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АИ ҶТ (шаҳри Душанбе)
ТАҲҚИҚ ВА РАМЗКУШОИИ БАРХЕ АЗ ВОЖАҲОИ ҶУҒРОФИИ
ВАРЗОБ (ДАР АСОСИ МАВОДИ ЗАБОНҲОИ ШАРҚИИ ЭРОНЇ)
Омўзиш ва пажўњиши номвожањои љуѓрофї яке аз масъалањои
муњим дар забоншиносии муосир ба њисоб мераванд, чунки онњо
баѐнгари даврањои гуногуни густариши забон ва фарњанги њар халќу
миллат мебошанд. Ба тањќиќи номњои љуѓрофї соњаи махсуси илмтопомика сарукор дорад, ки ин истилоњ барои баррасии њамаи номњои
љуѓрофї ба кор меравад.
Илми номшиносї методњои махсуси пажўњиш ва роњу воситањои
муайяни худро доранд, ки барои мутахассисони ин соња бисѐр муњим аст.
Масалан, шакли номвожањо, љињати типологии онњо, баромадашон,
маънои онњо, доираи густариши онњо.
Номвожањои љуѓрофї дар раванди даврањои дуру дароз мањфуз
мондаанд, ки барои насли имрўза ва ояндаи мо дар бораи забонњои аз
байнрафта, топографияи ќадимаи ин ѐ он мањал ва минтаќа, сарвати
табиї он, касбу њунарњои ќадима ва тарзи љойгиршавии ањолї ва
мардуми он маълумот медињанд.
Дар асоси маводи номвожањое, ки сарчашмањои асри миѐнагии
араб ва форсу тољик ба мушоњида мерасад, ба чунин натиља расидан
мумкин аст:
Ќисмати асосии номвожањои Мовароуннањр дар асрњои IX-XII
суѓдї, хоразмї ва бохтарї аз давраи то исломї боќї мондаанд, ки
албатта, пажўњишњои мушаххас ва даќиќро талаб мекунад. Маъулум аст,
ки дар он давра коршиносон маводи ин ѐ он муњаќиќро рўнавис карда,
сарчашмаи онро нишон намедоданд. Бинобар њамин, маводи асрњои IXXII аз диди нав таљдиди назар мехоњанд. Байни забонњои суѓдї ватољикї
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вожањое мављуд аст, ки аз љињати овозї муштарак буда, аз суѓдї ба
тољикї ва ѐ аз тољикї ба суѓдї иќтибос гардидаанд, муайян кардан
душвор аст. Шояд чунин навъи номвожањо захираи луѓавии ин забонњо
бошад.
Иллати дигар ин душвории алифбои арабї мебошад, чунки
садонокњои кутоњ дар калимањо навишта намешаванд. Инчунин баъзе
њарфњое њаст, ки ба кадом овоз тааллуќ доштани онњо аз рўи
нуќтањояшон (дар боло ва ѐ поѐн, як нуќта ѐ ду-се нуќта) фањмида
мешавад. Аз ин љињат, эњтимол дар ваќти чанд дафъа рўнавис кардан хоњ
нохоњ гузоштани нуќтањо ѐ фаромўш мешавад ва ѐ љойашро дигар
мекунанд. Сабаби асосии нофањмо шудани бархе аз номвожањои
љуѓрофии то давраи исломї њам шояд дар њамин бошад, ки бисѐре аз
номвожањо дар шакли ѓалату нодуруст навишта шудаанд.
Њудуди

