
Айнӣ ва асосҳои навсозии забони адабӣ 

 

Садриддин Айнӣ дар як давраи пурфоҷиаи таърих барои 

худогоҳии миллӣ, бедории мардуми тоҷик, ҳифзу нигоҳдории забони 

миллӣ, густариши фарҳангу тамаддун, инкишофи минбаъдаи 

давлатдории тоҷикон мубориза бурда, барои заминагузории 

давлатдории миллии тољикон хидматҳои босазое кардааст. Пешвои 

миллиат, Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ, Президенти кишвар, 

Ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии хеш ҳини мулоқот бо 

зиёиёни кишвар (2008) дар бораи замони зиндагӣ ва 

фаъолиятиқаҳрамонона ва фидокоронаи фарзандони баруманди 

миллат дар ин давра, ки устод С. Айнӣ аз ҷумла онҳо аст, чунин изҳор 

намуд: «Маҳз дар ҳамин давра ҷунбиши миллие ба миён омад, ки бо 

номи Садриддин Айнӣ ва дигар фарзандони миллатдӯсти тоҷик 

алоқаманд аст, ки онро метавон ҳаракати шуубияи даврони шӯравӣ 

номид.»1 

Яке аз масъалаҳои асосии забоншиносии тоҷик дар ибтидои асри 

XX ва махсусан дар аввали солҳои сиюм масъалаҳои навсозии забони 

адабӣ,  муносибати забони адабӣ ва осори адабиёти классикӣ, забони 

адабӣ ва лаҳља, интихоби меъёрҳо ва нормаҳои грамматикии забон, 

тахияи китобхои дарсӣ ва забони омма,  таҳияи имло ва интихоби 

истилоҳоти корбурдӣ буд. Доир ба ин масъалахо устод Айнӣ дар ин 

давра маколаҳое навишта, дар конференсияу анљуманхои зиёде 

иштироку суханронӣ карда дар халли дурусти илмии онҳо саҳми 

босазое гузошта аст.  
                                                             
1 ЭмомалӣРаҳмон, Муждаибахтупайкипирӯзӣ // Омӯзгор, №13, 28 марти соли 2008 



Дар ин давраи сарнавиштсоз  хукумати шӯравӣ тасмим дошт, ки 

илму фарҳангро насиби омма гардонад. Бинобар ин забони адабӣ 

бояд чунон сода бошад, ки омма онро фаҳмад ва аз ҷониби дигар 

чунон бошад, ки бо он навиштани осори илмиву фаннӣ ва матолиби 

сиёсиву иҷтимоӣ мумкин бошад. Табиист, ки муқаррар ва муайян 

кардани чунин забон кори сода набуд. Аз ин рӯ дар баҳсҳо ва мақолот 

забонро ба «нав»-у «куҳна» ҷудо карда, барои баёни он истилоҳоти 

гуногун сохтанд ва гоҳо мутобиқи руҳи замон рангу бори сиёсӣҳам ба 

он илова карданд, аз қабили: «забони адабии кӯҳна», «забони китобии 

мавҷуда», «забони китобӣ», «забони адабии омма», «забони зинда»2 ва 

ғайра. Дар ин давра, яъне дар аввали солҳои бисти садаи гузашта, як 

гурӯҳи нав бадавлатрасидагони мутаассиби туркпараст кӯшиш 

карданд, ки тоҷиконро «халқи омад», «бозмондагони эрониён» ва 

забони онҳоро «забони форсӣ», яъне забони аз берун ба Осиёи Миёна 

омада, эълон кунанд. Аз мансабу мақомоти ишғолкардаи хеш дар 

Ҳукумати Бухоро сӯистифода карда, мехостанд ин «ақида»-ро расмӣ 

созанд ва муваффақҳам шуданд, ки тоҷиконро то муддате аз маорифу 

маданият ва рӯзномаву маҷаллот маҳрум созанд. 

