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Номгӯйи ихтисора

Дар диссертатсия манбаи пайдоиши баъзе калимаҳои иқтибосии русиву

аврупоӣ бо тарзи ихтисора оварда шудааст, ки ба тариқи зайл аст:(лот.) лотинӣ,

(фр.) фаронсавӣ, (анг.) англисӣ, (юн.) юнонӣ. Ғайр аз ин, ҳангоми таҳлили

қолабҳои тоҷикишудаи калимаҳои русиву аврупоӣ калимаҳои садонок бо ҳарфи

С ва ҳамсадо бо ҳарфи Ҳ ихтисор карда шудааст.
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МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Калимаҳои иқтибосӣ як ҷузъи назарраси

таркиби луғавии тамоми забонҳои оламро ташкил медиҳанд. Онҳо ҳамчун

ифодакунандаи мафҳумҳои нави иҷтимоӣ имконияти бемайлони воридшавӣ ва

мавқеъ пайдо карданро дар забони дигар доранд. Забони адабии муосири тоҷикӣ

низ аз чунин раванди иқтибоси калимаҳо истисно нест. Ҳанӯз дар давраҳои

гузашта калимаҳои зиёди дигар забонҳо бо сабабҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ,

ҳамзистӣ, дӯстиву ҳамкорӣ ба таркиби луғавии забони тоҷикӣ ворид гардида

буданд, ки то ҳанӯз бахше аз онҳо дар истифодаанд. Имрӯз низ ин раванд идома

дорад. Иқтибоси калимаҳо аз як забон ба забони дигар агар, аз як тараф, таркиби

луғавиро васеъ, ҳамқадами замон ва ҷойи холигиро дар он пурра гардонад, аз

тарафи дигар, масъалаи мутобиқгардонии онҳоро ба миён меоварад.

Мутобиқгардонии унсурҳои бегона, ки масъалаи басо ҳассос ва мураккаби

забонист, бевосита ба вуҷуд намеояд. Дар ин раванд амали меъёрҳои истеъмолии

ҳар як забон, ҳазмшавии онҳо дар нутқи омма ва роҳу усулҳои истифодабарӣ аз

ҷумлаи омилҳои асосӣ ба ҳисоб мераванд. Шояд бо сабаби он ки иқтибосшавии

калимаҳо дар забони тоҷикӣ таҷрибаи чандинасра дорад, дар ин раванд роҳу

тарзҳои хоси тоҷикишавии онҳо низ то андозае ба вуҷуд омадаанд.

Дар диссертатсия усулҳои мутобиқшавии калимаҳои русиву аврупоӣ

мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Омӯзиши ин мавзуъ дар замони муосир, ки

иқтибосшавии унсурҳои бегона дар заминаи пешрафти илму техника бо суръати

баланд ҷараён дорад, дар раванди банизомдарории таркиби луғавии забони

тоҷикӣ аҳаммиятнок аст. Осори назмиву насрӣ, публитсистии нимаи дуюми асри

ХІХ, садаи ХХ, ибтидои садаи ХХI ва калимаҳои мутобиқшудаи таркиби луғавӣ

дар ин марҳилаҳо шаҳодат аз он медиҳанд, ки забони тоҷикӣ дар кори

мутобиқгардонии ин бахши иқтибосот заминаҳои муътамад дорад, ки дар асоси

онҳо унсурҳои русиву аврупоиро ба як низом ва гунаи хоси забони тоҷикӣ қабул

ва мутобиқ намудан мумкин аст.
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Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ. Масъалаи иқтибосшавии калимаҳо аз забонҳои

бегона, махсусан, русиву аврупоӣ ва мутобиқати онҳо ба меъёрҳои забони

тоҷикӣ таваҷҷуҳи аксарияти пажуҳишгарони забони тоҷикӣ ва чанде аз

шарқшиносони шуравиро ҳам дар асри гузашта ва ҳам дар замони муосир ба худ

ҷалб кардааст. Агарчи қабули калимаҳои русӣ, асосан, аз охири асри ХІХ ва

ибтидои асри ХХ оғоз шудааст, дар замони имрӯз низ ҳамин раванд идома дорад

ва яке аз масъалаҳои то ҳанӯз ба пуррагӣ таҳқиқнашудаи забони тоҷикӣ ба ҳисоб

меравад. Бо вуҷуди ин дар таҳқиқи ҷудогонаи ба мавзуи иқтибосоти русиву

аврупоӣ бахшидашуда қайду мулоҳизаҳои зиёди муфидро пайдо кардан мумкин

аст.

 Таҳқиқоти забоншиносон Н. Маъсумӣ, Н. Шаропов, Т. Бердиева, Т.

Ваҳҳобов, Я. Калонтаров, Ҳ. Маҷидов, ки хулосаҳои зиёиёни ибтидои асри ХХ-

ро фаро мегирад, як самти нави забони тоҷикиро дар масъалаи иқтибосот ё

бахшҳои дигар дар бар гирифта, маълумоти наверо пешкаш намудаанд. Маҳз ба

тавассути кӯшиши ҳамин муҳаққиқони босалиқа бисёр масъалаҳои мутобиқати

калимаҳои иқтибосии забони тоҷикӣ роҳи ҳалли худро ёфта, ба омӯзиши

ҳамаҷонибаи онҳо замина гаштаанд.

Аҳаммияти таҳқиқи устод Н. Маъсумӣ дар аксари бахшҳои забони тоҷикӣ, аз

ҷумла таърих ва марҳилаҳои инкишофи он, ниҳоят чашмрас аст. Вай калимаҳои

русиву аврупоиро ҳамчун «натиҷаи зарурати ҳаётӣ» баҳо дода, аҳаммият,

миқдор ва тарзи истифодаи онҳоро дар насри забони тоҷикӣ дар намунаи

асарҳои Аҳмади Дониш, устод Садриддин Айнӣ ва нутқи шифоҳии ибтидои асри

ХХ-и тоҷик омӯхтааст [91, 236-239].

Дар ибтидои асри ХХ вобаста ба шароит қабули калимаҳои русиву аврупоӣ

ба захираи луғавии забони тоҷикӣ такмил ёфт. Тарзи истифода аз ин гуна

калимаҳо дар ибтидо гуногун буд. Аз таҳлилҳои устод Н. Маъсумӣ бармеояд, ки

дар забони адабии аввали асри ХХ қисме аз ин гуна калимаҳо гоҳо бо гунаҳои

хоси тоҷикӣ мавриди истифода қарор доштанд, ба монанди утумубил

(автомобиль), белат (билет), бирҷа (биржа), бонк (банк), вагзол (вокзал)  ва ғ.

[90, 127].
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Гоҳи дигар бо мақсади ифодаи маъно муродифҳои тоҷикии баъзе аз онҳо кор

фармуда мешуд. Чунончи, магазин – дӯкон, компания – ширкат, пароход –

киштӣ, диплом – шаҳодатнома,  биржа – савдохона,  план – нақша, станция –

истгоҳ, газета – рӯзнома ва ба инҳо монанд [91, 237-238].

Тибқи назардошти устод Н. Маъсумӣ, дар баъзе асарҳои ин давр бо шакли

аслӣ истифода гардидани вожаҳои: вёрст (верст), контора (кантур), аванс

(авонс), дворец (даворис), отель (ҳутал), монета (манот), ки маънии онҳоро бо

калимаҳои тоҷикӣ ифода намудан мумкин аст, бо «принсипи айнан ифодакунии

маъно» мувофиқат мекунад [91, 238].

Омӯзиши иқтибосоти русиву аврупоӣ моро бо таҳқиқоти серпаҳлуи илмии

муҳаққиқи дигар Н. Шаропов ошно гардонид. Вай масъалаҳои роҳҳои инкишофи

таркиби луғавӣ, нақши иқтибосоти русиву аврупоӣ, тарзҳои мутобиқшавии

онҳоро дар забони тоҷикӣ мавриди таҳқиқи махсус қарор додааст.

Дар таҳқиқи ӯ тағйироти савтии калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ аз

ҷиҳати садонокҳо, масалан, ивазшавии а ба о: банка – бонка, трамвай –

тирамвой, участок – участка; табдили ётбарсарҳо ба садонокҳо: ю ба у: бюджет –

буджет; е ба у: повестка – повуска; ивазшавии овозҳои русии ц, ы, щ ба c, ст, и

ва ш дар дохили калимаҳои ба тоҷикӣ қабулшуда муайян карда шудаанд [126,

95].

Аз рӯйи мушоҳидаҳои профессор Н. Шаропов, дар гунаи тоҷикии чунин

калимаҳо ивазшавии овозҳои охири калима низ дида мешаванд. Ба мисли е ба я:

управление ба управления, отделение – отделения, правления – правление; ий

ба -ия: гербарий – гербария, лекторий – лектория, санаторий – санатория [126,

84]. Баъзан дар калимаҳое, ки ҳамсадоҳо дар мавқеи миёна ва охир такрор

омадаанд, дар забони тоҷикӣ ҳангоми талаффуз ихтисор меёбанд. Ба монанди:

метал – металл, протсес – процесс, комисия – комиссия, конгрес – конгресс,

сесия – сессия, тона – тонна ва монанди инҳо [126, 96].

Муайян кардани мутобиқшавии таркиби овозии дж-и русӣ бахши дигари

таҳқиқи ин муҳаққиқро фаро мегирад. Тибқи назардошти вай, дар давраҳои

аввали воридшавии ин бахши калимаҳо барои ифодаи чунин таркибҳо ҳарфҳои
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ж ва ҷ-и тоҷикӣ истифода мегардид ва ин раванд то замони қабули алифбои

кириллӣ идома дошт. Пас аз соли 1940 овози ж дар дохили калимаҳои нави аз ин

забон иқтибосгардида бетағйир ворид шуда, тафовут миёни овози ж-и калимаҳои

тоҷикӣ: жола, мужда ва русиву аврупоии: жанр, жюри, журналист,

прожектор, поссажир боқӣ намонд [126, 91].

Профессор Н. Шаропов сабаби асосии мутобиқ нашудани унсурҳои русиро

дар тоҷикӣ нисбат ба забонҳои миллӣ ба як тарз истифода гардидани онҳо

маънидод кардааст [144, 97].

Муҳаққиқи дигар Т. Бердиева ба масъалаи мавриди назар муроҷиат намуда

изҳор медорад, ки барои ҳазмшавии иқтибосот дар забони дигар якчанд

меъёрҳое вуҷуд доранд, ки риояи онҳо дар кори мутобиқгардонии калимаҳои

бегона воситаи хубе буда метавонанд. Аз ҷумла: 1. Калимаи хориҷӣ бояд ба

савтиёти забони модарӣ итоат кунад; 2. Он мутобиқи сарфу наҳви забони модарӣ

истифода шавад; 3. Ба қонунияти задагузории забони иқтибоскунанда тобеъ

гардад; 4.Дар заминаи ин забон калимаҳои нав созад [61, 7].

Т. Бердиева вожаҳои иқтибосии забони арабиро дар тоҷикӣ мавриди омӯзиш

қарор дода, онҳоро аз ҷиҳати омилҳои воридшавӣ (ҳам дохиливу ҳам берунӣ),

ҳазмшавӣ, васеъшавии маъно ва миқдори онҳоро ба тавассути ҳисоби оморӣ дар

намунаи мақолаҳои ибтидои асри ХХ таҳқиқ намудааст. Дар асоси усули

муқоисавӣ ин забоншинос муқаррар кардааст, ки сатҳи иқтибосшавии калимаҳои

арабӣ аз русиву аврупоӣ зиёдтар буда «аксарияти унсурҳои арабӣ сермаъноии

худро дар забони тоҷикӣ низ нигоҳ доштаанд, аммо иқтибосоти аз забонҳои

дигар воридшуда якмаъноанд» [61, 18].

Мулоҳизаҳои зиёди Т. Бердиева роҷеъ ба масъалаи иқтибосоти луғавӣ, ки

дар намунаи забони арабӣ изҳор кардааст, барои омӯзиши гурӯҳҳои дигари

иқтибосот, аз ҷумла калимаҳои русиву аврупоӣ ҳам, қобили аҳаммият мебошанд.

Пажуҳишгари дигар Т. Ваҳҳобов ба масъалаҳои омилҳои боло рафтани

нуфузи забони русӣ дар Тоҷикистон, ба чанде аз вазифаҳои забони тоҷикӣ соҳиб

шудани забони русӣ ва мавзуъҳои дигари ба инҳо наздик таваққуф кардааст.
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Ба ҷумлаи омилҳои боло рафтани нуфузи забони русӣ дар Тоҷикистон Т.

Ваҳҳобов пас аз Инқилоби Октябр ҳамчун макони зиндагӣ Тоҷикистонро

интихоб намудани русҳо ва чанде аз миллатҳои дигари русзабон, фаъолият

намудани онҳо дар муассисаҳо мисол меоварад. Тавре муҳаққиқ зикр менамояд:

«то 1-уми марти 1926 дар 50 муассисаи марказии Тоҷикистон шаҳри Душанбе

790 корманд кор мекард, ки аз ҷумлаи онҳо: 95 нафар ё 15% тоҷикон, 3 нафар ё

0,4% қирғизҳо, 577 нафар ё 73% русҳо, 32 нафар ё 4% намояндагони миллатҳои

дигар буданд» [80, 560-561]. Дар заминаи ҳамин гуна муоширати пайваста, огоҳ

набудани кормандони русзабон аз забони тоҷикӣ боиси воридшавӣ ва ҳазмшавии

як бахши калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ дар нутқи шифоҳии ин давра

гардид.

Я. Калонтаров низ ба мавзуи мавриди баҳс таваққуф карда кӯшиш намудааст,

ки такмилёбии таркиби луғавии забони тоҷикиро бо таъсири забони русӣ

алоқаманд намояд.

Ҷустуҷӯҳои Я. Калонтаров доир ба болоравии фоизи иқтибосоти русиву

аврупоӣ аз рӯйи намунаи луғатҳои тарҷумавӣ: русӣ-тоҷикӣ ва тоҷикӣ-русии

нашри солҳои гуногун 1933-1934 ва 1949; 1954, 1964 барои муайян намудани

дараҷаи воридшавӣ, ҳазмшавӣ ва истифодаи калимаҳои русиву аврупоӣ дар

таркиби луғавии забони тоҷикӣ анҷом додааст, дар бобати вазъи калимаҳои

иқтибосии русиву аврупоӣ дар чанд даҳсолаи замони шуравӣ маълумоти хеле

хуб дода метавонанд. Тибқи ҷустуҷӯҳои ин муаллиф агар дар луғати русӣ-

тоҷикии чопи солҳои 1933-1934 дар қисмати тоҷикӣ танҳо калимаҳои: аграрӣ,

агроном, агрономия, агропункт ҳамчун ҷузъи таркиби луғавии забони тоҷикӣ

дода шуда бошанд, пас дар луғати нашри соли 1949 дар қисмати тоҷикии он

гурӯҳи калимаҳои русӣ афзудааст: агробиология, агромаксимум,

агроминимум, агроном, агрономия, агротехник, агротехника. Ҳамчунин, дар

ин айём миқдори калимаҳои нави тоҷикӣ аз ҳисоби решаҳои иқтибосии аз

забони русӣ сохташуда рӯ ба афзоиш ниҳода буд: газета – газетабарорӣ,

газетафурӯш, газетафурӯшӣ, газетахон, газетахонӣ; машина – машинанавис,
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машинонидан, машинасозӣ; коллектив – коллективона, коллективӣ,

коллективонидан ва монанди инҳо [134, 91-101].

Муайян намудани нишонаҳои савтии калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ,

тафовути сохтории онҳо аз қолабҳои калимаҳои фонди асосии луғавии забони

тоҷикӣ, мутобиқати онҳо ба меъёрҳои истеъмолии забон, роҳу восита ва

имконияти тобеъшавии онҳо ба қонунияти савтӣ, сарфӣ ва маъноии забони

тоҷикӣ дар роҳи ба тоҷикӣ гардонидани ин гурӯҳи иқтибосот муҳтавои

пажуҳиши профессор Ҳ. Маҷидовро ташкил медиҳанд.

Профессор Ҳ. Маҷидов дар асоси омӯзиши иқтибосоти тоисломӣ, арабӣ,

туркиву муғулӣ ва русиву аврупоӣ муқаррар намудаанд, ки калимаҳои

иқтибосии ба забони тоҷикӣ воридшуда ба тарзи тоҷикӣ талаффуз шуда, таркиби

онҳо ҳамон овозҳое доранд, ки ба овозҳои тоҷикӣ мансубанд, зеро дар ҳар як

забон миқдори муайяни овозҳо мавҷуд буда теъдоди онҳо маҳдуд аст.  Аз ин

сабаб «овозҳои хоси забони бегона, ки дар забони иқтибоскунанда муодил

надоранд, ба ин ё он овози наздики он мутобиқ мешаванд» [84, 132]. Ин раванд

дар калимаҳои русиву аврупоии ба забони тоҷикӣ қабулгардида низ мушоҳида

мегардад.

То имрӯз дар раванди мутобиқшавии вожаҳои нави иқтибосии забонҳои

дигар ба тоҷикӣ, махсусан калимаҳои русиву аврупоӣ, дар заминаи таҷрибаи

солҳои 20-30-юм аз ҷониби муҳаққиқон якчанд қолабҳои мутобиқшавӣ нишон

дода шудаанд. Аз ҷумла, иловашавии садоноки и ё у дар аввал, ҳангоме ки

калима бо ду ҳамсадо шуруъ мешавад. Чунончи, таркибҳои овозии: «ст, тр, бр,

пр» дар оғози калима: испирт, истудиё, истодиюн; устал, устол, устанок.

Иловашавии садонокҳои номбурда дар дохили ду ҳамсадои пайиҳам омада:

бурошур, бурселоз, буронхит; бирзинт, биргад, биритонӣ; пуругром,

пурукурор, пурутукул; пирофкум, пиризма, пиринсип; турактур, турамвой,

туронзит, тирест, тиренир, тирибунол [85, 258].

Яке аз муҳаққиқони ин раванд профессор Ҳ. Маҷидов менигорад, ки «дар

мавриди ба тоҷикӣ талаффуз кардани калимаи русии бо се ҳамсадо

шуруъшаванда, одатан дар аввал як садонок илова шуда, он бо ҳамсадои аввали
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калима як ҳиҷои ҷудогонаро ташкил медиҳад, баъд аз ҳамсадоҳои дуюм ва сеюм

садонок илова шуда, ҳар яке ҳиҷои мустақилеро ташкил дода метавонанд:

Чунончи, калимаҳои тоҷикӣ ва ё кайҳо тоҷикишудаи андалеб, иштирок,

истиқоқ, эҳтиром талаффуз мешаванд, ин навъ калимаҳои аз русӣ воридшударо

низ ба тариқи испарофка, иштароф тоҷикӣ кардан мумкин аст» [85, 258-259].

Ҳамчунин, иловашавии садонок дар мавриде, ки калимаи иқтибосӣ бо се

ҳамсадои пасиҳам ба охир расида бошад, мувофиқ дониста шудааст: пункит,

сентир, испектир, филтир. Ё ин ки дар ин маврид баъзе аз ҳамсадоҳои охири

калимаи иқтибосӣ ихтисор мешаванд. Ба мисли: инфарк(т), инстинк(т). Дар

аввали баъзе аз калимаҳои русии бо садонок шуруъшаванда, ки пас аз он чор

ҳамсадои пайдарҳам меояд, садоноки аввал бо ду ҳамсадо як ҳиҷоро ташкил

дода дар байни ҳамсадоҳои сеюму чорум садоноки дигар илова мегардад:

абстиракт, экспуромт, экспирес. Баръакси қолабҳои калимасозии забони

тоҷикӣ дар дохили вожаҳои русӣ ду садоноки пайиҳам омада метавонанд. Дар

чунин маврид иловашавии ҳамсадоро дар байни онҳо профессор Ҳ. Маҷидов

раванди қонунии талаффузи тоҷикӣ ҳисобидааст: алойэ, дуйэт, павуза [85, 259].

Робитаи таҳқиқ бо мавзуъҳои ниҳоди илмӣ. Мавзуи таҳқиқи мавриди

назар як ҷузъи корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи забони адабии муосири

тоҷикии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошад.
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ

Мақсади таҳқиқ. Мақсад аз интихоби мавзуи «Мутобиқати савтии

калимаҳои русиву аврупоӣ ва усулҳои ба меъёр даровардани онҳо дар забони

адабии муосири тоҷикӣ» муайян намудани роҳу усулҳои мутобиқшавии

калимаҳои иқтибосии русиву аврупоии дар садаи ХХ ва замони имрӯз

воридшуда ба ҳисоб меравад.

Вазифаҳои таҳқиқ. Таҳқиқоти мазкур барои банизомдарории калимаҳои

иқтибосии русиву аврупоӣ замина шуда метавонад, ки барои расидан ба ҳадафи

мазкур ҳалли масъалаҳои зерин муҳим шумурда мешаванд:

– ҷамъоварӣ ва омӯзиши калимаҳои мутобиқшудаи русиву аврупоӣ аз ҳамаи

сарчашмаҳо (асарҳои илмӣ, бадеӣ, публитсистӣ ва номаҳои адибон);

– муайян намудани мутобиқшавии садонокҳои забони русӣ ба садонокҳои

забони тоҷикӣ;

– муайян намудани мутобиқшавии ҳамсадоҳои забони русӣ ба ҳамсадоҳои

забони тоҷикӣ;

– мутобиқ гардонидани махсусияти ҳиҷоии калимаҳои аз забони русӣ

иқтибосшуда;

– мутобиқ гардонидани қолабҳои калимаҳои русиву аврупоӣ ба қолабҳои

калимаҳои аслии забони тоҷикӣ;

– дар заминаи таҷрибаи гузашта ва мувофиқ ба талаботи имрӯза тартиб

додани намунаи дастур дар қабул ва истифодаи вожаҳои нави русиву аврупоӣ

мувофиқ ба савтиёт (қолаб, ҳиҷо ва зада)-и забони тоҷикӣ.

