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АЙНӢ ВА ИМЛОИ ЗАБОНИ АДАБӢ 

Бузургони илму адаби миллати тоҷик дар таърихи чандҳазорсолаи 

фарҳангу тамаддуни мо барои худогоҳии миллӣ ва худшиносиву тарбияи 

ахлоқии ҳамзамонон ва наслҳои оянда нақши боризе гузоштаанд. Устод 

Садриддин Айнӣ яке аз ин гуна абармардон мебошад, ки дар як давраи 

сарнавиштсози таърихи миллати тоҷик ба майдон омада, дар пешрафту 

густариши илму фарҳанг ва таъриху тамаддуни он нақшиҳалкунанда 

бозидааст. Садриддин Айнӣ на танҳо ҳамчун адиб ва нависандаи 

забардаст, муаллифи асарҳои дарҷаҳон машҳури «Одина», «Дохунда», 

«Ғуломон», «Марги судхур», «Ёддоштҳо», балки чун донишманд ва 

олими забардасти риштаҳои мактабу маориф, таърих, адабиётшиносӣ, 

забоншиносӣ ва фарҳангнигорӣ маълуму машҳур аст. Устод Айнӣ дар 

баробари таҳия ва эҷоди асарҳои адабӣ ва таърихӣ дар бораи забони 

адабӣ, лаҳҷа ва шеваҳои он, масъалаҳои имло, сабк ва услуби забонии 

адибону нависандагон, фарҳангнигорӣ ва истилоҳшиносӣ як силсила 

мақолаҳову асарҳо офаридааст. Гуфтан ба маврид аст, ки дар ин бахш 

ҳам ӯ баҳайси яке аз поягузорони илми забоншиносӣ дар асарҳои худ 

барои асолат ва покизагии забон, сода ва оммафаҳм намудани забони 

адабӣ, дастраси оммаи васеъ кардани захираҳои луғавии забон хеле 

заҳмат кашидааст. Ӯ яке аз аввалин муаллифони китобҳои дарсӣ барои 

мактабҳои нав, мураттиб ва муҳаррири нахустин «Луғати русӣ- тоҷикӣ» 

(1933-1934), «Луғати тоҷикӣ – русӣ» (1940) ва муаллифи нахустин 

фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ дар давраи нави рушди забон 

мебошад (1938). Гуфтан ба маврид аст, ки асарҳои илмиву адабии устод 

Айнӣ дар риштаи забоншиносӣ барои инкишофи забони адабӣ, 
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истифода аз таҷрибаҳои пешгузаштагон, муайян кардани роњњои рушди 

забон, навсозӣ ва оммафањму сода кардани забон, аз усулњо ва меъёрњои 

таърихӣ истифода кардану зинда кардани вожањои қадимӣ ва омўхтани 

забони зиндаи мардум, ба таври интиқодӣ назар кардан ба осори 

адибону нависандагон аҳамияти калоне доштааст. Мулоҳизаҳои ӯ оид ба 

забон дар як қатор мақолаҳояш, ба монанди «Дар атрофи забони форсӣ 

ва тоҷикӣ»(1928), «Забони тоҷикӣ»(1928), «Ҷавоби ман (дар бораи 

забони адабии тоҷик)»(1929), «Мактуби кушод ба рафиқ Толис»(1948), 

«Забони Шоҳнома» (Куллиёт, 1963 љ.11), «Оид ба вазъияти 

забоншиносии тоҷик» (1952), «Дар бораи китобҳои мактабии тоҷикон» 

(Куллиёт, 1969, ч.9),  имрӯз ҳам аҳамияти илмии худро гум накарда, 

барои рушди минбаъдаи забони адабӣҳамчун як роҳнамо хидмат 

мекунанд. Махсусан, зебоиву асолати забон, тарзи дурусти истифодаи 

вожагон, такя ба осори адабии гузаштагон, эњёи вожањои куњан дар 

шакли  таърихӣ мањаки фаъолияти илмиву эљодии ў дар бахши забон аст. 

Имлои забон ва ба шакли дуруст навиштани калимаҳо дар асарҳои 

оид ба забон ва забоншиносӣ навиштаи устод Айнӣ мавқеи асосӣ дорад. 

Ақида ва пешниҳодҳои устод имрӯз ҳам аҳамияти худро гум накарда, он 

масъалагузориҳо дар забони адабии имрӯз вуҷуд доранд. Давраи аввали 

таваљљуњи устод Айнӣ ба масъалањои имлои забони адабӣ ба замони 

гузариш ба алифбои лотинӣ рост меояд. Аслан устод Айнӣ баробари 

оѓоз шудани маъракаи гузариш ба алифбои лотинӣ ба таври фаъол ба 

бањсу мунозирањо оид ба гуногунии навишти калимањо дар алифбои 

нави лотинӣ дохил гардида, тарафдори истифодаи меъёрњои таърихӣ дар 

тањияи имлои забон буд. Дар мақола бо номи «Дунёи нав ва алифбои 

нав» (Овози тољик, 7 сентябри соли 1927) ў бо љўшу хурўши замони 
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инқилоб њамроњ шуда менависад: «Алифбое, ки то њол дар миёни 

тољикон маълум аст (алифбои арабӣ – С.Н.), на ин ки барои дунёи нав, 

њатто барои дунёи куњна њам кифоят намекунад».1 Ў масъалаи баррасии 

гузариш ба алифбои нави лотиниро дастгирӣ намуда таъкид менамояд: 