Вале пас аз ташкили ҷумҳурии худмухтор ва сипас таъсиси 

ҷумҳурии мустақили Тоҷикистон ва пас аз он (1924-1930) фарҳангиёни 

тоҷик бо ҳамроҳи забоншиносон ва шарқшиносони машҳури рус 

(Семёнов А.А., Е.Э. Бертелс, Фрейман А.А., Виноградов ва дигарон) 

имконият ва ҳуқуқ пайдо карданд, ки бевосита дар таъини 

сарнавишти забони тоҷикӣ иштирок ва ибрози ақида кунанд. 

                                                             
2 ТоҷикистониСурх, № 4 (34), 9.01. 1929 



Соли 1930 барои забони адабии муосири тоҷик, таъини меъёру 

марзҳо ва чигунагии он соли бисёр муҳим буд. Дар таърихи 10-15 

феврал дар шаҳри Самарқанд «Кенгош»-и илмии тоҷикони 

Ӯзбекистон баргузор гардид. Ҳадафи ин конференсия омодагӣ ба 

Анҷумани забоншиносони Тоҷикистон буд. Масъалаҳое, ки дар ин 

Анҷуман баррасӣ мешуд, бояд қаблан ҳамаҷониба муҳокима ва 

музокира мешуданд. Асоситарин масъалаи рӯзномаи ин маҷлис 

масъалаи навсозии  забони адабии тоҷикӣ буд. Бояд гуфт, ки тамоми 

баҳсҳое, ки дар тӯли солҳои охир дар ин мавзӯъ ҷараён дошт, ҳама дар 

атрофи «асос»- и забони адабии тоҷикӣ буд, яъне кадом манбаъро 

бояд ба ҳайси зербиное, ки забони адабии тоҷикӣ бар пояи он бояд 

устувор бошад, қабул кард. Андешаҳо мухталиф ва гоҳо муттазод, 

мубоҳисаҳо бисёр гарм ва гоҳо тезу тунд буд. Аз ҷумла чанд ақида буд, 

ки музокира ва баҳсҳо дар атрофи онҳо бештар авҷ гирифт. 

Гурӯҳи маҳдуде мегуфтанд, ки забони адабии тоҷикӣ вуҷуд 

надорад ва онро бояд эҷод кард, бояд сохт.Устод С. Айнӣ, ки қавлаш 

барои мо муътабар аст чунин менависад: «Вақте ки ман «Намунаи 

адабиёт»-ро (мурод «Намунаи адабиёти тоҷик», чопи соли 1926 дар 

Маскав аст. -С.Н.) навишта баровардам, ҳамаи шарқшиносҳо ба ман 

муқобил баромаданд ва онҳо «забони адабӣ» доштани халқи тоҷикро 

инкор карданд... Аз ин хатои шарқшиносон пантуркистон истифода 

бурда, будани тоҷиконро дар Осиёи Миёна инкор карданд... Ин 

ҷанҷол то солҳои 1928-1930 рӯз то рӯз шиддат карда давом намуд. Дар 

соли 1926 дар Тошканд, вақте конференсияи ба алифбои лотинӣ 

гузаштани тоҷикон барпо шуд, як қисми шарқшиносон гуфтанд, ки 

«тоҷикон ҳастанд, аммо забони адабӣ надоранд. Ин забони адабие, ки 



дар вай шоирони гузашта ва ҳозираи Осиёи Миёна шеър мегӯянд, аз 

они Эрон аст. Бояд дар асоси забони кӯчагӣ барои тоҷикон забони 

адабӣ аз нав сохта шавад»3 ва ғайра. 

Пас аз баҳсу мунозираҳои шадид тақрибан соли 1930 масъалаи 

забони адабӣ доштани тоҷикон эътироф шуд ва аксарият тарафдори 

он шуда буданд, ки «тоҷикон забони адабӣ доранд». 