Объекти таҳқиқ. Муқаррарсозии роҳҳои мутобиқшавии калимаҳои

иқтибосии русиву аврупоӣ мувофиқ ба меъёрҳои савтии забони тоҷикӣ.

Предмети таҳқиқ. Таҳқиқи калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ ҳамчун

яке аз сарчашмаҳои ташаккули забони тоҷикӣ ва муқоисаву муайянсозии роҳҳои

дурусти мутобиқшавии ин бахши калимаҳо дар забони тоҷикӣ.

Асосҳои назарии таҳқиқ. Зимни таҳқиқи диссертатсия аз пажуҳиши

муҳаққиқони ватанию хориҷӣ, аз ҷумла Л. Ефремов, В. Капранов,  Л. Пейсиков,
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Н. Маъсумӣ, Н. Шаропов, Т. Бердиева, Я. Калонтаров, Ҳ. Маҷидов, Т. Ваҳҳобов,

С. Назарзода ва дигарон истифода гардид.

Асосҳои методологии таҳқиқ. Барои баррасӣ ва таҳқиқи мавзуъҳое, ки дар

дохили диссертатсия ба миён гузошта шуд, аз усули таҳқиқи муқоисавӣ-таърихӣ,

тасвирӣ (синхронӣ), хронологӣ ва оморӣ истифода гардид.

Сарчашмаҳои таҳқиқ. Ба сифати сарчашмаҳои таҳқиқ осори назмӣ, насрӣ,

публитсистӣ, фарҳангу луғатномаҳо ва баъзе номаҳои адибон мансуб ба садаи

ХХ дониста шуд. Ҳамчунин, барои муқоиса ва омӯзиши тарзҳои истифодаи

калимаҳои иқтибоии русиву аврупоӣ дар замони Истиқлол баъзе асарҳои назмӣ,

насрӣ, фарҳангу луғатномаҳо ва маводҳои публитсистӣ низ истифода гардид.

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

– дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ дар баробари калимаҳои аслӣ

калимаҳои иқтибосӣ, ба монанди юнонӣ, арабӣ, ҳиндӣ, туркиву муғулӣ ва

русиву аврупоӣ мавҷуданд, ки онҳо дар давраҳои гуногун бо сабабҳои

сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, илмӣ ва фарҳангӣ иқтибос шуда, калимаҳои

фаъоли забони тоҷикиро ташкил медиҳанд. Дар ин муддат меъёрҳои савтӣ,

сарфӣ ва маъноии забони тоҷикӣ дар заминаи мавҷудият ва ташаккули

онҳо дар давраҳои гуногун ва иқтибоси бемайлон такмил шуда, хусусияти

мутобиқсозии онҳоро аз лиҳози савтӣ, сарфӣ ва маъноӣ касб кардааст.

Амали онро дар бахши зиёди калимаҳои дар гузашта иқтибосшуда ва

мансуб ба забони русиву аврупоӣ мушоҳида намудан мумкин аст, ки имрӯз

онҳо бегонагӣ зоҳир накарда далели имконияти воқеии меъёрҳои забони

тоҷикӣ дар мутобиқсозии калимаҳои иқтибосӣ, аз ҷумла русиву аврупоӣ ба

ҳисоб мераванд;

– ҳарчанд имрӯз забони тоҷикӣ ва забони русӣ алифбои ба ҳам наздик

доранд, нишонаҳои савтии онҳо комилан фарқ мекунад, зеро дар ҳар як

забон миқдори муайяни овозҳо, ҳиҷоҳои аксар дар дигар забонҳо

диданашаванда мавҷуданд. Забони тоҷикӣ низ махсусиятҳои хоси худро

дорад, ба мисоли пасиҳам наомадани садонокҳо дар ягон мавқеи ҳиҷо

(ғайр аз калимаҳои сохта), ҳамин гуна пасиҳам наомадани ҳамсадоҳо дар
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ибтидои калима, дар охири ҳиҷо мавҷуд набудани ташдид ва мисоли инҳо.

Ин нишонаҳои хоси забони тоҷикӣ танҳо дар калимаҳои аслӣ мавҷуд

набуда, дар мутобиқсозии калимаҳои иқтибосӣ низ амал мекунанд;

– баръакс, пасиҳам омадани садонокҳо ё ҳамсадоҳо дар ҳамаи мавқеи

калима ё мавҷудияти ташдид дар аввал байн ва охири калимаҳои русиву

аврупоӣ аз ҳодисаҳои муқаррарист. Аммо ин нишонаҳо дар таркиби

калимаҳои русиву аврупоии ба забони тоҷикӣ қабулгардида то давраи

мутобиқшавӣ нигоҳ дошта шуда, бо мурури вақт онҳо дар асоси талаффузи

тоҷикӣ ва нишонаҳои савтии забони тоҷикӣ дигаргун мешаванд;

– садонокҳои забони тоҷикӣ ва русӣ танҳо аз рӯйи шакл монандӣ доранд.

Дар талаффуз онҳо аз якдигар тафовут мекунад. Шояд аз ин ҷиҳат

садоноки а-и русӣ дар гунаи тоҷикӣ тамоюли гузариш ба о, гоҳо ба у

дорад. Баръакс, о-и русӣ, махсусан дар ҳиҷои байн ва охир ба а табдил

меёбад; Ҳамчунин, ы-и русӣ дар ҳама маврид бо и талаффуз ва мутобиқ

мегардад;

– ҳамин гуна ҳамсадоҳои забони русӣ низ ба ҳамсадоҳои забони тоҷикӣ

танҳо аз рӯйи шакл монандӣ доранд. Аз рӯйи талаффуз низ онҳо фарқ

мекунанд. Ғайр аз ҳамсадоҳои ба забони русӣ хос, дигар ҳамсадоҳо низ дар

гунаи тоҷикии ин бахши иқтибосот иваз мешаванд. Чунончи в ба ф, г ба ғ,

д ба т, дж ба ҷ, к ба қ ва мисоли инҳо, ки далели мутобиқшавии ин бахши

иқтибосот аз лиҳози ҳамсадоҳо низ гувоҳӣ медиҳанд;

– ётбарсарҳо ин овозҳои мураккабе мебошанд, ки ба мисли садоноку

ҳамсадо дар гунаи мутобиқшудаи калимаҳои русиву аврупоӣ вазифаи

пешинаашонро аз даст дода, танҳо бо садонокҳо ифода мешаванд. Аз

ҷумла, е ба и, гоҳо ба а ва ё у, ю ба у. Шояд ин аз он ҷиҳат бошад, ки дар

таркиби калимаҳои русиву аврупоӣ ётбарсарҳо ё пеш аз ҳамсадо ва ё дар

байни онҳо гоҳо баъди ҳамсадоҳо омада калимаро мушкилталаффуз

мегардонанд. Дастгоҳи савтии забони тоҷикӣ, ки дар асоси ду функсия:

сарфаҷӯӣ ва осонҷӯӣ амал мекунад, ба ин гуна бошиддат талаффуз шудани

калима табиатан иҷозат намедиҳад;
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– дар як бахши калимаҳои русиву аврупоӣ таркибҳои овозии -ия мавҷуданд.

Ҳангоми ба забони тоҷикӣ иқтибос ёфтани калимаҳое, ки таркибашон

чунин овозҳо иборатанд, ҳазф мешаванд. Гоҳи дигар садоноки а низ аз

охири калимаҳо меафтанд ва ин афтиш ба маънои калима халал

намерасонад;

– дар асоси тафовути меъёрҳои савтии забони тоҷикӣ ва русӣ қолабҳои

ҳиҷоии онҳо, ҳам умумият ва ҳам фарқ доранд. Чунончи, агар дар

калимаҳои аслии забони тоҷикӣ қолабҳои С, СҲ, ҲС, ҲСҲ, СҲҲ, ҲСҲҲ

мавҷуд бошанд, ин қолабҳо дар калимаҳои русиву аврупоӣ низ ба назар

мерасанд. Аммо дар баробари ин қолабҳо дар калимаҳои русиву аврупоӣ

қолабҳои навъи СС, ҲҲС, ҲҲҲС, ҲСҲҲҲ, ҲҲСҲҲ, ҲҲҲСҲҲҲ ва

монанди инҳо низ дида мешаванд, ки ба забони тоҷикӣ хос нестанд. Аз ин

сабаб дар гунаҳои мутобиқшудаи иқтибосоти русиву аврупоӣ табдили

қолабҳои ҳиҷоии онҳо ба қолабҳои забони тоҷикӣ низ мушоҳида мегардад;

– дар баробари ҳарфу овозу ҳиҷо яке аз нишонаҳои савтии калимаҳо, ки дар

таркиби вожаҳои иқтибосӣ низ дида мешаванд, ин мавҷудияти зада

мебошад. Зада низ мисли дигар нишонаҳои савтӣ дар ҳар як забон

махсусият дорад. Чунончи, зада дар калимаҳои тоҷикӣ, асосан дар ҳиҷои

охир ва дар феълҳои тасрифӣ ва ҳиссаҳои ёвар дар аввали калима меояд.

Аммо дар забони русӣ ҷойи зада гуногун аст. Он гоҳо дар аввал, баъзан

дар байн ва дар охири калима низ омада метавонад. Мутобиқшавии савтии

калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ дар забони тоҷикӣ ба ҷойи задаи

калима низ бетаъсир нест. Имрӯз бахши зиёди гунаҳои мутобиқшудаи

русиву аврупоӣ бо задаи тоҷикӣ таллафуз мегардад, ки далели

мутобиқшавии ин бахши калимаҳо аз рӯйи задаи луғавӣ низ мебошанд.

Аҳаммияти назарии таҳқиқ. Натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада

пажуҳиши дигар муҳаққиқони ин самтро тақвият бахшида, онро метавон дар

омӯзиши махсусияти сарфӣ ва маъноии калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ ва

калимаҳои иқтибосии мансуб ба дигар забонҳо ё таҳқиқоти ҳамгун истифода

намудан мумкин аст.
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Аҳаммияти амалии таҳқиқ. Арзиши амалии диссертатсия мо аз он иборат

аст, ки хулосаҳо ва маводи он дар таҳияи имлои калимаҳои иқтибосии русиву

аврупоӣ аз лиҳози садоноку ҳамсадо, ётбарсарҳо, ҳиҷо, қолаб ва зада замина

шуда метавонад.

Навгонии илмии диссертатсия. Дар диссертатсия заминаҳои воридшавӣ,

омилҳои мутобиқнашавии калимаҳои русиву аврупоӣ вобаста ба ҳар як давраи

мавҷудияти Ҳокимияти Шуравӣ омӯхта шудааст. Дар заминаи маводи

публитсистии ибтидои асри ХХ ҳисоботи оморӣ анҷом дода шудааст, ки дар

асоси он тарзи истифода ва теъдоди калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ дар

давраҳои аввали воридшавӣ муқаррар гардид. Ғайр аз ин, гунанокӣ, роҳу

усулҳои мутобиқшавии савтӣ аз лиҳози садоноку ҳамсадо, ҳиҷо, ҳазфи овозҳо,

мавқеи ҷойгиршавии онҳо дар таркиби ҳиҷоҳо ва қолабҳои таркибии калимаҳои

иқтибосии русиву аврупоӣ дар забони тоҷикӣ муайян гардидааст. Пешниҳоди

намунаи имлои калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ мувофиқ ба меъёрҳои

савтии забони тоҷикӣ аз дастовардҳои дигари диссертатсия маҳсуб меёбад.

Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ.  Диссертатсия

дар  мавзуи «Мутобиқати савтии калимаҳои русиву аврупоӣ ва усулҳои ба меъёр

даровардани онҳо дар забони адабии муосири тоҷикӣ» барои дарёфти дараҷаи

илмии номзади илми филология бо шиносномаи ихтисоси илмии 10.02.01 –

Забони тоҷикӣ мувофиқат мекунад.

Саҳми фардии муаллиф. Муаллифи диссертатсия дар таҳқиқоти

баанҷомрасида тарзҳои мутобиқшавии садоноку ҳамсадо, хусусияти гунанокӣ ва

қолабҳои ҳиҷоии калимаҳои иқтибосии русиву аврупоиро муайян намуда,

усулҳои муобиқгардонии калимаҳои иқтибосии русиву аврупоиро мувофиқ ба

меъёрҳои савтии забони тоҷикӣ пешниҳод намудааст. Натиҷагириҳои асосии

таҳқиқ дар диссертатсия ва мақолаҳои муаллиф дарҷ шудаанд.

Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ. Мундариҷаи асосии диссертатсия дар

семинарҳои илмии кафедраи забони адабии муосири тоҷикӣ, конфронси

байналмилалии «Рушди забони адабии тоҷик дар замони Истиқлол: мушкилот ва

дурнамо» (Душанбе, 2022) бахшида ба 85-солагии доктори илми филология,
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профессор Ҳомид Маҷидов, конфронси донишгоҳии ±Дирӯз ва имрӯзи рушди

забони тоҷикӣ² (Душанбе, 2022) ва дигар конфронсҳои солонаи устодону

кормандони ДМТ (Душанбе, 2017-2022) муҳокима ва баррасӣ шудааст.

Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия. Натиҷаҳои таҳқиқ дар 4

мақолаи илмии маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА ҶТ ва КОА ФР, инчунин дар

ду мақола дар маҷмуаҳои гуногуни илмӣ инъикос ёфтааст. Диссертатсия дар

кафедраи забони адабии муосири тоҷикии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (12.

10. 2022, суратҷаласаи №2) муҳокима ва ба ҳимоя пешниҳод шудааст.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, ду боб, 13

фаслу зерфасл ва хулосаву рӯйхати адабиёт иборат аст. Ҳаҷми умумии

диссертатсия 166 саҳифаи чопиро фаро мегирад.
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БОБИ 1

ШАРОИТИ ТАЪРИХИИ ИҚТИБОСШАВИИ КАЛИМАҲОИ РУСИВУ

АВРУПОӢ ВА ИМКОНИЯТИ МУТОБИҚШАВИИ ОНҲО ДАР ЗАБОНИ

АДАБИИ МУОСИРИ ТОҶИКӢ

1.1. Шароити таърихии воридшавии калимаҳои русиву аврупоӣ ба

забони тоҷикӣ

Дар рӯйи олам забонҳои зиёде мавҷуданд. Аксарияти онҳо таърихи

пайдоиши қадимӣ дошта, тавассути ҳифзу нигоҳдошти соҳибзабонон то замони

мо омада расидаанд. Ба ҷумлаи чунин забонҳо забони тоҷикӣ низ шомил

мебошад, зеро дар асрҳои VII ва VIII, ҳатто пеш аз ин давра ҳам тоҷикон

тавассути ин ганҷинаи бебаҳо муошират, равобит ва ибрози ақида менамуданд.

Ҳар як аср муҳити сиёсӣ, навигариҳои зиндагӣ ва инкишофу такоммули

худро дорад, аз ин ҷиҳат забони тоҷикӣ бо мурури замон дар як сатҳ наистода,

дар заминаи давраҳои таърихӣ, додугирифти иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангӣ,

махсусан, дар бахши таркиби луғавӣ тағйироти гуногунро аз сар гузаронидааст.

Он дар заминаи муддати асрҳо инкишоф ёфтанаш дар нутқи шифоҳӣ ва осори

назмиву насрӣ шакли имрӯзаро гирифтааст. Забони адабии муосири тоҷикӣ

давоми сайқалёфтаи забони клаcсикии форсии тоҷикӣ ба ҳисоб меравад.

Агар ба инкишофи забони тоҷикӣ охири асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ бо

диққат таваҷҷуҳ намоем, аз мавҷудияти ду услуби дар назму насри ин давр дар

истифодабуда ва то андозае ба ҳам муқобил: соданависӣ ва мураккаббаёнӣ огоҳӣ

хоҳем ёфт.

а) Услуби соданависиро ба тавассути осори безаволи шоиру нависандагони

муосир – устод Садриддин Айнӣ, Сотим Улуғзода, Мирзо Турсунзода, Ҷалол

Икромӣ, Лоиқ Шералӣ ва чанде дигар, ки дар таълифоти онҳо анъанаи

гузаштагони мо – Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Дақиқӣ, Саъдӣ, Ҷомӣ ва дигарон ба тарзи

равшан, бе обуранги барзиёд, аксаран бо калимаҳои оммафаҳм ифода намудани

матлаб идома ёфтааст, мушоҳида намудан мумкин аст. Сабки мураккаббаёнӣ, ки

аз услуби расмии дарборӣ сарчашма мегирифт, асарҳоро бо «ҷумлаҳои
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тумтароқи печ дар печи якчанд пайвандакдор, тавсифҳои хушку холии

бемазмуни дилгиркунанда, ибора ва ҷамъбандиҳои шикасти арабӣ», ки ба

ҳамагон норавшан буданд, гӯё зиннат дода мешуд [116, 21].

Таъсири ин ду равия дар таркиби луғавӣ ҳам гуногун буд. Агар яке

калимаҳои аслӣ ва иқтибосии умумиистеъмолро бештар корбаст намояд, гурӯҳи

дигар ба зиёдшавии ҳаҷми иқтибосоти нав ба нави арабӣ, ки оммафаҳм

набуданд, замина мегардид. Ҳар ду ин сабк то миёнаҳои асри ХIХ дар

нигоштаҳои шоирону нависандагон истифода мешуданд.

Нимаи асри ХIХ вобаста ба шароити нави таърихӣ, яъне тобеъ шудани

Осиёи Миёна ба Русия ба забони тоҷикӣ низ бетаъсир намонд. Дар ин давра бо

кӯшиши маорифпарварон Абдулқодирхоҷа Савдо, Қорӣ Раҳматулло Возеҳ,

Шамсиддин Шоҳин, Тошхоҷа Асирӣ, Муҳаммадсиддиқи Ҳайрат бо сарварии

аллома Аҳмади Дониш доир ба бисёр масъалаҳои марбут ба забони тоҷикӣ

таҷдиди назар сурат гирифт. Ҳадафи ин гурӯҳи тараққихоҳро муҳаққиқ

Носирҷон Маъсумӣ чунин шарҳ додааст: «онҳое, ки дар ҳаёт ва эҷодиёти худ ба

халқ наздик буданд, манфиати халқ, тартиботи одилона ва беҳбудии зиндагиро

тарафдорӣ намуда, ба тартиботи мавҷудаи ҷамъиятӣ ва синфҳои ҳоким каму беш

бо назари танқид нигоҳ мекарданд, услуби соданависиро пеш гирифта буданд.

Пайравони чунин равия забони адабиро дар асоси боигарии забони зинда такмил

дода истода, анъанаи содабаёнии назму насри асрҳои Х ва ХI-ро як андоза давом

медоданд» [89, 37].

Аксари муҳаққиқоне, ки марҳилаҳои инкишофи забони тоҷикиро таҳлил

намудаанд, услуби мураккаббаёниро, махсусан ба наср нисбат медиҳанд. «Насри

тоҷик (насри таърихӣ, илмӣ ва бадеӣ) ҳанӯз дар асрҳои IХ-Х ба вуҷуд омада буд.

Забони асарҳои онвақта гувоҳӣ медиҳанд, ки насри ин давра бо вуҷуди таъсири

дуру дарози забони арабӣ, дохил шудани калимаҳои бегона, дар тарҷума риоя

карда шудани қонуни забони арабӣ ва бо вуҷуди тақлидкуниҳои насри сеюми

ҳиҷрии араб хусусияти қадим ва аслии худро хеле нағз нигоҳ дошта омадааст»

[89, 35-36]. Баъд аз асри ХII вазъияти забони наср тағйир ёфт, вай мураккаб,

вазнин ва душворфаҳмтар шуд. Бар замми иқтибосоти ба омма номафҳуми арабӣ
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«тарзи печ дар печи баён ва услуби махсуси суханпардозӣ низ дар ин давра кор

карда мешуд, ки ин се хусусият содагӣ ва равонии нисбии пешинаи забони

насрро аз миён мебурд» [89, 36]. Инкишофи батадриҷи мураккаббаёнӣ,

махсусан, аз асри ХV, ки «анъанаи умумӣ» шуда буд, забони асарҳоро бо

калимаҳои душворфаҳм, тақлидҳои ноҷо, пургӯйии барзиёд омехта карда,

таъсири худро ба ҳамаи навъҳои навишти хаттӣ гузошт [89, 40]. Дар натиҷа

забони адабӣ аз забони зиндаи халқ як андоза дур монд.

Расмият ёфтани сабки баёни бедилӣ давоми асрҳои ХVIII-ХIХ вазъияти

забони адабиро боз ҳам мураккабтар гардонида, мазмуни баланд ва баёни

равшан, ки асоси асарҳо ба ҳисоб меравад, бо тақлидҳои ноҷо ва аксаран

ноӯҳдабароёна омехта гардонид. Чунончи, устод Айнӣ менависанд: «Беҳтарин

муншӣ ва мактубнавис ҳамон кас ҳисоб меёфт, ки муддаоеро, ки бо як ҷумла

ифода кардан мумкин аст, дар ду саҳифа бо калимаҳои қофиядор печонад [116,

22].

Сабаби дар соҳаи адабиёт ва забони адабии пешини тоҷикӣ рӯй додани

чунин вазъиятро муҳаққиқи босалиқа Носирҷон Маъсумӣ «дар мавҷудияти

ҷараёнҳои гуногуни тақлидӣ, динӣ-феодалӣ, набудани назорати умумӣ, инчунин

ақибмонии умумии маданӣ, сиёсӣ ва иқтисодии мамлакат, қувват гирифтани

ҷаҳолат, таассуби динӣ, набудани шароити мувофиқ барои пешрафти илму фан,

барои китобнависӣ ва китобчопкунӣ, маҳдудияти ҷаҳонбинӣ ва ҷаҳоншиносии

аҳли қалам ва савод, таъқиб карда шудани мунавварфикрӣ ва озодии сухан»

мебинад [89, 41].