«Алифбои нав бояд ба тарзе тартиб ёбад, ки њар фарзанди тољик дар як 

моњ њарфшинос шуда тавонад ва баъд аз њарфшинос шудан њар калима 

ва љумлаи тољиконро, ки бо он алифбо навишта мешавад, бе хато кардан 

дар забар, зер ва беѓалат кардан дар лањља ва шева хонда тавонад»2. Дар 

мақолаи «Масъалаи таърихӣ дар гирди алифбои нави тољикӣ» (Рањбари 

дониш, 1928, №10) устод Айнӣ ба тарзи навишти овозњо, махсусан 

садонокњои дарози тољикӣ дахл намуда, мувофиқати меъёри таърихӣ бо 

талаффузи онњоро мавриди баррасӣ қарор дода, дар мавриди бо ў-и 

дароз ва и-и дароз навиштани калимањои «давидам, расидам, дидам» 

чунин менависад: «Албатта, ин даъворо касоне, ки қабул накардани зер 

ва пеши дарозро ба худ муқаррар кардаанд, қабул нахоњанд кард ва 

хоњанд гуфт, ки ту ба адабиёти навиштаи куњнаи форс – тољик фирефта 

шуда ин даъворо мекунӣ ва ин овозњои дароз дар забони зиндаи имрўзаи 

тољик нест …. Дар њамин вақт намояндагони бесаводи тољик ба фарёди 

мо хоњанд расид ва монанди «дидам – расидам – давидам – судам – 

фузудам – рабудам»-ро чунон мад кашида хоњанд гуфт, ки на як узбек ва 

на як аврупоӣ, қасд кунад њам, ба он дараља мад кашида натавонад».3 

Устод Айнӣ дар мақолаи хеш таҳти унвони « Забони тоҷикӣ» 

таъкид мекунад, ки «душвортарин масъалаи мо масъалаи имло аст.»4Дар 

ин мақолаи хеш, ки асосан ба навсозиву сода кардани забон ва наздик 

кардани он ба «забони авоми тољик» бахшида шудааст, ба тарзи 

                                                             
1Айнї С. Дунёи нав ва алифбои нав// Овози тољик, 7 сентябри соли 1927 
2Њамин маќола 
3Айнї С. Масъалаи таърихї дар гирди  алифбои нави тољик // Роњбари дониш, 1928, №10. 
4 АйнїС. Забонитољикї // «Раҳбаридониш», 1928, № 11-12.– С. 44 
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навишти калимањо, истилоњњои аврупоӣ ва ифодаи дурусти онњо дар 

забон ањамияти махсус дода, риояи меъёрњои таърихии имлобандӣ ва 

забони адабиро мењвари сиёсати навсозии забон донистааст. Ў 

менависад «Дар Бухоро ва Самарқанд «харбузая буред!» мегўянд, аммо 

дар кўњистон «харбузара буред!» мегўянд … Азбаски «харбузая – 

харбузара» њар ду аз «харбузаро» вайрон шудаанд, агар мо «харбузаро 

буред!» нависем, њељ чиз бой намедињем».5 Устод зарурати тањия 

намудани китобу мақолањо оид ба имлои забонро дарк намуда дар 

идомаи њамин мақола менависад: «Дар бораи сарфу нањв, дар бораи 

љумлабандӣ ва дар бораи имлодар оянда хоњам навишт. Њозир њамон 

қадарашро мегўям, ки душвортарин масъалаи мо масъалаи имло аст … 

Дар Бухоро, Самарқанд ва Фарѓона «нигоњ» мегўянд. Аммо дар Фалѓар 

«нагоњ» мегўянд. Мо дар имло кадоми онњоро риоя мекунем… Ин аст 

душвортарин масъалањо, ки њалли ин аз њама вазифањо пештар 

меистад.»6 

      22 августи соли 1930 дар пойтахти ТоҷикистоншаҳриСталинобод 

(ҳолоДушанбе) нахустинАнҷуманиилмӣ-

забоншиносииТоҷикистонбарпошуд, ки дар кори он устод Айнӣ ба 

таври фаъол иштирок дошт. 

ИнанҷумандарҳаётифарҳангииТоҷикистонрӯйдодиниҳоятбоарзишвамуҳ

имбудвадароназ«профессорониҒарб сар карда, то 

қувваҳоиилмиикӯҳистониБадахшон»ширкатдоштандваон«баҳалкардани

чандеазмасъалаҳоиилмӣвакорҳоимаданиятипролетарӣаҳамиятвақимати

худродарсаҳифаитаърихёдгоргузоштватаҳкурсиимаданиятипролетариро

                                                             
5Айнї С. Забони тољикї // Мунтахаби асарњои илмї, љилди аввал, Айнї ва забони адабї. – Душанбе, 
Дониш, 2008.- С. 35. 
6Њамин љо. – С. 41 
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барпонамуд».7Масъалаи забони адабии 

тоҷикӣдаринанҷуманҳамякеазмасъалаҳоимарказӣбудватавсияҳоигуногу

не, кидаринмавридмаҷлисуконференсияҳоимухталифтайи 4 - 5 

солиохирпешниҳодкардабуданд, 

азтарафивакилонианҷуман«чуқуртардидашуданд».«Қарорҳоиинанҷуман 

ба забон ва лаҳҷаитоҷиконмутобиқафтода, 

пойдорватағйирнопазирмемонад», 

навиштабудандмуфассиронимаҷаллаи«Роҳбаридониш»дарбораиаҳамият

иқарорҳоиинанҷуман.Аҳамиятиинанҷумандаронбуд, 

кификруандешаҳовапешниҳодотуназариётеро, кито он замон аз 

ҷонибизабоншиносонузиёиёнитоҷиквамутахассисонирусизҳоргардидабу

данд, баинобатгирифта, 

қоидаҳоимуваққатииимлоротакмилваислоҳкардваалифбоинавротоҷойи

имконбақонунуқоидаҳоисавтиётизабонитоҷикӣмутобиқсохта, 

онробарои омӯзишиҳамагонпешкашнамуд. 

