
Назарзода С.

 Дастурнависї ва забони тољикї

  Забони тољикї ба њайси яке аз забонњои ќадимтарини бохати дунё

дорои  ќоидањои  дастурии  устуворе  буда,  ба  аќидаи  устод  Айнї

«грамматикаи  сахтљон»-и  он  аз  давраи  оѓозин  то  ба  имрўз  меъёру

ќоидањои худро дар њолати устувор нигоњ дошта омадааст. Дастур дар

забони тољикї маънои «ќоида, ќонун, равиш»-ро дошта, аз садаи XIX ба

маънои  «грамматика»  ба  кор  рафта  аст.  Аз  рўи  бархе  маълумотњо

аввалин шахсе, ки ин вожаро ба маънои маљмўи ќоидањои забон корбаст

намудааст,  Мирзо  Њабиби Исфањонї  мебошад,  ки  рисолаи  худро  дар

бораи  сохтор  ва  сохтмони  забони  форсї  «Дастури  сухан»  (1868)

номгузорї намуд.

Ў дар Истамбул ин асари худро бо таклид ба дастурнависии аврупої

тањия  намуда,  асосан  ба  пажўњиши  сарф  (морфология)  такя  намуда,

њиссањои нутќро ба дањ гурўњ таќсимбандї кардааст. Сохтори забон аз се

дастгоњ  вожагонї,  дастурї  ва  савтї  иборат  аст.  Дастгоњи  дастурї

баробари дастгоњи вожагонї ва савтї ањамият дорад.  Бинобар ин дар

канори вожањое,  ки фард фаро мегирад,  ќоидањои нањвии онњоро њам

бояд биёмўзад.

Мушоњидањо  нишон  медињад,  ки  дар  аксарияти  забонњо  ба

дастурнависї  барои  ањли  њамон  забон  камтар  ањамият  дода,  дертар

тањия  мешуданд.  Вале  дар  кишварњои  њамљавору  њамсоя  бо  сабаби

гузориши  забони  мо  ба  ин  минтаќањо  барои  ёдгирии  он  эњтимом

доштанд ва ниёз ба дастурнависї низ бештар эњсос мешуд. Бинобар ин

бо  вуљуди  китобњои  чун  «Ал-муъљам»-и  Шамси  Ќайси  Розї  ва  дигар

китобњо,  аз  љумла  асарњо  оид  ба  мантиќ,  калом,  арўз  ва  ќофия,

луѓатномањо  ва  ѓайра,  ки  дар  онњо  нукоте  дар  бораи  дастур  зикр

шудааст,  аммо тањияи дастури комили забон замоне оѓоз шуд,  ки дар

Њиндустон,  Туркияи  Усмонї,  Покистон,  Арабистон,  Инглистон  ва  ѓ.

чанд ќарн пеш китобњои дастури забони тољикї навишта шуда буд.
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Дастурнависї дар њар давраи забонї сабаби забти даќиќи  сурати

нањвии љумла дар њамон як  давраи  муайян мегардад  ва  дар даврањои

баъдї мавриди истифодаи пажўњишгарон ќарор мегирад. Забоншиноси

соњиби забон њамон забонеро дар борааш менависад, ки мардумаш сухан

мегўяд,  аммо  ў  бо  огоњї  аз  илми  забоншиносї  онњоро  забт  карда

мавриди таљзияву тањлил ќарор медињад.

Дастурнависї њадафњои худро дорад. Дастури меъёрї дастурест, ки

дар он муаллифон зимни пажўњиш ва љамъоварии маводи забонї кўшиш

мекунанд,  ки  њангоми  тафсири  ќоидањои  дастурии  забон  оид  ба

ќоидањои меъёрї ё ѓайримеъёрї дар асосї намунањо аз осори насриву

назмї масъалагузорї намояд.

Асоси  забонии  ќоидањои  дастурии  забон  осори  насрї  ба  њисоб

меравад,  зеро  дар  намунањои  назмї  гоњ-гоњ  берун  баромадан  аз

ќоидањои маъмулии забон дида мешавад, ки бар асоси ќоидањои шеър ё

хости худи шоир сурат гирифта, ба меъёри дастурї носозгор мебошанд.

Ин  носозгузорї  боиси  тахаллуф  дар  меъёрњои  забонї  шуда  барои

муайян  кардани  меъёрњои  мушаххас  ва  ќоидањои  муайяни  дастурї

мушкилї эљод мекунад. Бинобар ин дастурњои меъёрї њангоми муайян

кардани  меъёрњои  забонї  муаллифон  метавонанд  ќоидањои  сара  ва

носара ё меъёриву ѓайримеъёриро бо намунањо нишон дода, дар  зимни

корбурди  меъёрњои  грамматикии  бархе  аз  онњоро  бо  исботи  дуруст

будани онњо тарѓиб кунад ва баъзе ќоидањои ѓайримеъёриро манъ кунад.

