба ҳар як ашёву ҳодиса дар алоҳидагӣ ва ё дар маҷмуъ ба номгузорӣ шуруъ 

намуд. Номгузории инсоният ба ҳар як ашёву ҳодиса, ба ҳар як мавзею 

макон, дара, кӯҳу тал ва теппа хусусиятҳои ба худ хос дошта, ба таври ба худ 

хос зоҳир мегарданд. Яке аз бахшҳои асосӣ ва нисбатан характерноки 

номгузорӣ дар ҳаёти инсоният ин номгузории мавзеъҳои ҷуғрофӣ мебошад. 

Номгузорӣ ва номҳои мавзеъҳои ҷуғрофӣ аҳамияти бузурги таърихию 

фарҳангӣ ва этникӣ дошта, ба туфайли таҳқиқу омӯзиши онҳо метавон 

паҳлӯҳои зиёди таърих ва ҳаёти фарҳангии одамонро ошкор намуд. Номҳои 

ҷуғрофӣ дар баробари аҳамияти таърихию фарҳангӣ ва этникӣ ба 

хусусиятҳои зиёди забонӣ соҳиб буда, ба вижагиҳои зиёди вожагонию сарфӣ 

далолат менамоянд. Калимаҳои ифодагари номҳои ҷуғрофӣ, дар илми 

забоншиносӣ бо истилоҳи топонимҳо ном бурда мешаванд. Аммо номҳои 

ҷуғрофии ифодакунандаи номи кӯҳу дараҳо, шаху сахра, таллу теппаҳо, 

ағбаҳо, шаху ғорҳо ва ғайра оронимҳо ном доранд. Оронимҳо ҳам аз ҷиҳати 

баромад ва мансубияташон ба забонҳо ва ҳам аз ҷиҳати сохту таркиби сарфӣ 

ҷолиби диққат буда, дорои як қатор хусусиятҳои алоҳида низ мебошанд. 

Зимни таҳқиқ ба баррасии ҷанбаҳои вожагонию сарфии оронимҳо дар забони 

тоҷикӣ мо ба чунин хулосаҳо омадем: 

1. Ороним номи хоси ҳар мавзеи ҷуғрофии рӯйи замин, чи аз сатҳ 

барҷаста: кӯҳ, қаторкӯҳ, теппа ва чи аз сатҳ фурӯрафта: водӣ, ҷарӣ, 

чуқурӣ, дара, чоҳ ҳамаи объектҳои орографиро мегӯянд. Қонунияти 

пайдоиш, инкишоф ва вазифаҳои оронимҳоро илми оронимика, ки як 

қисмати илми топонимика маҳсуб мешавад, меомӯзад. 

2. Оронимҳо, ки номи кӯҳҳо ва унсурҳои ба он алоқамандро дар бар 

мегиранд, ҳанӯз ба забони тоҷикӣ истилоҳи муодил надоранд.  Ба 

андешаи мо, барои ифодаи мафҳуми «оронимҳо» корбурди истилоҳи 

тоҷикии «кӯҳномҳо»  мувофиқи матлаб аст. 
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3. Таҳлили афкори назарии муҳаққиқон нишон медиҳанд, ки онҳо аз 

равиш ва усулҳои мухталифи таҳқиқот истифода намуда бошанд ҳам, 

дар байни онҳо доир ба мафҳуми оронимия як навъ ягонагии афкори 

назар ва фаҳмиши мушобеҳ дида мешавад. Ҳамагӣ чунин меҳисобанд, 

ки оронимҳо гурӯҳи калимаҳое мебошанд, ки номи кӯҳу дара, таллу 

теппа, водӣ, ағбаю қулла ва амсоли инҳоро ифода менамоянд. 

4. Оронимҳо яке аз гурӯҳҳои махсуси воҳидҳои вожагониро ташкил 

намуда, дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ мавқеи махсус доранд. 

Онҳо аз бисёр ҷиҳат бо дигар гурӯҳҳои маъноии калимаҳо умумият 

дошта бошанд ҳам, бо як қатор хусусиятҳои худ аз онҳо фарқ карда, 

гурӯҳи алоҳидаи воҳидҳои вожагониро ташкил менамоянд [4-М]. 