Ин анҷуманазрӯйичормасъала: забониадабиитоҷик, алифбо 

(алифбоилотинӣдарназараст), 

имловамасъалаиалифбоишуғнонӣқарорҳоимахсусқабулкард, 

кидуқарорианҷуман«Қарордармасъалаиалифбо»ва«Қарордарбораиимло

и нави тоҷикӣ»баимлобандӣбевоситаиртиботдошта, 

тарзинавиштикалимаҳоробаалифбоилотинӣмуайянменамояд. Азҷумла, 

дар«Қарордармасъалаиалифбо»оидбамуайянкарданиҳарфҳобароиовозҳ

оиӯ, у, ẙчуниномадааст: «Анҷумантамомимасъалаҳоимубоҳисадори 

алифбои нави тоҷикроҳаматарафамузокиракарда, баинқарормеояд, 

                                                             
7Љамъбаст ва ќарори Анљумани нахустини илмї-забоншиносии Тољикистон // Роњбари дониш, №10. 
1930. – С.14. 
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кидарқисмимуҳимишеваҳоитоҷикӣовози (ӯ) вов-

имаҷҳулмавҷуднестваинвовбо (у) вовимаъруфмувофиқмебошад, 

бароиҳаминдарасноитаълим, 

хонданванавиштандушвориҳобамиёнмеояд. Барои аз миён бардоштани 

ин душвориҳоминбаъдовозҳои (ӯ) ва (ẙ) боякшакл (ӯ) 

нишондодашавадваиншаклробохосиятҳоишеваҳомувофиқкардакорфарм

уданмумкинхоҳадшуд. Инҳолдаршеваҳое, киинсеовоз (яънеӯ, у, ẙ) 

фарқдоранд, дурустхондан ва навиштанро осонтар карда, дар шеваҳое, 

кифақатдутоииновозҳоҳаст, душвориимавҷудароазмиёнмебардоранд».8 

Дар «Қарордарбораиимлоинавитоҷикӣ», 

ҳанӯзистифодаиистилоҳотикуҳанқобилиқабуласт. 

Азҷумлабароиифодаиистилоҳи«садонок»«соит»ва 

истилоҳи«ҳамсадо»«сомит»истифодамешавад. 

Умумандариндавраякнавъҷустуҷӯбароиифодаиистилоҳотизабоншиносӣ

базабонитоҷикӣдидамешавад. 

Ҳаминистилоҳҳои«садонок»ва«ҳамсадо»дарадабиётиилмиииндаврадарш

акли«босадо»ва«бесадо»низдида шудааст. 

Як нуктаи 

муҳимидигарбарасосимеъёрҳоитаърихиизабониадабӣтаҳиягардиданиим

ломебошад. 

Дарқароримазкурдаринборачуниномадааст:«Анҷуманқайдмекунад, 

кидармуайянкарданиқоидаҳоиимлоӣтанҳояклаҳҷароасосгирифтаназхусу

сиятҳоилаҳҷа (ёкишева)-ҳоидигарчашмпӯшиданмувофиқимақсаднест. 

Бинобарин, ҳамаилаҳҷаҳородарназардоштаистода, 

қоидаҳоиимлоиисарфиимуштаракмуайян кардан лозим аст. 
                                                             
8Љамъбаст ва ќарори Анљумани нахустини илмї-забоншиносии Тољикистон // Роњбари дониш, №10, 
11,12, 1930.- С. 43. 
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Қайд: азбаски забони адабии 

тоҷиктоякдараҷаҳамаихусусиятҳоилаҳҷаҳоробахудакскунонидааст, 

бинобариндартартибиқоидаҳоиимлогӣдарваҳлаинавбатиаввалбазабони

адабиимавҷудамуроҷиаткарданзарураст».9 

Аз ин иқтибосчунин бармеояд, ки 

таҳиягарониимлоизабонитоҷикӣдарибтидоисолҳоисиюмисадаиХХтараф

доритаҳияиимлодарасосимеъёрҳоитаърихии дастурӣ(грамматикӣ)буда, 

аз«принсиписавтӣ»-итаҳияиимлосарфиназарменамоянд: 

Таваҷҷуҳкунедбаиқтибосидигаразҳаминқарор: «Азбаски забони 

тоҷикдулаҳҷаиасосӣваякқаторшеваҳоидарунӣдорад, 

бинобаринимлоитоҷикиродарасосисофсавтӣниҳоданмумкиннест. 

Бинобарин, имлоинавитоҷикдарпринсипишаклӣниҳодамешавад».10 

Вале ин ҷараёназнимаидувумисолҳои 30-

юмтағйирёфтвааввалдар«Установкаитерминологияизабонитоҷикӣ» 

(1936) қисманвабаъдандарФармони№1 

КомиссарихалқиимаорифиРССТоҷикистонбатаврикуллӣрусикунонии 

имлои забон оғозгардид. Баъд аз 

қабулшудани«Установкаитерминологияизабонитоҷикӣ» (1936) 