Муаллифони дастурњои тавсифї дар тањияи дастур пеш аз њама ба

сабту нишон додани тамоми ќоидахои забонї даст зада, онњоро ба таври

мукаммал  дар  дастури  забон  љамъоварї  менамоянд.  Онњо  ќоидањои

меъёрии  забонро  пеш аз  њама ба  таври  воќеї  (он  чї  дар  забон  њаст)

баррасї  намуда,  ќоидањоро  ба  меъёриву  ѓайримеъёрї  ва  ё

пазируфтаниву  нопазируфтанї  људо  намекунанд,  яъне  аз  байни  ин

ќоидањо њаќќи интихоб карданро надоранд.

Дастури омўзишї ё таълимї шакли  дастуриест, ки барои омўзиши

забони  модарї  ба  хотири  афзоиши  дониши  забонии  соњибзабонон  аз
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забони модарии худ ё аз худ кардани як забони хориљї тањия мегардад.

Ин  гуна  дастурњо  метавонанд  гуногунњадаф  буда,  бахшњои  алоњидаи

дастури як забонро дарбар гирифта, ба таври давраї (синф ба синф, сол

ба  сол)  тањия  шаванд.  Онњо њадаф ва  маќсадњои  таълимї дошта,  дар

онњо  танњо  ќоидањои  меъёрии  пазируфтании  забон  таълим  дода

мешаванд.

Аз таърихи дастурнависї маълум аст, ки нахустин кўшиши тањияи

дастури забон дар Њинд (дастури Панинї, садаи панљуми то мелод) сурат

гирифтааст. Дар Аврупо юнониён дар асри сеи то мелод ба ин амал даст

задаанд. Дар Арабистон дар асри VIII мелодї ба тањияи дастури забони

арабї  даст  заданд.  Таълифи  «Ал-китоб»-и  Сибавайњ  ё   Себўя,  ки

эронитабор  буд,  сароѓози  дастурнависї  ба  забони  арабї  шуд,  ки  ин

суннат то ба њол идома дорад.

Дар  забоншиносии  тољик  ба  тањияи  дастурњо  нисбатан  дертар

пардохтаанд.  Яке аз сабабњои камэътиборї ба тањияи дастурномањоро

пажўњишгарон дар он мебинанд, ки ќоидањо ва меъёрњои дастурии њар

забон  барои  ањли  забон  ё  соњибзабонон  бештар  таѓйирнопазир  буда,

собит  мемонанд.  Бинобар  ин  соњибзабонон  эњтиёље  барои  тахия  ва

тадвини ќоидањои сарфу нањви худ намедиданд.Вале замоне, ки як забон

ба  кишвару  сарзаминњои  дигар  интиќол  меёфт  ва  дар   ин  минтаќањо

густариш меёфт, зарурати омўхтани ќоидахои дастурии ин забон барои

касоне,  ки  ањли  ин  забон  набуданд,  пайдо  мегардид.  Ин  њолат  ба

вазъияти забони тољикї дар давраи оѓозинї рушди он сидќ мекунад. Дар

забони  мо  додани  маълумот  дар  бораи  хусусиятњои  сарфиву  нањвии

забон  аз  овардани  баъзе  ќоидаву  меъёрњои  дастурї  дар  китобњои  ба

фалсафаву  арузу  ќофия  ва  фарњангнигорї  бахшидашуда  оѓоз  гардид.

Њарчанд мавзўъњои асосии ин гуна асарњо масъалањои калому арўз ва

тарзи навишт (иншо) буданд, вале дар лобалои онњо бобњо ё бахшњои

алоњидае  дар  бораи  сохтори  забон,  иштиќоќи  вожањо,  решашиносии

онњо,  сабку услуби навишт дида мешуданд.  Дар асарњои Абуалї ибни

Сино, Ќайси Розї, Насируддин Тусї ва бисёре аз бузургони илму адаб
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дар  давраи  классикии  рушди   забони  мо  афкори  забоншиносї  дарљ

гардидааст,  ки  бархе  аз  онњоро  метавон  ба  бахши дастур  ё  ќоидањои

сарфу нањви забони тољикї ихтисос дод.