Ҳамин тавр, маорифпарварони охири асри ХIХ бо услуби мураккабнависӣ

ва тақлидҳои бедилӣ мубориза оғоз карданд. Дар ин марҳилаи охирини

тақдирсози забони тоҷикӣ саҳми Аҳмади Донишро махсус қайд бояд кард. Ин

донишманди бузург нуқсонҳои нафақат забон, балки ҷомеаи он давраро ҳис

карда, барои ислоҳи онҳо кӯшишҳо анҷом додааст. Бо баёни нисбатан сода асар

эҷод кардани ин маорифпарвар бо ҳадафи мувофиқати шаклу мазмун, инъикоси

воқеияти зиндагӣ ва тарғиби навигариҳои олам ва ба ин восита ривоҷ додани

бедории фикрӣ равона мегардид.
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Соданависӣ, махсусан дар назм аз сабабе, ки аксарияти давомдиҳандагони

ин услуб шоирон буданд ва қисман дар насри ин давра хеле ривоҷ ёфта, дар қиёс

аз мураккаббаёнӣ ё сабки бедилӣ таъсираш ба навишти адабӣ зиёдтар гашт.

Чунончи, истифода гардидани калимаву ибораҳои: лангарӣ, тӯғрӣ,

камбағалона, лаълӣ, қошуқ, иштиҳои қозгир, ваъдаи хушку қоқ, пичир-

пичир, куртаи садямоқ, толеи намкашида, даъвои нони қоқ, қуроқ ва

унсурҳои шевагии: чико кунам, сару сиёҳ, қучок дар ашъори Абдулқодирхоҷа

Савдо аз ҳамин гуна равияи содабаёнӣ шаҳодат медиҳанд [91, 221].

Илова гардидани калима ва ибораву таркибҳои халқии: сиёҳдарун

«бадкирдор, бадният», турмасаг «аз ҷой ҷунбида наметавонистагӣ»,

даҳанкалон «худсито, калонгап», қад-қади ҷав «оҳиста, кӯтоҳ-кӯтоҳ ва базӯр

қадам мондан», алафи гандадарав «дарави аввалин», нигоҳи ало «бадназарӣ,

адоватнокӣ», канда шудан «аз нав касал шудан» дар шеърҳои ҷудогонаи

Шамсиддин Шоҳин [91, 223] маҳз бо сабаби ворид намудани тағйирот ба қолаби

назми классикӣ, рӯ овардан ба мавзуҳои ҳаётӣ, аз забони зиндаи умумихалқӣ,

инкишоф додани таркиби луғавӣ равона мегардид, ки ин кӯшиши онҳо дар

таърихи инкишофи забону адабиёти тоҷик бенатиҷа намонд.

Профессор Ҳ. Маҷидов аҳаммияти инкишофи равияи соданависии он

давраро чунин ба қалам додааст: «бо интихоби чунин мавқеъ адибони

равшанфикр нишон доданӣ мешуданд, ки забону услуби адабиёти бадеиро ислоҳ

кардан мумкин аст. Онҳо илоҷи дурусти ин мақсадро дар истифодаи бамавриди

захираи ғановатманди забони мардумӣ ва даст кашидан аз сабку услубҳои

куҳнапарастиву тақлидӣ медиданд. Асарҳои бо забони адабии ба халқ наздик

эҷодкардаи онон, ки унсурҳои фаровони луғату грамматикаи забони

умумихалқии тоҷикиро дар бар гирифтаанд, ифодагари ҳамин марому мақсад

мебошанд. Дар натиҷа аз ҳамин давра шуруъ карда забони адабӣ ба тадриҷ аз

инҳисори мирзоён, дафтардориву дабирхонаҳо берун баромада, ба забони

умумихалқӣ наздик шудан гирифт» [85, 19-20].

 Ба ин тариқ, назари иҷмолӣ ба забони осори он давра ба хулосае меорад, ки

услуби соданависӣ дар онҳо пурра риоя карда нашудааст, баъзан таъсири
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мураккаббаёнӣ низ вуҷуд дорад. Барои мисол забони асарҳои аллома Аҳмади

Донишро метавон овард, ки дар бахши нигоштаҳои таърихӣ, илмӣ-фалсафӣ ва

динии вай унсурҳои арабӣ фаровон буда, ҳангоми иншои ҳаҷв ва тасвири бадеӣ

мақсади нависанда муъҷазу равшан аст. «Он чӣ назар ба ҳозира мураккабу

душвор менамояд, аломати риоя карда шудани нормаҳои умумии забон ва

услуби куҳнаи китобист» [91, 197].

Агарчи ин гурӯҳи маорифпарварон ба соданависӣ тамоюли бештар

доштанд, аммо онҳо яку якбора наметавонистанд, забони адабиро ба пуррагӣ

дигар созанд. Содагии баёни онҳоро ба маънои «нисбӣ» зикр кардани

таҳлилгарон ҳамин ҷиҳати масъаларо дар назар доранд [89, 37]. Ҳадаф аз зикри

фаъолияти маорифпарваронаи мунавварфикрони нимаи асри ХIХ Аҳмади

Дониш, Шамсиддини Шоҳин, Абдуқодирхоҷаи Савдо, Муҳаммадсиддиқи

Ҳайрат, Қорӣ Раҳматуллоҳи Возеҳ, Тошхоҷаи Асирӣ ва ҳамфикрони онҳо дар он

мебошад, ки маҳз аз ин давра дар натиҷаи инкишофи равияи соданависӣ таркиби

луғавии забони тоҷикӣ аз ҳисоби калимаҳои нав аксар вақт русиву аврупоӣ

такмил ёфта, такя ба талаффузи маҳаллӣ истифодаи ин бахши иқтибосот оғоз

ёфт.

б) Дар охири асри ХIХ Осиёи Миёна ба тобеияти Русия даромад. Дар

хусуси аҳаммияти мусбат ё манфии ин тобеъшавӣ асарҳои фаровони таърихӣ

вуҷуд доранд. Агар ин ҳамроҳшавиро танҳо аз назари замина барои воридшавӣ

ва мутобиқшавии калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ дида бароем, манзараи

зайл ба вуҷуд меояд:

То охири асри ХIХ дар Осиёи Миёна сохти феодалӣ давом дошт, ба ин

нисбат кишварҳои ин минтақа назар ба пешравиҳои Русия хеле ақиб монда

буданд. Пас аз тобеъшавии он ба Русия марҳила ба марҳила муносибатҳои

капиталистӣ дар ин минтақа ривоҷ меёбад. Яке аз заминаҳои ривоҷи

муносибатҳои капиталистӣ тиҷорати молу маҳсулоти ҳар ду тараф, ба мисли

пахта, газвор, абрешим, меваҳои хушк аз ҷониби Бухоро ва оҳанвор, газвор,

қанд, чарм, молҳои атторӣ ва ҳоказо аз ҷониби Русия ба ҳисоб мерафт.
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 То нимаи асри ХIХ бо вуҷуди он ки Осиёи Миёна бо Русия муносибати

муайяне дошт, иқтибоси калимаҳои ҷудогонаи русиро ба тоҷикӣ муқаррар

кардан душвор аст [91, 180]. Маҳз дар нимаи дуюми асри ХIХ вобаста ба муҳити

нави сиёсӣ ва иқтисодӣ, ба мисли пайдо шудани аввалин контора – тиҷоратхонаи

савдогарони рус дар солҳои 60-ум, дар бозорҳои маҳаллии аморати Бухоро

харидуфурӯш шудани маҳсулоти аз Русияву Аврупо овардашуда, рафтани

савдогарони бухороӣ ба шаҳрҳои Оренбург, Нижний Новгород ва Маскав ба

хотири корҳои тиҷорат [102, 60] сабаб мешавад, ки ба забони тоҷикии

умумихалқии ин давра калимаҳои русиву аврупоӣ ворид шудан гиранд.

Бунёди роҳи оҳан дар солҳои 90-уми ин сада ҳамкориҳои Осиёи Миёна ва

Русияро боз ҳам вусъат бахшид. Тибқи нишондод дар сохтмони ин роҳ 15 ҳазор

коргар [108, 8] аз ҳисоби мардуми маҳаллӣ ва рус ҷалб гардида, пас аз итмоми он

аз ду тарафи ин роҳ чандин деҳаҳои руснишин, махсусан дар аморати Бухоро ба

вуҷуд омаданд, ки «баъдан қисме аз онҳо ба шаҳраку шаҳрчаҳо табдил ёфтанд»

[65, 98]. «Дар байни онҳо Чорҷӯ (Чарджоу), Бухорои нав (Когон) аз маъруфу

машҳуртарини он давра ба ҳисоб мераванд.  Дар соли 1911 танҳо дар шаҳри

Хуҷанд 12 деҳот ва шаҳраки руснишинон мавҷуд буд, ки дар онҳо қариб 3500

нафар рустаборон зиндагӣ мекарданд» [65, 98]. Дар заминаи ҳамин гуна

фаъолияти якҷоя тоҷикон бо халқи рус ва забони онҳо наздиктар шинос

мегардиданд.

Омили дигари қабулшавии калимаҳои русиву аврупоӣ дар ин давра майлу

рағбат ба омӯзиши илмҳои дунявӣ аз ҷониби мардуми маҳаллӣ ба ҳисоб

меравад. Мутаассифона, то нимаи асри ХIХ ба таълим фаро гирифтани

хонандагон ва омӯзиши илмҳои замонавӣ агарчи дар аморати Бухоро мактабу

мадрасаҳо фаъолият мекарданд, чандон ривоҷ надошт. Сабаби чунин вазъиятро

яке аз муҳаққиқон ба беэътиноии амир нисбат медиҳад, зеро амир пешрафти ин

соҳаро ба худи шаҳрвандон ва масҷид ҳавола карда буд. Хусусан, маърифатнок

гардидани наврасон ба ҳоли худ гузошта шуда, тадбирҳои судманд оид ба

беҳбудии ин соҳа масъала андешида намешуд [108, 22].
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 Тавре устод Садриддин Айнӣ дар асари «Ёддоштҳо» нақл мекунанд: «дар

мадраса адабиёти дунявӣ, аз он ҷумла  газетаҳо бо душвории зиёде ба таври

махфӣ роҳ меёфтанд. Он вақтҳо (дар солҳои 1892-1893) дар мадрасаҳои Бухоро

рӯйирост газета хондан мумкин набуд» [8, 306].

Ин гуфтаҳои устод Садриддин Айнӣ далели он мебошанд, ки маҳз бо

таъсири дигаргуниҳои таърихии нимаи асри ХIХ омӯзиши илмҳои замонавӣ ва

воридшудани мафҳумҳои нав, махсусан илмиву техникӣ агарчи дар давраи аввал

нисбатан камтар бошад ҳам миёни мардум ривоҷ меёфтанд.

Ҳатто ба гуфтаи баъзе муаррихон, аз ҷумла Зариф Раҷабов маорифпарварӣ,

ки дар нимаи асри ХIХ хеле вусъат ёфта буд, «дар заминаи муносибати дутарафа

бо маданияти рус ба вуҷуд омада, ташаккул ёфтааст» [102, 159].

Ҳамин тавр, ба тобеияти Русия ворид шудани Осиёи Миёна, аз ҷумла

аморати Бухоро замина барои гузаштан аз сохти феодалӣ ба капиталистӣ,

пешравиҳои дигари сиёсӣ, илмӣ, тиҷоратӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии он давра

гардид. Ин раванди сиёсӣ ба маорифпарварони он давра, хусусан ба онҳое, ки бо

ҳаёти иқтисодиву мадании Русия ва дигар кишварҳо огоҳӣ доштанд, равшанӣ

овард. Онҳо аз ин дигаргуни шод шуда кӯшиш мекарданд, ки мардуми

маҳаллиро аз ояндаи неки ин тағйироти таърихӣ ба тавассути тарғиби

пешравиҳои илмиву техникӣ, фарҳангӣ ва саноатии мамлакатҳои дигар огоҳ

созанд. Яке аз ин гуна маорифпарварон Аҳмади Дониш ба ҳисоб меравад.

Сафарҳои пайдарпайи ин муҳаққиқ ба Петербургу Маскав ҳамчун намояндаи

сафорати Бухоро (солҳои 1857/58, 1869, 1874) марҳилаҳои тақдирсози хубе

буданд, дар зиндагонии ин шахсияти илмдӯст [119, 108]. Аллома Аҳмади Дониш

тамоми мушоҳидаҳои худро аз сафарҳо дар асари пурмуҳтавояш «Наводир-ул-

вақоеъ» ҷамъбаст намудааст.

Дар эҷодиёти маорифпарварони дигари ин давра низ доир ба тарғиби

навигариҳои олам, дӯстӣ ва робита бо дигар минтақаҳо, махсусан бо Русия

ишораҳоро пайдо кардан мумкин аст.

в) Ҳамин гуна, дар охири садаи ХIХ дар ҳаёти иқтисодиву иҷтимоӣ ва

фарҳангии миллати тоҷик дигаргуниҳои зиёде ба амал омаданд. Дар ин давра
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мардум рӯз ба рӯз бо ашёву мафҳумҳои нави маишиву техникӣ шинос шуда, ба

қадри имкон дар зиндагӣ аз онҳо истифода мекарданд. Калимаҳои ифодагари

русиву аврупоии ин гуна мафҳумҳо аввал дар нутқи шифоҳӣ ва сипас дар забони

адабии тоҷикӣ ба истифода ворид мешуданд. Аз ин сабаб дар навишти адабӣ

талаффузи маҳаллии чунин калимаҳо ба инобат гирифта мешуд.

 Н. Маъсумӣ ҳангоми таҳқиқи забони адабии асри ХIХ ба хулосае омадааст,

ки дар аввалҳои кор калимаҳои ба забони адабӣ китобии тоҷик дохилшудаи русӣ

миқдоран кам буданд, онҳоро, асосан дар насри таърихӣ дидан мумкин буд.

Масалан, дар навиштаҳои Аҳмади Дониш ва Мирзо Азими Сомӣ [91, 181].

Аҳмади Дониш аз ҷумлаи он нависандагоне ба шумор меравад, ки аввалин

шуда, калимаҳои русиву аврупоиро дар эҷодиёти худ истифода намудааст.

Сабабаш маълум, якум ин ки давраи зиндагӣ ва кору фаъолияти ӯ маҳз ба солҳои

аввали ҳамроҳшавии Осиёи Миёна ба Русия рост меояд, дуюм худи ин

маорифпарвар ба забони русӣ ва халқи рус таваҷҷуҳи махсус доштааст. Ин

таваҷҷуҳ дар заминаи сафарҳои пайдарпаяш амалӣ гаштааст. Ҳатто аз рӯйи

нақли худи Аҳмади Дониш вай то андозае бо забони русӣ ҳам дар ин сафарҳо

ошно гардидааст [101, 379].

Асари «Наводир-ул-вақоеъ» аз ҷумлаи таассуроти сафарҳои Аҳмади

Донишро дар бар мегирад. Дар он як гурӯҳ калимаҳою таъбироти русӣ вобаста

ба тасвири мафҳуму ашёҳои ба шароити Русия хос истифода шудаанд. Ба мисли

калимаҳои ифодагари маҳфумҳои маъмурӣ: губернот, зокун, импиротур;

маданӣ ё хизматрасонӣ: газета, пӯшта, тилигроф; техникӣ: аробаи оташ,

коляска, роҳи оҳан; номи шаҳрҳо: Аврупо, Қафқоз, Маскав, Русия, Уренбург,

Фетербурх, Фетербур, ки ҳар яке аз ин калимаҳо бо талаффузи тоҷикӣ истифода

шудаанд. Агарчи ин муаллиф то андозае аз шакли аслии ин калимаҳо воқиф буд,

лекин мавриди истифода тарзи талаффузи мардумии онҳоро интихоб кардааст:

Ва як ҳафта дар Фетербурх ва се рӯз дар Маскав ҷашни чороғон фармуд

[16, 173]. Шимоли ин иморат ба ҷониби Маскав, Самар ва Макариё меравад...

[16, 173]. Дигар вақте ки тӯйи духтарро подшоҳ ба Итолия ва Маскав нақл

фармуд, моро низ таклиф намуд, ҳам дар аробаи оташ нишаста наваду ду
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фарсанг роҳро ба чаҳордаҳ соат буридем [101, 380-381]. ... дар санаи 1276 вақте

ки аз сафари Русия муроҷиат доштам, дар арзи роҳ дар пӯчтахона хобида будам

[101, 382].

 Номи шаҳр Петербург дар асари дигари Аҳмади Дониш «Рисола ва ё худ

мухтасар аз таърихи салтанати амирони манғития» ба шакли Фетербурх оварда

шудааст. Дар гунаи тоҷикии он овози п ба ф дар аввали калима ва г ба х дар

охири он тағйир ёфтааст. Дар мавриди дигар, аз ин калима овози «р» ҳазф

гаштааст:

 Боз як даҳ ҳазор танга аз туҷҷорӣ бухорӣ бардошта, озимӣ Фетербурх

шудам [101, 383]. Барои имдоди тӯи подшоҳ дар Фетербух иқомат дошт [101,

380].

Ҳамчунин, баъзе аз вожаҳои русӣ дар эҷодиёти ин адиб ба шакли тарҷумаи

таҳтуллафзӣ, яъне калкаҳо истифода шудаанд: киштии обӣ (подводная лодка),

роҳи оҳан (железная дорога):

Ва шабу рӯз чандин ҳазор киштии оташӣ ва бодӣ бар ин баҳр ҷорист, ки

аз Рум ва Фарангистон меояд ва мегузарад [16, 173]. Баъд аз умури аҷиба ва

саноеи ғариба ёфта буд, ки дар Фарангистон ва Рум ва Рус дар ин наздики шунуи

тақрир дод аз роҳи оҳанӣ ва киштии обӣ ва тилигроф барои гирифтани хабарҳо

ва тӯбу туфанги ҷадид [101, 381].

Дар осори баъд аз Аҳмади Дониш таълифшуда бо шаҳодати профессор С.

Сабзаев ҳаҷми истифодаи ин гурӯҳи калимаҳо афзоиш меёбанд. Ба ин ҷумла,

вожаҳои: милон (миллион), румка (рюмка), истакон (стакан), кувос (квас),

пева (пиво), белат (билет), пӯшида (почта), ки дар эҷодиёти Ҳайрат корбаст

гардидаанд; Урупо (Европа), уктобр (октябрь), тилискуб (телескоп), тилифун

(телефон) дар назми Асирӣ дида мешаванд; поиз (поезд), тилғиром

(телеграмма), Москав (Москва), вагзол (вокзал), урус (рус), устул (стул) ва

чандеи дигарро, ки устод Айнӣ дар шеърҳояш истифода намудаанд, нисбат

медонанд [105, 37].

Устод Садриддин Айнӣ аз ҷумлаи нависандагони ниҳоят пурмаҳсулу

бомаҳорат ба ҳисоб меравад. Дар ҳамаи асарҳои устод давраҳои муайяни зисту
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зиндагонии мардуми тоҷик, хусусан дар давраи пеш ва пас аз Инқилоби Октябр

хеле зебову равшан тасвир ёфтааст. Аз ин ҷост, ки дар китобҳои устод баъзе аз

калимаҳои русӣ ҳамчун инъикосгари маҳфумҳои нав дар талаффузи мардумӣ ва

дар мавриди дигар дар шакли аслӣ ҳам корбаст шудаанд.

Аз рӯйи мушоҳидаҳои Носирҷон Маъсумӣ мавқеи калимаҳои русӣ дар ҳамаи

асарҳои устод Садриддин Айнӣ якхела нестанд. Масалан, дар китобҳои «Одина»,

«Ҷаллодони Бухоро» ва «Мактаби куҳна» нисбатан камтар буда, дар романи

«Дохунда», «Ғуломон» ва повести «Марги судхур» ҳангоми тасвири воқеаҳо

зиёдтар истифода шудаанд [88, 125].

Устод Айнӣ калимаҳои русиву аврупоиро аз рӯйи муҳтавои асар, масалан дар

повести «Марги судхӯр» гоҳе дар қолаби русӣ барои ифодаи айнияти маъно,

баъзан бо калимаҳои тоҷикӣ ҳамчун муродиф, дар ҷойи дигар мувофиқ ба

талаффузи тоҷикӣ дар маҷмуъ ба миқдори сад адад дар нутқи муаллифу

қаҳрамонҳо истифода намудаанд. Чунончи, импротур (император), самовор

(самовар), фойтун (фаэтон):

 – Фойтун савор шудан мехоҳед? [3, 65]. Як дӯкони самоворхонаро кӯфтам

[3, 76]. – Вексели ҳазрати импротур ривояти уламо он сӯ истад, сангро ҳам

сӯрох карда мегузарад [3, 147].

Дар ҳамаи калимаҳои овардашуда осори талаффузи забони зинда ва

мутобиқшавӣ ба меъёрҳои савтии забони тоҷикӣ ба мушоҳида мерасанд. Ба

талаффузи маҳаллӣ мувофиқан истифода шудани калимаҳои иқтибосии русиву

аврупоӣ ба ҳаёти халқ наздик будани ин мунавварфикронро, ки дар  эҷодиёти

худ ба забони содаи мардум такя карда аз он ғизо мегирифтанд, собит

мегардонад.

Бояд зикр кард, ки дар эҷодиёти на ҳамаи маорифпарварони ин давра

калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ ба мушоҳида мерасанд. Чунончи, яке аз

таҳқиқоти оморӣ, ки дараҷаи истифодаи калимаҳои аслӣ ва иқтибосии се

қисмати забони «Мунтахабот»-и Савдоро ҷамъбаст намудааст, истифода

нашудани калимаҳои иқтибосии русиву аврупоиро дар эҷодиёти ин шоир тасдиқ

мекунад [105, 39]. Шояд сабаби роҳ наёфтани унсурҳои русӣ дар «Мунтахабот»-
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и Савдо дар он бошад, ки заминаҳои иқтибосшавии калимаҳои русиву аврупоӣ

дар ибтидои асри ХХ бештар фароҳам омаданд.

