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МУЛОҲИЗАЕ ЧАНД БА НОМИ ЯК ДЕҲАИ НУРАТО 

  

Ҳикмат Султонович Ҳикматов  

устоди кафедраи адабиѐтшиносии ӯзбеки Донишкадаи  

давлатии педагогии Чирчиқи вилояти Тошканд 

 

АННОТАТСИЯ 

Сухане чанд доир ба номи деҳае,ки дар шафати қаторкӯҳҳои ноҳияи 

Нуратои вилояти Навоӣ ҷойгир шудааст. Ва аслан ин ном бояд ба номи 

қадимиаш баргардонда шавад. Ин иқдоми аввалинест, ки тибқи ташаббусҳои 

“Ба номи аввалаашон баргардондани номҳои қадимаи мавқеъу маҳалҳо”-и 

Ӯзбекистони навин аст. 

Калимаҳои такягоҳӣ: Нурато, Касканда, канд, кент, суғдӣ, зиѐрат, 

қадимӣ, Эҷ, палағда, бунгоҳ, Қӯруқ. 

 

A FEW THOUGHTS IN THE NAME OF A NURATO VILLAGE 

 

ABSTRACT 

A few words about the name of the village, which is located near the ridges of 

Nurata district of Navoi region. In fact, the name should be returned to its original 

name. This is the first initiative of the new Uzbekistan in accordance with the 

initiative “Restoring the ancient names of places and places to their original names”. 

Keywords: Nurato, Kaskanda, kand, kent, Sogdian, pilgrimage, ancient, Ej, 

palagda, bungoh, Kuruk. 

 

МУҚАДДИМА 

Ноҳияи кӯҳистонии Нуратои вилояти Навоӣ яке аз манзилҳои қадимии 

кишварамон ба ҳисоб меравад. Имрӯзҳо бо табиати дилангезу ҳавои софи 

беғубораш, бо қадамҷойи азизони барӯмандаш ба яке аз марказҳои 

сайѐҳӣтабдил ѐфтааст. Аз ҳар гӯшаву канори мамлакатамон одамони зиѐде бо 

мақсади тамошо кардан ба онҷо мераванд. Қабри ҳазрати Абулҳасани Нурӣ ва 

духтарашон Гулбибиро зиѐрат карда, аз оби давобахшаш нӯши ҷон мекунанд. 

Ана дар ҳамин сарманзил деҳаяки хурдаке бо номҳои зиѐди Сои хурд, 

Эҷи хурд, Кичиксой, Кичкинасой, Кичик-эҷ ҳаст, ки аз маркази ноҳия дар 

масофаи тахминан сад километри тарафи шарқӣ ҷойгир мебошад. Мардуми 
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гирду атроф ин деҳаро бо ҳар кадоми номҳое, ки дар боло зикр кардем, ба забон 

мегиранд. Ҳарчанд деҳа хеле хурди назарногир аст, вале гумон меравад, ки 

таърихи хеле қадима дорад. Деҳаро аз ҷониби шимол дар масофаи қариб бисту 

панҷ километр Айдаркӯл, аз тарафи шарқ дар масофаи чор километр деҳаи Эҷ, 

аз тарафи ғарб дар масофаи ҳабдаҳ-ҳаждаҳ километр маркази ширкати 

хоҷагииНурато - Темирқовуқ ва аз ҷонибиҷануб бошад, давоми қаторкӯҳҳои 

Нурато иҳота кардааст. Зиѐда аз сад хоҷагӣ вашашсад нафар аҳолӣ дорад. Як 

мактаб дорад, ки бунгоҳи онро дар соли 1969 гузоштаанд. Мардуми он асосан 

бо боғдориву чорвопарварӣ машғуланд. 

Мардуми ин деҳа муқимианд. Дар вақти фарорасии баҳорон ба тарафи 

ҷануби деҳа, ки миѐни кӯҳҳои пасту баланд то масофаи дувоздаҳ километр тӯл 

мекашад, мардум кӯч баста, муваққатан зиндагонии худро дар боғоташон 

мегузаронанд. Ду тарафи роҳ пур-пури новаю новачаҳост, ки ҳар кадом ба худ 

номи ҷудогонаро соҳиб аст. Чандин кӯҳҳову шахзор, пуштаю дара, 

қабристонҳои кӯҳнаву бараҳна, чордеворҳои вайрону валангшуда, харсангҳои 

намуди афсонавидошта дорад. Ва айни дуродуре, ки мардуми деҳ то он ҷо кӯч 

мебанданд, Зиҳнокменоманд. Ин мавзе дар ҷое ҷойгир аст, ки дар шафати он 

ҳафт қуллаи баланди қаторкӯҳҳои Нурато қад афрохтаанд. Баъзеҳо онро баҳафт 

пир нисбат медиҳанд, ва ин то чӣ андоза асоси илмӣ дорад, ягон чиз гуфтанӣ 

нестем, зеро ҳақиқати он вазифаи таърихнигорон аст. Айнан дар худи ҳамин ҷо 

қабристони калоне вуҷуд дорад, ки бақадима будани он шаҳодат медиҳад.  