асосии

густариши

забони

суѓдї

дар

ќадим-водии

Зарафшон, Ќашќадарѐ, Уструшана ва ќисми Фарѓонаву Чоч (Тошканди
њозира) будаанд. Аз маълумотњои таърихї маълум аст, ки дар аввалњои
эраи мо забони суѓдї ба Шарќ, яъне аз Суѓд ба Панљрўд ва водињои
Туркманистони Чин роњ ѐфта буд. Аз ин рў, суѓдиѐн дар он љо
ќофилањои бозоргоние бо номи «Роњи бузурги Абрешим» таъсис дода
буданд. Ин роњ ќисми шарќии бањри Миѐназаминро бо Чин пайваст
мекард. Дар асрњои IV-X дар ин гуна њудуди бузург густариш ѐфтани
забони суѓдї ба пайдоиши гўйиши зиѐди он мусоидат кард. Яке аз
муњимтарин ва асосии забони суѓдї ин гўйиши Самарќанд буд. Ин
гўйиш ба забони хаттии суѓдї асос ѐфта, дар муддати чанд садсола
забони асосии адабиѐт, илм, дин, санъат ва савдои љањонї дар Осиѐи
Миѐна ва Марказї гардиааст.
Дар давраи ташаккул ѐфтани забони тољикї дар асрњои IX-X
бештари ањолии шањрњои Осиѐи Миѐна ба забони тољикї гузашта,
Самарќанду Бухоро маркази муњимтарин рушду инкишофи хат ва
адабиѐт гардида буданд. Бо вуљуди ин забони суѓдї дар бештари дењањои
гирду атрофи Самарќанду Бухоро ва кўњистонњо боќї монда, онро ба
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пуррагї мањв карда натавонистанд. Масалан, тибќи ахбори географи
араб ал-Муќаддасї, њанўз дар асри

X дар дењањои Бухоро бо забони

суѓдї гуфтугў мегардаанд.
Дар мавзеъњои кўњии болооби Зарафшон забони суѓдї тахминан то
асрњои XII- XIV мањфуз монда будааст.
Раванди танг карда баровардани забони суѓдї асрњои дароз боќї
монда, пурра амалї нашудва мисоли равшани он забони яѓнобии муосир
мебошад.
Њамчунин

номвожањои

(топонимяњои)

суѓдї

дар

мавзеъњои

болооби Зарафшон ва Варзоб то њол мањфуз мондаанд, ки бархе аз
онњоро мавриди тањлил ва пажўњиш ќарор медињем. Бисѐр номвожањои
љуѓрофии водии Зарафшон, Варзобу Ромит ќадимї, ба вижа суѓдї буда,
то њол асолати бунѐдии худро нигоњ доштаанд, ки маънои онњоро
тавассути забони яѓнобї метавон пайдо ва муайян кард.
Дар ин маќола чанд номвожаи љуѓрофии ноњияи Варзоб тањлил ва
тањќиќ мешаванд, ки аз нуќтаи назари овозї ва хусусиятњои вожасозї
топонимњои суѓдї мебошанд. Аз љумла худи номвожаи Варзоб бунѐди
куњан дошта, аз љињати сохт мураккаб мебошад, ки аз ду љузъи
мустаќилмаънои суѓдї таркиб ѐфтааст. Љузъи аввал warz буда, дар
забони суѓдї ба ду маъно ба кор мерафтааст: 1) баландї, боло; 2)
муъљиза, афсун, сењр.
Дар матнњои суѓдї дар шакли w’rz’p[warz-āp]омадааст, ки
«варзидани об аз боло (баландї) ба поѐн» мебошад. Вожаи warz«боло, аз
боло,

баландӣ»

буда,

бидуни

тағйирот

дар

забони

тоҷикӣистифодамешавад. Ҷузъидуюмиинномвожаāp бошад, айнан дар
ҳамин шакл дар забони яғнобӣмаҳфузмондааст. Аммо дар забони
тоҷикӣинкалимабатағйиротифонетикӣ
ҳамсадоиҷарангдор

ва

талаффуз

лабулабии

«p»

мешавад,

яъне

(n)

бо

ҳамсадоибеҷарангилабулабииb (б) табдил ѐфта, ба гунаи āb (об) маъмул
гаштааст.
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Вожаи

«об»,

ки

дар

бисѐре

аз

номвожаҳоиҷуғрофиикишварамонбамушоҳидамерасад,
бунѐдиқадимадорадвадарбаъзезабонҳоиэронӣба
тағйиротифонетикӣвадарбархеазонҳобетағйирот

истифода

мешавад.