Устод Айнӣ асарҳои адабиёти классикиро сарчашмаи ноби 

ѓаномандии забони адабӣ дониста, истифодаи вожаҳо ва истилоҳоти 

он замонро яке аз василаҳои асосии бойшавии захираи луѓавии 

забони тољикӣ донистааст. Дар маќолаи худ бо номи « Аз забони 

Шоҳнома» зарурати таҳќиќ ва пажўҳиши осори гузаштагонро таъкид 

намуда чунин менависад: «Аз мусташриќони машҳури маљор Герман 

Вамбери (1832 – 1913), ки дар соли 1863 бо табдили ќиёфа ва ном дар 

зери номи сохтаи «Рашид Афандӣ» Осиёи Миёнаро саёҳат кардааст, 

дар ҳошияи «Таърихи Бухоро ё Мовароуннаҳр» ном асари худ 

менависад, ки «забони форсии Осиёи Миёна, ки бо вай тољикон гап 

мезананд, то имрўз аз тарафи донишмандони забони  форсӣ тадќиќ 

нашудааст … Дар ин лаҳља хоҳ аз љиҳати луѓат бошад, хоҳ аз љиҳати 

эъроб хосиятҳои бисёре ҳастанд, ки услуби Фирдавсиро ба хотир 

меоранд»4. 

Ҳангоми таҳлили хусусиятҳои хоси забони «Шохнома» ў ба хулоса 

меояд, ки «Шохнома » бо доштани хусусиятҳои хос аз намунаи 

беҳтарини  забони поки тољикист: 

                                                             
3 ШакурӣМ. Забонимоҳастиимост, 1991.- С. 88 
4Айнї С. Аз забони Шоњнома// Мунтахаби асархои илми, љ.1, Айнї ва забони адабї.- Душанбе, 
Дониш, 2008.- С.47-48. 



1. Ҳарчанд Фирдавсӣ ин асари безаволи худро ќариб 400 сол баъд аз 

истилои араб навишта бошад хам «Забони «Шохнома» содатарин ва 

софтарини классикони Эрон аст»;  

2. Аз лиҳози омехта шудан бо забони арабӣ ва ворид шудани 

вожаҳои иќтибосии арабӣ ба забони тољикӣ «тамоман беарабӣ 

набошад хам… ба дараљае, ки беарабӣ гуфтанд тавон, камарабист». 

Намунаҳое ки дар Шохнома дида мешавад, ба монанди ҳадя, аҳсан, 

ѓам, навбат ба таври комил дар забон хазм шудаанд ё вожахои арабии 

малак, ќазо, ќадар ба хар сохибзабон фаҳмо буда, арабиҳои 

душворфаҳм кам андар кам аст; 

3. Забони «Шохнома» ҳарчанд аз вожаҳои таърихии монанди 

пизишк, мўбад, даж, дажхим   ва ѓайра пур бошад хам ва дорои 

хусусиятхои хоси истифодаи меъёрхои дастурӣ (або, абар, истифодаи 

зи ёдихамзава ѓайра) бошад хам, « на ин ки сар то пои он ба оммаи 

тољикон фаҳмост, балки бештарини онхо имрўз дар забони зиндаи 

мардуми тољик кор фармуда мешаванд»; 

4. Забони «Шоҳнома»  ба андозаи ба забони гуфтугўии мардуми 

тољик наздик аст,  ки « баъзеи онхоро «сухани кўчагӣ» гўён хатто баъзе 

тарљимон ва адабтарошони тољик хам кор намефармоянд. Аммо 

Фирдавсӣ кор фармуда аст ва тољикон хам бо вай гап мезананд». 

Аз хамин вожахои таърихии ба таври мисол овардаи устод Айнӣ 

калимахои пизишк ва ромишгараз навзинда шуда, ба ќатори вожахои 

фаъоли забон даромадаанд.     