 

ТАҲЛИЛИ АДАБИЁТ ВА МЕТОДОЛОГИЯ 

Дар ин бора фақат як манбаъ ба мо дастрас шуд, ки Ӯзбекбой Раҳмон дар 

китоби худ «Розҳои таърих»(ш. Навоӣ, нашриѐти ба номи А.Навоӣ, с. 2016. саҳ. 

89) менигорад: «Баъзе санги рӯи қабрҳо боқӣ мондаанд, ки ба ибтидои асри ХХ 

тааллуқ доранд». Чордевор ва боғҳои валанги қадима дорад. Дар гирду 

атрофаш нова ва новачаҳои хурду калон аз қабили Харрак, Тути чилла(дар 

забони аҳолии маҳалӣ «туди чила» мегӯянд), Офатқӯрғон, Чормағзак ва ғайраҳо 

ҷойгиранд. 

Аҷдодони онҳо кай ва аз куҷо омадаанд, то ҳозир ягон далели мушаххас 

вуҷуд надорад. Вале чи хеле ки мегӯянд, забон оинаи миллат аст, бинобар ин аз 

истифода шудани калимаю таркибҳои хоси забони суғдӣ аз тарзи гӯйиш ва 

ифодаи суханони онҳо, аз лаҳҷа ва шеваи ҷории бошандагони маҳал зуд пайхас 

намудан мумкин аст, ки гузаштаи онҳо ба таърихи дуродур рафта мерасад. Дар 
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ин хусус Юнуси Имомназар дар китоби худ «Деҳаи зархез» (ш. Тошканд, 

нашриѐти «Тӯрон замин зиѐ» с. 2016, саҳ. 8) хеле хуб менигорад: 

«…маскуншавии аҳолии бошишгоҳҳои мазкур дар солҳои бистуми асри 

чаҳоруми пеш аз мелод (муқаддаман аз соли 327 пеш аз мелод), аз ҳисоби 

ҷанговарони парокандашудаи нирӯҳои низомии сипаҳсолори суғдии Спитамен, 

ки пас аз шикаст хӯрдан аз лашкари хунхӯри Искандари Мақдунӣ дар ҳаволии 

Мароқанд ба самти шимол, ҷониби саҳро ақибнишинӣ ва фирор кардаанд, оғоз 

шудааст». Дарҳақиқат, истифода шудани калимаҳои кӯҳнашуда, вожа ва 

ифодаҳои суғдӣ, аз қабили додӣ, додар, додо, до, палағда, долон, эсеғда, ғов, 

сарғом, меғ, довуча, хапак, ужбидан, пушак ва ғайра, ки қариб дар бисѐр 

маҳалҳои тоҷикнишин камистеъмоланд, гувоҳӣ медиҳанд, ки аҷдоди онон ба 

қавмҳои суғдӣ рафта мерасад. Аз таърих аѐн аст, ки ин қавмҳо ҳанӯз дар асрҳои 

пеш аз мелодӣ умр ба сар бурдаанд. 

 

МУҲОКИМА 

Ин ҷо камина риштаи суханро ба дигар тараф кашиданӣ ҳастам, ки мурод 

аз набиштаҳо ҳам ҳамин чиз аст. Чи хеле, ки дар аввал баѐн намудам, деҳа ғайр 

аз номҳои дар боло зикршуда боз номҳое дорад, ки то гузаштаи наздик ба забон 

мегирифтаанд. Номи қадимаи ин деҳаи кӯчак Касканд, Касканда, Кескан, 

Каскан, Каскансой, Кескансой ва як замон Қӯруқ ҳам будааст. Ин ҷо ба мавкеъ 

аст, як нуқтаро хотиррасон намоям. Чанде пеш дастхати китоби чопнашудаи 

марҳум, номзадиулуми филологӣ Назруллоҳ Расулзода бо номи «Лоҷуварде 

чанд андар дили харсанг» ба дастам расид, ки дар радифи номҳои болоӣ 

Касганда ҳам дохил буд. Ин то чи андоза дуруст ѐ нодуруст аст, чизе гуфтан 

нашояд. Чун гӯянда дар қатор нест, муҳокимаи гуфтаи у норавост. Ҳамин қадар 

кифоят аст, ки дар харитаиҷуғрофии Ӯзбекистонин мавзеъ бо номи Кескен 

ворид шудааст.  