5. Анъанаи номгузории кӯҳу дашт, ағбаю теппаҳо ва дараҳо дар забони 

тоҷикӣ таърихи қадима дошта, таҳқиқҳо нишон медиҳанд, ки қабати аз 

ҳама устувор ва таърихии воҳидҳои вожагониро дар таркиби луғавии 

забони тоҷикӣ ташкил медиҳанд. Мавҷудияти як қисми оронимҳо дар 

забони тоҷикӣ  таърихи чандинҳазорсола  дошта, аз умқи забони 

қадимаи забони тоҷикӣ ва дигар забонҳои эронӣ сарчашма мегиранд: 

Албурзкӯҳ ё Албурз, Дамованд, Мануша. 

6. Анъанаи номгузории кӯҳу дашт ва дараю теппаҳо дар байни халқҳои 

эронитабор дар замонҳои қадим бештар хусусияти табиӣ ва ҷанбаи 

зоҳирӣ дошта, вобаста ба ҷиҳатҳои зоҳирии дара, кӯҳ, дашту теппа ва 

умуман макони номгузоришуда аз ҷониби мардум номгузорӣ мешуд [4-

М]. 

7. Оронимҳо бо ифодаи маънои махсуси ишоратии худ аз дигар гурӯҳи 

калимаҳои таркиби луғавии забон, ки, баръакси оронимҳо, маънои 

мафҳумӣ дошта, ба ашёву ҳодиса аз рӯйи аломату хусусият ва 

моҳияташон далолат менамоянд, фарқ карда, як қатор аломатҳои 

фарқкунанда доранд [3-М]. 
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8. Оронимҳо аз ҷиҳати маъно асосан ба маконҳои мушаххас далолат 

карда, аксаран дар забони зинда ва гуфтугӯйии халқ ба вуҷуд меоянд. 

Онҳо баръакси калимаҳои адабии китобӣ аз обуранг ва эҳсосоти 

баланди бадеӣ маҳрум буда, маъноро ба таври хеле одӣ ифода 

менамоянд. 

9. Оронимҳо аксаран дар забони зинда ва гуфтугӯйии мардум шакл 

гирифта, дар ҳудуди муайян дар байни соҳибзабонон истифода 

мешаванд. Онҳо имкони ба гурӯҳи калимаҳои умумиистеъмол ва 

сермаъно ворид шуданро надоранд. Дар истеъмол низ онҳо дар 

бештари маврид ба хусусиятҳои забони гуфтугӯйӣ соҳиб буда, доираи 

истеъмоли онҳо дар забон ҳамеша маҳдуд аст. 

10. Оронимҳо унсурҳои вожагонии таърихӣ буда, раванди номгузории 

мавзеъҳои оронимӣ хусусияти табиӣ дорад. Онҳо аз рӯйи аломату 

хусусият ва тасаввуротҳои мардумӣ ба маконҳои номгузоришуда ё 

ифодакардаи худ аксаран робитаи зич доранд. Бо назардошти  

хусусияташон маконҳои оронимӣ аз ҷониби соҳибзабонон ва сокинони 

ҳамон  маҳал номгузорӣ мешаванд. Оронимҳо аз рӯйи хусусиятҳои худ 

ба шароити табиӣ, номи парандагону ҳайвонот, одамон ва ғайра 

алоқаманд мебошанд [4-М]. 

11. Як гурӯҳи муайяни оронимҳоро оронимҳои туркию муғулӣ  фаро  

гирифтаанд,  ки  нисбат ба оронимҳои забонҳои дигар миқдоран 

зиёданд.  Сабаби  беш  будани оронимҳои  туркӣ  нахуст,  дар  қатори  

тоҷикон  дар  сарзамини  Осиёи Миёна  ё  Мовароуннаҳри  таърихӣ  

зиндагӣ  доштани  қавмҳои  туркӣ бошад,  дувум,  аз  сабаби  дар  

ҳуҷҷатҳои  расмӣ  ба  тариқи  тарҷума нигоштани  топонимияи  тоҷикӣ  

мебошад.  Аз  ин  ҷост,  ки  бештарини оронимҳои  туркӣ  дар  садсолаи  

охир  арзи  вуҷуд  намуданд.  Чунончи: Оқтеппа, Оқсӯ (ағба), 

Оқбайтал (ағба), Оқсой, Охтош, Қаротеппа, Қарасой, Қаротегин, 
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Қараянтоқ (дашт), Қара Тобон (ағба), Тахтақарача (ағба), Қаратош 

ва монанди инҳо [5-М]. 