Масалан, дар забонҳоиқадимаидавраиаввал, даравестоӣбасуратиap-,āp
ва форсии бостон низ дар ҳамин шакл ap-,āp ба кор мерафтааст. Дар
давраи дуюм, яъне давраи миѐна дар форсии миѐна шакли āpбоқӣ монд,
вале дар форсии миѐнаи турфонӣовозилабулабии«p» ба овози дулабии
«б» таҳаввулѐфтааст: форсиимиѐнаитурфонӣ҆p,’’p [āb]; портӣp,’’p [āb];
суғдӣ’’p [āp];, кидарзабонияғнобӣиншаклмаҳфузмондааст[11, 3].
Маънои дигари warz, ки дар матнҳоисуғдӣбамушоҳидамерасад,
ин«муъҷиза,

афсун,

сеҳр»аст.

ЧунончӣдарФарҳангисуғдӣайнандарҳаминшаклwrz
[warz]вамаъноомадааст[9,

10194],

киинхусусиятнизбадараиВарзобмувофиқатмекунад.

Дар

ҳақиқатдараиВарзобдороидарачаҳоизебовусеҳрнокбуда,
дороичашмавурӯдчаҳоимуъҷизаноквашифобахш,
мислиобигармушифобахшиХоҷаОбигарм,

обимаъданииХоҷаиСангхок,

обизулолушаффофидарѐчаи

Сиѐма,

ҳамчунингиѐҳурастаниҳоишифобахшваконҳои
зеризаминӣмебошад.

Азинҷиҳат,

гуфтан

маъдани
мумкин

аст,

ки

хусусиятҳоифизикӣҷуғрофиидараиВарзобвадарѐионбахудиинномвожавамаъноҳоионпуррам
увофиқатмекунад.
Аз

мутолиаи

матнҳоисуғдӣмаълуммегардад,

кибовожаиwarzкалимаҳоимураккаби

зиѐде,

ҷузазwarz-

ба

ābнизмавҷудбуда, боқолабимахсусивожасозиизабонисуғдӣсохташудаанд.
Вожаиwarzҳамдарҷузъиавваликалимаҳоимураккабваҳамдарҷузъидуюмо
мада,

силсилавожаҳоеробавуҷуд

овардааст,

ки

барои

тақвиятиандешаҳоихудметавон ҳамчуннамунабархеазонҳоронишондод:
4

warzkr̓k [warz-karē]«муъҷизагар, шигифтовар»[9,10195]; warzkry’ [warzkaryā]

«эъҷоз,

афсунгарӣ»

[9,10196];wrzkrz

[warz-karz,

warz-karč]—

wrzwnkrč, kržwrz«эъљоз, шигифтї» [9,10197];wrzwnkrč [warzūn-karūč]
«афсунгар»[9,10200]; kržwrz [karž-warz]«муъҷиза»[9,4899] ва монанди
инҳо.

Азинҷомаълуммешавад,

киwarzдарзабонисуғдӣвожаимаълумвапурмаҳсулбуда,
дарсохтаникалимаҳоимураккабнақшимуҳимдоштааствамаъноионҳобаму
ъҷизаҳоитабиат,

касбукоралоқамандкардашудаанд.

Инмаъноҳобатабиатисеҳрангезу

дилфиреби

Варзоб

бе

чуну

чаро

пайвасти ногусастанӣдорад.
Ҳаминфактудалелҳошаҳодатмедиҳанд,
кигустаришваѐпаҳншавиизабонисуғдӣдаргузаштадоманифарохдоштааст.
Чунончӣ, байнидеҳаҳоиВарзобномҳоиғайритоҷикӣбамушоҳидамерасанд,
кибаромади

онҳобазабонҳоишарқииэронӣ,

бавижабасуғдӣ-

яғнобӣмарбутанд: Беғар, Пуғус / Пуғуз, Зоғар, Ғусғарф, Пичандар, Гароб
(шаклитаҳаввулѐфтаазҒароп: ғар«кӯҳ», оп«об») вағайраҳо.
Беғар.

Ин

номвожаи

ҷуғрофӣмутааллиқбаякеаздеҳаҳоиноҳияиВарзоб аст, ки он аз тарафи
рости

дарѐи

аздуҷузъbe

Варзоб
ва

γar

ҷойгиршудааст.
таркиб

Инномазрӯйисохтсохтабуда,

ѐфтааст.