равандисаросарворид намудани калимаву 

истилоҳотирусӣваинтернатсионалӣбазабонитоҷикӣоғозшуд. Дарсоли 

1938 думаҷлисимашваратӣваёбаистилоҳ«совешчания» - 

ҳоизабоншиносииТоҷикистон (февралваноябрисоли 1938) барпошуд, 

кидаронҳороҳҳоиминбаъдаиинкишофизабонитоҷикӣ баррасӣгардида, 

лоиҳаеҳамдаринбобтаҳияшудвамоҳиянварисоли 1939 

                                                             
9Њамин асар. – С. 44. 
10Љамъбаст ва ќарори Анљумани нахустини илмї-забоншиносии Тољикистон // Роњбари дониш, №10, 
11,12, 1930.- С. 44. 
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КомиссарихалқиимаорифиРССТоҷикистонбофармони№1- 

ихудонротасдиқкард. Якеазмасъалаҳоиасосие, 

кидаринчорабиниҳомавқеихосдошт, чунинбуд: 

«Инчорабиниҳобабарҳамдодани архаизмҳо, арабизмҳоваэронизмҳо 

(таъкидимо - С. Н.) дарзабонитоҷикӣ, 

бабарҳамдоданиҷудоиисунъиибайнизабониадабӣвазабонизиндаигуфтуг

ӯӣ, 

баназдиккарданишаклҳоизиндаизабонвасоветизмҳоравонакардашудаан

д».11Деренагузашт, 

киинлоиҳабономи«Дарбораибаъземасъалаҳоизабонитоҷикӣ»ҳамчунсана

дирасмӣнашршуд. Оназсеқисмиборатбуд: қисми 1 

«Масъалаҳоиграмматика», қисми 2 

«Дарбораимасъалаҳоитерминологияизабонитоҷикӣ»вақисми 3 

«Дарбораимасъалаҳоиимлоизабонитоҷикӣ».12 

Азбаски ин санад дар таърихи забони 

тоҷикӣнақшиҳалкунандабозида, аксариунсурҳоиноматлубе, 

киимрӯзазтарафибархеаззабоншиносонҳамчунхусусиятҳоихосизабонӣш

умурдамешавад, дарасосиҳаминсанадбазабонимодохилшудаанд, 

дарбораиинсанад муфассалтар истода мегузарем. Дар се бахши ин санад 

ба таври фишурда унсурҳоинодурустизеринқонунӣгардондашудаанд: 

1. Расмӣкарданиистифодаипасванди«ангӣ»дарҷумласозӣ. 

                                                             
11Дар бораи баъзе масъалањои забони тољикї. Ќисми 1. Масъалањои грамматикї //Тољикистони Сурх, 
25 январ соли 1939, № 19. 
12Ниг. Дар бораи баъзе масъалањои забони тољикї. Ќисми 1. Масъалахои грамматика //Тољикистони 
Сурх, 25 январи соли 1939, №19; Дар бораи баъзе масъалахои забони тољикї. Ќисми 2. Масъалањои 
терминологияи забони тољикї // Тољикистони Сурх, 26 январи 1939, № 20. 
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(Одами шабангия (шабангиро) имрӯзбоздидам - 

одамишабдидагемаимрӯзбоздидам… Магазини 

бозорангӣбисёркалонаст). 

2. Истифодаи шакли лаҳҷавиисохти«нарафтанба»дарзабони 

адабӣ.(Истеъмоли сохти «ман нарафтанба» њам дуруст њисоб карда 

мешуд). 

3. Аз истифода баровардани шаклҳоиадабиипешванди«би-

»вафеълҳои«метавонгуфт, метавонкард».(«Мо метавонем бигӯем»не, 

балки«мометавонемгӯем».Ба истеъмоли шаклҳои«метавонемгуфт, 

метавонкард»роҳдоданашавад.»). 

4. Дар навиштани 

исмҳоҷорӣкарданиҷамъбандиҳоишаклиахборотҳо. (Ташкилот- 

ташкилотҳо, аъзо-аъзоён- аъзоҳо, ҳуқуқ- ҳуқуқҳо). 

5. Расмӣкарданишакли«Аҳмадакитобаш»вабаҷоипасванди -

роистифодакардани -а, -я. (Ин китоби Аҳмад- инАҳмадакитобаш; 

Токуҷоярафтӣ?  ТоФарғонаярафтам). 

6. Дар истифодаи шумора, ҷонишин, зарф, 

пешояндҳоҷорӣкарданиунсурҳоилаҳҷавӣ. 

а) Шумора (Дар охири 

шумораҳобаҷоисуффиксиархаистии«то»шаклизиндавабатамомишеваҳои

тоҷикӣумумӣбудагӣ«та»корфармудашавад:сета, чорта,  «дуйум»ва 

«саййум», «чор, чорда, чил»). 

б) Љонишин( шакли махсуси ҷонишинҳоишахсӣ, киба 

суффиксҳои«ҳо, ён»сохташуда, ҷамъроифодамекунанд, 

қабулкардашавад:Моҳо,моён, шумоњо, шумоён, вайњо). 
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Ҷонишинҳобандаккатӣдарчуниншаклҳокорфармудашаванд: 

(шуморо, шумоҳоя, шумоёна, шумоя-шуморо, онҳоя). 

7. Дар истифодаи феъл дар баробари 

шаклҳоимеъёрӣҷорӣкарданишаклҳоилаҳҷавӣ:  

а) Дарфеълҳоинақлӣ (бағайразшаклитанҳоишахсисейум) пеш  аз 

бандакҷонишинҳодарбайнидусадонок«я»иловакардаҳамкорфармуданму

мкинаст (Гӯё, манрафтабудаям,Вайҳорафтабудаянд. 

б) 

Шаклҳоиэҳтимолиипоёнангӣҳамкорфармудашавад(Аҳмадомадагист, 

Вай ҳаммерафтагист). 

в) Ба вазифаи гузаштаи 

мутлақиншаклҳоифеълӣҳамкорфармудашавад(Ман китоб хондагӣ, Ман 

тоҳолхондагимне). 