Ин ҷо ба истилоҳи Касканд таваққуф менамоем. Ин калимаи мураккаб аз 

ду реша иборат аст, решаи якум, кас ва решаи дуюм канд, ки шояд шакли 

вайроншудаи кент мебошад, ки дар ибтидо ба маънии ҷойу макон ва манзилу 

маҳал ва ғайраҳо истифода шудааст. Дар ин радиф бисѐр маҳалҳое дар 

сарзамини мо ҳоли ҳозир ҳам вуҷуд дорад, аз қабили Тошкент,Заркент,Пискент, 

Вобкент,Пойкент каме қаблтар Смаракент (яке аз номҳои қадимаи Самарқанд) 

ва ғайраҳо. Ва ба ҳеҷ кас пӯшида нест, ки имрӯзҳо аксарият тоҷикон вақти ба 

забон гирифтани номҳои мазкур, баъзан ба ҷои Тошкент - Тошканд, ба ҷои 
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Заркент – Зарканд, ба ҷои Пискент – Писканд, ба ҷои Вобкент – Вобканд, ба 

ҷои Пойкент - Пойкандро истифода менамоянд. Пас худ аз худ маълум 

мешавад, киКасканд номи қадимист, «кас» ифодакунуандаи шахс, яъне одам ва 

«канд» маънои ҷойу макон, манзилу гузар аст.Ва ин мардум дар гузаштаи 

наздик аз ҳеҷ куҷо ба ин ҷо наомадаанд, балки дар гузаштаи дур муқимӣ 

зистаанд. Ва он ҳама номҳо, ки дар радифи Касканд, аз қабили Кескен, 

Касканда, Касганда, Каскан, Каскансой, Кескенсой меомаданд, шакли 

вайроншудаи Касканд мебошанд. Дар худи ҳамин ҷо, танҳо ба яке аз шаклҳои 

вайроншудаи номҳои болоӣ рӯшанӣ меандозем. Фаразан, Касканда.  

 

НАТИҶАҲО 

Ҳоли ҳозир ҳам дар забони гуфтугӯии бошандагони ин деҳа пасванди –а 

дар аксар калимаҳо истифода мегардад ва вазифаи пасванди «-ро»-и забони 

адабии ҳозираи тоҷикиро ифода мекунад. Мисолан, «магазина бин, хурӯса куш, 

гӯспанда ор, дила бардор, гова ҷӯш ва ғайра. Ё худ шояд дар Касканда «-да» 

пасванд шуда омада бошад, зеро дар забони гуфтугӯии онҳо пасванди «да» 

вазифаи пешоянди «дар»-ро ифода менамояд. Масалан, Собда - дар Соб, 

бозорда – дар бозор, Бухорода – дар Бухоро, пиѐлада – дар пиѐла, тирезада – 

дар тиреза ва ғайра. Ба ҳар ҳол ин раванд пажӯҳишҳои навро тақозо мекунад.Бо 

мақсади тақвияти фикрам номи яке аз маҳалҳои деҳи худро, ки ба қадимӣ 

будани гузар гувоҳӣ дода, ба суғдиаслиѐн далолат кардани ин мардум асос 

шуда метавонад, рӯшанӣ андохтаниям. Дар тарафи болооби деҳа қабристон 

ҷойгир шудааст, ки он ҷоро мардуми таҳҷоӣ Пашметан мегӯянд. Пайдост, ки 

дар ин радиф дар сарзаминамон номҳои ҳоли ҳозир амалкунанда, аз қабили 

Ҳурметан, Рометан, Зарметан вуҷуд доранд, ки соф суғдиянд. Дар хусуси ин 

номҳо борҳо дар маҷаллаву рӯзномаҳо мақолаҳои ҷолиби диққат нашр 

шудаанд. Ва шак нест, ки дар ҳамаи он мақолот решаи «метан» ба як маънӣ, 

яъне, чун «канд»-и болоӣ ба маънои ҷой, макон, манзил маънидод гардида буд. 

Мутаассифона дар ягон луғати дастрас намудаам дар бораи решаи калимаи 

Паш то ҳоли ҳозир маълумоте ба даст наовардаам. Ва умед дорам, ки дар бораи 

гузарҳои қадимаи деҳи худ, нақлу ривоят ва афсонаҳои доири онҳо, алалхусус, 

номи онҳо ҷустуҷӯҳо намоям ва ба тариқи китобчаяки хурдаке барои 

бошандагони он ҳадя созам.  

Бояд тазаккур дод, ки солҳои охир дар саросари кишварамон ҷиҳати 

барқарори номи кӯҳнаи мавзеъу маҳалҳои аҳолинишин як қатор қарору 
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фармонҳои нав ба нав баромада истодааст. Дар урфият ҳам “ҳар чӣ ба аслаш 

бармегардад” мегӯянд, ки рост аст. Ҳамаи қарору фармонҳое, ки дар ин бахш 

бароварда истодаанд, дар заминаи ана ҳамин ҳикмати азалист. 

 

ХУЛОСА 

Дар Ӯзбекистони навин умед ҳаст, ки дар солҳои наздик муттасаддиѐни 

номҳои топонимӣ барои барқарор кардани номҳои қадимаи гузару маҳалҳои 

кишварамон амалан чораву тадбирҳо андешида, пайи бартараф кардани саҳву 

хатоҳои иҷтимоии рӯзмарраҳо камари ҳиммат мебанданд. Ин кори хайри 

илмист. Зеро ҳоли ҳозир ҳар касе,ки озими ин деҳаи дурдаст шавад, дар 

даромадгоҳи он навиштаи “Кичиксой”-ро дида ҳайрон мемонад. Ҳарчанд ки 

мардуми маҳаллӣ номи деҳаро бо ин ном умуман ба забон намегиранд.  
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