ҷузъидуюмрешаикалимабуда,

Вожаи

γar,

яъне

маънои«кӯҳ»-родорад,

кидарматнҳоисуғдӣдарҳаминшаклумаъноомадааст: γr [γar] аз форсии
бостон gari[9, 4168; 3,419].

Вожаиγarдарзабонияғнобиимуосир дар

ҳаминшаклмаҳфузмонда, танҳобамаънои«кӯҳ»маълумаст.
Вожаи γarдар забонњои ќадимаи эронї, аз љумла авестої ба сурати
gairi, хутанї-сакої ба гунаи ggari ва афѓонї (манзур пашту)γar[1, 256] ба
маънои «кўњ» ба кор мерафта ва меравад, ки сарчашмаи калимаи гора-и
русї низ аз ин љо маншаъ гирифтааст. Масалан, дар ЉИА кўње бо номи
Спинѓар мављуд аст, ки маънои «кўњи мармарин, кўњи дорои мармари
сафед» [4, 95].
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Љузъи аввал be -префекс мебошад, ки дар аввали исмњо омада, ба
онњо шаклу маънои сифатї ва инкорї медињад. Ин хусусиятњои
грамматикии пешванди be буда, дар номвожаи љуѓрофии Beγar низ
њамин вазифаро ба љо овардааст. Дар маљмўъ номвожаи Beγar дорои
маънои «бе кўњ; мавзеест, ки кўњ надорад» мебошад. Дар њаќиќат мавзеи
ҷуғрофии дења ба номаш сад дар сад аз љињати љойгиршавї мувофиќат
мекунад. Дења дар баѓали теппа ва теппачањои бекўњ ќарор дорад.
Албатта, баъзе шахсони аз таърихи илми забоншиносї бехабар ва
ноогоњ ба ин номвожаи љуѓрофї этимологияи эњтимолї (ѓайриилмї)
дода, мардум ва ањли илмро ба гумроњї њидоят мекунанд, ки ин амр
амри судманд нест.
Ѓусѓарф. Ин номвожа низ яке аз дењањои ноњияи Варзоб мебошад.
Вожаи γusγarf аз нигоњи сохт мураккаб буда, он аз ду љузъи
мустаќилмаъно γus/γuzва γarf таркиб ѐфтааст. Њарду љузъи номвожаи
мавриди андеша бунѐди куњан (ќадима) доранд ва дар баъзе номњои
љуѓрофї (топоним ва микротопонимњо) маќоми худро то имрўз нигоњ
доштаанд. Бесабаб намегўянд, ки: «Шањрњо хароб гардиданд, давлатњо
барњам хўрданд, забонњо ва худи халќњо аз байн рафтанд, аммо номњо
боќї монданд…» [6, 5].
Номвожаи љуѓрофии Ѓусѓарф њам аз он номњоест, ки таърихи
чандинњазорсола дорад ва дар шакли ќадимаи худ мањфуз мондааст. Бо
сабаби умри тӯлонии чандҳазорсола доштанаш маънои онро мардум аз
ѐдҳо фаромӯш кардаанд.Бо вуљуди ин, вожањои γus ва γarf дар матнњои
суѓдї ба кор рафтаанд, ки метавон маънояшонро дарѐфт. Чунончи агар
маънои γus, ки шакли дигари он γuz аст, «чормаѓз» бошад, γarf маънои
«бисѐр, зиѐд»-ро дорад. Дар «Фарњанги суѓдї» вожаи γarf айнан, бидуни
таѓйирот дар њамин шакл ва маъно омадааст, ки дар бештари матнњои
суѓдї ба мушоњида мерасад:γrβ [γarf]эронии шарќї <* γa(r)-fu<* γarfu<*
γaruwu<*faruwam<ф.б.paruvam[9,4204].