Асарњои «Ал-муъљам»-и Шамси Ќайси Розї ва «Меъёр-ул-ашъор»-у

«Асос-ул-иќтибос»-и  Насираддини  Тусї  ва  чанде  аз  осори  бузургони

илму  адаби  мо,  ки  оид  ба  хусусиятњои  дастурї  маълумоти  муфиде

пешнињод кардаанд, барои навиштани асарњои алоњидае оид ба сохтори

забони тољикї маводи фаровоне додаанд. Як бахши дигар ва асосие, ки

минбаъд  њамчун  асос  барои  дастурнависї  хидмати  босазое  кардаанд,

фарњангњои   забони тољикї ба шакли классикии онњо мебошанд.  Дар

пешгуфторњои  фарњангњои  тафсирие  чун  «Муаййид-ул-фузало»-и

Мавлоно  Муњаммад  ибни  Шайхи  Лоди  Дењлавї,  «Фарњанги

Љањонгирї»-и Љамолиддин Њусайни Инљўи Шерозї, «Бурњони Ќотеъ»-и

Муњаммад  Њусейни  Халафи  Табрези  оид  ба  дастури  забон,  сарф  ва

иштиќоќпазирии  калимањо  маълумоти  фаровон  оварда  шудаанд.  Дар

ибтидо китобњои дастурие барои забони тољикї ба забони арабї пайдо

шуданд, ки намунаи ин гуна асарњо «Њилятил инсон фи њулбатул-лисон»-

и  ибни  Муњанно (давраи   муѓулон)  мебошад.  «Чањор гулзор»-и  Њољи

Њасани Нисорї низ яке аз аввалин дастурњои забони тољикист, ки барои

мубтадиён иншо шудааст. 

«Чањор гулзор» рисолаи  хурди (дастхати он дар њаљми 60 сањифа

аст)  дастури  таълимї  буда,  барои  навомўзон  (ба  таъбири  муаллиф

«мубтадиён»)  навишта  шудааст.  Аз  нигоњи  корбасти  ќолабњои  нањвї,

ибораороию љумлабандињо намунаи гўйиши Мовароуннањр аст.

Таълифи  ин  дастури  таълимї  таќрибан  солњои  1560-1565  сурат

гирифтааст. «Чањор гулзор» тавре ки аз номи худи рисола маълум аст,

иборат аз чањор гулзор буда, њар гулзоре фарогири чанд гул мебошад.

Масоили  марбути  дастури  забони  тољикї,  асосан  дар  гулзори  аввал

овардап шудааст.

Хоља  Њасани  Нисорї  мувофиќи  анъанаи  забоншиносии  Юнону

Араб тамоми калимањоро ба се њисса: исму феълу њарф људо карда, њар
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кадомеро  таъриф  дода,  хусусиятњои  хоси  онњоро  бо  мисолњо  шарњ

медињад (3.315-319) .

Ин  асари  њаљман  хурд  рољеъ  ба  масоили  савтиёти  алифбои

арабиасоси тољикї, њаводиси савтї, њуруфи хоси тољикї, замонњои феъл,

калимањои ёвар, вазифањо ва хелњои пешоянду пайвандакњо, санъатњои

маънавию лафзї, дар бораи хусусиятњои назму наср, ќисмњои назм, арўз,

маънии каломи шеъру шоирї,  навъњои шеър,  таркиби шеър,  ќофия ва

дигарњо  маълумот  медињад.  Ќобили  таваљљуњ  аст,  ки  асар  хусусияти

илмиву  таълимї  дошта,  ба  услуби  илмии  таълифот  мутааллиќ  бошад

њам, «…бо забони содаю фасењи форсї-тољикї навишта шудааст» ( 5.10).

Асари  «Тољ-ул-руус  ва  ѓуррат-ун-нуфус»-и  Ањмад  ибни  Ислоњи

Ќайсарї  аз  Рум шояд  яке  аз  нахустин  дастурњои  забон  бошад,  ки  ба

забони тољикї дар соли 1568 мелодї тањия шудаанд. Китобњои дастурии

«Минњољ-ут-талаб»-и Муњаммад ибни Њакими Зайнимї (дар соли 1599

мелодї)  дар  Чин  ва  «Усули  форсї»  аз  Абдусамади  Тоњири  Мултонї

(1690)  дар  Њиндро  низ  метавон  ном  бурд,  ки  њар  ду  асар  ба  забони

тољикї тањия шудаанд.

Навиштани асарњои  дастурї  дар  Њинд аз  ибтидои  пайдо  шудани

зарурати тањсил ва омўзиши забони тољикї дар ин минтаќа пайдо шуда,

аз  давраи  Искандари  Лўдї(асри  XIV),  ки  омўзиши  забони  тољикиро

барои њиндувон расмї кард, суръат гирифта, дар давраи Темуриён Њинд

вусъати бештар ёфт. Искандари Лудї барои љалби њиндувон ба ибораи

давлатї  аз  онњо  талаб  намуд,  ки  забони  тољикї  омўзанд.  Баъди  ба

забони давлатї эълон гардидани забони тољикї дар ањди Акбар (1556-

1606) ва њатмї гардидани донистани он ниёз ба омўзиши он пайдо шуда,

зимнан эњтиёљ ба таълифи дастурњо барои ин забон низ ба вуљуд омад.