г) Дар шахси дуйум дар баробари «ед» 

ҷамъбо«етон»ҳамсохташавад. Шаклҳои«Кашидагирифтан, 

гирифтаовардан, бурдарасондан, гуфтадодан, шикастамондан, 

гирифтапартофтан, рафтагирифтан ва 

дигарҳо»қобилиқабулҳисобидашуд. 

ѓ) Аз истифода 

хориҷкарданишаклҳоиадабии«боядкард»ва«хоҳадкард»(Мо корамонро 

хоҳемкард»не, балки«мокорамонромекунем»). 

д) Ба ҷоишаклҳои«нишастан, шустан, коб, ёб»шаклҳои«шиштан», 

«шуштан», «ков», «ёв»корфармудашавад.» 

9. Дар масъалаи имло ва  навишти 

калимаҳоинсанадбатарзинавиштирусӣроҳивасеъкушода, 

шаклинавиштикалимаҳоирусӣ-

интернатсионалиробашаклиайнанрусӣқонунӣгардонид: 
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«1. 

Калимаҳоиинтернатсионалӣвасоветизмҳобазабонитоҷикӣазрусӣваёбаво

ситаи забони русӣдаромадагӣайнанбоҳарфҳоитоҷикӣнавиштамешаванд. 

Мисол: Колхоз, комсомол, коллектив, план, аэроплан, 

кооперациявамонандиинҳо. 

Дар баъзе 

калимаҳоихориҷиибавоситаизабонирусӣмегирифтагиамонбудагӣовози«

ҳ»агардаррусӣбо«г»навишта шаванд, дар 

тоҷикӣҳамбо«г»навиштамешаванд. Мисол: гидростансийа, гектар, 

Гегел.» 

10. Дар навишти калимаҳои«қуфл, китф»ва«анбор, занбур, 

занбар…»шаклиталаффузионҳородаршакли«қулф, китф»ва«амбор, 

замбур, замбар»қонунӣгардонид. 

Ба таври умум ин санад ва 

тадбирҳоибаъдӣоидбатабдилиалифбобароирусикунонииистилоҳотвадар

маҷмӯъбатағйирисарфивунаҳвӣ (грамматикӣ) ваовоии (фонетикии) 

забонитоҷикӣроҳивасеъкушод.Бояд гуфт, ки ин фармон ба алифбои 

лотинӣтаҳияшуда, 

сарахборебароитабдилиалифбоилотинӣбаалифбоирусӣдарТоҷикистонб

удвамаъракаибаалифбоирусӣгузаштаноғозшудабудватавребаҳамагонма

ълумаст, дармоҳимайисоли 1940, яънебаъдазяксолебештардар 

Тоҷикистоналифбоирусиасосбатаврирасмӣҷорӣгардид. Метавонгуфт, 

китоқабулиқоидаҳоиимлодарзамониИстиқлолинсанадасосиқоидаҳоиим

лоидигардарзамониИттиҳодиШӯравӣгардид.  

Баъд аз гузаштан ба алифбои русиасоси тоҷикӣдармоҳимайисоли 

1940 
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қоидаҳоиимлоизабонимоҳамбаиналифбомувофиқкардашудвабақарори

№55 аз 21 –январисоли 1941- иСКХ (СоветиКомиссарониХалқ) –

иРССТоҷикистон«Қоидаҳоиасосииорфографияизабонитоҷикӣ»қабулгар

дид. ХусусиятҳоихосииндастурбештардарФармони №1 –и вазири 

маорифи вақтинъикосёфтабуд, 

валеинқоидаҳонисбатанмуфассалтарбуда, 

баталаботизамонмувофиқкардашудааст. 

«Қоидаҳоиасосииорфографияизабонитоҷикӣ»собитмесозад, 

киҳанӯззабониадабӣбатавримуайяншаклнагирифтааствадар он 

иштибоҳҳоидастурӣдидамешавад. 

Матниҷумлаиаввалионшоҳидиингуфтаҳост: 

«Дартартибдоданиорфографияхусусиятҳоиморфологӣ, 

фонетикӣвасохтисинтаксисӣҳамтенденцияимуайяншудаиинкишофизабо

ниадабииимрӯзаитоҷикасосдошташудааст».13Худиҷумла бо  истифодаи 

«ҳам»ватаркиби«асосдошташудан»ноқисванодурустаст.  Азтарафидигар, 

истифодаиистилоҳҳоибароионзамоннавворидшудаирусӣ–

байналмилалииморфология, фонетикавасинтаксис ... 

баёнгарисиёсатизамоноидбаавлавиятдоданбаистилоҳҳоирусивуаврупоӣа

ст. 

Муносибати устод Айнӣ нисбат ба ин қарори Вазорати маорифи 

вақти Тољикистон ва имлои қабулшуда мањкумкунанда буда, онро «яке 

аз њуљумњои чап, ки вайро режими аракчеевӣ номидан мумкин аст, дар 

соли 1937, 1938, 1939 ташкил ёфта буд» номидааст.14 Инчунин ў дар  

мактуби худ «Ба Базаи тољикии Академияи илмњои СССР» (01.03.1940) 

                                                             
13Ќоидањои асосии орфографияи забони тољикї // Газетаи муаллимон, 20 феврали соли 1941, №7.  
14Айнї С. Оид ба вазъияти забоншиносии тољик//Мунтахаби асарњои илмї, - Душанбе, Дониш, 2008. – 
С. 69. 
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дар бораи ин фармон назари худро чунин баён намудааст: «Коркунони 

илмии База, ки тарафдори љараёни авваланд, ба сухани худ қарори 

Наркомпроссро (Комиссариати маорифи халқ – С.Н.) асос мегиранд. Ба 

фањми ман он гуна қарорњо дар бораи масъалањои њанўз њалнашуда ва 

дар мубоњиса истода намешавад. Дер нашудааст, ки дар бораи 

партофтани «ро» як қарор баромад, аммо худ ба худ аз миён рафт».15 Ин 

мақоларо метавон оѓози давраи дигари мубоњисањои устод Айнӣ оид ба 

масъалањои имло номид. Ин давра бо мақолаи бунёдии устод бо номи 

«Оид ба вазъияти забоншиносии тољик» (1952) анљом меёбад ва 

тафсилоти навиштани ин мақоларо ёдовар мешавем.  