г) Дар ибтидои асри ХХ робитаҳои мардуми Осиёи Миёна бо русҳо дар

самтҳои илм, фаҳанг ва тиҷорат боз ҳам ривоҷ ёфта, дар ин замина навигариҳои

зиёде ба вуҷуд омаданд. Аз ҷумла, таъсиси мактабҳои русиву тоторӣ ва дар

заминаи онҳо фаъолият кардани мактабҳои типи нав, бунёди матбуоти миллӣ,

корхонаҳои саноатӣ, кушода шудани роҳҳои оҳан, ташкили бонкҳои давлативу

хусусӣ ва чанде дигар ба оғози ҳамин давра рост меоянд.

 Бунёду фаъолияти муассисаҳои таълимӣ бо усули нав маънои онро

надорад, ки то ин давра дар Бухоро мактабҳои таълимӣ фаъолият надоштанд.

Баръакс, муассисаҳои таълимӣ, ки онҳоро мактаби куҳна (мактабхона) ва

мадраса меномиданд, ҳанӯз то ибтидои асри ХХ дар Бухоро ва ноҳияҳои гирду

атрофи он фаъолият доштанд. Асоси омӯзиши ҳамин гуна мактабҳоро дини

Ислом ва сарфу наҳвӣ забони арабӣ ташкил медоданд. Тибқи сарчашмаҳо дар ин

гуна мактабҳо ҷадвали дарсӣ вуҷуд надошт. Кӯдакон тамоми рӯз дар мактаб

мехонданд, танҳо як маротиба (дар нисфи рӯз) танаффус дода мешуду бас номи

онро «нонхӯрак» ё «чойхӯрак» мегуфтанд [4, 27]. Аз синф ба синф гузаронидани

хонандагон роиҷ набуда, сатҳи дониш танҳо ба воситаи хониши китоб муқаррар

карда мешуд. Дар чунин мактабҳо якҷо таълим гирифтани писарону духтаронро

мувофиқи шариат дуруст намеҳисобиданд. Танҳо дар баъзе мактабҳои духтарона

дар назди бибихалифаҳо писарони 6-7 сола якҷо бо духтарон таълим

мегирифтанд. Барои омӯзиши хат солҳои зиёди умри толибилм сарф мегардид.

Ин ҷиҳатҳоро ҳамчун тафовути мактабҳои куҳнаву нав зикр намудан

мумкин аст. Муҳити пурраи чунин мактабҳо дар ёддоштҳои хатмкардагони онҳо

инъикос ёфтааст. Тавре устод Садриддин Айнӣ дар ҳикояи ёддоштии «Мактаби

куҳна» овардаанд: «Ман «Ҳафтяк»-ро тамом кардам, чанд сураҳои кӯтоҳи онро

аз ёд кардам, «Қуръон»-ро ба поён расондам, «Чор китоб»-ро ҳам хондам, қадре

аз Ҳоҷа Ҳофиз ҳам хондам. Аммо ҳоло ҳам ғайр аз чизҳое, ки дар пеши

бибихалифа хонда будам, дигар чизеро аз рӯйи хат хонда наметавонистам,

масалан, як ғазали Ҳофизро, ки дар мактаб хонда будам, дар ҳар куҷо ва бо
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дасхати ҳар касе ки бошад, онро хонда метавонистам. Аммо ғазали дигарашро,

ки вайро дар мактаб нахонда будам, аз китоби худам ҳам хонда наметавонистам»

[4, 141].«Дар мактабҳои усули куҳна бача солҳо хонда бошад ҳам, фақат тӯтивор

баъзе чизҳо ва сураҳои «Қуръон»-ро ёд мегирифт ва омӯхтани саводи пурра ва

хат на ба ҳар як мактабхон ба осонӣ насиб мегардид», таъкид мекунад,

муҳаққиқи дигар Раҳим Ҳошим [6, 234-239].

Баръакси мактабҳои пештара дар мактабҳои типи нав толибилм дар муддати

ду ё се моҳ дар хондану навиштан ва ҳисобу китоб лаёқат пайдо мекард. Ин гуна

мактабҳо аввалин бор дар Самарқанд бо ташаббуси Абдулқодири Шакурӣ (1875-

1943) соли 1903 ва дар Бухоро бо саъйи  А. Мунзим, С. Айнӣ, Ҳ. Меҳрӣ, А.

Ҳамдӣ соли 1908 таъсис гардида буданд. Дар хусуси ташкили чунин мактаб дар

Бухоро маорифпарвар Абдулвоҳиди Мунзим дар «Арзи ҳол»-и худ чунин зикр

намудаанд, ки «... дар Самарқанд ба воситае мактаби усули ҷадиди Абдулқодир

Шакуриро тамошо кардам. Чунон ба ман таъсир кард, ки ҳар чӣ зудтар дар

Бухоро кушодани чунин як мактаберо муқаррар намудем» [106, 28].

Устод Садриддин Айнӣ ҷалб гардидани фарзандони сарватманд ва

камбағалро дар ин муассиса ёдовар шудаанд: «Ба бойбачагон моҳе се сӯм ҳаққи

таълим вазъ кардем, фақирбачагонро бепул гирифтем» [106, 28]. Новобаста аз

он, ки мувофиқ ба сиёсати давр ба фаъолияти ин гуна мактабҳо монеаҳо вуҷуд

доштанд, ба ин нигоҳ накарда мувофиқи таҳлили адабиётшинос Соҳиб Табаров

дар солҳои таҳсили 1913-14 дар шаҳри Бухоро фаъолияти ин гуна муассисаҳо

зиёдтар гардиданд. Аз ҷумла, танҳо дар соли 1914 дар дохили Бухоро мактабҳои

типи нави: Усмонхоҷа (200 нафар), Ҳомидхӯҷа (100 нафар), Мулло Вафо, ки бо

забони русӣ ва форсӣ таълим медод (80 нафар), Мукамил-махдум Бурҳонов (50

нафар) ва дар мактабҳои маҳаллаҳои Моркуш (150 нафар) ва Хиёбон (40 нафар)

толибилмон таҳсил мекарданд [106, 43]. Ҳадаф аз зикри номгӯйи чунин

мактабҳо дар ҳамин аст, ки хонандагон дар заминаи таҳсил бо забони русӣ

наздиктар шинос гардида, ҳазмшавии чунин калимаҳо дар нутқи омма ривоҷ

меёфт.
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ғ) Бунёду фаъолияти матбуоти миллӣ, ба монанди «Бухорои шариф»

(фаъолияташ давоми солҳои 1912-1913), «Оина» (фаъолияташ давоми солҳои

1913-1915) ва «Шуълаи инқилоб» (фаъолияташ давоми солҳои 1919-1921) ва

чанде дигар маҳз ба ибтидои асри ХХ рост меоянд. Саҳми онҳо ба ҷуз инкишоф

додани анъанаи содабаёниву соданависӣ дар ибтидои асри ХХ, боз ба

воридшавии вожаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ дар нигоришоти адабии он

давра хеле назаррас аст. Чунончи, дар нашри аввали рӯзномаи «Бухорои шариф»

гуфта мешавад: «Мо агар ибтидо ба фалсафаи ҷадида сиёсат намоем, ҷиҳати

ағлаб мушкил мешавад, агарчи мардумони қобил ва олиму доно бисёр дорем!

Илло ин ки асли рӯзнома бояд нафъаш ом ва фоидааш тамом бошад. Ашхоси

уламо эҳтиёҷ ба таълими мо надоранд. Мо бояд муносиби ҳоли оммаи мардум

сухан гӯем, салоҳи амри умумиро дар назар дошта бошем. Лиҳозо, рӯзномаи мо

аввалин ҳар чӣ мумкин бошад, ба забони порсии сода навишта мешавад» [90,

123].

Рӯзномаи «Бухорои шариф» нафақат мавзуъҳои илмиву адабиро фаро

мегирифт, балки дар он масъалаҳои тиҷоратӣ низ баррасӣ мегардиданд [123, 8].

Аз ин ҷиҳат забони содаи рӯзнома ба муаллифони он низ зарур буд, барои

тарғибу ташвиқи молу маҳсулот, вале ба ҳар ҳол бо баёни равшан ифода ёфтани

матни рӯзнома, ки мақолаҳои илмиву маънавӣ дар он кам набуданд, дар

ташаккули ҷаҳонбинӣ ва таркиби луғавии он давра саҳми худро гузошта

тавонист.

 Яке аз ҳадафҳои асосии ин рӯзнома инъикоси авзо ва навигариҳои олам ба

ҳисоб мерафт, ки ба ин муаллифон ҳанӯз дар оғози фаъолият ишора намудаанд:

«Аҳолии Бухорои шариф тоза-тоза ба воситаи васли роҳ ва касрати мутараддин

мехоҳанд аз авзои олам бохабар бошанд» [123, 3-8]. Маҳз аз ҳамин ҷиҳат,

калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ, ки аксар вақт ифодакунандаи мафҳумҳои

нави зиндагӣ нафақат аз Русия, балки аз Аврупо воридшуда ба ҳисоб мераванд,

бе монеа ҳанӯз дар нашри аввали рӯзнома роҳ меёфтанд. Чунончи, истифодаи

калимаҳои: аптек, визит, воғун, генерол, губурнотур, ғазита, ёрморка,

журнол, импиротур, Итолиё, курриспундент, кумиссиюн, Ландан, қапек,
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манот, морка, нумра,одрес, покет, пуста (почта), Питербурғ, Русия,

телегроф, телегрофотика, телефун, феврол, фирма, ҷенерол ва ғайра дар

нашри нахустини рӯзномаи «Бухорои шариф» ҷой дода шудаанд [123]. Инак,

чанд мисол:

Қимати иштирок дар худи идора – солиёна 5 манот [123, 41]. Қимати

эълонот дар саҳифаи аввал 30 қапек (копейка) [123, 41]. Покетҳои бе морка аз

пуста гирифта нахоҳанд шуд [123, 41]. Дар 12-и морт ҷаласаи аввали

кумиссиюни Туркия ва Эрон, барои ҳалли мунозеи (низои) сарҳадӣ мунъақид

(таркибёфта) хоҳад шуд [123, 47]. Рӯзномаи «Журнол де Итолия» дар ин рой

аст, ки бояд бо камоли фаъолият ҳаракат намуд [123, 47]. Нашриёти кутуби

исломияи Л.Н. Левин воқеъ дар Бухорои нав, хонаи махсуси нумраи 5,

телефуни 18 [123, 55].

Дар ин рӯзнома мувофиқ ба талаффузи тоҷикӣ истифода гардидани

калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ ду ҷиҳати масъаларо ифода мекунад: а)

воридшавӣ ва умумистеъмол шудани онҳо дар гӯйиши мардум; б) дар навишти

адабӣ  ба инобат гирифтани талаффузи маҳаллии калимаҳои бегона.

Дар баробари мувофиқ ба меъёрҳои савтӣ истифода гардидани ин гурӯҳи

иқтибосот боз дар оғози садаи ХХ-ум қолабҳои нави калимасозӣ аз рӯйи сифат,

хусусият ё аҳаммияти ашё ба вуҷуд омад. Ба мисли: оташароба (поезд),

шайтонароба (велосипед), мошинаҳофиз (граммофон) ва монанди инҳо. Чунин

раванд дар забони тоҷикӣ дер давом накард.

Муайян шудааст, ки яке аз омилҳои иқтибосшавии калимаҳо аз як забон ба

забони дигар муоширати пайваста шуда метавонад. Мардуми тоҷик бо халқи рус

аз рӯзҳои аввали тобеъшавӣ, пас аз Инқилоби Октябр (соли 1917) ва дар давоми

асри ХХ пайваста аз ин ё он ҷиҳат, масалан аз ҳисоби меҳнати якҷоя,

додугирифти илмӣ ё тиҷоратӣ робита доштанд. Ғайр аз ин, дар давраи ҷанги

якуми ҷаҳон (1914-1918)  соли 1916 ба миқдори 200 ҳазор нафар аз миллатҳои

маҳаллӣ, аз ҷумла тоҷикон, ӯзбекон, қазоқҳо ва туркманҳо ҳамроҳи бародарони

рус дар ақибгоҳи ҷанг мардикорӣ карда буданд [108, 17].
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д) Дар оғози садаи ХХ-ум Ҳокимияти Шуравӣ бунёд гардид. Бо барпо

гардидани Ҳокимияти Шуравӣ ҳалли якчанд масъалаҳо, ки ба забону зиндагии

ояндаи мардум ва тараққиёти минбаъдаи давлатҳои узви иттиҳод алоқамандӣ

доштанд, таваҷҷуҳ карда мешуд. Ба мислӣ: 1) маҳви бесаводӣ; 2) эҷоди системаи

нави маориф; 3) ташкили муассисоти фарҳангӣ-омӯзишӣ; 4) эҷод ва такомули

забонҳои адабӣ; 5) эҷоду такмили алифбоҳо; 6) созмондиҳии ташаккули

системаи мактабҳои олӣ ва монанди инҳо [64, 20].

Масъалаи аввал, ки маҳви бесаводӣ ном гузошта шудааст, маънои онро

надорад, ки мардуми Иттиҳоди Шуравӣ пурра бесавод буданд, зеро то замони

тобеъшавӣ, баъд аз он ҳатто то оғози асри ХХ мактабу мадрасаҳо, аз ҷумла дар

Бухоро фаъолият доштанд. Дар мадрасаҳо ғайр аз омӯзиши адабиёти классикӣ,

китоби Қуръон, забони арабӣ бо қоидаҳои сарфиву наҳвӣ, ҳуқуқҳои шаръии

инсон ва чандин илмҳои дигар таълим дода мешуданд. Ҳатто дар таърих маълум

аст, ки чанде аз маорифпарварони гузаштаи тоҷик, масалан дар охири асри ХÉХ

ва ибтидои асри ХХ бо таълими мактабу мадрасаҳо маҳдуд намонда, мувофиқи

имконият ба кишварҳои дигар сафар карда, бо забону тамаддуни дигар миллатҳо

шинос мешуданд. Шахсиятҳое ба мисли Аҳмади Дониш ба Маскаву Петербург,

Сайид Аҳмадхоҷаи Аҷзӣ дар роҳи ҳаҷ ба кишварҳои Туркия, Миср, Қафқоз,

Русия, Украина сафар намудаанд. Ғайр аз ин, Мирзо Сироҷи Ҳаким дар оғози

садаи ХХ ба мамлакатҳои Олмон, Фаронса, Англия, Австрия, Шветсария,

Туркия ва Эрону Афғонистон ва чандин сарзаминҳои дигар сафар карда ба

инкишоф ёфтани ҷаҳонбинии худ ва дар пешрафти маърифати аҳолии онвақтаи

аморати Бухоро тавассути таълифи сафарномаи «Туҳафи аҳли Бухоро» [52] саҳм

гузошта буд.

Бо вуҷуди ин, аксарияти мардуми аморати Бухоро то давраи Инқилоби

Октябр вобаста ба вазъи зиндагӣ аз имконияти таҳсил дар мактабу мадрасаҳо

дур монда буданд. Инчунин, таълими ин мадрасаҳо дар як қолаби муайян идома

ёфта, мувофиқ ба шароити давр илова гаштани таълими илмҳои замонавӣ ба

мушоҳида намерасиданд. Мафҳуми маҳви бесаводӣ маънои онро дошт, ки

мувофиқ ба шароити зиндагонии онвақта зиёд кардани мактабҳои усули нав,
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ҷалб кардани наврасону ҷавонон ва ҳатто калонсолон ба омӯзиши илм, махсусан

илми дунявӣ ва монанди инҳо ба ҳисоб мерафт.

е) Дар хусуси табдили алифбо, ки ба осонии омӯзиши хату савод кӯмак

мекард, ҳанӯз дар сарчашмаҳои охири асри ХIХ-и кишварҳои Эрон, Озарбойҷон,

Туркия, Мисру Ҳиндустон ва Чину Ҷопон баъзе пешниҳодҳоро дидан мумкин

аст [70, 13]. Ҳатто баъзе маорифпарварони ин давра, аз ҷумла Зокирҷони Фурқат

ивази алифборо ба манфиати мардум медонистанд [119, 111-112].

Ин гуна ақидаҳо дар оғози садаи ХХ ҳам идома ёфта, баъзе шахсиятҳо хатти

арабиро хатти «пур аз харҷу марҷ» ном мебурданд, зеро 25 овози ҳамсадои

арабӣ 117 шакл дошта [70, 115], ҳангоми навиштан миқдори ин ҳамсадоҳо ба 500

баробар мешаванд [70, 19]. Ба ибораи дигар, 32 ҳарфи алифбои арабӣ 3 тарзи

навишт дошта, дар маҷмуъ 99 аломати навиштро ташкил медиҳанд [66, 85]. Дар

умум аз ҷониби «донишмандону муҳаққиқони мухталифи олам, ки бо ин хат

сару кор доштанд, зиёда аз 24 нуқсону норасоии онро нишон дода, афзалияти

хатҳои пурра овозиро назар ба чунин хатҳо таъкид кардаанд» [85, 184]. Ин гуна

таҳлилҳои хатти арабӣ то замони тасдиқи алифбои лотинӣ аз ҷониби нафарони

гуногун идома меёфт. Ва пӯшида нест, ки ҳадафи ин гуна қиёскуниҳо (арабӣ ба

лотинӣ) барои тарғиби хатти нав равона мегардид. Ба ҳар ҳол, хулосаҳои ин

шахсиятҳои ҷудогонаро дар хусуси табдили алифбо мо наметавонем орзуву

кӯшиши оммаи халқ нисбат диҳем, зеро аз хатти арабиасоси форсии тоҷикӣ

мардуми тоҷик муддати чандин аср истифода намуда буданд.

Бояд қайд кард, ки масъалаи тағйири алифбо фақат ба забони тоҷикӣ дахл

надошт. Он бо сардории В. И. Ленин ва Кумиссариати маорифи онвақта А.В

Луначарский хусусияти умумииттифоқӣ пайдо карда буд. Он ҳамчун «алифбои

Октябр, «инқилоби пролетарӣ» маънидод карда мешуд [79, 387]. Инчунин, дар

ҳамон солҳо бо сардории профессор Яковлев барои бунёди «алифбои

байналмиллалӣ» корҳои тайёрӣ оғоз гардид, вале он амалӣ нагашт [70, 14].

 Аз миёни кишварҳои Иттифоқи Шуравӣ аввалин шуда, Озарбойҷон (соли

1924) ва сипас як-як дигар аъзоҳо Тотористон, Бошқирдистон ва Ӯзбекистон ва

аз ҳама охир Тоҷикистон (15 апрели 1928) ба ин маъракаи сиёсӣ ҳамроҳ шуданд.
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Танҳо кишварҳои Гурҷистону Арманистон аз миёни кишварҳои аъзо дар

масъалаи тағйири алифбо, истодагарӣ намуданд. Инчунин, забони русӣ алифбои

лотиниро шояд аз рӯйи хулосаҳои Ленин қабул накард.

Дар ҳамон солҳо аз ҷониби А. Фитрат ва профессор Семёнов ду лоиҳаи

алифбои лотинӣ барои забони тоҷикӣ пешниҳод гашт. Пас аз баҳсҳои дуру дароз

лоиҳаи Фитрат дар такмили лоиҳаи Фрейман қабул гардид. 15 апрели соли 1928

алифбои нави забони тоҷикӣ (алифбои лотинӣ) пас аз тағйирот ба миқдори 30

овоз ва як аломат қабул шуд. Баъд аз муқаррар гаштани алифбо он ба муҳокимаи

умумӣ гузошта шуд. Дар муҳокимаҳои умумӣ забоншиносон, муҳаққиқон ва

умуман, аҳолии он давра иштирок намуда, доир ба аҳаммият, камбудӣ, комёбӣ

ва ё иловаҳо ба он ақидаҳо иброз медоштанд. Ҷараёни баҳсу мунозираҳо чанд

муддат идома ёфта, дар Анҷумани нахустини забонишиносии Тоҷикистон 22

августи 1930 муҳокима ва қабули алифбои лотинӣ ба вакилони он пешниҳод

гардид. Аҳаммияти таърихии ин анҷуман танҳо бо тасдиқи алифбо маҳдуд нест,

зеро дар он доир ба истилоҳоти иқтибосӣ ва мутобиқати онҳо ба забони тоҷикӣ

мувофиқ ба хатти нав якчанд қарорҳо қабул гардида буданд, ки ба тариқи зайл

аст:

1. Нигоҳ доштани истилоҳотеро, ки хоҳ аз забони худи форсии тоҷикӣ, хоҳ

аз забонҳои дигар (масалан, арабӣ, юнонӣ ва ғайра) дар забони адабии тоҷикӣ

кор фармуда мешавад, даркор мешуморем, масалан калимаҳои нестӣ, ҳастӣ,

кимиё, фалсафа, ҷуғрофиё, мусиқӣ ва ғайра бояд дар забони адабӣ нигоҳ

дошта шаванд. Аз тарафи дигар, дар илмҳои табиӣ (монанди ҳайвонот, наботот)

ва ҳамчунин, дар хоҷагӣ, дар луғати кор номи истилоҳоте ҳастанд, ки ҳанӯз ба

забони адабӣ надаромада бошанд ҳам, дар забони халқ мавҷуд мебошанд.

Инҳоро ба зудӣ ҷамъоварда, ба майдон бароварда, аз ҳозир сар карда ба қадри

имкон ва зарурат дар эҳтиёҷоти илмӣ ва адабӣ кор фармудан лозим аст [70, 677].