12. Гурӯҳи дигари оронимҳоро оронимҳои иқтибосии русию аврупоӣ, ки 

тавассути забони русӣ ворид гардидаанд, ташкил медиҳанд. Бояд зикр 

кард, оронимҳои баромади русидошта нисбат ба дигар қабатҳои забонӣ 

дорои хусусиятҳои камтари забонӣ ба ҳисоб рафта, дар асарҳои 

зикршуда нисбатан камтар ба назар мерасанд. 

13. Оронимҳо ба хусусиятҳои махсуси вожагонӣ соҳиб буда, дар 

ташаккули ин гурӯҳи калимаҳо дар баробари калимаҳои қадимаи 

форсӣ-тоҷикӣ, калимаҳои иқтибосӣ, махсусан иқтибосоти арабӣ ва 

туркию муғулӣ низ нақши фаъол доранд. Калимаҳои аслию иқтибосӣ 

дар ташаккули оронимҳо  асосан дар шакли омехта ва алоқамандона бо 

якдигар нақши фаъол доранд [5-М]. 

14. Оронимҳо дар забони тоҷикӣ дар заминаи конуният ва меъёрҳои 

амалкунандаи сарфии забонамон шакл гирифта, аз ҷиҳати сохторӣ ба 

дигар гурӯҳи калимаҳои забон умумиятҳои зиёд доранд. Онҳо чун 

дигар гурӯҳи калимаҳо аз ҷиҳати сохтори ба оронимҳои сода, мураккаб 

ва ибора-оронимҳо тасниф шуда, бо хусусиятҳои сохтории худ 

калимаҳои маъмулии забонро ба хотир меоранд [2-М]. 

15. Оронимҳо дар заминаи қолабҳои мавҷудаи калимасозии забон ба вуҷуд 

омада, бо ифодаи маънои ишоратии худ аз дигар гурӯҳи воҳидҳои 

вожагонӣ фарқ менамоянд. Таркиби сарфии онҳо низ гуногун буда, дар 

заминаи ҳиссаҳои гуногуни нутқ ба вуҷуд меоянд. Дар ин миён, аз ҳама 

бештар исмҳо дар шаклгирии оронимҳо нақши фаъол дошта, сифатҳою 

шумораҳо низ мавқеи муайяне доранд. 

16. Бо вожаҳои мураккаб ифода гардидани оронимҳо зиёд ба чашм 

мерасад. Вале аз ин ҷиҳат имконияти ҳамаи ҳиссаҳои нутқ дар ин бахш  

баробар  буда наметавонад. Баръакси вожагони фаъоли забон ба сифати 

ҷузъи якум ё дуюм на ҳамаи ҳиссаҳои нутқ омада метавонанд. 
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Масалан, исм дар ин ҷанба фаъол аст ва доираи номсозии васеъ дорад, 

вале сифат ё шумора дар ин маврид каммаҳсуланд. 

17. Формантҳои топонимсоз низ дар шакл гирифтани оронимҳо саҳми 

арзанда доранд ва чандин номҳои ҷуғрофӣ ба воситаи ин формантҳои 

оронимсоз созмон ёфтаанд. Формантҳои оронимсоз дар созмони 

оронимҳо нақши муҳим ва таносубан нобаробар дошта, аз байни 

морфемаҳои забон интихоб карда мешаванд. Онҳо вобаста ба он ки аз 

байни морфемаҳои ёвар интихоб карда мешаванд ё аз морфемаҳои 

мустақилмаъно, ба формантҳои мустақил ва ёвар ҷудо карда мешаванд. 