Ин  эњтиёљро  нахустин  бор  фарњангнигорон  пай  бурданд  ва  ќоидањои

дастури забони моро дар муќаддимаи фарњангњо зикр намуданд.  Бори

нахуст  дар  муќаддима  ва  охирсухани  фарњанги  «Муаййид-ул-фузало»

(1519) Мавлоно Муњаммад ибни Шайх Лоди Дењлавї доир ба ќоидањои

сарфу  нањви  забони  тољикї  ба  пайравї  аз  сарфу  нањви  забони  арабї
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маълумот додааст. Чунончи тартибро муаллифи «Фарњанги Љањонгирї»

(1608-1623)  Љамолуддин  Њусайн  Инљуи  Шерозї  дар  дувоздањ  ойин  ва

муаллифи «Бурњони ќотеъ» (1652) Муњаммадњусайн Халафи Табрезї ба

матолибе дастурї дар муќаддима идома додаанд. Муаллифи «Фарњанги

Рашидї» (1654) Абдурашид ибни Абдулѓафур Њусайн Мадании Таттавї

дар  суханрони  асараш,  пеш  аз  бањси  вожањо,  фасле  чанд  дар  баёни

њуруфи  муфрад,  замир,  пасвандњо,  пешвандњо  ва  имола  навиштааст.

Дастурњои нисбатан маъруф, ки дар сарзамини Њинд таълиф ва ба нашр

расидаанд,  аз  «Мизони  форсї  ё  баъзе  ќонуноти  форсии  Љамолиддин

Њусайни  Муштарї,  «Маљмаъ-ул-ќавонин»-и  Амир  Асадуллоњ  «Љомеъ-

ул-ќавид»-и  Муњаммадќулихон,  «Ќоидањои  форсї»  машњур  ба  «Њафт

гул»-и  Камита  Прашид,  «Кавиди  форсї»-и  Равшаналии  Ансорї,

«Љавоњирот-ут-таркиб»-и  Сиварам,  Бадоеъ-ус-сарф»-и  Ковус  Хон,

«Усули  барљастаи  завобити  форсї»-и  Абдуллоњи  Дењлавї,  «Оѓози

форсї»-и Муњаммади Абдулњаким, «Дастури порсиомўз»-и Убайдуллоњ

ибни  Ањмади  Суњравардї,  «Дастури  забони  форсї»-и  Љамолиддин

Ањмади  Раисї,  «Нањљ-ул-адаб»-и  Наљмуѓании  Ромчурї  ва  ѓайра

иборатанд (4.35-37) . 

Дастурњои  забони  тољикї  дар  нимљазираи  Њиндустон  танњо  ба

забони тољикї навишта нашудаанд.  Дар ин кишвар дастурњои забони

тољикї ба забонњои маъруфи мањаллї чун њиндї, урду, пашту ва њатто

англисї  низ  навишта  шудаанд.  Биноан  баъзе  дастурњо  бо  шеваи

дастурнигории  муосир  ва  ба  пайравї  аз  муњаќќиќони  Ѓарб  нигошта

шудаанд.  Аз ин љост, ки дар баъзе аз ин китобњои дастурї таќсимоти

калимањо беш аз њадди маъмулии сетоии забони арабї буда, калимањои

забон ба панљ њиссаи нутќ (исм, замир, сифат, феъл ва анвои феъл), шаш

(исм,  сифат,  замир,  масдар,  феъл  ва  њарф),  њафт  (исм,  сифат,  замир,

масдар, муштаќ, феъл, анвои феъл), њашт (исм, сифат, замир, феъл, зарф,

њарф, атф ва нидо) гурўњбандї шудаанд.

Њамин тариќ, дар љараёни омўзиши забон ниёз ба нигориши дастури

забон ба миён омад ва барои ѓайритољикон ќоидањои дастурии забон ба
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хотири омўзиши осону сањењ тањия шуданд, ки дар шакли мухтасар дар

китобњои  алоњида  бо  номи  «Омаднома»-њо  ё  «Омаданнома»-њо  гирд

омаданд.  Сабаби  чунин  ном  гирифтани  ин  дастурњо  дар  он  буд,  ки

дастурнависони  њиндї  барои  осон  омўхтани  сарфу  феълњои  забон

асарњои худро аз омўзиши феъл шурўъ мекарданд ва нахустин феъл њам

феълњои «омадан»  буд. Бинобар ин дастурњои омўзишии забони тољикї

дар ин сарзамин «Омаднома» ном гирифтанд.

Ќадимтарин дастури забон бо номи «Омаднома» ба ќалами Бељон

Пури Лакњнавї (1716 м.)  таалуќ дорад.  Аксарияти китобњои дастурии

забони  тољикї  дар  Њинд  љанбаи  омўзишиву  таълимї  дошта  барои

навомўзон,  донишомўзон,  дабиристонњо  ва  донишкадаву  донишгоњњо

навишта шудаанд.