Масалан,

шоњиде

барои

вожаиγarfаз достони суѓдии «Рустам»:γarfpiδtǝtikāstanvažand-skun.-«Бисѐр
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филњо ва хукњо љамъ мешаванд». Ё ин ки γarfāp «бисѐр об, оби бисѐр»;
γarfraxšǝnyāk «бисѐр равшанї, равшании зиѐд» ва ѓ.
Ба њамин минвол, номвожаи љуѓрофии Ѓусѓарфро метавон чунин
маънї кард: «чормаѓззор, љое, ки чормаѓзи фаровон (бисѐр) дорад».
Њамчунин вожаи γuz ѐ γusба ѓайр аз забони суѓдї дар бархе аз
забонњои форсии миѐна, бо тафовутњои фонетикї аз љумла форсии миѐна
ба сурати gōz ва хоразмї ба гунаи γuz ба кор мерафтааст. Вожаи мавриди
андеша на танњо дар забонњои ќадимаи аз байнрафта ѐ ба истилоњи
дигар мурда, дар баъзе забонњои шарќии эронї низ то њол мањфуз
мондааст, ки байни онњо танњо фарќиятњои фонетикї мављуд аст.
Масалан, дар забонњои шуѓнонї γuz, язѓуломїγǝz, сариќулї γƹwzва дар
забони пашту дар се шакл γūz, ūγz, γwoz мустаъмал мебошад. Ин вожа
дар бархе аз гўйишњои форсии Эрон низ маъмул аст. Чунончи, дар
гўйиши мозандаронї дар шаклҳои aγuz, āγūz тањаввул ѐфтааст. Аз ин љо
маълум мегардад, ки вожаи γuz шакли бунѐдии худро бидуни таѓйирот
дар забонњои шуѓнонї ва паштунигоњ доштааст, ки ба љузъи
топоформантњои Яккачузѓуз, Пуѓуз/Пуѓус, Ѓузѓарф/Ғусѓарф-и дењањои
Варзоб пурра мувофиќат мекунад. Топоформанти γuz ѐ γus метавонад
њам дар љузъи аввал ва њам дар љузъи дуюми номвожањои љуѓрофї
пайваст гардида, макони фаровон будани чормаѓзро ифода намояд.
Дар мавриди табдили овози (њамссадои) д (г) ба њамсадоиγ(ѓ), ки
чормаѓз дар забони форсии миѐна дар шакли gōz ба кор рафта, дар
забонњои шарќии эронї ба сурати γuz тањаввул ѐфтааст. Сабаб дар он
аст, ки байни забонњои ѓарбї ва шарќии эронї баъзе хусусиятњои
фарќкунандаи фонетикї ва луѓавї ба мушоњида мерасад. Яъне овози
*g(г)-и эронии бостон дар оѓози (аввали вожањо) дар бештари забонњои
шарќии эронї ба овози γ (ѓ) ва ž (ж) тањаввул ѐфта, дар забонњои ѓарбї
боќї мондааст, ки ин калима низ аз ин вижагї истисно нест. Чун забони
форсии миѐна мутааллиќ ба гурўњи ѓарбии забонњои эронї аст, аз ин
љињат овози g(г) боќї монда, дар забонњои шарќии эронї, дар мисоли
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суѓдї, хоразмии давраи миѐна ва шуѓнонї, язѓуломї, сариќулї, пашту ба
овози γ (ѓ) табдил ѐфтааст, ки ин хусусият дар бархе аз номвожањои
љуѓрофї нигоњ дошта шудааст.
Дар масъалаи топонимњо Р.Додихудоев таваљљуњи махсус зоњир
намуда, андешаи худро чунин баѐн кардааст, ки мањз ба номњои ќадимаи
мавриди пажўњиш алоќаманд мебошад: «Номњои љуѓрофї њамчун љузъи
устувору камтаѓйирпазири воњидњои забонии минтаќањои гуногун
нисбат ба забони зинда дар худ марњалањои гуногуни рушду инкишофи
забонњои бостониро таљассум менамоянд [2, 3].
Пуѓус. Номвожаи puγus, ки шакли дигари он дар талаффузи мардум
puγuz мебошад, вожаи ќадимаи суѓдї буда, аз љињати сохт сохта аст ва аз
пешванди pu ва калимаи γus // γuz таркиб ѐфтааст. Пешванди pu њамчун
префикс дар матнњои суѓдї ба кор рафта, имрўз њам дар забони яѓнобї
истифода мешавад, ки М.С.Андреев ва Е.М.Пещерева дар ќисмати
луѓатномаи китоби худ, ин префиксро чунин тавзењ додаанд: pй
(тен.говор) без (предлог с прям. п. употр. редко; согд. ’pw, pw, хорезм. ра):