2. Анҷуман лозим медонад, ки баъд аз ин ба забони адабӣ аз забони арабӣ

истилоҳҳои нав гирифта нашавад. Дар вақти эҳтиёҷот гирифтани истилоҳоти

аврупоӣ-байналмилалӣ беҳтар дониста шаванд, вале онҳоро дар шакле, ки хоси

забони мардум аст, қабул кардан лозим аст [70, 678].
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 Дар моддаи аввали қарор истилоҳоти дар забони мардум мавҷуда ва ҳанӯз

ба забони адабӣ надаромада шояд вожаҳои русиву аврупоиро дар назар дошта

бошанд. Дар моддаи дуюм танҳо аз забони русӣ гирифтани истилоҳоти нав, ки

мувофиқи шароит ва сиёсати давр зарур дониста мешуд, тавсия дода мешавад,

ки боиси боз ҳам вусъат ёфтани иқтибосоти русиву аврупоӣ дар солҳои 30-юм ва

баъд аз он гардид. Таъкиди дар шакли хоси забони мардум қабул гардидани

унсурҳои русиву аврупоӣ, мутаассифона, дер давом накард.

Ҳамчунин, дар ин анҷуман зарурати таъсиси кумитаи луғат ва истилоҳот

қайд карда мешавад. Таъсиси чунин кумита дар ин давра аз ҳар ҷиҳат

аҳаммиятнок ба ҳисоб мерафт, зеро дар он замон вобаста ба инкишофу тараққиёт

бо вуҷуди боигариҳои фонди асосии забони тоҷикӣ, раванди қабули истилоҳҳои

нав аз дигар забонҳо, махсусан аз забонҳои русиву аврупоӣ бо суръат идома

меёфт.

Ивази алифбо барои забони тоҷикӣ масъалаи имлоро низ ба миён гузошт.

«Бояд қайд намуд, ки алифбои арабиасоси форсӣ-тоҷикӣ дар тӯли беш аз ҳазор

сол ҳамвора имлои хоси худро таҳия ва танзим намуда буд, ки соҳибони забон

онро дар робита ба хусусияти хоси савтиёти хеш талаффуз ва муроот мекарданд»

[77, 29]. Зарурати таҳияи имло дар алифбои нав аз он ҷиҳат аҳаммиятнок буд, ки

дар хатти лотинӣ ҳамаи овозҳо, масалан садонокҳои хоҳ кӯтоҳ ва хоҳ дароз

ҳарфҳои хоси худро доштанд. Забоншиносон то андозае муваффақ шуданд, ки

мувофиқ ба ҳуруфоти  лотинӣ қоидаҳои имлоро низ таҳия созанд.

Табдили хат ба мардуми тоҷик ду ҷиҳати мусбат ва манфиро ба вуҷуд

овард, осонии таълиму тадрис ва пас аз ин давра бидуни мутобиқат ворид

шудани калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ, зеро истифода аз хатти арабӣ, ки

дар он на ҳамаи садонокҳо ифода карда мешуданд, имконият медод, ки унсурҳои

нав дар забони тоҷикӣ талаффузи мардумиро соҳиб гарданд. Ин аст, ки қисми

зиёди вожаҳои мутобиқшудаи русӣ маҳз то солҳои 30-юм ба забони адабӣ ворид

гардидаанд.

Пас аз қабули алифбои лотинӣ раванди болобардории дониши омма боз ҳам

инкишоф ёфта, дар мамлакат маълумоти ҳатмии умумии ибтидоӣ (11 октябри
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соли 1930) ва баъдан таълими ҳатмии ҳафтсола, дар охири солҳои 40-ум ҷорӣ

гардид [107, 5]. Яке аз дастовардҳои назарраси маҳви бесаводӣ ҷалб гардидани

духтарону занони тоҷик ба омӯзиши пурраи илм ба ҳисоб мерафт. Дар гузашта

занону духтаронро фақат дар баъзе мавзеъҳо бихалифа, отунбибӣ ё оямуллоҳо

дар хонаҳои худ таълим медоданд, вале сафи чунин бибихалифаҳо ва хонандагон

ниҳоят кам буда, баъд аз хатми мактаби ибтидоӣ ягон таҳсилоти дигаре барои

идомаи савияи дониш вуҷуд надошт.

Раванди «маҳви бесаводӣ» даврае буд, ки омӯзиши забони русиро дар

мактаб ва омӯзишгоҳҳои Тоҷикистон боз ҳам ривоҷ дода, таълими онро аз

давраи тайёрӣ ба мактаб, яъне синни 6-солагӣ оғоз бахшид. Зарурати ҷорикунии

чунин фан агарчи дар мактабҳои усули нави Бухоро ҳанӯз дар оғози садаи ХХ ба

мушоҳида мерасиданд, вале то солҳои 30-юм он ба таври мунтазам идома

наёфта, дар раванди таълими он нуқсонҳо ба монанди норасоии кадрҳо, китобу

асбобҳои дарсӣ вуҷуд доштанд.

Маҳз баъди солҳои 30-юм ба масъалаи омӯзиши забони русӣ таваҷҷуҳи

ҳамаҷониба равона гардида, аз оғози соли хониши 1938-39 таълими ҳатмии

забони русӣ дар мактабҳои Тоҷикистон ҷорӣ гардид. Шуруъ аз ҳамин давра дар

мактабҳои ҷумҳурӣ таълим бо ду забон (тоҷикию русӣ, ӯзбекию русӣ ва русию

қирғизӣ) ё бо се забон (тоҷикӣ, русӣ, ӯзбекӣ) гузаронида мешуд. Адади

мактабҳои сезабона ба 52 баробар буданд [107, 9]. Ҳамин тавр, таълими забони

русӣ аз синни 6-солагӣ марҳилае буд, ки ба фарзандони тоҷик донистани ин

забонро дар баробари забони модарӣ аз хурди ҳатмӣ гардонид.

ё) Баъди солҳои 30-юм такмилёбии таркиби луғавии забони тоҷикӣ аз

ҳисоби вожаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ зиёд гардида дар забони тоҷикӣ

зарурати ба низомдаровардани истилоҳоти мавҷуда ва таҳияи нави онҳо пеш

омад. Аз ин ҷиҳат 4 феврали соли 1933 бо қарори коллегияи Комиссариати

халқии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шуъбаи илмии ҳамин комиссариат

Кумитаи терминологӣ (терминком) ташкил гардид, ки он дорои шуъбаҳои

истилоҳоти хоҷагии қишлоқ, физикаю математика, ҷуғрофия, ҷамъиятӣ-сиёсӣ ва

шуъбаи истилоҳоти коргузорӣ буд [66, 273].
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Тибқи маълумоти сарчашмаҳо дар ин кумита адибон ва олимони шинохта,

ба мисли устод С. Айнӣ, А. Лоҳутӣ, С. Улуғзода, Сирус, Ҷ. Икромӣ, Ш.

Ҳусейнзода, Климчитский, Белинитский, Блоговешенская, Неменова, Азизӣ ва

чанде дигарро ҷалб карда буданд. Мувофиқи «Муқаррарот»-и ин кумита

муҳимтарин вазифаҳои он: а) коркард ва таҳияи истилоҳоти воҳид ва умумии

забони тоҷикӣ; б) назорат намудан ба раванди истилоҳсозӣ, қабули истилоҳоти

умумию ҳатмӣ ва риояи имло дар матбуот (даврӣ ва ғайридаврӣ); в) ҷалб

кардани оммаи васеи соҳибони забон, дар мадди аввал, кормандони илмӣ,

муаллимон ва соири кормандони мадании шаҳр ва деҳот барои таҳия ва эҷоди

истилоҳоти забони тоҷикӣ ба ҳисоб мерафт [66, 273-274].

Баъд аз фаъолияти чандинсола аз ҷониби ин кумита «Установкаи

терминологии забони тоҷикӣ» дар санаи 15.08.1936 таҳия гардид. Мувофиқи он

ду сарчашмаи асосии сохтани истилоҳоти нав дар забони тоҷикӣ тавсия дода

мешуд: а) захираҳои забони гуфтугӯйӣ ва забони адабии ҳозираи тоҷик; б)

истилоҳоти советӣ ва интернатсионалӣ, ки вориди забонҳои СССР шудаанд ва ё

идомаи ин раванд [111, 6].

Роҳҳои таҳияи истилоҳоти нав дар заминаи ин сарчашмаҳо бояд чунин

сурат мегирифт: а) қабули ин ё он решаи истилоҳоти интернатсионалию советӣ

ва мувофиқи онҳо илова намудани вандҳои забони тоҷикӣ ба монанди: -дон,  -

зор,  -дор,  -она,  -нок,  -гар,  -вӣ,  -гӣ,  -ӣ,  -онидан,  -ият ва дигарҳо. Масалан,

коллективонидан, болшевикона; б) ҳангоми мувофиқат накардани вандҳои

тоҷикӣ бетағйир қабул кардани часпакҳои аслӣ: индустриализатсия, биология,

конференсия, реконструксия, методист, коммунизм; в) дар лаҳзаҳои дуруст

наомадани вандҳои иқтибосӣ тағйир додани онҳо ба шакли хоси забони тоҷикӣ:

правление – правления, управление – управления, отделение – отделения; г)

дар доираи меъёрҳои калимасозии забони тоҷикӣ таҳия намудани истилоҳоти

нави аз решаҳои байналхалқӣ гирифташуда, ба монанди исмҳои сифатгардида,

исмҳои феълӣ: сотсиализм – сотсиолистӣ, коммунизм – коммунистӣ;  ғ)  бо

роҳи тарҷумаи айнан (калка) ворид намудани истилоҳоти нав, ба монанди

хунсард ба ҷойи «хладнокровие», худамалиёт  ба ҷойи «самодеятельность»; д)
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бо маъноҳои нав истифода намудани калимаҳои мавҷудаи забони тоҷикӣ; е) дар

шакли аслӣ қабул гардидани истилоҳоти илмию техникӣ: култиватор, трактор,

мотор, формула ва ҷамъиятиву сиёсӣ: пролетариат, капитал, сотсиализм,

шовинизм, нота, конгресс, бюро; ё) ҳазф нашудани садоноки а аз охири як

қатор истилоҳҳои байналхалқӣ, масалан, техника, физика ва чандеи дигар [111,

6-12].

Таҳияи чунин қарор дар оғози асри ХХ таҷрибаи нав буд, аз ин рӯ

таҳиягарони он барои муайян кардани роҳу усулҳои истилоҳсозӣ на фақат ба

заминаҳои истилоҳсозии забони тоҷикӣ такя намудаанд, балки таҷрибаи

забонҳои дигари ҷумҳуриҳои собиқ Иттиҳоди Шуравиро ба инобат гирифта

буданд.

 Аз мазмуни «Установка» маълум аст, ки муҳити сиёсӣ ва навигариҳои

зиндагӣ дар таҳияи он таъсири худро гузоштанд. Аз ин ҷиҳат иқтибоскунии

калимаҳо аз забони арабӣ маҳдуд шуда, истифодаи вожаҳои советию

интернатсионалӣ тақозои замон дониста шуда, риояи шакли аслии онҳо зарур

ҳисобида мешуд. Инро ҳангоми мутолиаи имлои калимаҳои советию

интернатсионалӣ баръало пайхас кардан мумкин аст, зеро дар аксарияти

тавсияҳо талаффузи сирф тоҷикии калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ ба

инобат гирифта нашудаанд. Ба мисли, иваз накардани садонокҳои ҷудогонаи

русию аврупоӣ ба садонокҳои тоҷикӣ, аз ҷумла овози о: коммунист (кумунист),

комсомол (камсумул, кумсумул), коллектив (коллектиф), сотсиолизм

(сусиёлизм), трактор (турактур), совет, кино; нигоҳ доштани садоноки а-и русӣ

дар мавқеъҳои гуногуни калима, ба монанди журнал (журнол), материя, радио,

пролетар (пурулетор), комиссариат (кумисориёт, кумисариат); бетағйир

мондани ҳамсадои ж:  журнал (журнол),  Париж (Порис) ва ё ҳамсадои в:

кооператив (купиротиф, куператиф), коллектив (коллектиф), актиф, справка

(испаровка), активист ва монанди инҳо.

Баъд аз таҳия ва нашри «Установкаи терминологии забони тоҷикӣ»

таваҷҷуҳ ба масъалаи истилоҳоти забони тоҷикӣ ҳамчун сарчашмаи инкишофи

таркиби луғавӣ боз ҳам идома ёфт. Дар натиҷа дар қарорҳои ду маҷлиси
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машваратӣ оиди масъалаҳои забони адабии тоҷикӣ (январ ва ноябри соли 1938)

боз масъалаи истилоҳот мавриди баррасӣ қарор гирифта, ба он дохил намудани

иловаҳоро зарур донистанд [66, 280].

Аз мазмуни «Установка» маълум шуда меистад, ки барои нафақат

воридшавии бемайлон, ҳамчунин, дар шакли асл истифода бурдани калимаҳои

иқтибосии русиву аврупоӣ аз ҷониби сиёсати давр назорат карда шуда, ин тарзи

кор амри воқеӣ ва зарурӣ дониста мешуд. Беҳуда нест, ки дар сарчашмаҳои

таҳияи истилоҳоти забони тоҷикӣ баробари захираҳои забони гуфтугӯйӣ ва

забони адабии ҳозираи тоҷикӣ, ҳамчунин истилоҳоти советӣ ва

интернатсионалӣ, ки ба забонҳои дигари СССР ворид мешуданд, дарҷ

гардидааст. Ин маънои онро дошт, ки сиёсати давр дар ҳамаи забонҳои

Иттиҳоди Шуравӣ дар як шакл истифода гардидани калимаҳои русиву

интернатсионалиро бо ҳадафи бунёди фонди умумии интернатсионалӣ пешбинӣ

мекард. Шояд дар заминаи ҳамин ҳадафҳо хатти мардуми тоҷик дафъаи дувум аз

лотинӣ ба кириллӣ табдил дода шуд.

Ҳангоме ки масъалаи ивази ҳуруфот ба миён омад (аз арабиасоси форсӣ ба

лотинӣ ва сипас кириллӣ чунин тоҷикишавии унсурҳои аз дигар забонҳо

воридшаванда, махсусан русиву аврупоӣ мавқуф гузошта шуд. Ивази ба алифбои

кириллӣ мисли лотинӣ танҳо ба забони тоҷикӣ дахл надошта, балки ба ҳамаи

забонҳои миллатҳои узви иттиҳод зарур ҳисобида мешуд. Пешбарандагони ин

раванд қабули хатти кириллиро бо мақсади осонии таълим зарур медонистанд,

зеро дар мактабҳои Тоҷикистон ду алифбо – лотинӣ барои таълими забони

тоҷикӣ ва ҳуруфоти кириллӣ барои омӯхтани забони русӣ, ки вақти зиёде сарф

мегардид, аҳаммиятнок ҳисобида мешуд [66, 117]. Ғайр аз ин, алифбои кириллӣ

барои дар шакли асл қабул ва нигоҳ доштани иқтибосоти русиву аврупоӣ

мусоидат мекард.

Дар таърихи забони тоҷикӣ алифбои арабиасоси форсӣ муддати 1200 сол

[100, 77] василаи мукотиботро ба ӯҳда дошт. Албатта, омӯзиши он осон набуд, аз

ҷиҳати гуногунии шаклҳои ҳамсадоҳо, вале мардуми тоҷик онро ба талаффузи

худ ҳам аз ҷиҳати овозҳо (п -پ, ч - ,چ ж - ,ژ  г - ва имлои навишт мутобиқ (گ
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кунонида асарҳои арзишмандеро дар таърихи тамаддуни ҷаҳон ба мерос

мондаанд. Қабули алифбои нав (лотинӣ) аз лиҳози интихоби шаклҳо ва ҳам аз

лиҳози имло кори муҳим ва мушкиле буд, ки бояд дар муддати хеле кӯтоҳ ҷорӣ

ва ба савтиёту навишти адабӣ мутобиқ гардонида мешуд. Номуназзамие, ки то

имрӯз дар забони тоҷикӣ, махсусан дар қисмати имлои калимаҳои иқтибосӣ

вуҷуд дорад, аз ҳамин давра оғоз ёфт.

Мувофиқи санадҳои таърихӣ масъалаи имлои калимаҳои иқтибосии

русиву аврупоӣ аввалин бор дар Анҷумани нахустини забоншиносии

Тоҷикистон (22 августи соли 1930) мавриди музокира қарор гирифт. Қарор шуда

буд, ки калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ «дар шакле, ки забони зиндаи

мардум аст, қабулгардида, сиға ва тасрифоташро ба қонуну оҳанги забони

тоҷикӣ» тобеъ гардонида шаванд. Чунончи, электрик, электрикӣ,

электрикунонидан [70, 670]. Чунин дастур дер давом накард, зеро дар нимаи

солҳои 30-юм дар масъалаи имлои калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ дар

заминаи сиёсати давр усули дигар пешбинӣ гардид.

Аз охири соли 1936 масъалаи қабули алифбои кириллӣ ҳамаҷониба мавриди

муҳокима қарор гирифта, он моҳи майи соли 1940 дар ҳайати 37 ҳарф қабул

гардид. Мувофиқи ақидаи яке аз таҳиягарони ин алифбо С. Нестаренко дар

тадвини алифбои нави русиасоси тоҷикӣ  ҷиҳатҳои: а)ифода ёфтани ҳамаи

овозҳо бо ҳарфҳои ҷудогона ва б)то ҳадди имкон ба алифбои русӣ наздик

кунонидани алифбои нави забони тоҷикӣ ба инобат гирифта шуда буд [66,130].

Дар заминаи ҳамин гуна наздиккунии алифбои тоҷикиву русӣ овозҳои хоси

русӣ «ц» ва «ь» соли 1941 ва «ы» ва «щ» ҳангоми ворид намудани тағйирот ба

имло соли 1954 қабул гардиданд. Ивази алифбои лотинӣ ба кириллӣ боз

масъалаи имлоро ба миён овард. Алифбои нав барои ташаккули забони русӣ ва

калимаҳои тавассути он воридшуда дар миллатҳои узви иттиҳод, аз ҷумла

миллати тоҷик ва забони он аҳаммияти хоса дошт. Надикшавии ҳуруфот ва

санадҳои расмӣ зарурати мутобиқшавии чунин унсурҳоро дар забони

иқтибоскунанда маҳдуд мегардонид. Чунончи, «Қарори терминологии забони

тоҷикӣ» соли 1939, «Анҷумани нахустини илмӣ-забоншиносии Тоҷикистон»
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соли 1941 шаҳри Сталинобод [100, 169], «Қоидаҳои асосии орфографии забони

тоҷикӣ» 21-уми январи 1941, соли 1955, 20 апрели соли 1972 ҳамаи калимаҳои

советӣ-интернатсионалии дар забони тоҷикӣ мавҷуда ва воридшавандаро

мувофиқи «орфографияи русӣ» тавсия медоданд: поэтика, поэма, аэродром,

программа, революция, социализм, большевик, альбом, табель [100, 206].

 Ҳамаи санадҳои таъкидгардида шаклан ва мазмунан ба ҳам наздикӣ

доранд. Баъзе қайдҳои доир ба унсурҳои русиву аврупоӣ зарур донисташударо

пешниҳод ҳоҳем кард:

Намуна аз «Қоидаҳои асосии Орфографии забони тоҷикӣ» 21-уми

январи соли 1941, қарори № 55-и СКХ РСС Тоҷикистон

 а) Калимаҳои ё-дорӣ советӣ-интернационалӣ мувофиқи орфографияи русӣ

навишта шаванд: самолёт, пулемёт, развёрстка, режиссёр, слёт, чертёж, актёр

ва монанди инҳо [100, 202]. б) Баъзе калимаҳои советӣ ва интернационалӣ, ки бо

и тамом шудаанд, мувофиқи орфографияи русӣ навишта шаванд: Тблиси,

Боржоми, Бутуми [100, 204]. в) Ҳарфи ц фақат дар калимаҳои советӣ-

интернационалӣ кор фармуда шавад: цирк, цикл, цемент, концерт, доцент,

лекция, комсомолец, социализм [100, 204]. г) Калимаҳои советӣ-

интернационалии аломати сактадор (ъ) мувофиқи орфографияи русӣ навишта

шаванд: съезд, объект, разъезд, субъект [100, 205].

Ҳарфи щ-и русӣ ба алифбои кириллии забони тоҷикӣ соли 1953 илова

гардид. Дар имлои соли 1941 ифодаи ин овозро бо ҳарфҳои шч: Шчорс,

Шедрин, Шчебра, мешчанин, помешчик, яшчик, шчётка тавсия додаанд

[100, 204]. Танҳо дар ҳамин қарор дар мавриди аз сатр ба сатр гузаронидани

калимаҳои таркибашон чунин овозро дошта ҳарфҳои ш ва ч-ро аз якдигар ҷудо

кардан мумкин набуд: ме-шча-нин, по-ме-шчик [100, 206]. Аз қайдҳои

овардашуда вазъияти имлои калимаҳои иқтибосии русиву аврупоиро дар он

солҳо тасаввур кардан мумкин аст.

Тавре аён гардид, дар солҳои ҷудогонаи Ҳокимияти Шуравӣ доир ба

қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ чандин қарорҳо, аз ҷумла соли 1939, 1941, 1953,

1972 қабул шуда буд. Агарчи ҳадаф аз таҳияи ҳар яке аз қарорҳо такмили имло
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бо ба инобат гирифтани хусусияти хоси забони тоҷикӣ ба ҳисоб мерафт, вале дар

ҳамаи онҳо доир ба имлои калимаҳои бегона махсусияти савтии забони тоҷикӣ

ба инобат гирифта нашудаанд. Дар аксарияти мавридҳо ин гуна санадҳо такрори

гуфтаҳои ҳам буданд.