Яке аз марказњои дигари тањияи дастурњои забони тољикї кишвари

Туркия мебошад. Маъмулан дастурњои забони тољикї-форсї дар њамаи

кишварњои ѓайрифорсї аз рўйи эњтиёљи  ањолии бумї ба забони тољикї

нигошта мешуданд ва љолиб он аст, ки нахустин дастури забони тољикї-

форсї низ бо номи «Дастури дабирї» аз љониби Муњаммади Мењанї дар

кишварњои Усмонї таълиф шудааст. Дар ин кишвар аз ибтидои давлати

усмонї  забони  тољикї  забони  расмиву  идорї  буд,  то  баъдан  забони

туркї  љойгузини  он  гардид.  Дар  ин  кишвар  бо  таќлид  ба  дастурњои

забони  арабї  дар  ибтидо  ва  баъдан  бо  таќлид  ба  дастурњои  аврупої

дастурњои забони тољикї, ба монанди «Тољ-ул-руус ва ѓуррат-ул нуфус»

(муаллиф  Ањмад  ибни  Исњоќи  Ќайсарї)  ба  вуљуд  омад.  Инчунин

«Рисолаи зиёия» аз Камол Пошозода (1519 м.)  дар шарњи гунањои ё-и

зоида аст, ки дар охири вожањо ва феъњои тољикї меояд. Муаллиф дар

пажўњиши  худ  бист  гунаи  «ё-и  зоида»-ро  аз  осори  гуногун  дарёфта

тањлил намуда ва аз осори пешин байтњое овардааст.  Ин асар бештар

хусусияти нањвї дошта, ба дастури забон комилан мутобиќат намекунад,

яъне  њадафи  муаллиф  навиштани  дастур  набуда,  нишон  додани

хусусиятњои  нањвии  забон  дар  намунаи  тањлил  «ё-и  зоида»  будааст.

Асари дастури дигар «Ат-туњфат-ул-њодия»-и Муњаммад ибни Њољї Илёс
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(садаи  дањуми  њиљрї)  мебошад,  ки  барои  навомўзон  пешбинї  шуда

будааст.  

Дар кишварњои араб навиштани китоб дар бораи дастури забони

форсї бештар пас аз љанги љањонии аввал оѓоз гардид. Вале ба истиснои

китоби «Ат-туњфат-ул ќудусия фи завобит-ул ќавоиди форсия» таълифи

Забидї (1724-1784), ки дар 1751 таълиф ёфтааст. Бештари ин китобњо дар

бораи ќавоиди забони форсї дар Миср ба дасти устодони забони форсии

донишгоњњои ин кишвар навишта шудааст.

Нахустин китоби форсии дастурї дар Эрон «Ќавоиди сарф ва нањви

форсї»  (Табрез  1841)  таълифи  Мулло  Абдукарим  ибни  Абдулќосим

Ийрвонї ва пас аз он «Сарф ва нањви форсї» навиштаи Њољи Муњаммад

Каримхони Кирмонї (таълиф дар 1854) аст.

Усули китобњои дастури, ки то пеш аз соли 1864, чи дар Эрон ва чи

дар  берун  аз  он  навишта  шуда,  њама  баргирифта  ва  тарљумањо  аз

китобњои сарф ва нањви арабї буданд, ки дар онњо калимањои тољикї

монанди арабї ба се ќисм, исм, феъл ва њарф таќсим мешуд. Нахустин

касе,  ки  усул  ва  ќоидањои  људо  аз  усули  арабї  барои  забони  форсї

ихтиёр  кард  ва  по  аз  доираи  тарљума  ва  таќлид  берун  нињод  Мирзо

Њабиби Исфањонї буд. Вай дар китоби худ «Дастури сухан» (Истамбул,

1868 ва талхиси он бо номи «Дабистони форсї» (Истамбул, 1885) барои

нахустин бор порањо аз шевањои дастурнависии Аврупоро ворид кард ва

вожањои форсиро ба дањ гуна исм,  сифат,  замир,  киноёт,  феъл,  фаръи

феъл, њуруф, мутааллиќоти феъл (ба љои ќайд), адоват ва асвот таќсим

кард.

Вай  њамчунин  нахустин  касе  аст,  ки  вожаи  «дастур»-ро  барои

китобњои  ќоидањои  дастурии  забони  форсї  баргузид.  Абдулазимхон

Ќарибї Гургонї  1966,  кори  Мирзо  Њабибро бо  навиштани се  давраи

дастури забони форсї,  ки дар донишкадањо тадрис мешуд,  идома дод.

Вай вожањо ба гунаи исм, сифат, киноя, адад, феъл, ќайд, њарфи изофа,

њарфи рабт ва савт бахш кард.  Пас аз он бояд аз дастури панљ устод

Бањор,  Фурўзонфар ва дигарон ном бурд (Тењрон,  1950),  ки солњо дар
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муассисањои  таълимї  тадрис  мешуд.  Сипас  асари  муњим  ва  бунёдї

дастури забони форсии Парвизи Нотили Хонларї аст, ки Хонларї дар

навиштани он равиши наве баргузид.  Вай хурдтарин воњиди гуфторро

љумла хонд ва асоси тањќиќ  ќарор дод, сипас онро ба ду ќисмат нињод ва

гузора, ки њар як шомили љузъњои кучактаре аст, таќсим кард ва пас аз

он ба шинохти њар як аз љузъњои њар ќисмат пардохт. Њадафи ў аз ин

шева тартиби илмї ва мантиќии нуќтањои дастурї буд. 