Баъд аз «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ба ҳайси намуна чанд калимаро 

мисол меорад: «Охур – љои хўрокхўрии ҳайвонот», «бодиринг – хиёр», 

«бадраг – бадзот», «басанда – кофӣ», «бўз – љавон – тавоно – бардам» 



(дар сифати одам ва ҳайвоноти саворӣ ин калима байни «Шоҳнома» 

ва забони зиндаи тољикӣ муштарак аст.Аммо дар сифати замини 

пурќувват ва навдам махсуси забони тољикист). «Тоба – деги паҳни 

бирёнӣ», «тундар – раъд» (дар кўҳистони Тољикистон зиндааст). «Љар 

– шикоф ва кофтаи табии замин», «љувол – халтаи калони боркашонӣ, 

ки дар Эрон «киса» меноманд», «чашм расидан – захми чашм расидан», 

«чак – ќабола» (тољикон дар бораи хона ва замин «хату чак карда 

додам, ё гирифтам» мегўянд), «рўнамо – чизе, ки дар ваќти дидани 

арўс диҳанд», «сара – зари холис ва умуман ҳар чизи холис», «фатир – 

нони хамираш норасида» (аз нуки хамир – фатир – зарбулмасали 

тољикист), «курта – пероҳан», «китф – сари шона» (дар «Шоҳнома», 

ба шакли китф ба тарзи талаффузи тољикӣ кор фармуда шудааст, на 

ба шакли китф – ба тарзе, ки дар адабиёт кор фармуда мешавад). 

«Лунљ – доираи лаб». Доир ба истифодаи адабиёти классикӣ дар 

китобхои дарсӣ ва омўзиши забони онхо дар мукоиса бо забони 

гуфтугўӣ ё лахља дар маќолаи дигар бо номи «Забон, услуб ва санъати 

шеърии Бедил» (Куллиёт, љ.11, 1963) устод Айнӣ чунин мегўяд: « Вай 

дар шеърхояш суханхои гуфтугўии халки тољикро бисёр кор 

мефармояд. Чунончӣ, « хай кардан» ба маънои рондани асп ва дигар 

хайвонот, «сар додан» ба маънои озод кардан, «киро намекунад» ба 

маънои намеарзад,… «дина» ба љои дирўз, «шерак додан» ба маънои 

барангехтан, «тунбак» асбоби мусиќӣ, ки аз сафол сохта, ба рўяш пўст 

мекашанд…»5. Дар зимн ў аз душворфахм будани забони шеъри 

бедил сухан гуфта, дар зимн зикр мекунад, ки «Агар мо забони 

                                                             
5Айнї  С. Забон, услуб ва санъати шеърии Бедил// Мунтахаби асархои илми, љ.1, Айнї ва забони 
адабї.- Душанбе, Дониш, 2008.- С.54. 



шеърии Бедилро аз нуќтаи назари луѓатхои људогона якка-якка 

мулохиза кунем, ин забон хеле содда менамояд»6.  

Устод Айнӣ дар иртибот бо таҳияи китобҳои дарсӣ дар баробари 

истифодаи сарчашмаҳо аз адабиёти классикӣ ва риояи меъёрҳои 

забони адабӣ, истифодаи калима ва вожаҳои ноби забони халќӣ ва 

гуфтугўиро мегузорад. Дар маќолаи худ таҳти унвони «Дар бораи 

китобҳои мактабии тољикон» оид ба забони китобҳои дарсӣ чунин 

изҳори андеша менамояд. «… Барои ќавми тољик масъалаи маориф 

вољибтарини масъалаҳост. Барои ба роҳ андохтани  мактаб ва 

маорифи тољик ҳозир намудани муаллим чӣ ќадар лозим бошад, 

тайёр кардани китоб ҳам ҳамон ќадар зарур аст.»7(). Мулохизахои 

устод Айнӣ оид ба забони китобхои дарсӣ љолиб аст. У менависад: 

«Барои китобхои дарсии мактабии тољикон кадом шева риоя карда 

мешавад?... Дар шахри Самарќанд як забони тољикӣ маълум аст, ки 

ин забон бо ўзбекӣ махлут буда, ба таъбири «букаламун» сазовор аст. 