Ҳамин тариқ, омӯзиш  ва  таҳқиқи ҳамаҷонибаи оронимҳо дар  

забоншиносии  тоҷикӣ  бори  нахуст  дар доираи  мазкур  мавриди  таҳқиқ  

қарор гирифта, аён мегардад, оронимҳо на фақат барои забоншиносӣ, балки  

барои  таърихнигорӣ,  ҷуғрофия,  мардумшиносӣ ва бостоншиносӣ ҳам  

манфиатбахш  аст  ва  дар мавридҳои зарурат аз он истифода намудан ба 

фоидаи илм хоҳад буд.  
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Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот 

Пажӯҳиши ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии рисола моро водор намуд, ки 

барои омӯзиши амалии натиҷаи кори диссертатсионӣ чунин тавсияҳоро 

пешниҳод намоем:  

1. Бо назардошти ҷанба, замина ва аҳаммияти таърихӣ доштани оронимҳо 

хуб мешавад, ки онҳо ҳамчун гурӯҳи калимаҳои аз нигоҳи забонӣ ва таърихӣ 

пураҳаммият ҳангоми таҳқиқ ва тадриси таърихи халқи тоҷик ҳамаҷониба 

омӯхта шаванд.  

2. Ба туфайли таҳқиқи омӯзиши оронимҳо падидаҳои таърихии ба 

ҷанбаҳои гуногуни  ҳаёти халқу миллатҳо алоқаманд муайян карда шаванд.  

3. Бо мақсади дақиқтару амиқтар омӯхтани паҳлуҳои гуногуни ҳаёти 

гузаштаи мардум ва вазъи забонҳои худию бегона дар маҳалҳои муайяни 

буду боши мардум  пешниҳод карда мешавад, ки ин оронимҳо ҳамчун гурӯҳи 

махсуси воҳидҳои вожагонӣ дар иртибот ба фанҳои мардумшиносӣ ба таври 

васеътар омӯхта шаванд. 

4. Барои муайян кардани дараҷаи таъсири байниҳамдигарии забонҳо 

пешниҳод карда мешавад, ки оронимҳо ҳамчун воҳидҳои лексикии таърихан 

ташаккулёфта, дар мавридҳои муайян кардани дараҷаи таъсири 

байниҳамдигарии забонҳо ҳамчун меъёр ва ченаки асосӣ ба назар гирифта 

шаванд.  

5. Зимни омӯзиши масъалаи калимасозӣ ва аз лиҳози таърихӣ баррасӣ 

намудани он оронимҳо ҳамчун маводи муътамад истифода шаванд. 

6. Дар таҳияи «Фарҳанги номҳои ҷуғрофӣ», ки ба таври расмӣ дар 

Кумитаи Забон ва истилоҳот таҳия, баррасӣ ва тасдиқ мегардад, таҳқиқи 

донишмандони оронимшинос доир ба ин мавзуъ ба назар гирифта шавад ва 

номвожаҳои аслии забони тоҷикӣ ба феҳристи номҳои ҷуғрофӣ дар бахши 

оронимҳо ворид карда шаванд.     
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ЗАМИМА 