Дар  Тољикистон  навиштани дастурњои  таълимї њанўз  аз  ибтидои

садаи  бист  бо  таъсиси  муассисањои  таълимии  сифатан  нави  даврони

шуравї  оѓоз  гардид.  Њарчанд  дар  охири  давраи  њукмронии  амирони

Бухоро  дастурњои  таълимї  барои  мактабњои  љадид  тањия  шуданд,  ки

хусусиятњои хоси худро дошта,  аз  рўйи барномањои муайяни таълимї

тартиб  дода  мешуданд.  Барномаи  таълимие,  ки  бахши  ибтидоии  ин

мактабњоро фаро мегирифт, шомили чунин фанњои таълимї буданд.

Дар шуъбаи аввал – алифбо, хониш, Њафтяк, хат ва имло, азёдкунї;

дар  шуъбаи  дуюм  –  «Њафтяк»,  дарси  хониш,  асоси  эътиќодоти

мусулмонї, суњбат; дар шуъбаи сеюм  – Каломи шариф, аќоиди Ислом,

таърих, њисоб, хати имло, азёдкунї, суњбат; дар шуъбаи чорум – Ќуръон,

таълими русумоти динї, таърихи Ислом, забони арабї, љуѓрофиё, њисоб,

иншо, азёдкунї ва суњбат; дар шуъбаи панљум – Ќуръон, фиќњ, русумоти

динї, њисоб, љуѓрофиё, мухтасари табиат, њадис суњбат (6.).

Дар њамин давра бо сабки нав дастурњои таълимии «Роњбари халќ»

(А. Мунзим), «Тартил-ул-Ќуръон », «Тањзиб-ус-сибиён» (С.Айнї) пайдо

шуданд,  ки  барои  таълим  дар  мактабњои   усули  нав  пешбинї  шуда

буданд.

Баъд аз барќарор шудани Њукумати Шуравї дар сарзамини имрўзаи

Тољикистону  Узбекистон  нахуст  аз  њама  дастурњои  таълимии  забони

тољикї барои муассисањои таълимї пайдо шуданд, ки зарурати замони

нав  буд.  Аз  љумла,  «Ќоидањои  забони  тољикї  (Сарф  ва  нањв)»-и

Абдурауфи  Фитрати Бухорої  (1930),  Дастури  сарфу  нањвии  Саидризо

Ализода, дастурњои таълимии дигар, ки солњои 1927-1939 њам ба забони
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тољикї  ва  њам  ба  забони  русї  чоп  шудаанд.  Оњиста-оњиста  бо  сайъу

кушиши  пажўњишгарони  забони  тољикї  Расторгуева  В.С.,  Сухарева

О.А.,  Соколова  В.С.,  Л.Бузургзода,  Ниёзмуњаммедов  Б.  дар  бахшњои

овошиносї ва сарф, нањви забони тољикї пажўњишњои илмии замонавї

пайдо мешаванд. Њамин тариќ, пайдо шудани дастурњои илмии забони

тољикї дар солњои 1941-1942 («Грамматикаи забони тољикї» муаллифон

Л. Бузургзода ва Б. Ниёзмуњаммадов, «Фонетикаи забони адабии тољик»

Л. Бузургзода (1940), «Фонетика таджикского языка» муаллиф Соколова

В.С. (1949) ва як силсила рисолањои дигар роњро барои тањияи дастури

мукаммалтари илмии забони тољикї њамвор сохт.

Бояд гуфт, ки дар ибтидои солњои 50-уми  садаи гузашта бо аз чоп

баромадани  маќолаи  устод  С.  Айнї «Оид  ба  вазъияти  забоншиносии

тољик» (1952) дар партави асари И.В. Сталин «Марксизм ва масъалањои

забоншиносї»  (1951)  ба  ислоњоту  гузаронидани  таљрибањо  дар

дастурнависии  забони  тољикї  хотима  дода  шуда  таври  устод  Айнї

менависад:  «Ин  кор  дар  амал  грамматикаи  сахтљонро  бо  зўрї  (бо

режими аракчеевї) кушта партофта, ба љои он грамматикаи аз љумлаи

вайрони бегона гирифта шударо ба тарзи сунъї даровардан буд». (1, 70)

Устод  Айнї  барои  исботи  фикру  аќидаи  хеш  аз  ин  асари  И.  В.

Сталин  чунин  намуна  меорад:  «Аммо  асосњои  сохти  грамматикї  дар

муддати хеле дурудароз дар як њол боќї мемонанд, чунки онњо чунон ки

таърих  нишон  медињад,  метавонанд,  ки  дар  зарфи  чандин  давра  бо

муваффаќият хизмати љамъиятро ба љо оваранд». (1, 67) Дар љои дигар

ба Шавкат Ниёзї мурољиат намуда боз њам устувор мондани сохтори

дастурии  забонро  таъкид  менамояд:  «Агар  Шавкат  Ниёзї  асари

доњиёнаи рафиќ Сталин – «Марксизм ва масъалањои забоншиносї»-ро

пухта  меомўхт  ва  аз  он  љо,  аз  фонди  асосии  луѓат  њам  дарозумртар

будани грамматикаро ёд мегирифт, ба ин гуна хатоњо намеафтод, балки

забони халќи тољик ва адабиёти классикии тољикро тадќиќ карда, њазор

сол  боз   таѓйир  наёфтани  асосњои  грамматикии  забони  тољикро  ба

гуфтахои  рафиќ  Сталин  мисол  меовард…».  (67-68)  Ў  дар  бораи
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масъалаҳои забоншиносӣ ва махсусан имлои забони адабӣ чунин ибрози