… Албатта, ин забонро хељ тољик ќабул нахоҳад кард. … Забони 

шахри Уротеппа ва Хуљанд, агарчи аз забони тољикии шахри 

Самарќанд ќадре софтар аст, маазолик аз таъсири ўзбекӣ ва ихтилоти 

луѓат ва адодхои ўзбекӣ холӣ нест»8. Аз ин рў, устод Айнӣ пешниход 

менамояд, ки: «Бинобар ин моро лозим аст, ки дар китобҳои 

мактабии тољикон забони кўҳистони тољикро ќабул кунем. Забони 

кўҳистони тољик забони форсии содда, аз такаллуфоти эрони холӣ, ба 

луѓатҳои арабии ношунида халт наёфта ва ба сарфу наҳви форсӣ 

                                                             
6Айнї  С. Забон, услуб ва санъати шеърии Бедил// Мунтахаби асархои илми, љ.1, Айнї ва забони 
адабї.- Душанбе, Дониш, 2008.- С.54. 
7Айнї С. «Дар бораи китобњои мактабии тољикон» // Мунтахаби асарњои илмї, љ.1, Айнї ва забони 
адабї.- Душанбе, Дониш, 2008.- С.73. 
8Њамин љо. –С. 73. 



мувофиќ аст.  …Бояд забони китобҳои мактабии тољикон забони 

форсии содда бошад. Ба иборати дигар забони аксарияти тољикони 

кўҳистон бошад.»9 

Дар давраи навсозӣ ва меъёрсозӣ барои забони адабӣ масъалаи 

ҳамгунӣ ва фарќиятҳои забони форсӣ ва тољикӣ ба миён омад, ки дар 

ин мубоҳисаҳо устод Айнӣ фаъолона ширкат карда изҳори аќида 

намудааст. Садриддин Айнӣ дар маќолаи худ бо номи «Дар атрофи 

забони форсӣ ва тољикӣ» дар ин бора чунин менависад: «Баъзе касоне, 

ки ба забони тољикӣ дуруст ошно нестанд, «забони тољикӣ аз форсӣ 

чӣ ќадар фарќ дорад?» гуфта мепурсанд, аммо касе, ки ба адабиёти 

куҳна ва нави форсӣ ва тољикӣ шиносоӣ дорад, ба хубӣ медонад, ки 

дар миёни инҳо фарќи асосӣ нест. Як тољик ё як эронӣ асарҳои Саъдӣ, 

Ҳофиз, Низомӣ ва монанди инҳоро чӣ ќадар фаҳмида ва дўст дошта 

хонад, ҳамон ќадар ҳам асарҳои Рўдакӣ, Камоли Хуљандӣ, Исмати 

Бухорӣ, Сайфи Исфарангӣ ва монанди инҳоро фаҳмида ва дўст дошта 

мехонад… 

Баъзе касон ҳастанд, ки ба сабаби ошна набуданашон забони 

тољикиро, яъне забони авоми тољикро забони форсии вайроншуда 

мепиндоранд. Лекин агар аз баъзе таъсирҳои љузъии забони ўзбекӣ 

чашм пўшем (масалан, кор фармудани «мӣ» дар мавриди истифҳом), 

содатарин ва софтарини лаҳљаҳои форсӣ – забони тољик аст.»10 

Яке аз масъалахое мухиме, ки дар ин солхо мавриди мубохисахои 

амиќ ќарор гирифт, муносибати забони адаби ва лахча буд. Баъд аз он, 

ки вуҷуд доштани забони адабӣ эътироф гардид, масъалаи 
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муносибати забони адабӣва лаҳҷаҳои тоҷикӣ ба миён омад. Аслан 

масъалаи мавриди баҳс он буд, ки кадом лаҳҷа ба ҳайси асоси забони 

адабӣ пазируфта мешавад. Як гурӯҳ бар он буданд, ки «забони 

кӯҳистон» ба сифати асос қабул карда шавад. Мунаққидон ва 

мубоҳисон ҳама «софӣ» ва «покизагии забони кӯҳистон»-ро эътироф 

доштанд, вале дар айни замон мухолифи асоси забони адабӣқарор 

додани он гардиданд ва далелҳое пеш оварданд, ки вай аз сабаби 

сустии робитаҳо бо марказҳои калони сиёсӣ ва фарҳангӣ маҳдуд 

мондааст ва ё ин ки дар кӯҳистон лаҳҷаҳо бисёр аст ва кадоми онро 

бояд асос қабул кард ва чанд фоизи аҳолии Тоҷикистон он лаҳҷаро 

мефаҳмад? 