ж) Солҳои 1940-1945 дар таърихи зиндагонии аксарияти халқҳои ҷаҳон

ҳамчун давраи Ҷанги Бузурги Ватанӣ сабт ёфтааст. Аҳли мамлакатҳои узви

Иттиҳоди Шуравӣ, аз ҷумла мардуми тоҷик (аз рӯйи баъзе ҳисобҳо ба миқдори

қариб 280 ҳазор нафар) баробари русҳо бар зидди Германия мубориза бурдаанд,

ки корномаҳои онҳо дар хотироти таърих нигоҳ дошта мешаванд [108,114-115].

Дар ин давра низ раванди такмилёбии таркиби луғавии забони тоҷикӣ аз ҳисоби

вожаву мафҳумҳои нави русиву аврупоӣ  боз ҳам вусъат ёфт. Агар то солҳои 40-

ум вожаҳои ба ҳама соҳаҳо алоқаманд иқтибос карда мешуд, пас, дар давоми

солҳои 1940-45 калимаҳои ба соҳаи ҳарбӣ мансуби навъи: авиатсия, агент,

артиллерия, командир, лейтенант, майор, маршал, маскировка, отряд,

полк, поход, пункт, фронт, флот, шинел қабул гардиданд:

Панҷ сол боз вай аз фронт ба фронт мерафт [53, 50]. Ӯ командири отряди

ихтиёрӣ аст [53, 125]. Ҳалимбой ба шиму кители дорчинранги аз мӯинаи англисӣ

ҳарбиёна дӯхтаи зебо, китфбанду тасмаи чармини сербар, ғилофи чӯбинаи

маузер... ду тирдони низ чармини ба тасма ҳамоил ва мӯзаи аълосифати Усмон

Азиз гоҳо назар давонда... [41, 57]. Дар партави чароғи хирасӯз ҳамин қадар пай

бурд, ки дар тани мард шинели аскарист [31, 9].

Афзоиши қабули истилоҳоти ҳарбӣ дар ин айём маънои онро надорад, ки аз

давраи аввали воридшавии ин гурӯҳи иқтибосот то солҳои 1940-ум мафҳумҳои

ҳарбӣ, умуман ба мушоҳида намерасиданд. Онҳо, албатта, вуҷуд доштанд, вале

ба миқдори начандон калон, доираи истеъмоли нисбатан маҳдуд ва мувофиқ ба

талаффузи забони тоҷикӣ, ба мисли: афитсир (офицер), бомб (бомба), қумисор

(комиссар), кумисариат ё кумиссариёт (комиссариат), кӯмандир (командир),

полис, пӯлис (полиция), пӯлковник (полковник), пулумӯт (пулемёт), рапӯрт

(рапорт), ҷондарм (жандарм) ва монанди инҳо:
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Фавран пулису ҷондарму савораҳо хабар шуда расида, шоҳро ба манзил

мерасонанд [52, 220]. Арзбегӣ ропурти моро дода, муаррифӣ намуд [52, 146]. Ва

миқдори се соат чандин мушак аз тарфи ранга дар ҳаво сар дода буданд

[16,180]. Ба муносибати иди Наврӯз дар манзили ҷенерол ғубарнотур ҷашн ва

саломи мутантан барпо намуданд [123, 47]. Онон аз Кобул туфанги панҷтира ва

тӯби пулумӯтӣ ҷиҳати асокири Ҳирот оварда буданд [52,118]. Иддае қазоқи рус

ҳам бо як афитсири низомӣ ба исми ҳифзи қӯнсулгарӣ ва табааи худ вориди

Астраобод шуд [52, 234-235].

Баъди солҳои 1940-ум зиёдшавии ҳаҷми истилоҳоти ҳарбиро ба инобат

гирифта, Нашриёти давлатии Тоҷикистон дар соли 1942 «Луғати ҳарбии русӣ-

тоҷикӣ»-ро дар ҳаҷми 4000 калима таҳия намуд [125, 8]. Ин луғат танҳо ду соли

қабули истилоҳоти ҳарбиро ҷамъбаст мекунад, дар солҳои минбаъда миқдори

онҳо аз ин ҳам афзоиш ёфта буд.

з) Яке аз дастовардҳои назарраси Иттиҳоди Шуравӣ 16 ҷумҳурии алоҳидаро

ҳамчун узви як оила ба ҳам гирд овардан ба ҳисоб мерафт. Ҳамаи минтақаҳои бо

ҳам муттаҳид байни ҳам робитаҳои зич ва ҳамкорӣ доштанд. Сиёсати давр барои

мустаҳкам шудани робитаҳои халқҳои ин минтақаҳо тарбияи интернатсионалиро

ривоҷ медод. Тарбияи интернатсионалӣ чунин шакли тарбияе буд, ки дар руҳияи

дӯстӣ ва бародарӣ парвариш намудани намояндагони миллату халқиятҳои

гуногун мақсади асосии онро ташкил медод [118, 4]. Он барои ҳамаи миллатҳои

советӣ баробар инкишоф дода мешуд [125, 11]. Интернатсионалист чунин шахсе

ба ҳисоб мерафт, ки манфиатҳои миллати худро аз манфиатҳои халқҳои дигар

ҷудо тасаввур карда натавонад [118, 4].

Дар ин раванд забони русӣ ҳамчун василаи боэътимодӣ муттаҳидкунанда,

ба ҳам наздиккунандаи миллату халқҳои СССР, интишордиҳандаи ахбор,

мубодилаи таҷриба, мукотиба, омӯзиши таъриху маданияти ҳамдигар ба ҳисоб

мерафт [118, 42 - 43]. Аз ин бобат барои таъмини муоширати озод ва пайвастаи

миллатҳои мухталиф дар даҳсолаҳои минбаъда низ ба масъалаи омӯзиши забони

русӣ, аз ҷумла дар Тоҷикистон таваҷҷуҳи бештар дода мешуд.
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Ҳамин тавр, дар солҳои гуногуни Иттиҳоди Шуравӣ ғамхории зиёд дар

нисбати омӯзиш ва инкишофи забони русӣ дар байни дигар миллатҳо равона

мегардид, ки дар ин радиф тоҷикон истисно набуданд. Муоширати пайвастаи

мардум бо ин забон замина гардид, ки то солҳои 1980-ум аз ин сарчашмаи

асосии қабули вожаҳои нав наздики 10 ҳазор [148] калима бахше дар гунаи

мутобиқшуда ва ҳам аслӣ ба таркиби луғавии забони тоҷикӣ қабул гардад. Танҳо

охирҳои солҳои 1980-уми асри гузашта пас аз додани мақоми давлатӣ ба забони

тоҷикӣ ба иқтибоси бемайлон хотима дода шуд.

Хулоса, заминаҳои воридшавии калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ ба

таркиби луғавии забони тоҷикӣ дар ҳамаи солҳои мавҷудияти Ҳокимияти

Шуравӣ ба мушоҳида мерасанд. Дар ин раванд заминаи асосӣ фақат ҳамроҳшавӣ

набуда, балки майли маорифпарварон ба содакунии забони сабки адабӣ,

додугирифти иқтисодӣ, илмӣ, фарҳангӣ ва техникӣ, сиёсати давр, набудани

назорат ба қабул ва мутобиқшавии онҳо, наздиккунии ҳуруфот, вусъат ёфтани

мақоми забони русӣ дар гуфтугӯи омма ва монанди инҳоро нисбат додан мумкин

аст. Мавриди зикр аст, ки  баъзе заминаҳои воридшавӣ барои мутобиқшавии

калимаҳои русиву аврупоӣ низ мусоидат намудаанд. Аз ҷумла, истифодаи

калимаҳои русиву аврупоӣ дар осори маорифпарварон, шавқу ҳаваси омӯзиши

забони русӣ аз ҷониби омма, такмилёбии захираи луғавии мардум бо мафҳумҳои

нави илмиву техникӣ ва монанди инҳо.

Имрӯз низ забони тоҷикӣ бо забони русӣ ба тавассути иқтибосоти луғавӣ,

махсусан, иқтибосоти мафҳумҳои техникӣ дар додугирифти пайваста қарор

дорад. Вазифаи имрӯзаи ҷомеаи тоҷикистониён муқаррар намудани роҳу

усулҳои мутобиқгардонии ҳамаи калимаҳои русиву аврупоии ба тоҷикӣ

қабулшуда ба ҳисоб меравад.

1.2. Назари забоншиносон ба масъалаи мутобиқшавии калимаҳои

забонҳои бегона

  Иқтибосшавии калимаҳо ба забони тоҷикӣ бегона нест, чунин раванд дар

ҳамаи марҳилаҳои ташаккули забони тоҷикӣ ба мушоҳида расидааст. Дар
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заминаи он калимаҳои зиёди забони тоҷикӣ гоҳо ба муродифоти нав соҳиб

гаштаанд. Ба монанди, вожаҳои арабии иқбол, қисмат, толеъ, саодат бо

калимаҳои тоҷикии бахт, баҳра. Ё ба ҳамин монанд, ҳаммаъно шудани вожаҳои

иқтибосии арабӣ бо иқтибосоти русиву аврупоӣ: арифметика – ҳисоб, алгебра

– риёзиёт.

  Гоҳи дигар муродифоти нав сабаби камистеъмол, баъзан куҳнашавии

калимаҳои фонди асосӣ гардиданд. Чунончи, баъд аз иқтибос шудани вожаҳои

ифодакунандаи мафҳумҳои ченак – гектар, центнер, километр муодилҳои

тоҷикии онҳо таноб, ман, санг, мисқол аз истеъмоли умумӣ боз монданд.

Байрақ, ки аз ҷумлаи иқтибосоти туркиву муғулист, бо қабули он калимаҳои

ифодакунандаи ҳамин мафҳум дурафш, ливо, алам камистеъмол гардиданд [90,

96]. Ҳамин гуна вазъият дар ифодаи номи моҳҳои солшумориамон низ ба вуҷуд

омад, зеро имрӯз шакли русиву аврупоии онҳо мавриди истифода қарор доранд.

   Дар мавридҳои ҷудогона иқтибосот сабаби афзоиш, мукаммалшавӣ,

суфташавӣ, ба ҷомеа ҳамқадам шудани забони тоҷикӣ, махсусан таркиби

луғавии он гардид. Тавре муҳаққиқи барҷастаи тоҷик Носирҷон Масъсумӣ

ҳангоми таҳлили марҳилаҳои таърихии ташаккули забони тоҷикӣ навиштаанд:

«забони тоҷикӣ ба ҳамаи тағйироти таркиби луғавӣ тоб овард, устуворӣ нишон

дод ва бо андаке тағйирот дар ҳамаи давраҳо ғолиб баромад, дар натиҷаи

омехташавӣ ва аз ҳисоби забонҳои дигар, таркиби луғавии он такмил ёфт, бой

шудан гирифт ва торафт қувватнок гардид,... ки сабаби он пойдории сохти

грамматикӣ ва фонди асосии луғавии вай буд» [90, 100].

  Унсурҳои нав дар забони иқтибоскунанда, масалан дар забони тоҷикӣ дар як

сатҳ намеистанд, бо мурури вақт баъзе аз онҳо тағйироти гуногуни савтӣ, гоҳо

сарфӣ ва ҳатто маъноиро паси сар мекунанд. Агар тағйироти овозӣ дар мувофиқа

ба маъёрҳои савтӣ ё талаффузи маҳаллӣ сурат гиранд, пас ивазшавии маънои

калима марҳила ба марҳила ба вуҷуд меояд.

  Дар як миқдори вожаҳои арабии таркиби луғавии забони тоҷикӣ ҳамин гуна

аз маънои ибтидоӣ дур рафтани калимаҳо муайян карда шудаанд. Тавре

забоншинос Н. Шаропов менигоранд, калимаи амонат дар ибтидо ба маънои «ба
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нигаҳдорӣ супурдан» фаҳмида мешуд, он имрӯз ба маънои «нигоҳдошти

муваққатӣ» (кассаи амонатӣ) ба кор бурда мешавад. Ба ҳамин монанд вожаи

аноӣ дар замони имрӯз на ба маънои аввалааш «меҳнат, мушкили, монеа»

серистеъмол аст, балки он ҳамчун «ҷоҳил, ҳилагар ва айёр» дониста мешавад

[144, 53].

   Калимаи зилзила низ ҳамин гуна тобишҳои нави маъноиро, масалан ба ҷойи

«ҷунбиш» маънои «заминларза»-ро соҳиб гаридааст. Калимаҳои дигари ҳамин

гурӯҳи иқтибосоти забони тоҷикӣ маймун, миннат, савод, сағир, хумор бо

мурури замон аз маънои асосиашон хеле дур рафтаанд [144, 53].

  Дар баробари чунин вожаҳои иқтибосии таркиби луғавӣ, ки асрҳои аср дар

забони тоҷикӣ нигоҳ дошта мешаванд, баъзан чунин унсурҳои бегона низ ба

мушоҳида мерасанд, ки онҳоро нафарони ҷудогона истифода мебаранд. Ин гуна

калимаҳоро муҳаққиқ Т. Бердиева «унсурҳои тасодуфӣ» номидааст, зеро онҳо

ба системаи забони модарӣ дохил нашуда, симои бегонагии худро нигоҳ

медоранд ва бо мақсади услубӣ ба кор бурда мешаванд [61, 11].

  Ҳамчунин, фарқ гузоштан миёни иқтибосоту экзотизмҳо низ муҳим аст.

Экзотизм гуфта калимаҳоеро мегӯянд, ки либос, хӯрок, тарзи зиндагӣ, номи

набототу ҳайвоноти ягон кишвари дур ё номашҳурро ифода мекунанд, ки баъзан

дар ин ё он забон имконияти воридшавӣ доранд. Ба монанди, ҷентелмен,

мадмазел. Тибқи нишондодҳо бо мурури вақт аз экзотизмҳо ба иқтибосот

гузаштани унсурҳои бегона низ имкон доранд [61, 11-12].

  Дар ҳар як забон, аз ҷумла забони тоҷикӣ барои мутобиқгардонии вожаҳои

бегона дастгоҳи қавии амалкард вуҷуд дорад. Он ҳама гуна унсурҳои навро ба

махсусияти забони қабулкунанда тобеъ мегардонад. Фаъолияти онро ба

заминаҳои воридшавии иқтибосот сахт алоқаманд медонанд, зеро он вожаҳое, ки

дар заминаи робитаҳои мухталифи тиҷоратӣ, фарҳангӣ ё ҳамзистии якҷоя аз

забонҳои гуногун, аз ҷумла суғдӣ, ҳиндӣ ё оромӣ ба забони тоҷикӣ қабул

гардидаанд, имрӯз ба куллӣ ҳазм шудаанд [85, 246-247].

   Баръакс, он вожаҳое, ки дар заминаи тағйироти сиёсӣ ба забони тоҷикӣ

маҷбуран ворид карда шудаанд, то ҳанӯз мутобиқати пурраро, масалан
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мутобиқати савтӣ, сарфӣ, гоҳо маъноиро паси сар накардаанд. Профессор Ҳомид

Маҷидов ба ин ҷумла қабули калимаҳоро аз забонҳои арабӣ ё русиву аврупоӣ

нисбат додаанд [85, 246-247].

  Албатта, дастгоҳи амалкарди забони тоҷикӣ дар кори мутобиқгардонии

ҳамаи унсурҳои бегона баробар аст. Танҳо унсурҳои бегонаи ҳаҷман зиёд ё

маҷбуран воридкардашуда кори онро як андоза заиф мегардонанд.

Мавриди тазаккур аст, ки дар заминаи робитаҳои забонӣ на фақат таркиби

луғавии забони тоҷикӣ ғанӣ ва такмил ёфтааст, балки дар аксарияти мавридҳо

дигар бахшҳои забони тоҷикӣ низ бебаҳра намондаанд. Чунончи, ҳамин гуна

равандро дар давраҳои ташаккули забони тоҷикӣ дар нимаи дуюми асри ХIХ

дидан мумкин аст.

Охири асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ дар таърихи мавҷудияти забони тоҷикӣ

марҳилаи наверо боз кард. Дар ин муддат забони тоҷикӣ аз ҳар ҷиҳат, масалан аз

ҷиҳати луғат ва грамматика боз аз ҳисоби иқтибосоти русиву аврупоӣ такмил

ёфт.

Махсусияти дигаре, ки забони тоҷикӣ бо такя ба забони русӣ қабул

намудааст, ба усулҳои калимасозӣ рабт дорад. Дар забони тоҷикӣ чандин роҳҳои

калимасозӣ муайян гардидааст. Илова бар ин, дар осори адибони то ибтидои

асри ХХ роҳҳои дигари калимасозӣ, ба монанди истифодаи пасвандҳои забони

тоҷикӣ дар якҷоягӣ бо решаи иқтибосоти русиву аврупоӣ: агинтӣ, консулӣ,

колискачӣ, колхозчӣ, самоворчӣ, фаронсавӣ, фобрикӣ, фойтунчӣ роиҷ

гардид:

Ва колискачӣ дар ҷулӯ нишаста буд [52, 44]. Аз сифориши фаронсавии

мазкур хеле мамнун ва муташаккир гардида... [52, 34]. Ба фойтунчӣ гуфтам:

асбҳоро қадре ором кунад [52, 18]. Агинти кантури мазкур яке аз арманиҳои

Қарабоғ ва бисёр одами маъқул буд [52, 96].

Ҳамчун роҳи дигари калимасозӣ тарҷумаи таҳтуллафзии унсурҳои бегона,

яъне калкаҳо низ дар навишти адабии ин давра маъмул гардид. Чунин тарҷумаҳо

гоҳо дар шакли пурра: гумрук – таможня, хиёбон – проспект ва гоҳи дигар дар
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шакли калкаҳои нопура: белатфурӯшӣ, консулхона, мошинхона, мӯзахона,

фойтунхона, шӯсакарда серистеъмол гардиданд:

Аз Ишқобод то гумрукхонаҳои рус панҷ фарсах мебошад [52, 94]. Оби ҷорӣ

аз ду тарафи хиёбонҳо даргузар аст [52, 13]. ... якчанд нӯкарҳои дигар истодаанд,

ки ба хонаи белатфурӯшӣ роҳнамоӣ бикунанд [52, 58]. Чӣ мӯзахона,  ки аз

имороти он ақли одам мот мешуд [52, 59]. ... аз фойтунхона рафта ҷӯё шудам

[52, 17]. Ағлаби роҳ кӯҳистон аст, вале роҳи он шӯсакарда мебошад [52, 96].

Дар забони тоҷикӣ истифодаи калимаҳои кӯтоҳкардашудаи сирф русӣ аз

навигариҳои ҳамин давра маҳсуб меёбанд. Масалан, колхоз, комсомол, райком

ва чандеи дигар:

Замину обу мошинро ба деҳқонон намуд эҳсон,

Ба саҳроҳои колхози мо тухму самар бахшид [43,33].

***

Комсомолкаи озод,

Доди паҳлавонӣ дод [24, 259].

– Шумо кӣ? – пурсид намояндаи райком[31 162].

Ғайр аз ин, истифодаи унсурҳои насабсозӣ «ев»,  «евна»,  «ов»,  «ова» дар

забони тоҷикӣ бо таъсири забони русист, ки дар ибтидо аз ҷониби фардҳои

ҷудогона, масалан маорифпарварон истифода гардида, баъд аз таҳияи

«Установкаи терминологии забони тоҷикӣ»-и соли 1936 [111] қонуни расмиро

соҳиб гардида, то имрӯз дар забони тоҷикӣ пурра аз байн нарафтааст:

«Фамилияи мо ҳам Мирзо Ҳуруф аст» [52, 332]. «Фомилиӯ Ивануф буд» [52,

229]. «Пулковник Дяхуф ҳукм кард, ки маҷлисро муҳосира кунанд» [52, 299].

Масалан, Козлакуф ном сипоҳ муддати даҳ сол дар Туркистон ба тасхири

мамолики (Туркистон) маъмур ва номвар буд, ҳамроҳии мо ба пойтахти

имперотур рафт [16, 170]. – Гуфт: «Назди ноиби вазир Астромахуф будам» [16,

152].
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Чунин таъсири забони русӣ ба грамматикаи забони тоҷикӣ дар қиёси таркиби

луғавии он ҳиссаи ночизеро ташкил медиҳад, зеро ба воситаи забони русӣ,

асосан миқдори зиёди вожаҳо иқтибос гардидаанд.

Дар таркиби луғавии ҳамаи забонҳои олам вожаҳои иқтибосӣ ба мушоҳида

мерасанд. Иқтибосшавӣ як раванди табиӣ буда, маҳдуд кардан ё даст кашидан аз

он ғайри имкон аст. Хусусан, дар замони ҳозира, ки ҷомеаи инсонӣ марҳила ба

марҳила аз лиҳози иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва техникӣ пеш рафта истодааст, аз он

гурез нест. Таъсири он дар аксарияти забонҳои олам, масалан дар номгузории

мафҳумҳои нав ба мушоҳида мерасад. Забони тоҷикӣ ҳам аз ҷумлаи он забонҳое

ба ҳисоб меравад, ки аз ҳисоби калимаҳои дигар забонҳо таркиби луғавиашро

бой мегардонад.

1.3.Махсусияти савтии калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ

Дар ҳар як калимае, ки аз ин ё он забони ҷудогона иқтибос мегарданд,

нишонаҳои зиёди забонии асли он маҳфуз мондааст. Барои ҳамин калимаҳои

иқтибосӣ дар забони дигар аз гурӯҳи калимаҳои фонди асосӣ то давраи

мутобиқшавӣ ва ҳатто баъд аз он ҳам тафовут менамоянд. Ин бесабаб нест, зеро

ҳар як забон ҷиҳатҳои овозӣ, калимасозӣ, қонунияти инкишоф ва раванди

амалкарди хоси худро дорад. Чунин фарқҳоро аз рӯйи махсусияти овозӣ дар

калимаҳои иқтибосии русиву аврупоии ба забони тоҷикӣ қабулшуда низ

мушоҳида намудан мумкин аст.