Дарзеритаъсиринармиши сиёсии солҳои 50-

умисадаиХХвамахсусанбанашррасиданимақолаиИ. Сталин«Марксизм-

ленинизмвазабоншиносӣ»дарТоҷикистонмақолаиустодС. 

Айнӣ«Оидбавазъиятизабоншиносиитоҷик» («Шарқисурх», 1952, № 6) 

чопшуд, кидаринмақоладарбаробаризери тозиёнаи 

танқидгирифтанибаъзекаҷравиҳодаринкишофиилмизабоншиносиитоҷик

, бамасъалаҳоиимлоҳамдахлкардааст. Ин мақолаи устод Айнӣ дар 

партави дусолагии «нашри асари доњиёнаи И.В. Сталин – «Марксизм ва 

масъалањои забоншиносӣ»» навишта шуда, дар он нуқсону камбудињое, 

ки то ин дам дар забоншиносии тољик љой доштанд, зери тозиёнаи 

танқид қарор гирифтааст. Аз рўи намунањои тањияи имло ва сохтмони 

забонии солњои 30-юми садаи ХХ мушоњида гардид, ки дастандаркорони 

навсозии забони тољикӣ дар намунаи Кумитаи истилоњот ва алифбои 

нав, базаи тољикистонии АИ Иттињоди Шуравӣ ва Комиссариати 

маорифи халқи Тољикистон ба андозае ба навсозии забони  адабии 

                                                             
15Айнї С. Ба Базаи тољикии Академияи илмњои СССР//Мунтахаби асарњои илмї, - Душанбе, Дониш, 
2008. –  С. 130 
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тољикӣ саргарм шудаанд, ки њатто даст батањрифи сохторњои 

грамматикии забон заданд, ки њељ дар қаламрави асосњои илмии 

забоншиносӣ љоиз набуд. Масъалаи устувор мондани унсурњои дастурӣ 

ё грамматикӣ (дар намунаи истифодаи љамъбандии асили тољикӣ «он» 

(гон, ён, вон) ва «њо», ба зурӣ бароварда партофтани вожањои  классикӣ 

«аз фонди асосии луѓати забони тољикӣ» ва «даровардани яке аз 

луѓатњои мањаллии танг», сохтану меъёрӣ кардани љумлањои нодурусти 

«Ин Ањмада китобаш» зери таъсири љумлањои забони узбекӣ «Бу 

Ањмадни китобӣ» ва ѓайра ки њангоми тањлили Фармони №1 

(Комиссариати маориф оварда шуд) дар ин мақола исбот шудааст. Ў 

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

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

вайрони бегона гирифта шударо ба тарзи сунъӣ даровардан буд».16 

Устод Айнӣ барои исботи фикру ақидаи хеш аз ин асари И. В. 

Сталин чунин намуна меорад: «Аммо асосњои сохти грамматикӣ дар 

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

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

муваффақият хизмати љамъиятро ба љо оваранд».17 Дар љои дигар ба 

Шавкат Ниёзӣ мурољиат намуда боз њам устувор мондани сохтори 

дастурии забонро таъкид менамояд: «Агар Шавкат Ниёзӣ асари 

доњиёнаи рафиқ Сталин – «Марксизм ва масъалањои забоншиносӣ»-ро 

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

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

забони халқи тољик ва адабиёти классикии тољикро тадқиқ карда, њазор 

                                                             
16Айни С. Оид ба вазъияти забоншиносии тољик//Мунтахаби асарњои илмї. Љилди аввал. Айнї ва 
забони адабї – Душанбе, Дониш, 2008. – С. 70. 
17Њамин асар. – С. 67. 
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сол боз  таѓйир наёфтани асосњои грамматикии забони тољикро ба 

гуфтахои рафиқ Сталин мисол меовард…».18Ў дар бораи 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 «забонро ба халқ 

наздик кардан» мехостанд, ки бо грамматикаи қисман нав як «забони 

нави адабӣ» созанд. Онҳо нависандагон ва соҳибқаламонро маҷбур 

мекарданд, ки «ин Аҳмада китобаш» барин ҷумлаҳоро ҳам ҷумлаи 

тоҷикӣ дониста кор фармоянд ва дуруст шуморанд. Ва ҳол он ки ин 

ҷумла тарҷимаи ҳарф баҳарфи вайрони як ҷумлаи ӯзбекӣ буд. 

Дар имло ҳам дар матбуоти тоҷикӣ ба асоси он лоиҳа вайронкориҳо 

ҳанӯз ҳукмрон аст. Дар ягон забони маданӣ ва аз ин ҷумла дар забони 

русӣ дар навиштан талаффуз асос гирифта нашуда бошад ҳам, дар 

забони тоҷикӣ талаффузро асос гирифта масалан ба ҷои калимаҳои 

«анбор, занбар, ҷунбидан» - «амбор, замбар, ҷумбидан» менависанд. 