pй asppiraxtax.-«Он остался без лошади» [1, 309].
Дар Фарњанги забони суѓдї pй ба ду маъно омадааст, ки яке
префикс ва маънои дигар бисѐр, зиѐд мебошад:
pw 1 [pй]—pww * pref. adv. of. negation.-pw«бидуни, бе» [9, 8132, 1363];
pw 2 [pй] * ира «бештар ба илова» [9, 8133] омадааст, ки ба
номвожаиpuγus // puγuzмаънои дуюм мансуб мебошад. Њамчунин вожаи
суѓдииpuшакли ихтисоршудаи офтобрў ва γus // γuz , ки маънои
«чормаѓз»-ро дорад, дар маљмуъ мафњуми пурраиpuγus // z «чормаѓззор,
серчормаѓз; чормаѓззоре, ки дар офтобрў ќарор дорад, чормаѓззори
офтобрў», яъне мавзеи чормаѓззори тарафи офтобрў мебошад.
Ѓажне/и. Ин номвожаи љуѓрофї њам марбут ба яке аз дењањои
ноњияи Варзоб мебошад. Вожаи номбурда аз љињати баромад суѓдї буда,
аз рўйи сохт сода аст. Дар давраи аввал ва дуюм номвожаи мавриди
тањќиќ дар матнњои суѓдї ба гунањои γž, γ̓ž [γanž]ба мушоњида мерасад.
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љойивазшавии овозњо вожаи γanže ба сурати γažneтањаввул ѐфтаст, ки ин
ба шакли талаффузи тољикї мувофиќ кунонида шудааст. Њамин тавр,
маънои номвожаи љуѓрофии Ѓажне «макони ганљдор, мавзеи пурганљ,
хазина, ганљина, ганљхона, ганљурхона» мебошад.Дар њаќиќат ин дења
дар даврањои гузашта (ќадим) дорои чунин хусусиятњо будааст. Яъне дар
замонњои ќадим мардуме, ки дар канори соњили дарѐи Варзоб сукунат
мекарданд, аз рўдхоначаи Ѓажне регмайдањои соњилро полида зар
мегирифтаанд. Аз ин љињат, пайдоиши ин номвожа шояд аз он давра
сарчашма гирифта бошад, ки то ба имрўз байни мардуми ин диѐр
маъруфият дорад ва шакли бунѐдии худро нигоњ доштааст.
Хулоса, як ќисми муњим ва куњани номвожањои љуѓрофии Варзобро
топонимњои шарќиэронї (субстратї) ташкил медињанд, ки теъдоди ин
навъи номњо зиѐданд. Ба чунин бахши топоним ва микротопонимњо,
номњоеро дохил кардан мумкин аст, ки маънои онњоро танњо дар асоси
маводи забонњои шарќї эронї, бавижа суѓдї, яѓнобї ва гурўњи забонњои
помирї муайян ва шарњу эзоњ додан имконпазир мегардад.
Њамин тавр, бархе аз номвожањои љуѓрофии Варзоб аз љињати
сохтор, этимология, семантика ва ташаккулу тањаввули даврањои забон
бисѐр муњиму љолиб буда, пажўњиши онњо ањамияти амалї ва назариявї
дорад. Яке аз хусусиятњои номвожањои љуѓрофии Варзоб дар он
мебошад, ки онњо бо топонимњои водии Зарафшон, махсусан ноњияњои
Панљикант, Айнї, Мастчоњ ва Яѓноб, инчунин Ромит, Рашт ва Вилояти
Кўњистони Бадахшон умумият доранд.
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Аннотатсия
ТањќиќварамзкушоиибархеазномвожањоиљуѓрофииВарзоб
СайфиддинМирзоев
Омўзишватањќиќитопонимњоякеазмасъалањоимуњимбуда,
онњобаѐнгаридаврањоигуногунигустаришизабонмебошанд.
Бештариномвожањоиљуѓрофїдарравандидаврањоидурудароз,
махсусандарминтаќањоикўњистонњифзгардидаанд,
кибароинаслиимрўзаваояндаимодарбораизабонњоиазбайнрафтаамонмаъ
лумотмедињанд.
ДаринмаќолачандномвожаиљуѓрофиидењањоиноњияиВарзобмаврид
итањлилвапажўњишќарордодашудааст,
киазнуќтаиназариовозївахусусиятњоикалимасозїмутааллиќбазабонисуѓ
дїмебошанд.
ЯкќисмимуњимвакуњанитопонимњоиВарзоброномњоишарќиэронї
(субстратї)
ташкилмедињанд.
Баинќисматитопонимњономидењањоеродохилкарданмумкинаст,
кимаъноионњоротанњодарасосимаводизабонњоишарќїэронї,
10