Баъзеҳо тарафдори он буданд, ки ҳамин «забони оммаро ислоҳ 

карда» ба ҳайси забони адабӣқабул намоем. Чанде дигар тарафдори 

он буданд, ки забони яке аз маҳалҳои Бухоро ва ё Самарқанд асос 

қарор дода шавад. Аммо «забони Самарқанд» ҳам рад шуд, зеро ки 

вай «бо овозҳои ӯзбекӣ махлут шуда, ширинии худро аз даст додааст». 

Ҳатто яке аз иштирокчиён Ҷалолзода пешниҳод кард, ки «мо 

забони Бухороро намефаҳмем, забони Душанбеи Тоҷикистонро асос 

гирифта, аз забони Фарғона низ истифода кунем»11. 

Дар ин Кенгош устод С. Айнӣҳам баромад карда, тарафдори 

«забони Бухороро» асоси забони адабӣқабул кардан шуд. Ба ақидаи ӯ 

«забони Бухоро аҳамияти таърихӣҳам дорад» зеро «ин забони адабии 

мо ба меҳнаткашони эрониён бегона бошад ҳам, аммо онро нисбат ба 

забони матбуоташон хубтар мефаҳманд. Байни мо ва онон дар 

ҷумлабандӣва луғат фарқ мавҷуд аст». Аз ҷониби дигар ба фикри ӯ 
                                                             
11 АзизӣБ. ҶамъбастиКенгошиилмиитоҷикониУзбекистон // Раҳбаридониш, №2.-С. 28 



«Бухоро хазинаи луғатҳои тоҷикӣ аст, фақат ҳамин ки ҳанӯз тафтиш 

нашудааст»12.Азбаски ҳадафи маҷлиси мазкур қабул кардани қарори 

«қатъӣ» набуд, бинобар ин фикри аксариятро ба назар гирифта ин 

чамъомад ба чунин хулоса омад: 

«Азбаски шеваи шаҳри Бухоро шеваи ҳама маҳалро дар бар 

гирифта, шакли умумӣ пайдо кардааст, онро дар забони адабии тоҷик 

асос қарор дода, баъзе хусусиятҳои майда чуйдааш бароварда шавад 

ва ба ҳамин асос шеваҳои софи дигар маҳалҳо ҳам дар назар дошта 

шавад»13. 

Дар ин мавзӯъ устод Айнӣ дар мақолаи дигари худ бо номи 

«Забони тоҷикӣ» муфассалтар сухан рондааст: «Лекин масъалаи хуш 

карда гирифтани лаҳҷа ва қабул карда гирифтани лаҳҷаҳои умумитар 

як масъалаест, ки ба андак-мандак кӯшиш ҳал намешавад. 

Нависандагони маҳаллӣ, ки дар гирди нашриёти тоҷик ғун шудаанд, 

донотарини инҳо танҳо лаҳҷаи Бухоро, Самарқанд, агар бисёр донанд, 

Хуҷандро медонанд. Ва ҳол он ки ин масъала ба ин қадарҳо кушода 

намешавад. Барои оммафаҳм кардани забони адабиёти тоҷик тафтиш 

кардан ва донистани лаҳҷаҳои кӯҳистон низ зарур аст, ки ба ин вазифа 

то ҳол даст расонида нашудааст. 