Номи кӯҳҳо 

1.  кӯҳи Академияи 

Фанҳо 

39. кӯҳи Қандӣ 77. кӯҳи Сурсақова 

2.  кӯҳи Алай 40. кӯҳи Қарғоб 78. кӯҳи Сӯтон 

3.  кӯҳи Атлас 41. кӯҳи Қаротегин 79. кӯҳи Тагоби Сор 

4.  кӯҳи Ариқтоғ 42. кӯҳи 

Қаромазор 

80. кӯҳи Таги Бароз 

5.  кӯҳи Арча 43. кӯҳи 

Қирқшайтон 

81. кӯҳи Тиргарон 

6.  кӯҳи Боботоғ 44. кӯҳи Қоф 82. кӯҳи Туранглӣ 

7.  кӯҳӣ Бозордаро 45. кӯҳи Лаъл 83. кӯҳи Тераклитов 

8.  кӯҳи Бойсун 46. кӯҳи Луриён 84. кӯҳи Тӯюнтоғ 

9.  кӯҳи Боронсанҷ 47. кӯҳи Мавлак 85. кӯҳи Уштурин 

10.  кӯҳи Валвалак 48. кӯҳи Мағмурут 86. кӯҳи Фазилмон 

11.  кӯҳи Варфк 49. кӯҳи Малик 87. Фалғар 

12.  кӯҳи Вашан 50. кӯҳи Манор 88. кӯҳи Фарзот 

13.  кӯхи Вомар 51. кӯҳи Мевағул 89. кӯҳи Фон 

14.  кӯҳи Ғанчол 52. кӯҳи Муғ 90. Фонтоғ 

15.  куҳи Ғашиён 53. кӯҳи Мунҷг 91. кӯҳи Фарҳоду Ширин 

16.  кӯҳи Ғозималик 54. кӯҳи 

Муфтиканда 

92. кӯҳи Хароб 

17.  кӯҳи Ғонза 55. кӯҳи Намак 93. кӯҳи Хирс 

18.  кӯҳи Ғудиф 56. кӯҳи Пешкӯҳа 94. кӯҳи Ховар 

19.  кӯҳи Дарвоз 57. кӯҳи Нова 95. кӯҳи Хӯҷамӯъмин 

20.  кӯҳи Даҳанакиик 58. кӯҳи Нор 96. кӯҳи Ҳазрати Шоҳи 

Акоша 

21.  кӯҳи дарози 

Хӯҷағозиён 

59. кӯҳи Оқбел 97. кӯҳи Ҳазрати Султон 
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22.  кӯҳи Долқақ 60. кӯҳи Оқкулак 98. кӯҳи Ҳиндукуш 

23.  кӯҳи Дориварз 61. кӯҳи Оқтов 99. кӯҳи Чақадамбулоқ 

24.  кӯҳи Дуздхона 62. кӯҳи 

Олтинтошкан 

100. кӯҳи Чақили Калон 

 

25.  кӯҳи Дукдон 63. кӯҳи Пётри Як 101. кӯҳи Чақмоқия 

26.  кӯҳи Заминзамон 64. кӯҳи Пунвир 102. кӯҳи Чапсой 

27.  кӯҳи Зеротут 65. кӯҳи Пушнават 103. кӯҳи Чилдухтарон 

28.  кӯҳи Зиндон 66. кӯҳи Пушхо 104. кӯҳӣ Чимтарға 

29.  кӯҳи Зойчон 67. Кӯҳи Работ 105. кӯҳи Чолтов 

30.  кӯҳи Зуғара 68. кӯҳи Рангинтоғ 106. кӯҳи Чукишах 

31.  кӯҳи Кавгон 69. кӯҳи Сандуқ 107. Чоркӯҳ 

32.  кӯҳи Кантотич 70. кӯҳи Санги 

Навишта 

108. кӯҳи Ҷилонтоқ 

33.  кӯҳи Ката 

Бачаулдӣ 

71. кӯҳи Санги 

Сафед 

109. кӯҳи Шивар 

34.  кӯҳи Кичкина 

Бачаулдӣ 

72. кӯҳи 

Сарисангҳо 

110. кӯҳи Шоҳон 

35.  кӯҳи Козешак 73. кӯҳи Сарсарак 111. кӯҳи Шоҳдара 

36.  кӯҳи Кончоч 

(Боронсанҷ) 

74. кӯҳи Сафед 112. кӯҳи Эмомаскар 

37.  кӯҳи Кӯксу 75. кӯҳи Симоб 

(Қирқшайтон) 

113. кӯҳи Ямангул 

38.  кӯҳи Қазноқ 76. кӯҳи 

Султонравот 

  

 

Номи дараҳо 

1.  дараи Арг 36. дараи Мазори 

Додарак 

71. дараи Сурхоб 

2.   Айлодара 37. дараи Марг 72. Судараи калг 
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3.  Амондара 38. дараи Мухтор 73.. Судараи хурд 