махсусаняѓнобївагурўњизабонњоипомирїмуайянвашарњуэзоњдоданимко
нпазирмегардад.
ЯкеазхусусиятњоимуњимваасосиибаъзеномвожањоиљуѓрофииВарзоб
даронаст,
кионњобештарботопонимњоиводииЗарафшон,
махсусанболообион,
Яѓноб,
инчунинРомит,
РаштваВилоятиМухториКўњистониБадахшонумумиятдоранд.
Калидвожањо:номњоиљуѓрофї (топонимика), забонисуѓдї, тољикї,
яѓнобї, калимасозї, Варзоб, Беѓар, Ѓусѓарф/Ѓузѓарф, Пуѓуз // Пуѓус,
Ѓажне, забонњоишарќїэронї, забонњоипомирї.

Аннотация
Исследованиее и расшифровка некоторых географических
топонимических названий Варзоба.
Исследованиее и расшифровка является одним из актуальных
вопросов науки, потому, что они дают информацию о языке в различных
периодах его развитии. Большинство топонимы в течение долгого
периода сохраняются в горных местностях. Они дают молодым и
бедующим поколениям сведения обисчезающих языков, которые по
фонетическим и семантическим особенностям восходят к Согдийскому
языку.
Одну часть данной топонимики составляют топонимы, которые
относиться к восточно-иранским языкам и субстратом. К данной группе
можно отнести название некоторых селений, значения и происхождения
исключительно можно установить только на материале восточноиранских языков, в частности согдийского, ягнобского и памирских
языков.
Одна изотличительная черта и особенности топонимики Варзоба
является то, что они больше имеют общее происхождения с топонимами
Зарафшана, верховья Ягноба, а также с Ромитом, Раштом и ВМБК.
Ключевые слова:Топонимы, топонимика, согдийский язык, таджикский,
ягнобский, словосочетание, Варзоб, Бегам, Ғусгарф, Ғузгарф, Пугуз //
Пугус, Гажне, восточно-иранские языки, памирские языки.
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Abstract
Research and decoding of some of the place names in the geography of
Varzob
Learning and researching toponyms are one of the most important issues,
they define the various stages within the development of a language. Most
geographical place names are from a period long ago, especially in mountain
regions they had been preserved, for the present and future generations, we
continue to provide information to keep the languages from disappearing.
In this article, decisions in the process of analysis are shown to have been
made for several geographical place names of the villages of Varzob district,
from the point of view of the voice and the features of construction of words
from the Sogdian language.
One of the important pieces of the toponomy of the Varzob is that it is
organized in relation to the substrate of the Eastern Iranian languages. Within
the sections of the toponomy the name of the villages can be included, which
means only in the basis of the Iranian language, especially of the Yaghnobi
and the group of known Pamir languages is the toponomy defined and
commented on.
One of the key and important features of the geographical place names of
Varzob is the fact that they are more synonymous with the toponomy of the
Zaravshan valley, especially at the end of the valley, they are in common with
Yaghnob, as well as Romit, Rasht and the Murgab Region GornoBadakhshan Autonomous Region.
Keywords: geographical names, toponyms, Sogdian language, Tajik,
Yaghnobi, word construction, Varzob, Begar, Ghusgharf /Ghuzgharf,
Pughuz/Pughus, Gadzne, languages of Eastern Iranian, Pamir languages.
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