Инро ҳам аз ёд набаровардан даркор аст, ки барои ба кор андохтани 

забони авомфаҳми тоҷик лаҳҷаи ҷоеро асос карда гирифтан лозим аст, 

лекин ба шарти пурра кардан ва дуруст кардани он бо лаҳҷаҳои ҷойҳои 

дигар. Масалан, агар мо гӯем, ки лаҳҷаи Бухороро асос карда мегирем, 

маънии ин он нест, ки сад фоиз бо риояи лаҳҷаи Бухоро менависем. 
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13 Хамин асар.-С. 30 



Балки мақсад он аст, ки лаҳҷаи Бухороро асос карда мегирем, ҷойҳои 

дигарро тафтиш мекунем, ҳар қадар ки аз ҷойҳои дигар чизҳои муносиб 

ёбем, ба ин ҳамроҳ мекунем ва чизҳои нобоби лаҳҷаҳои Бухороро 

бароварда мепартоем.»14 

Аҷаб он аст, ки дар ин марҳилаи ҳалли масъалаи забони адабии 

тоҷикӣҳам андеша ва мулоҳизоти илмии муаллифи мақолаи 

«Фикрҳои мо дар бораи забони адабии тоҷик» А. Муҳиддинов ба 

эътибор гирифта нашуд. Ҳол он ки ӯ мухолифи лаҳҷаи ягон маҳалро 

асоси забони адабии тоҷик қарор додан буд ва ақида дошт, ки пеш аз 

ҳама бояд асосҳои илмӣ ва назарии мавзӯъ ҳал карда шавад. Ӯ чунин 

навишта буд: «Ба ақидаи мо, барои ба вуҷуд овардани забони адабӣ 

лаҳҷаи як ҷоеро чун асос шинохтан даркор нест, беҳтар аст, ки мо 

асосҳои назарӣ ва амалиро муайян кунем. Лаҳҷаи кадом ҷой, ки ба 

асосҳои мо мувофиқ ва наздик бошад, забони адабии мо низ ба он 

лаҳҷа наздик мешавад. Ё он ки он лаҳҷа ба забони адабии мо наздик 

мешавад. Мақсади мо ба вуҷуд овардани забони адабии маҳаллӣ 

(таъкиди мо-С.Н.) нест, бояд мо як забони адабӣ ба вуҷуд орем, ки 

фаҳмиданаш барои ҳамаи тоҷикзабонони шӯроӣ осон бошад. Забоне 

ки барои оммаи мо фаҳмиданаш осон бошад, он забон барои 

мардуми порсигӯи Эрону Афғонистон ва Ҳиндустон ҳамчун забони 

адабии умумӣ пазируфта хоҳад шуд».15 

Баъдтар дар соли 1948 дар «Мактуби кушода ба рафиқ Толис» (12 – 

декабри с. 1948) устод Айнӣ боз ба масъалаи забони адабӣва лаҳҷа 

баргашта, чунин ақидаҳоро изҳор медорад: «Фарқи забони адабии 

                                                             
14 АйнӣС. Забонитоҷикӣ// «Раҳбаридониш», 1928, № 11-12. 
15 МуҳиддиновА., Фикрҳоимодар бораи забони адабии тоҷик // Тоҷикистонисурх, 9 январисоли 1929. 



тоҷик аз забони гуфтугӯ аз ҳад зиёд бисёр аст. Ҳатто онҳоеҳам, ки дар 

мактаб ва мадрасаҳои куҳна нисбат ба замони худ бо муваффақият 

хондаанд, дар байни худ бо ҳамон забони омма гуфтугӯ мекунанд. Ба 

фаҳми ман, дар кор фармудани луғатҳои маҳаллӣ бисёр эҳтиёт кардан, 

аммо чизҳои нағзи онро аз назар нагурезондан лозим аст. Дар лаҳҷаҳои 

маҳаллӣ, монанди «ибӣ»-и бухороиён (бухорогиён не!) калимаҳое 

ҳастанд, ки қобилияти умумӣ шудан надоранд ва ингуна калимаҳоро 

танҳо дар порчаҳои ҳаҷвӣ кор фармудан мумкин аст. Аммо дар 

забонҳои маҳаллӣ баъзе калимаҳо ҳастанд, ки баъзе касони бехабар 

онҳоро «забони қадимии мурда» мепиндоранд ва дар архаизм 

медароранд. Чунончи «гусел» дар Ленинобод дар байни авоми бесавод 

кор фармуда мешавад. Аммо бухороиён дар ҷои ин калима «узод»-ро 

кор мефармоянд. Вазифаи нависандагон ингуна калимаҳоро умумӣ 

кардан аст. 