4.  Арчадара 39. дараи Найзира 74. Сувдара 

5.  дараи Аспон 40. дараи Некон 75. Сурхобдара 

6.  дараи Бачаулдӣ 41. дараи Ниҳон 76. дараи Тагоби Моғиён 

7.  дараи Болооб 42. дараи Марғеб 77. дараи Тагобҳои Рарз 

8.  дараи Боймуш 43. дараи Оби 

Мазор 

78. дараи Тагоби Сар 

9.  дараи Борик  44. дараи Оби 

Тира 

79. дараи Тагоби Ҷифт 

10.  дараи Варзоб 45. Олучадара 80. дараи Талхак 

11.  дараи Газгоҳ 46. дараи Осиёб 81. дараи Туркон 

12.  дараи Гардани 

Ҷавзо 

47. дараи Очуқ 82. Туркмандара 

13.  Гулдара 48. Палангдара 83. дараи Устунг 

14.  дараи Гӯсфандак 49. дараи Паришон 84. дараи Учкадо 

15.  Гӯрдара 50. дараи Пасрӯд 85. Хасдара 

16.  дара Ғалчакуш 51. Пашшадара 86. Хирсдара 

17.  дараи Куруд 52. дараи Пехо 87. Дараи Хоҷакишвар 

18.  Ғувдара 53. дараи Пиндар 88. Хукдара 

19.  Дузахдара 54. дараи Поҳут 89. дараи Хшерт 

20.  дараи Деҳисор 55. дараи 

Пулдорак 

90. дараи Ҳакимию Ғарм 

21.  дараи Дуоба 56. дараи Пули 

Сангин 

91. Ҳасандара 

22.  дараи Заргӯшон 57. дараи Пушти 

шах 

92. дараи Ҳазормеш 

23.  дараи Зиддӣ 58. дараи 

Раҷабфақир 

93. Чилдара 

24.  дараи Калон  57. дараи 94. дараи Чорӣ 
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Ровучилиқ 

25.  дараи Калот 60. дараи Ромит 95. дараи Чӯлбоӣ 

26.  Кашолдара  61. Сангдара 96. дараи Ҷиҷиқрӯд 

27.  дараи Киштӯд 62. дараи 

Саркорон 

97 дараи Шағмон 

(Шиғмон) 

28.  дараи Кӯл 63. дараи 

Саридевол 

98. дараи Шикоргоҳ 

29.  Кӯлобдара 64. дараи Саритоғ 99. дараи Шинг 

30.  дараи Қаратоғ 65. дараи Себак 100. дараи Ширканд 

31.  дараи Қарахон 66. дараи Сиёма 101. дараи Шӯр 

32.  дараи Қаротегин 67. Сиёҳдара 102. Элакдара 

33.  дараи Лойоб 68. Ситамдара 103. дараи Яғноб 

34.  дараи Пасрӯд 69. дараи Сор 104. дараи Ясман 

35.  дараи Поймазор 70. дараи 

Сулаймон 

  

 

Номи таллу теппаҳо 

1.     Аҷинатеппа 16. теппаи Муғак 31. теппаи Шоҳ 

2.  теппаи Бодгул 17. Муғтеппа 32. кӯтали Боғи Мир 

3.  теппаи Бурснова 18. теппаи Мурғак 33. кӯҳтали Дамгирак 

4.  теппаи Говхона 19. теппаи 

Одинаҳоянг 

34. кӯтали Норак 

5.  теппаи Гули Бӯтта 20. Оқтеппа 35. кӯтали Оҳангарон 

6.  теппаи Гулбутта 21. теппаи Рухак 36. кӯҳтали Роҳатӣ 

7.  Гултеппа 22. теппаи 

Самарқандӣ 

37. кӯҳтали Сафедхок 

8.  теппаи Ғозиён 23. теппаи Сиёвуш 38. кӯтакли Сурхакон 

9.  Етитеппа 24. Тоштеппа 39. Сурхкӯтал 

10.  теппаи Ёдгорҷириқ 25. теппаи Тӯпхона 40. кӯтали Чормағзак 
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11.  Зартеппа 26. теппаи Хоки 

Сафед 

41. кӯтали Чормағзи 

кӯрак 

12.  Кӯктеппа 27. Теппаи Хоҷа 

Халил 

42. тали Ғозиён 

13.  теппаи Қарахон 28. Ҳафттеппа 43. тали Сари Мазор 

14.  Қизилтеппа 29. Чоргултеппа 44. тали Хирманҷо 

15.  Мортеппа 30. теппаи 

Чӯпонато 

45. тали Шунг 

 