Калимаҳое, ки тавассути забони русӣ ба забони тоҷикӣ иқтибос карда

мешаванд, нишонаҳои савтии танҳо забони русиро надоранд, балки дар онҳо

хусусияти фонетикии забонҳои аврупоӣ, ба монанди юнонӣ, лотинӣ, олмонӣ,

фаронсавӣ ва чандин забонҳои дигар ифода гардидааст. Ҳамин ҷиҳатҳоро ба

инобат гирифта профессор Н.Шаропов кӯшиш намудааст, ки хусусияти савтии

калимаҳои баромадашон забонҳои аврупоиро муайян намояд. Бо нишондоди вай

таркибҳои ҳамсадоии навъи: кс, пс, мв, мп дар калимаҳои юнонӣ дучор меоянд:

лексика, психология, олимпиада. Дар ҳиҷои охири вожаҳо пайиҳам омадани

ҳамсадоҳои: рк, др дар иқтибосоти лотинӣ зиёдтар ба мушоҳида мерасанд:
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цирк, цилиндр. Ба ҳамин монанд, калимаҳои олмониро ба тавассути

мавҷудияти таркибҳои  овозии: тр, шт, хт аз гурӯҳи иқтибосоти дигар забонҳо

шинохтан мумкин аст: матрас, штаб, штурм, шахта, вахта. Калимаҳои аз

забони фаронсавӣ гирифташуда баръакси дигар забонҳо дар як ҳиҷои худ ғайр аз

ҳамсадо, масалан: б, ж, с, ш ҳарфи ётбарсар ю-ро доранд: жюри, бюро, сюжет,

брошюра [125, 93].

Профессор Ҳ. Маҷидов ба нишонаҳои савтии калимаҳои иқтибосии русиву

аврупоӣ: а) мавҷудияти овозҳои ц, щ, ы, ки дар забони тоҷикӣ мувофиқи имлои

охирин бо овозҳои: с, тс, ш, шч ва и ифода карда мешаванд: сирк, аксент,

дотсент, шӯтка, виставка, пилесос; б) пасиҳам омадани ду ё се ҳамсадоро дар

мавқеъҳои аввали калима: трактор, трамвай, тролейбус, квас, справка,

штраф; в) дар ҳиҷои охири калима мавҷуд будани се ҳамсадо: спектр, инфаркт;

г) дар байни вожаҳо омадани чор ҳамсадои пасиҳам: экспресс, гангстер,

абстраксия; ғ) серҳиҷоии онҳоро: видеомагнитофон, ремилитаризатсия

нисбат додааст [84, 118].

Агарчи забони тоҷикӣ ва русӣ имрӯз алифбоҳои ба ҳам наздик доранд, вале

дар талаффуз садоноку ҳамсадо, ҳамнишинӣ ва қолабҳои ҳиҷосозӣ калимаҳои

ҳар яке аз ин забонҳо тафовутҳои ҷиддӣ ба мушоҳида мерасанд.

1.3. 1. Муқаррар шудааст, ки дар забони тоҷикӣ садонокҳои: а, и, о, у, ӯ, э

ва  дар забони русӣ садонокҳои: а, и,  (ы), о, у, э дар истифода қарор доранд.

Мавҷудияти овози ӯ дар забони тоҷикӣ ва ы дар забони русӣ фарқияти ҷиддии

системаи садонокҳои ин ду забонро нишон медиҳанд. Дар талаффуз садонокҳои

ҳар яке аз ин забонҳо гуногунанд. Чунончи, садонокҳои и, о, у-и калимаҳои

иқтибосии русӣ нисбат ба ҳамин гуна овозҳои и, о, у-и тоҷикӣ дарозтар

талаффуз мешаванд: Чунончи, дар вожаҳои биология, тригонометрия,

университет, универмаг, пулемёт ва ғайраҳо ин фарқҳоро ошкор кардан

мумкин аст [125, 87].

 Ғайр аз ин, аксар вақт овози о-и калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ дар

талаффузи тоҷикӣ тамоюли ивазшавӣ ба садоноки у ва гоҳе ӯ-ро доранд: журнол
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(журнал), калӯш (галоши), кӯмпони (компания), нуёбир (ноябрь), пуругром

(программа), Урупо (Европа):

 ... фардои он тазкира (поспурти) худро ба кӯнсули усмонӣ ва раиси

тазкираи рус имзо намуда бо параходи Пакиэйн кӯмпонияи фаронсавӣ равонаи

Исломбул гардидам [52,32]. Ин дуктур марди донишманде буд [51, 50].

Эй он ки Шарқро ба Урупо фурӯхтӣ,

Эй бешараф, бигӯ, чӣ харидӣ ба ҷои Шарқ ? [24, 40].

***

Меҳнаткаши бечора пас аз дидани сад ҷабр,

эй вақъаи Уктабр!

Аз марҳаматат ёфт зи андӯҳ раҳоӣ,

                    ту мурғи ҳумоӣ! [10,312].

 Махсусияти дигари калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ дар он зоҳир

мегардад, ки қисми зиёди онҳо дар таркиби худ садонокҳои пасиҳами аэ, ау, еа,

иа, ио, иу, ео, оо, оэ-ро доранд. Чунончи, дар мавқеъҳои аввал: аэропорт,

аудитория, биология, геология, кооператив; миёна: авиация, аксиома,

социализм, социолог, театр ва дар охир: авиа, аквариум, алоэ, социал.

Дар забони тоҷикӣ ба истиснои калимаҳои иқтибосии арабӣ, ба монанди

соат, маориф, маонӣ, мутолиа, иншоот, ҷамоа ё дар калимаҳои сохтаи тоҷикӣ,

ба мисли ноором, ноогоҳ, беинсоф, ноошно чунин пасиҳам омадани садонокҳо

мушоҳида намешаванд, зеро таркиби овозии калимаҳои аслии забони тоҷикӣ аз

пайвасти садоноку ҳамсадо: ангушт, андак; ё ҳамсадову садонок: вожа,

шунидан ба вуҷуд омадааст. Дар мавридҳои ҷудогона садонок пеш аз ду

ҳамсадо: орд, асп; ё дар байни онҳо: пой, ҷой ҷойгир шуда метавонад.

Ҳамаи ҳамсадоҳои забони тоҷикӣ низ, ки миқдори онҳо ба 24 мерасад, аз

ҳамин миқдор ҳамсадоҳои забони русӣ, ҳарчанд дар зоҳир монанд ҳастанд, фарқ

менамоянд. Тафовути асосии онҳо аз рӯйи тарзи тавлид ва талаффуз ба вуҷуд

меояд. Масалан, овози т-и тоҷикӣ, ки дар тавлиди он нӯги забону дандонҳои
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боло иштирок мекунанд, аз ҳамин гуна овози т-и русӣ, ки бо наздикшавии миёни

забон ва коми сахт ва ё нарм ба вуҷуд меояд, фарқ менамояд [84, 131].

Бар замми ин, дар забони русӣ овозҳои мураккаби ц, щ ва ҳамсадоҳои сахту

нарми бо аломатҳои ъ, ь ишорашаванда мавҷуданд. Вобаста ба он ки ҳамсадоҳо

бо наздикшавии миёни забон ба коми сахт ва ё нарм истеҳсол мешаванд, дар

забони русӣ онҳоро ба ҳамсадоҳои сахт ва нарм ҷудо кардаанд. Ҳамсадоҳои

нарм баъд аз худ аломати нармии ь қабул мекунанд: бь, вь, гь, дь, жь, зь, кь,

ль, мь, нь, рь, сь, ть, фь, хь, шь. Ҳамсадоҳои сахт дар забони муосири русӣ чун

ҳама ҳамсадоҳои тоҷикӣ ягон аломати дигари иловагӣ надоранд, зеро аломати

сахтии он ъ-ро ҳанӯз дар имлои соли 1988 аз истеъмол соқит намуда буданд. Бо

вуҷуди он, ҳамсадоҳои тоҷикӣ аз ҳар ду навъи ҳамсадоҳои навъи русӣ фарқ

кардаҳодисаи миёнаи талаффузиро ташкил медиҳанд, яъне на сахт мебошанду на

нарм.

 1.3. 2. Дар заминаи ҳаминишинии садоноку ҳамсадо ҳиҷо ба вуҷуд меояд.

Ҳиҷоҳо дар ҳама гуна шароиту муҳити нутқ яклухтӣ ва тақсимнопазирии худро

нигоҳ дошта [84, 19], яке аз унсурҳои ҳатмии ҳама гуна навъи калима: сода,

сохта ва мураккаб дониста мешаванд. «Дар забонҳои сохти фонемагӣ (масалан,

забонҳои ҳиндуаврупоӣ ва аксарияти забонҳои дигари дунё) дар таҳлили

забоншиносӣ ҳадди охирин ва воҳиди хурдтарини таҷзияи овози алоҳида фонема

мебошад, аммо дар талаффуз ҳадди охирини таҷзияи нутқи овозӣ ҳиҷо аст» [113,

112].

Асоси ҳиҷоҳоро садонокҳо ташкил медиҳанд. Агар дар калима як ё ду

садонок иштирок дошта бошанд, мувофиқи миқдор онҳо ба як ҳиҷо: барг, бурд,

илм ва ду ҳиҷо: хӯша, идрок, имкон ҷудо мешаванд. Дар мавридҳои ҷудогона

худи садонокҳо низ метавонанд, як ҳиҷои алоҳидаро: ароба, омадан, табиӣ

ифода кунанд.

Дар забоншиносӣ навъҳои гуногуни ҳиҷоҳо муайян гардидааст. Агар ҳиҷо бо

садонок тамом шавад, онро ҳиҷои кушода: за-ра, бо-ло ва агар бо ҳамсадо ба

итмом расад, ҳиҷои баста: даст-гир, дил-бар дониста мешаванд. Ҳиҷои боз ва

пӯшида ҳангоме мегӯянд, ки онҳо бо кадом навъи овоз садонок ё ҳамсадо оғоз
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ёфтаанд. Ҳиҷоҳо вобаста ба заданокиашон низ ду навъанд: заданок ва безада

(хондаʹн, шумоʹ). Маъмулан, теъдоди ҳиҷоҳои безада нисбат ба ҳиҷоҳои заданок

бештаранд, таъкид намудааст, профессор Т. Хаскашев [113, 114]. Ин хосиятҳои

ҳиҷоҳоро ғайр аз калимаҳои забони тоҷикӣ боз бисёр вожаҳои аз дигар забонҳо

иқтибосшуда низ дошта метавонанд.

Қолабҳои ҳиҷоии калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ низ нишонаҳои

махсусе доранд. Дар ин гурӯҳи иқтибосот пасиҳам омадани садоноку ҳамсадо

дар мавқеъҳои гуногуни калима ҳодисаи муқаррарӣ ба ҳисоб меравад. Аз рӯйи

маводи дар ин бобат мавҷуда ҳамнишинии овозии иқтибосоти луғавии русиву

аврупоиро ба тариқи зайл тасниф намудан мумкин аст:

а) Садонокҳо дар мавқеъҳои гуногуни калима пайиҳам омада метавонанд. Аз

ҷумла, дар аввал: ауксион, аэро, аэродром, аэроплан, диалог, диапазон,

лауреат; дар байн: архаизм, вариант, диабет, идиома, миллиард, орфоэпия,

пионер, спартакиада ва охир: какао, материал, миллион, президиум,

чемпион:

 ... вай шоиртабиат будааст, шеър ва ҳикояҳои бисёреро ба аудитория

гирифта даромада, ҳар рӯз студентонро бо навбат шеър ва ҳикоя мехондааст [80,

51]. Забони бойи адабиёти классикӣ ҳамчун «архаизм» қариб аз истеъмол хориҷ

гардид [80, 403].  Дар ин соҳа низ материал бояд ҷамъбаст ва таҳқиқ карда

шавад [80, 27].

Шуд баста кооператив дар байни панҷ - шаш моҳ,

Нашуд арзи саҳмдорон дигар қабули даргоҳ [29, 17].

***

Ҳалқаи майдони он аэродром,

Дидаҳои пурумеди издиҳом [43,192].

б) Мавҷудияти ду ҳамсадо дар ҳиҷои аввал: бригадир, стипендия, трактор

ва охири калима: аспирант, артист, рапорт, ремонт аз нишонаҳои дигари ин

гурӯҳи иқтибосот ба ҳисоб мераванд [84, 118]:
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Бригадир табассум кард [31, 29]. Ашӯра Валиро ба омӯзишгоҳ дохил

кунонидааст, вале бе стипендия [31, 81]. Шокиров ба саҳни ҳавлӣ даромада, ба

Пӯлод рапорт дод: [53, 95]. Тотор-афандӣ, ки ҷомаи беқасаб пӯшида, рӯяшро

мисли артистҳо ранг (грим) карда, дар пешгоҳ менишаст, сардори политсия

ҷаноби Вилман буд [6, 131].

в) Дар як миқдори муайяни калимаҳои русиву аврупоии ба забони тоҷикӣ

иқтибосшуда ташдиди ҳамсадо дар мавқеъҳои аввал: аккумулятор, аппарат,

ассистент; байн: грамматика, доллар, кассир, коллектив, комиссия,

коммунизм, коммунист, миллион, миллиард ва охири онҳо: килограмм,

программа, телеграмма дида мешаванд:

 Ва бегоҳ кассири колхоз як мошин тахта оварда, назди хаймаҳо холӣ кард

ва ба Нуриддин гуфт, ки дару тиреза созанд [31,111].

Агар ба доллар набохтаанд ҳуш,

Чи гуна онро карданд фаромӯш? [24, 102].

***

Телеграмм, телефон бо ҷӯши дил оби сард рехт,

Акси ҷонон аз назар ғоиб шуд,

ёдаш гурехт [43,266].

г) Баъзан калимаҳои русиву аврупоӣ бо ду ҳамсадо шуруъ шуда, бо ду

ҳамсадо анҷом меёбанд: грипп, пропуск, студент, спорт, фронт, шланг,

штамп ва монанди инҳо:

 Ёдгор рӯйи худро пас гардонда дид, ки касе рухсатномаи аз шаҳр

баромадани (пропуски) худро ба посбон нишон дода, ба худаш бо назари

ошноёна нигоҳ карда истодааст [5, 232]. – Ба фронт [39, 10]. Охир гуфтам-ку, ин

бозӣ ба ягон навъи спорт намедарояд [32, 191]. Мисоли дигар, ба муносибати

муттаҳидшавии колхозҳои район яке аз раисони колхоз барои тағйир додани

мӯҳр ва штампи колхоз бо мактуби алоҳидае муроҷиат менамояд [78, 46]. Дар

ин қариби аз фронт ба номи Деҳотӣ мактубе омада буд [25, 38]. Грипп гузашт,
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аммо сустии дил ва шуш боқӣ монд, бинобар ин духтурон маслиҳат доданд, ки

рӯзҳои сармо ва бориш берун набароям [26, 25].

ғ) Қисми дигари иқтибосоти русиву аврупоӣ бо як садоноку ду ё се ҳамсадо

шуруъ мешаванд: Австралия, абстракт, инспектор, институт, инструктор,

эксковатор, экскурсия, экспонат, экспорт:

Мумкин аст, ки забони асарҳои онон қоидаҳои муҷаррад (абстракт)-ро

тамоман қаноат намебахшад [70, 477]. Инструктори комитети комсомоли

вилояти Бухоро Б. Янгиев ба саволҳои ҳозирин ҷавоб гуфтанд [80, 71]. ... дар

замони ҳозир ҳам ваҳшиҳои Амрико ва Австралия дар навиштани хат баъзе

шаклҳо ва суратҳоро кор мефармоянд [70, 100]. Хуб, Бонуҷон, ман панҷ рӯз дар

институти сил хобидам [25, 44].

Саноатварон - инженер-техникон,

«Экскаватор» ном дода ба он [10,415].

д) Гоҳо дар мавқеъҳои байн ва охири ин гурӯҳи калимаҳо се ҳамсадои

пайиҳам омадаанд: банкрот, инфаркт, конгресс, контрол, перспектив,

семестр, санскрит, спортсмент:

  Агар яке аз фуқарои Бухоро, ки аз банк ва фирмаҳои рус қарздор буд,

шиканад (банкрот шавад), ё ки бимирад, дар бадали қарзаш то либосҳои зану

бачаҳояш фурӯхта мешуд [6, 125]. Мумкин аст, ки дар оянда мудаққиқони шарқӣ

бисёр шаванд ва тафтишҳои имрӯзаро дуруст контрол кунанд [70, 254]. Аҳли

адаби форс баргузидаи осори фарҳангии дунёро аз арабиву санскрит то

юнониву суриёӣ ба забони худ тарҷума ва интишор додаанд [80, 283]. Рафиқи

ҷон, мехостам ба Шумо хат кунам, лекин инфаркти мубрам иҷолатан дасти

чапи маро аз кор андак андохтааст [25, 66]. Ҳоло барои Шумо (ҳамроҳи нотаи

“Сулико” бо тексти тоҷикиаш, ки ба он як ду тасҳеҳи хурд даровардаам),

тарҷумаи як таронаи халқии италянӣ (неаполитанӣ), ки дар ин ҷо бисёр машҳур

аст, мефиристам [25, 74].

Гирифтам дар Париж дар Конгресси сулҳ ман рӯзе,
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Чунин як дастрӯмоли сафеди пур зи гулдӯзӣ [43,116].

е) Бахши дигари калимаҳои русиву аврупоӣ серҳиҷо буда зиёда аз чор

ҳиҷоро дар бар мегиранд: дифференциатсия, интернационалист,

палеантология, спартакиада, характеристика:

 Назарияи ёфасиёт диққати асосии худашро ба палеантологияи сухан (яъне

унсурҳои аз қадим мондаи он) медиҳад [70, 695]. Ба наздикӣ мусобиқаи

ҷанговарони интернатсионалист, спартакиадаи ҷавонзанон, сафарҳои туристӣ

бо «поездҳои дӯстӣ» баргузор мешаванд [80, 53].

ё) Зада дар калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ мавқеъҳои гуногун дорад.

Он гоҳо дар ҳиҷои аввал: коʹмпас, миʹмика, миʹнимум, ноʹмер, паʹпка,

реʹктор; баъзан дар ҳиҷои дуюм: антоʹним, геоʹлог, глоʹбус, картоʹшка,

фонеʹтика; сеюму чорум: геолоʹгия, геомеʹтрия, зоолоʹгия, лаборатоʹрия,

магистратуʹра; ё охир: вазелиʹн, вариаʹнт, вулкаʹн, деалеʹкт омада метавонад

[148].

Вобаста ба калимасозӣ ва ба вуҷуд омадани шаклҳои грамматикӣ мумкин

аст, ки дар калимаҳои забони русӣ зада аз як ҳиҷо ба ҳиҷои дигар гузарад:

акадеʹмия, академиʹзм; анаʹлиз, анализаʹтор; аппараʹт, аппаратуʹра;

диалеʹкт, диалектиʹзм; драʹма, драматуʹрг, драматургиʹя; этноʹграф,

этнограʹфия:

Забони муомила ва муносибат дар тамоми ҳуҷҷатнигории аппарати

роҳбарикунандаи республика, новобаста ба сатҳои он, тамоми мактабҳои олӣ,

миёнаи махсус ва омӯзишгоҳҳо ба истиснои факултетҳои филологияи тоҷик ба

забони тоҷикӣ нест [80, 141]. ... онҳоро бо аппаратураи ҳозиразамони

лингафонӣ ва дигар воситаҳои техникии таълим, воситаҳои аёнии таълим таъмин

намоянд [80, 318]. Барои мисол театри академии драмаи ба номи Абулқосими

Лоҳутиро мегирем [80, 342]. Аз рӯйи масъалаҳои забони драматургияи муосир

суҳбати судбахши «Мизи мудаввар» барпо гардид [80, 208]. Масъалаи мақоми

забонҳо на аз мавқеи забоншиносӣ ва этнография, пеш аз ҳама бояд аз мавқеи

сиёсӣ ҳал шаванд [80, 193].
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Калимаҳои иқтибосӣ, хосатан калимаҳои сохта ва мураккаби онҳо дар забони

дигар ҳамчун воҳиди бутун ё тайёр қабул шуда ба ҳиссаҳо ҷудо намешаванд.

Сохтори ҳиҷоӣ, хусусияти калимасозии онҳо қимати худро дар забони дигар гум

мекунанд. Омӯзиши қолабҳои ҳиҷоии ин ё он гурӯҳи калимаҳои иқтибосӣ танҳо

бо ҳадафи фарқ кунонидани онҳо аз вожаҳои дигари дар таркиби луғавӣ мавҷуда

зарур дониста мешавад.

1.3. 3. Мафҳуми қолабҳои калима сохтори савтӣ ва сарфии вожаҳоро дар

назар дошта, онҳо дар ҳар як забони ҷудогона як миқдори муайянро ташкил

медиҳанд. Сохтори калимасозии як забон ба забони дигар на ҳама вақт монанд

буда метавонад. Масалан, калимаҳои аз забони арабӣ воридшуда хусусияти

шикасти решаи арабӣ, яъне тағйир ёфтани садонокҳо дар ҳолати бетағйир

мондани ҳамсадоҳоро доранд. Чунончи, калимаҳои дар забони тоҷикӣ

серистеъмоли: инкишоф, инқилоб, инъикос, интихоб қолаби инфиъол-и

арабиро таҷассум менамоянд. Ё ҳамин гуна вожаҳои: илтимос, имтиёз,

имтиҳон, эътибор, эътироф дар асоси қолаби ифтиъол сохта шудаанд [84, 103-

105]. Дар маҷмуъ зиёда аз 30 навъи чунин қолабҳои арабӣ дар забони тоҷикӣ

муайян гардида, 20 навъи онҳоро сермаҳсул ва боқимондаро каммаҳсул ё

бемаҳсул меҳисобанд [84, 103-105].