Хулоса дар забони зиндаи халқи тоҷик чунон хазинаҳо ҳастанд, ки 

пур аз дурдонаҳои пурқимат мебошанд. Вазифаи мо нависандагон ана 

ҳамон дурдонаҳоро ёфта ба омма туҳфа кардан аст, на ин ки дар бораи 

умумӣ кардани баъзе луғатҳои хона ё маҳаллаи худ бикӯшем!»16 

Дар охир якчанд фикру ақидаи устод Айниро дар бораи роҳҳои 

пажӯҳиши забоншиносӣ ва таҳқиқи калимаҳои лаҳҷавӣ ва муқоисаи 

онҳо бо матнҳои адабиёти классикиро, ки имрӯз ҳам барои илми 

забоншиносии тоҷик аҳамияти хеле калон дорад, ба таври мухтасар 

баррасӣ менамоем. Ин фикру ақидаҳо барои тарзу усулҳои амалии 

ҷамъоварии маводи забоншиносӣ хеле муҳиманд. Дар мактуби худ ба 
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Абдусалом Деҳотӣ аз 24- июли соли 1940 устод Айнӣ дараҷа ва 

марҳилаҳои таҳқиқи забоншиносии забони зиндаи халқ ва калимаҳои 

лаҳҷавиро ба се давра тақсим менамояд: 

Марҳилаи аввал аз он иборат аст, ки барои омӯхтан ва ҷамъоварии 

калимаҳо аз забони зиндаи халқ ба минтақаҳои гуногун сафар карда, 

маводди забониро ҷамъоварӣ карда, дар хотир ва зеҳни худ нигоҳ 

доштан лозим аст. Ин кор бояд ба таври амалӣ ва самарабахш анҷом 

ёбад. Дар ин бора худи устод Айнӣ чунин мегӯяд: «Барои ин кор ба 

мардумҳои районҳои гуногун мусоҳиба кардан ва ба районҳо сайр 

кардан даркор аст. Лекин ин сайру гашт бояд бо усули экспедицияҳои 

«забоншиносон» нашавад. Одатан, онҳо дар районҳо мегарданд, як 

луғати тозаро, ки шуниданд, аз гӯяндаи он такрор мепурсанд ва ба 

дафтарчаи худ (ғалат аст, ё рост) қайд мекунанду меоянд. Дар натиҷа 

«забоншинос» мешаванд, ин корро таҷриба тамоман рад мекунад. 

Бояд дар даруни мардуми гуногун гардед, ҳар чи шунавед, дар 

хотираи худ нигоҳ доред ва кӯшиш кунед, ки ин кор ба шумо одат 

шавад.»17 

Дар марҳилаи дуюм маводди ҷамъкардаи забонии як минтақаро 

бо маводи минтақаи дигар муқоиса карда, умумият ва фарқиятҳои 

онҳоро ташхис ва калимаҳои умумии онҳоро барои истифода дар 

забони адабӣ ва тадқиқотҳои забоншиносии баъдӣҷамъоварӣ намоем. 

Дар давраи сеюм ин калимаву вожаҳои умумиро бо вожаву 

таркибҳои матнҳои классикӣ муқоиса бояд кард. Фақат дар ҳамин 

сурат ва иҷрои пайгиронаи ин амалҳо ба муваффақият ва натиҷаҳои 

дилхоҳ ноил шудан мумкин аст. Тавре ки худи устод мефармояд: 
                                                             
17 АйнӣС. БаАбдусаломДеҳотӣ // «Шарқисурх», 1956, № 4.-С. 100 



«Албатта, ҳамаи инҳо як бора намешаванд, агар ин усул пеш гирифта 

шавад, дар рафти кор худ ба худ натиҷа ба даст медарояд.»18 
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