Номи даштҳо 

1.    дашти Арзанак 15. дашти Кӯлак 29. дашти Олимтой 

2.  дашти Алай 16. Дашти Қазоқ 30. Дашти Сагкушак 

3.  дашти Ангора 17. дашти Қаршӣ 31. Сағирдашт 

4.  дашти Баҳорикор 18. дашти Қизил 32. дашти Сиёҳгилӣ 

5.  дашти Бешкент 19. дашти Қипчоқ 33. дашти Сизорак 

6.  дашти Будана 20. дашти Қозӣ 34. дашти Сӯхта 

7.  дашти Дилврзин 21. дашти Лаванд 35. дашти Сомғор 

8.  дашти Ғашиён 22. Дашти Лоҳур 36. дашти Соярӯ 

9.  дашти Ёвон 23. дашти Малла 37. дашти Туркман 

10.  дашти Ёрӣ 24. дашти Марзо 38. дашти Пашлавон 

11.  дашти Зиёрат 25. дашти Маҳрӯ 39. дашти Пойгаҳҷо 

12.  дашти Кӯл 26. дашти Меш 40. дашти Хоҷабоқирғон 

13.  Дашти Калташӯр 27. дашти Мирзо 41. дашти Ҳазормана 

14.  дашти Корез 28. дашти 

Мирзочӯл 

  

 

Номи ағбаҳо 

1.    ағбаи 

Абдуқаҳҳор 

13. ағбаи Кӯл 25. ағбаи Тахтақарача 
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2.  ағбаи Ангишт 14. Ағбаи Қара 

тобон 

26. ағбаи Хонақо 

3.  ағбаи Анзоб 15. ағбаи Лулхарвӣ 27. ағбаи Чавгонӣ 

4.  ағбаи Арху 16. ағбаи Мура 28. ағбаи Чорёр 

5.  ағбаи Ғориф 17. ағбаи Мустоғ 29. ағбаи Чормағзак 

6.  ағбаи Дарғ-

Хишортоб 

18. ағбаи Мӯрӣ  30. ағбаи Шаршар 

7.  ағбаи Дубурса 19. Ағбаи оқсӯ 31. ағбаи Шаҳристон 

8.  ағбаи Замбар 20. ағбаи Пакшиф 32. ағбаи Шутургардан 

9.  ағбаи Заҳок 21. ағбаи 

Фахробод 

33. ағбаи Язғулом 

10.  ағбаи Заҳхоб 22. ағбаи Хайбар 34. ағбаи Яхрӯд 

11.  ағбаи Кашолях 23. ағбаи Хишир   

12.  ағбаи Ларсой 24. ағбаи Хокӣ   

 

Номи сойҳо 

1.   Амаксой 6. Қуруқсой 11. Чапсой 

2.  сои Калони Ёрӣ 7. Йӯлсой 12. Сойи Ҷизмон 

3.  Консой 8. Ларсой 13. Ширинсой 

4.  Кӯртиксой 9. Оқсой 14. Шӯрсой 

5.  Қарасой 10. Сои Санги 

Сипар 

  

 Номи ҷариҳо 

1.   Кабудҷар 4. ҷарии 

Мердионалӣ 

7. Ҷарқӯрғон 

2.  Лаби Ҷар 5. ҷарии Сагкуш 8. Ҳалқаҷар 

3.  Мавлонҷар 6. ҷарии лаби 

Сурхоб 

  

Номи ғорҳо 
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1.   ғори Амбал 3. ғори Мумиё 5. Сомғор 

2.  ғори Кафтарон 4. Сариғор 6. ғори Хӯҷа Исҳоқ 

Номи баландиҳо 

1.   баландии Бодгул 4. баландии 

даҳани Ғува 

7. баландии марғзор 

2.  баландии Бозорҷо 5. баландии 

Зератут 

8. баландии Пушти 

шаҳид 

3.  баландии Ғармов 6. баландии 

Кавгон 

9. баландии Сангова 

Номи заминҳо 

1.  Заминҳои Нойбоғ 4. замини Хуҷа 7. заминҳои  Яланг 

2.  замини Паралинг 5. замини 

Ҷилпӯша 

  

3.  замини Халаҷанг 6. заминҳои 

Шӯлӣ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