Ва ҳол он ки дар забони тоҷикӣ аз талаффуз то навиштан фарқ 

доштани монанди суханҳои дар боло қайдшуда тасодуфӣ ва ғалати омма 

набуда, балки ба як асоси илмӣ такя мекунад, ки ин аз хусусияти забони 

тоҷикӣ омадааст: Дар забони тоҷикӣҳаргоҳ баъд аз нуни сокин (ан, зан, 

ҷан, қан ва монанди инҳо) ҳарфи «б» ояд, дар талаффуз он «б» ба «м» 

табдил меёбад. 

                                                             
18Њамин асар. – С. 67-68. 
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Имлочиёни мо, ки аз ин хусусияти забони тоҷикӣ хабар надоранд, 

дар навиштан ҳам ҳарфи «б» - и монанди калимаҳои мазкурро ба «м» 

табдил дода менавиштанд, бо ин корашон аз як тараф хусусияти забони 

тоҷикро поймол кунанд, аз тарафи дигар луғатҳои бисёреро вайрон 

карда ба халқ такдим менамоянд. 

Қатъи назар аз ин хусусияти забони тоҷик, агар дар имло талаффуз 

асос гирифта шавад, дар забон анархия пайдо мешавад, чунки талаффуз 

дар ҳар замон ва дар ҳар район дигаргуншавандааст, ҳатто басо дида 

шудааст, ки талаффузи шахсҳои ҷудогона ҳам аз якдигар фарқ мекунад. 

Сабаб ҳамин аст, ки то ҳол дар имлои забони тоҷикӣ анархия 

ҳукмфармост.»19 

Дар натиља, бар асари чоп шудани ин мақолаи устод Айни  

масъалаи бознигарии имло ба вуљуд омад ва лоињаи наве бо номи 

«Орфографияи забони тољикӣ» тартиб дода шуд. Аввал дар 

моњиоктябрисоли 1952 дарматбуотикишварлоињаи«Орфографияи забони 

тољикӣ»20 чоп шуд ва он барои 

ѓаврубаррасӣбамутахассисонукоршиносонпешнињодгардид. 

Ондарматбуотмуњокимавубаррасӣгардид. 

Олимонудонишмандонбаандозаекидаронзамонимкондошт, 

доирбамасъалањоиимлофикруандешањоихудробаёндоштанд.21 

Масалан, О. ЉалоловномзадиилмифилологияваМањвашевИ. Н. 

устодиИнститутихољагииқишлоқ (њолоДонишгоњиаграрӣ) 

                                                             
19 АйнӣС. Оидбавазъи забоншиносии тоҷик// ШарқиСурх, 1952, №6, саҳ. 3-8//Мунтахаби асарњои илмї. Љилди 
аввал. Айнї ва забони адабї – Душанбе, Дониш, 2008. – С. 71-72. 

20 Орфографияи забони тоҷикӣ // Мактаби советӣ, №10, 1952. С. 22 - 33 
21Ниг.: Каримов А. Оид ба лоиҳаиорфографияизабонитоҷикӣ// Мактаби советӣ, №15, 1952, с. 35 – 37; 
РаҳмоновМ., Баъземулоҳизаҳооидбақоидаҳоиорфографияизабони тоҷикӣ // Мактбаи советӣ, №1, 
1953, с. 30 – 32; ШукуровМ., Баъзеқоидаҳодоирбаорфографияизабонитоҷикӣ // ШарқиСурх, №1, 1953, 
с. 124 – 130;ҶалоловО., МаҳвашевИ. Н., Фикрумулоҳизаҳоимо // Газетаимуаллимон, №8 (1071). 28 
февралисоли 1953. 
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дармақолаебономи«Фикрумулоњизањоимо» (Газетаимуаллимон, 28 

февралисоли 1953) бепояиилмӣбудани баъзе аз ин қоидањороошкор 

карданд. 

Ақидањоиинмуаллифондарбораиистифодаињарфиюбаљоийударвожањои

Юлдош, юрѓа,«истеъмолибењудаиь»даркалимањоидарё, гиря, афюн, 

бахтёр, дањяк,истифодаипасванди–ӣ (-чӣ, -вӣ)ваѓайрасобитмесозад, ки 

равшанфикорони мо дар њамон 

даврањоидушворияккасолорӣфикруандешањоихудробеибовуравшанбаён

мекарданд: «Навишта шудани Юлдош, юрѓа, кидар§10 

пешнињодкардашудааст, азњарљињатнодурустаст».22 Дар 

мақолаиШукуровМ. 

«Баъзеқайдњодарбораилоињаинавиорфографияизабонитољикӣ» 

ташаббуси ба алифбои тољикӣдохилнамуданињарфњоирусиищ ва ы 

дастгирӣёфтааст. Ӯменависад: 

«Пешазњамаањамиятикалонибаалифбоитољикӣдохилшуданињарфњоищва

ы–роқайдкарданлозимаст».23 Дар љоидигарӯпешнињодмекунад, ки 

номњоиљуѓрофии Тбилисӣ, Батумӣ, ЧилӣбамонандиДењлӣ, Урумчӣ бо ӣ 

– и заданок навишта шавад. Вале ин 

пешнињодтаврекиазматниаслӣмушоњида мекунем, қабулнамегардад. 