назар кардааст: «…гурӯҳи дигар забони адабии  ҳазорсолаи тоҷикро бо

ҳамаи  меросҳои  адабиаш  тамоман  инкор  карда  мехостанд  дар  асоси

забони  кӯчагӣ забони  «нави  адабӣ»  созанд  ва  ба  он  «забони  нав»

грамматикаи аҷибу ғарибе ҳам тартиб диҳанд. Яке аз ин ҳуҷумҳои «чап»

ки вайро режими аракчеевӣ номидан мумкин аст, дар соли 1937, 1938,

1939  ташкил  ёфта  буд.  Лоиҳанависони  ин  ҳуҷум  дар  зери  пардаи
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«забонро ба халқ наздик кардан» мехостанд, ки бо грамматикаи қисман

нав як «забони нави адабӣ» созанд.  (1, 69-70) 

Њамин тариќ соли 1956 аввалин бор љилди якуми китоби дарсии

забони тољикї барои муассисањои тањсилоти олї бо номи «Грамматикаи

забони тољикї» аз чоп баромад. Ин асар аз бахшњои овошиносиву сарфу

нањв иборат буда, дар он нахустин бор ба љои низоми њаштсадонокии

забон  низоми  шашсадонокї  љорї  карда  шуд.  Аслан  низоми

њаштсадонокї низоми вазни шеъри тољикиро ба тартиб меовард ва он аз

оѓози  ташаккули  забони  тољикї  риоя  мегардид.  Соли  1973  китоби

дарсии «Забони адабии тољик» чоп мегардад. Он соли 1982 бо тањриру

такмил дар ду љилд аз нав нашр шуд.  Дар он бори аввал масъалањои

овошиносї,вожагон,  сарф  ва  нањви  забони  тољикї  дар  як  низоми

муайяни илмиву методї баррасї карда шудааст.

Дастоварди  асосии  охири  солњои  80-уми  садаи  ХХ  ба  нашр

расидани асари љамъбастии забоншиносони тољик Грамматикаи академї

ё дурустараш  «Грамматикаи забони адабии њозираи тољик» (1985-1989)

мебошад, ки аз ду љилд ва се китоб иборат буд.

Ин грамматика давраи рушди дастурнависии забони тољикиро дар

замони шўравї љамъбаст намуда, мувофиќ бо рўњияи замони шўравї ва

бо таќлид ба дастурнависии забони русї тањия шудааст. Дар тањияи он

мураттибон зањмати зиёде ба харљ дода, натиљањои илмии бунёдї ба даст

овардаанд.  Худи  муаллифон  оид  ба  истифода  кардани  таљрибаи

забоншиносии  рус  чунин  менависанд:  «Грамматикаи  тасвирии

нормативии забони русї соли 1952-1954 ва грамматикаи нави академии

забони русї, ки сазовори мукофоти давлатии СССР гардид,  соли 1982

чоп шуд. Муаллифон ва муњаррирон бозёфтњои илмии забоншиносони
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тољик  таљриба  ва  комёбињои  илми  забоншиносии  советиро  ба  ќадри

имкон истифода карданд» (2, 3).

Аз тањияи  «Грамматикаи забони адабии њозираи тољик» ќариб 35

мегузарад.  Дар  ин  муддат  забони  тољикї  ва  сохтори  дастурии  он  бо

шарофати  Истиќлол  ба  асли  худ  баргашт. Ќоидаву  меъёрњои  сунъии

забон,  ки  мувофиќи талаботи замони шўравї ба дастури забон ворид

шуда  буданд,  ањамияти  худро  гум  карда  моли  таърих  гардиданд.  Аз

тарафи дигар  ин грамматика  «Дар асоси  материали  фаровони забони

адабии  њозираи  тољик  таълиф  ёфтааст» ва  вазифаи  «Грамматикаи

академї» њаматарафа шарњу эзоњ додани њодисањои грамматикии забони

адабии њозираи тољик мебошад.

Бинобар ин зарурати тањияи дастури нави забони тољикї талаби

замон  аст.  Он  бояд  на  танњо  вазъи  имрўзаи  дастури  забонро  тасвир

кунад, балки вобаста ба талаботи замони Истиќлол ќоидањо ва меъёрњои

дастуриро аз лињози таърихї бо нишон додани хусусиятњои хоси онњо аз

давраи пайдоиш, такомул, ташаккул ва таѓйироти шаклии онњо то имрўз

инъикос  намояд.  Инчунин  дар  ин  муддат  дар  таркиби  истилоњоти

забоншиносї таѓйироти куллї ба вуљуд омада, љои истилоњоти русиву

байналмилалиро, ки ба таври фаровон ба тариќи њамгунсозї ба забони

мо  бор  шуда  буданд,  истилоњоти  аслан  тољикї  гирифта  истодааст.