ПешнињолдидигариМ. Шукуроввобастаба навиштани 

вожањоимонанди«пунба», «љунбиш», «танбал»аст, ки ўчунинменависад: 

«Вазифаи орфографияи нав аз ин иборат аст, ки 

њаминқонунизабониробоқоидаирасманэълоннамуда, 

духеланависињоидаринсоњамављудбударохотимадињад, токи«танбӯр», 

«пунба», «љунбиш»,«танбал»баринкалимањоиинтип, кињанӯз то як 

                                                             
22Ҷалолов О., МаҳвашевИ. Н., Фикрумулоҳизаҳоимо // Газетаимуаллимон, №8 (1071). 28 февралисоли 
1953. 
23 Шукуров М. «Баъзе қайдҳодарбораилоиҳаинавиорфографияизабонитоҷикӣ»// ШарқиСурх, №1, 
1953, с.125. 
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андоза, «н» - ро дар худ нигоњдоштанд, низ«м»навишташавад».24Тавре аз 

мақолаиустодС. Айнӣ бармеояд, 

мањзњамингунаиштибоњњоиқоидаиимлоисолњои 1939 ва 1941 

мавридиинтиқодишадидиустодқароргирифтабуд.  

Лоињадармуддатибешазњафт моњ мавриди 

баррасӣқароргирифтвадармуњокимањо 30 

нафарустодудонишмандиштирокнамуд.25 Бояд гуфт, ки 

тањиягаронилоињаинавдармуддатибаррасиионазтарафидонишмандонон

родарасосипешнињодњоиворидшудахелетакмилдода, баякнизомимуайян 

дароварданд.  Дар он пешнињодиустодС. Айнӣ оид ба тарзи навишатани 

вожањоизанбур, танбур, анбордаршаклитољикиионњо, яънебонб (набомб, 

кидарорфографияисоли 1941 вуљуддоштваШукуровМ. њам онро 

дастгирӣкардааст) дастгирӣёфт. И– идароз «и–изаданок» номида шуд. 

Вале боз њамтарзинавиштаниномвожањоиљуѓрофииТбилисӣ, Баржомӣ, 

Батумӣ ба қавли 

тањиягарон«талаффузигрузиниихудронигоњдошта,»монандиорфография

ирусӣнавиштамешаванд.26 Як масъалаи муњиме, 

кисиёсатирӯзњалкарданионроталабмекард, ба алифбои 

тољикӣдароварданињарфњои«щ»ва «ы» - и русӣбуд, 

кионњамбасудињарфњоирусӣњалшудвашумораињарфњоиалифбоизабонито

љикӣ аз 37 њарфба 39 њарфрасонидашуд. Тартибињарфњоњам, 

њарчандбароибазабонитољикӣмувофиқкарданион пешнињодњоизиёдбуд, 

ба тартибиалифбоизабонирусӣмонондашуда, 

њарфњоихоситољикӣдарохири алифбои забони тољикӣљойдодашуд, ки 

бањонаи онњам чунинбуд: «Агар тартиби 

                                                             
24Ҳамон ҷо, с. 128. 
25 Бухоризода А.Л. Лившиц В. А. Таҳрири нави қоидаҳои орфография// Мактбаи советӣ, №1, 1954, с. 
26 – 36. 
26Ҳамон ҷо, с. 32. 
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њарфњоиалфавиттаѓьирдодамешуд, онгоњдарвақти тарљумањо (и) 

њуљљатњои расмӣ–нишондодњовақарорњоипартия ва њукумат, ки 

миқдоризиёдибандњоиалоњидадоштабоњарфњоаломаткардамешаванд, 

бозякдушвориидигарњамбамиёнмеомад». Бинобар ин, «Тартиби 

њозираиалфавит– дарохировардашуданињарфњоииловагӣ барои овозњои 

хоси забони тољикӣњамазљињатиметодӣвањам (азљињати) 

амалӣбењтармебошад».27 Барои њарфњоиюваӯқоидањоисохта, 

азқабилитарзинавиштиЮлдош – Йулдош ... шӯъла, шӯъба, суњбат (аз 

њиљоибастаињарфњоињваѓ) тартибдодашуд, 

кибаъзеионњодарҚоидањоиимлоисоли 1941 вуљуддошт. 

Хулоса, баъд аз баррасињоимуњокимавӣмоњиавгустисоли 1953 

онбашакликитобчачопгардидвабаъдазтањриринињоӣ 

ватасдиқионазтарафи«СоветиВазирониРССТољикистон»дарматбуотида

врӣчопшуд.28 

Моњи феврали соли 1954 ба алифбои тољикӣ ду њарфи нави русӣ «ы» 

ва «щ» илова гардид, ки ин иқдом раванди русикунонии алифбои 

тољикиро хотима дод.29Њамин тариқ, бо қабули алифбои нав ва санадњои 

меъёрӣ доир ба инкишофи забон сиёсати забонии Иттињоди Шӯравӣ 

барои солњои баъдӣ муайян гардид, ки он то охири солњои 80-уми қарни 

XX идома ёфт.  

Бояд ба таъкид зикр намуд, ки дар тањрири нави «Коидањои 

орфографияи  забони тољикӣ» дар соли 1954 тамоми фикру андешањои 

устод С. Айнӣ ба назар гирифта шуд ва навоварињои бе асоси илми 

фармони №1-и комиссари маорифи халқ « Дар бораи баъзе масъалањои 

                                                             
27Ҳамон ҷо, с. 32. 
28Қоидаҳои асосии орфографияи забони тоҷикӣ// Мактаби Советӣ, №1, 1954, с. 37 – 46. 
29Укази Президуми Совети Олии РСС Тољикистон «Дар бораи даровардани иловањо ба алифбои 
тољикї» аз 5 феврали соли 1954 // Тољикистони  Сурх,  марти соли 1954. 
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забони тољикӣ» (1939) ва «Коидањои асосии орфографияи  забони 

тољикӣ» (1941)  аз тарафи тањиягарони имлои нав ислоњ карда шуд.  
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