Танњо, ба таври мисол истилоњњои фонетика – овошиносї, морфология –

сарф,  синтаксис  –  нањв,  суффикс  –  пасванд,  префикс  –  пешванд,

аффиксатсия  –  вандпазирї,  грамматика  –  дастур,  материал  –  мавод

намунаи  равшани  ба  таври  бунёдї  таѓйир  ёфтани  истилоњњои

забоншиносї мебошад.

Дастури забони тољикї танњо фарогири ќисмати суннатии дастур –

сарфу  нањв  намебошад.  Он  бояд  бахшњои  вожагон,  вожашиносї,

иборањои  рехтаи  фразеологї,  матншиносї  ва  шояд  таърихи

дастурнависиро  фаро  гирад.  Яъне  навиштани  дастури  љомеи  забони

тољикї  дар  назар  дошта  шавад,  ки  фарогири  тамоми  љанбањои

дастурнависї бошад.
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Хулоса,  масъалањои бањсталабу бањсбарангез  дар дастури забони

адабї моро водор месозад, ки барои таљдиди назар ба ин масъалаи бисёр

муњими забонишиносии тољик бикушем. Ин кор танњо бо тањияи дастур

аз тарафи як - ё ду муњаќќиќ муайяну љамъбаст намешавад. Њадди аќал

дар ќаламрави забоншиносии тољик ин масъала пеш аз њама дар байни

худи забоншиносон њамчун ихтисосмандони ин ришта баррасї шавад.

Масъалањое, ки мавриди ѓавру баррасї ќарор мегиранд ба таври умумї

ва пешакї чунинанд:

1. Њамгунсозии истилоњоти забоншиносї. Ин масъала бо бархурди

забоншиносии  суннатї  бо  сохторгарої  ва  вуљуд  доштани  истилоњоти

гуногун барои ифодаи як мафњум ба як масъалаи бисёр муњиму мубрам

табдил ёфтааст. грамматика – дастур...

2.  Масъалаи  номгузорї  ва  љобаљогузории  њиссањои  нутќ.  Дар

масъалаи  номгузорї  ба  аќидаи  мо  дастурнависии  тољик,  ки  тањти

таъсири  забоншиносии  рус  ё  сохторгароёнаи  рус  ќарор  доштанд,

нисбатан  мушаххастар  рафтор  кардаанд.  Масалан,  шумора  –  теъдод,

зарф – ќайд ва ѓайра. Дар масъалаи љобаљогузории њиссањои нутќ дар

забоншиносии суннатї 9 њиссаи нутќ (исм, сифат, замир, сифати нисбї,

адад (шумора), феъл, ќайд (зарф), пешояндњо, нидо). Дар забоншиносии

тољик  аз  дањ  њиссаи  нутќ  (исм,  сифат,  шумора,  феъл,  љонишин,  зарф,

сифати  феълї,  њиссачањо,  пайвандакњо,  нидо)  иборат  аст,  ки  аз

нобасомонї дар он хабар медињад.

3. Дар дохили худи сарфу нањви суннатї ва сарфу нањви имрўзї аз

ба кадом бахш дахл доштани баъзе категорияњои дастурї то фарќ дар

шумораи  баъзеи  онњо  тафовут  дида  мешавад.  Ин  тафовутро  дар

омўхтани иборањо дар дохили сарф (бо исмњо якљоя омўхтани иборањо)

ва  ба  бахши  нањв  дохил  намудани  онњо  дар  дастури  сохторгарої

мушоњида менамоем. (7, 35-40)

Њамин  тариќ,  бо  сабабњои  гуногун  байни  мардуми  тољикзабон

(марзбандињои  давлативу  сиёсї,  таѓйири  алифбо,  гусастагї  ва  пайдо

шудани  ноошної  ба  дастурњои  суннатї,  пешравиву  таќлид  ба
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назарияњои  забоншиносии  рус  ва  таќсимбандии  дастур  (овошиносї,

маъношиносї, сарф, нањв) дар асоси ин назарияњо, тањияи грамматикаи

забони адабии њозираи тољик дар асоси забони тољикии асри ХХ ва  ѓ.)

дар  дастурнависї  (на  танњо)  тафовуту  фарќиятњо  пайдо  шудааст.

Бинобар  ин  зарурати  тањияи  «Дастури  забони  тољикї» масъалаи

мубрами илми забоншиносии тољик гардида, ки дар тањияи он бояд аз

осори фаровони давраи пешин имрўз намунагирї шуда,  табаќабандии

дастур дар асоси меъёрњои илмии санљидашуда сурат гирифта, таљрибаи

фаровони дастурнависии суннатї бо истифода аз  таљрибањои  љањонии

дастурнависї асоси фаъолияти илмї гардад.
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