Мувофиқи ҳамнишинии садоноку ҳамсадои калимаҳои иқтибосии русиву

аврупоӣ намунаи қолабҳои таркибии онҳоро ба ин тарз ҷудо намудан мумкин

аст: С: а-ванс, а-зот, а-том; СҲ: ар-хив, ор-ган, об-раз; СҲҲ: акт, экс-коватор,

инс-тинкт, экс-понат; СҲҲҲ: экст-ракт, экст-ремист, экст-ремизм; ҲС: ва-гон,

ки-ло, ки-но; ҲҲС: гло-бус, пла-кат, про-кат; ҲСҲ: зал, сок, куб; ҲСҲҲ: курс,

жанр, литр; ҲҲСҲ: блок, клуб, план; ҲҲСҲҲ:спорт, фронт, шланг, штамп ва

монанди инҳо.

Таъкид кардан ба маврид аст, ки дар забони русӣ бар замми ин қолабҳо

навъҳои дигари онҳо низ вуҷуд доранд, ки намунаи калимаҳои баъзе аз онҳо ба

забони тоҷикӣ ворид нашудаанд. Ба ин ҷумла, қолабҳои: ҲҲҲСҲ: штраф, взвод,

скрап; ҲҲҲҲСҲ: вскрыть; ҲҲҲСҲҲ: страсть; ҲҲҲСҲҲ: (про)-странст-во

номбар кардан мумкин аст [129, 21].
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Ба ин тариқа, калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ на фақат аз рӯйи тарзи

талаффуз, балки бо ҳамнишинии садоноку ҳамсадо ва сохтори ҳиҷоӣ аз

калимаҳои забони тоҷикӣ фарқ мекунанд. Новобаста аз ин, қисми зиёди ин

гурӯҳи иқтибосот хусусияти фонетикии худро дар забони тоҷикӣ дигар

кардаанд, зеро мардуми тоҷик чунин вожаҳоро на дар талаффузи аслӣ, балки бо

тарзи сирф тоҷикӣ талаффуз ва истифода менамоянд.

1.4.Нишонаҳои савтии калимаҳои фонди асосии луғавии забони

тоҷикӣ ва мутобиқ гардидани сохтори овозии калимаҳои

иқтибосии русиву аврупоӣ ба онҳо

1.4.1. Ҳар як забони мустақил системаи овозии хоси худро дорад, ки он аз

ҳамин гуна системаи овозии забонҳои дигар фарқ мекунад. Дар ҳамин асос

гуфтан мумкин аст, ки забони тоҷикӣ низ дар худ махсусияти талаффузие дорад,

ки онҳоро дар забонҳои дигар қисман ё, умуман мушоҳида намудан, мумкин

нест:

а) Пеш аз ҳама, овозҳои забони тоҷикӣ мисли дигар забонҳо як миқдори

муайянро ташкил медиҳанд. Ба воситаи онҳо ҳамаи калимаҳои фонди асосӣ ва

иқтибосии дар забони тоҷикӣ мустаъмал, аз ҷумла русиву аврупоӣ талаффуз

карда мешаванд. Маҳз аз ҳамин ҷиҳат, дар ҳамаи калимаҳои русии овозҳои ы, ц

ва щ дошта аз сабаби мавҷуд набудани чунин овозҳо дар гунаи тоҷикӣ бо

овозҳои дигар иваз карда мешаванд: виставка (выставка), истанса (станция),

музик (музыка), яшик (ящик)ва ё баъзе аз овозҳо, махсусан аломати нарми (ь)

ихтисор меёбанд: ансамбл (ансамбль), палту (пальто), филм (фильм), январ

(январь) ва чандеи дигар:

Дар ин асно воғун ба як истонса расида истод [51, 85]. Лекин гӯй ки ду –

яшик себ гиранд, ба дарбонҳои заводу корчаллонҳо додан лозим [31,166]. Боз ба

қарори собиқ тамоми асокир саломе дода, музикҳоро соз намуданд [52, 48]....

фавран кулоҳ ва палтуро гузошта, дохили роҳрави сонавӣ шуда... [52, 64]. Аҳли

суҳбат ба саломатии соҳиби хона боз як бори дигар қадаҳ бардоштанд ва аз нозу
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неъмати фаровони рӯйи дастурхон (шашлик, кабоб, мурғбирён ва ҳоказо)

тановул карданд [17, 10].

Лек сартосари ин халқи асир,

Гашт озод зи Октябри кабир [22, 24].

б) Ҷиҳати дигари ҷолиби савтиёти забони тоҷикӣ дар ҳамин зоҳир мегардад,

ки аксарияти овозҳои ҳамсадо ва як идда садонокҳои он бо қисмати пеши забон

истеҳсол мегарданд. Ба ин гурӯҳ аз 30 фонемаи забони тоҷикӣ 20-тои он, яъне се

садонок: а, и, э ва 17 ҳамсадо ба ҷуз ҳамсадоҳои г, ғ, к, қ, х, ҳ ва ъ шомил

ҳастанд, ки онҳо аз ҳамин гуна овозҳои дигар забонҳо тафовут доранд [113, 39].

в) Хусусияти сеюми дастгоҳи талаффузи забони тоҷикӣ дар он мушоҳида

мегардад, ки дар талаффузи овозҳо ду узви овозсоз: забон ва садопардаҳо ба

тариқи фаъол иштирок мекунанд. Чунончи, садопардаҳо дар талаффузи даҳ

фонема (к, п, т, с, ф, ч, х, ҳ, ш, ъ) ва забон дар сохтани (17 ҳамсадо ва 6 садонок)

ҳамчун узфи фаъол ё дар якҷоягӣ бо узвҳои дигар иштирок мекунад [113, 39].

г) Ба зумраи чунин тафовутҳои савтиёти тоҷикӣ, ҳамчунин иштироки ҳалқро

дар талаффузи чанде аз онҳо, ки дар дигар забонҳо, аз ҷумла забони русӣ ба

мушоҳида намерасанд, номбар кардан мумкин аст. Кори ҳалқ дар ин маврид

маҳдуд бошад ҳам – таъкид мекунад, профессор Т. Хаскашев ба воситаи он ду

фонемаи забони тоҷикӣ ъ ва ҳ тавлид меёбанд [113, 39].

ғ) Садоноку ҳамсадоҳои забони тоҷикӣ низ аз ҳамин гуна овозҳои дигар

забонҳо бо тарзи талаффузашон фарқ мекунанд. Масалан, овози д-и тоҷикӣ бо

расидани нӯги забон ба милкҳои дандонҳои боло тавлид ёбад, д-и русӣ бо

расидани миёни забон ба коми сахт ва ё коми нарм ба вуҷуд меояд ва ду навъро

ташкил медиҳад, ки яке д-и сахт ва дигаре д-и нарм ном дорад ва дувуми бо

ишорати аломати ь (мягкий знак), яъне ба тарзи дь ифода меёбад.

1.4. 2. Калимаҳои фонди асосии забони тоҷикӣ, ки пойдевори забони

тоҷикиро ташкил менамоянд, аз калимаҳои дигар забонҳо ё иқтибосоти дар

забони тоҷикӣ мавҷуда ба ҷуз ифодаи овозҳои махсус, бо ҳамнишинӣ ва
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қолабҳои ҳиҷозозии худ низ фарқ менамоянд. Дар маҷмуъ чунин нишонаҳои

умумии савтии калимаҳои забони тоҷикиро номбар кардан мумкин аст:

а) Дар ҳамаи калимаҳои содаву рехтаи мансуби забони тоҷикӣ (ба ҷуз

калимаҳои навъи сохта ва мураккаб) омадани ду садоноки пасиҳам дар аввали

онҳо дида намешавад. Онҳо ҳатман аз пайвасти садоноку ҳамсадо: абрӯ, андак,

акнун, осмон, офтоб ё ҳамсадову садонок: боз, бор, кӯҳ, ман, сад, сол, пой

иборатанд:

Бо ҳамин Абдуллохоҷа бо ман ошно шуда монд [8, 430-431]. Садсол пеш аз

ин дар куҷои мамлакати шумо роҳи оҳан ва сими тилигроф буд? [51, 48]. Пас аз

гурехтани Усмон Азиз ман акнун узви камсамол гуфта... [41, 95]. ... аммо

абрӯвони ғафси ӯ монанди абрӯвони ҷавони бистсола сип-сиёҳанд [50, 110].

Маҳз бо сабаби дар як ҳиҷо пасиҳам наомадани садонокҳои забони тоҷикӣ аз

тамоми вожаҳои русиву аврупоие, ки дар таркибашон ду садоноки пасиҳам

доранд, яке аз онҳо ихтисор меёбад: каператив, купиротиф (кооператив),

куператсия (кооперация), купиротор (кооператор); ё садоноки дувумро

ҳамсадо, аз ҷумла й иваз мекунад: айруплон (аэроплан), мавзер (маузер),

фойтун (фаэтон); гоҳе ин вазифаро ётбарсар ю ва махсусан, ё ба зимма мегирад:

боталюн (батальон), билиёрд (бильярд), бирилиён (бриллиант), империёлист

(империалист), кумисариёт, (комиссариат), мотириёл, материёл (материал),

милюн, милён (миллион), пролетариёт (пролетариат), сусиёлизм (социализм),

тиётир (театр):

Мудири дӯкони каператив, ки дирӯз таъин шуда омад – гуфт Ҳайдаров [53,

333]. Кумисориёти маорифи Тоҷикистон ин масъаларо ба пеши худаш гузошта,

бо камоли ҷиддият саъй менамоянд [70, 451]. Мебинед натиҷаи изтироби

душман ин ки айроплон бутун барҳам хӯрда ба тарафи поёни ҷанги давлатӣ

рафтагӣ мебошад [6, 273]. Фойтун дар рӯ ба рӯйи ӯрда ба дари маҳкамаи

пристоф истод [53, 170]. Билиёрд ва соири асбоби бозӣ ҳам муҳаёст [52, 64].

Фурсате аз миён гузашта Ҳамдам Ҳоҷӣ саропо мусаллаҳ, дар китф милтиқи

панҷтира, дар миён шамшеру таппончаи мавзер ва қаторвазна аз ҳуҷра баромаду

фармон дод, ки ҷавонҳо тайёр шаванд [20, 38].



61

Халқи бузурги яксаду ҳафтодмилюнӣ,

Номаш баранд ҷумла ба некию аҳсанӣ [10, 385].

б) Ба ҳамин монанд, таркиби калимаҳои решагии аслии забони тоҷикӣ аз

ҳамнишинии муназзами ҳамсадову садонок иборатанд: дӯкон, дуруст, калон,

модар, замин, равшан, рафтан, ханда, ҷомадон, шунидан:

Ду-се сол пас мебинед, ки колхозҳо калон шуда, қувват мегиранд [41, 20].

Гушна ба шер задааст, – хандид сардори милиса [41, 23]. Дар равшании хираи

чароғи карасин ӯро модараш Соро-хола пешвоз гирифт [41, 17]. Дидам ҳавзи

бузургест, ба давраш дӯконҳои сартарошӣ ва самоворхонаҳо дуруст карда... [51,

17].

Омадани ду ҳамсадои пасиҳам дар мавқеи аввали калимаҳои тоҷикӣ, умуман,

ба мушоҳида намерасад. Агар дар ин ё он калима дар ин ё он мавқеъ тасодуфан

истифодаи ду ҳамсадо рух диҳад, он ду гунаи талаффузӣ дорад. Масалан, дар

гунаҳои шикам – ишкам, истод – ситод, Искандар – Сикандар ва монанди

инҳо, ки қоидаҳои боло дар онҳо риоя шудаанд. Бо ҳамин сабаб тамоми

иқтибосоти русиву аврупоии дар аввалашон ду ҳамсадои пасиҳам дошта дар

талаффузи тоҷикӣ тағйир меёбанд.Дар аксари мавридҳо ё пеш аз ҳамсадои аввал

садонок гузошта мешавад: искилет (скелет), исмена (смена), истатистик

(статистика), истрахавой (страховка), Ишвитсариё (Швейцария), ишкоб

(шкаф), иштомпил (штампель), устол (стол):

Мардон намади козаву хиргоҳҳоро бозгирифта буданд, омуду устухон,

қуббаву шиғҳои бараҳна искилети хушки одамиро ба ёд меоварданд [31, 82].

Пули кирояи нумра ва харҷи шому наҳор ва қаҳва, кирояи фойтун, ҳаммом ва

ғайра ҳамаро як исчут(счёт) медоданд [52, 69]. Берн пойтахти давлати ҷумҳурии

ботарбияти Ишвитсариё аст [52, 80]. Минбар ва устолҳои хуб чидаанд [52, 50].

Пленуми Кумитаи марказии алифбои нави тоҷикӣ қарор мекунад, ки минбаъд

тамоми вивескаҳо, мӯҳру иштомпилҳо ва ғайра танҳо ба алифбои нав бароварда

шавад [70, 505]. Дар як қисми он, ки истатистик (статистика) меноманд, нуфузи

ҳар мамлакатро баён мекунанд [50, 8].
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Ба исмени дигар ки навбат расид,

Ба онҳо дами истироҳат расид [10,412].

Гоҳи дигар дар дохили ду ҳамсадои пасиҳам садонок, масалан а ва ё и илова

карда мешаванд: Бартониё (Британия), бирилиён (бриллиант), гаронитса

(граница), даворис (дворец), каравот (кровать), кастал (кристалл), кулуб

(клуб), парутсис (процесс), пилон (план), пилта (плита), пиринс (принц),

пурлетар (пролетар), тирамвой (трамвай), Фаронса (Франция), шакалод

(шоколад):

Дар Теҳрон ҳам, ғайр аз парламон, кулубҳо ва анҷуманҳои ғайрирасмӣ

ташкил шуда буд [52, 209]. Мактаб ва мадрасаи Шивитсариёро дигар давлатҳо

надоранд [52, 84]. Ман баъзан тамошо мекардам ва баъзан ба шумурдани

консерва, чою гӯгирд, шакалоду шишаҳои холӣ ёрӣ медодам [33, 77].

Наздикони вай бо ангуштаринҳои бирилиён дар ангуштон, ҳар шаб ба фаҳшиёт

маблағҳои беҳисоб сарф мекарданд [6, 95]. Об овардам, вай бархеста дору хӯрд

ва боз худро ба каравот партофт  [12, 65].

Танӯру пилта шинонд дар он,

Ки он ҷо муҳайё кунанд ошу нон [10,434].

***

Дар Фаронса намонд ҳеҷ ободие,

Шаҳрҳо гаштаанд оташин водие [10,503].

в) Мавҷудияти ду ҳамсадоҳои якхела, ки онро ташдид меноманд, ба зумраи

нишонаҳои дигари калимаҳои забони тоҷикӣ ба ҳисоб мераванд: арра, аррос,

бутта, калла, мижжа, теппа, тиббӣ, фалла:

Трактор аррос мезад [33,51]. Агар ахлоти ин сартарошхонаҳо,

самоворхонаҳо, калла ва моҳипазҳоро ҳам ҳисоб кунем... [51, 18]. Ҳар рӯз

дуктурони донишманд дар рӯзномаҳо мақолаҳои тиббӣ навишта, қавоиди ҳифзу

сиҳатро мефаҳмонанд [51, 51]. Он канор аз нури прожекторҳое, ки дар болои

теппаҳо қатор гузошта шуда буданд, чун рӯз равшан гардида буд [39, 158].
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Агар дар як гурӯҳи калимаҳои ба тавассути русиву аврупоӣ воридшуда чунин

ташдидҳо нигоҳ дошта шаванд, ба монанди калимаҳои: аттестатсия,

грамматика, коллектиф, пруфессур.  Дар қисми дигари чунин вожаҳо аз ҳиҷои

миёна: грамафон (граммофон), камисия (комиссия), камисарият

(комиссариат), камунист (коммунист), комуна (коммуна), кумисар (комиссар),

милён (миллион), послоник (посланник), посож (пассаж), Русия (Россия), сесия

(сессия)ва ҳиҷои охир: кастал (кристалл), килограм (килограмм), кунгура

(конгресс), метал (металл), пурғуром (программа), тилигром, тилегром

(телеграмма), тона (тонна), шӯса (шоссе) яке аз ин ҳамсадоҳо ихтисор меёбанд.

Шояд чунин ихтисорёбии яке аз ҳамсадоҳо аз ҳиҷои охири калимаҳои аз забони

русӣ гирифташуда бо он сабаб бошад, ки ба ин тариқ ташдидёбии ҳамсадоҳо дар

ҳиҷои охири калимаҳои забони тоҷикӣ дида намешавад:

Раиси кумисарӣ ва миршаби шаҳр бо банда аз тарафи пиринс то сари

вагзол мушоиа намуданд [52, 87]. Чунончи, аз музокираҳо маълум шуд, рафиқон

бар асоси маъруза, ки натиҷаи материёлҳои камисия аст, эътироз надоранд [70,

665]. Пурғуроми ин мактабро медонед? [50, 33]. ... ҳоло ба воситаи тилегром бо

сим дар чанд дақиқа хабар дода гирифтан мумкин аст [70,119].Табиӣ, мардум

мисли грамафон ин суханонро ба генерал мегуфтанд [6, 66].

Бо шавқ гузаштем ба колхозу комуна,

                                   дар шакли намуна,

Аз зиндагии яккагии сарсариёна осудадилона [10, 339].

***

Ҳама шосе ё ин ки асфалт гашт,

Чи дар тангағба, чи дар паҳндашт [10,378].

г) Гоҳо дар мавқеи байн ва охири вожаҳои забони тоҷикӣ ду ҳамсадои

пасиҳам омада метавонад. Агар ин ҷуфти ҳамсадоҳо дар байни калима ҷойгир

бошанд, яке ба ҳиҷои пеш ва дувумин ба ҳиҷои охир мегузарад: ан-деша, дан-

дон, фар-беҳ, саб-за, ош-кор. Агар онҳо дар охири калима оянд, марбути як

ҳиҷо буда метавонанд: бохт, гӯшт, даст, да-рахт, панҷ:
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Дар пеши пояшон, дар рӯйи сабзаи оғушта ба шабнам, туфангҳои

ёздаҳтираи англисӣ мехобиданд [41, 28]. ... ба сад андеша мерафт [41, 34]. ...

худи ҳамин вақт аспашро дар саҳни ҳавлӣ ба дарахте баста... [41, 22].

 Шояд аз рӯйи ҳамин қонуният, ки чанде аз иқтибосоти русиву аврупоии

таркибашон ду ҳамсадои пасиҳам дошта ба ҷуз ҳиҷои аввал дар дигар мавридҳо

нигоҳ дошта мешаванд: архив, агроном, артист, армия, образ, тормоз,

фабрик:

Вай монанди як чизи куҳнаи нодаркори феодалӣ бояд ба архив дода шавад

[70, 628]. ... ба машварати агрономи маҳаллӣ барои таҷриба ин заминро пахтаи

мисрӣ кишта будам [5, 391]. Воқеан, лаъли овозадори сурхи Бадахшон дар

ашъори онон ҳамчун образи бадеӣ қаламдод шудааст [80, 215]. Ронанда пояшро

аз газ гирифта ба педали тормоз гузошт [31, 34].

З-он ҷашнҳо валекин як даста буд розӣ,

                              Дорои кону фабрик, сармояву арозӣ [24, 127].

ғ) Дар таркиби як қатор вожаҳои забони тоҷикӣ, асосан калимаҳои

мураккаб ва сохта се ҳамсадои пасиҳам низ ба кор рафтаанд. Ба монанди:

бузургвор, дастпона, дастгоҳ, понздаҳ, сангпушт, сангфарш, чашмсиёҳ:

Дар болои дастгоҳ ғарғараи электрикӣ шинонда буданд [39, 72]. –

Намедонам, аз ғайб башорат шуд ё худ арвоҳи қиблагоҳи бузургвор,

алайҳурраҳмата мададгор шуд, ки камина бе ҳеҷ фикру хаёл гуфта фиристодам

[39, 96]. Хиёбонҳо васеъ ва ҳама сангфарш аст [52, 28]. Мебинанд, ки нархи

пахта дар Маскав понздаҳ сӯм аст, онҳо қарор медиҳанд, ки дар инҷо аз даҳ сӯм

зиёд нагиранд [51, 89].

Танҳо дар мавқеи аввали калимаҳо чунин таркибҳо дида намешаванд. Аз

ин ҷиҳат калимаҳои русиву аврупоие, ки дар ҳиҷои аввал ё таркибашон се

ҳамсадои пасиҳам доранд, дар заминаи илова гардидани садонокҳои забони

тоҷикӣ шаклан дигар мегарданд: ингилис (англичанин), Афистириё (Австрия),

Ингилистон (Англия), искалот (склад), исмета (смета), истарахавой

(страхование), кунгура (конгресс), электир (электричество):
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Мушорунилайҳ яке аз шоҳзодагони муҳтарами Афистириё буда, он рӯз

хидмати мушорунилайҳ расидам [52, 60]. Анборҳо ва искалотҳои бисёре ҳар як

ба бузургии як қалъае дар он ҷо сохтаанд [52, 85]. Ҳар кас, ки суғурта карданӣ

бошад, вай тарҷума мекард: «Истарахавой будет» [78, 186]. Ғайр аз ин, аз

кумитаи марказии Маскав дар ин бора исмета талаб карда шуда буд [70,127].

Дар моҳи сентобири 1952, ки он фозили гиромӣ барои иштирок дар Кунгураи

ҳизби коммунистии СССР ба Маскав омада буд, хушбахтии зиёрати ӯ барои ман

даст дод [25, 84].

Тоҷикистон зи пахтаи мисрӣ,

Решакангези Ингилистон шуд [10, 348].

***

Электир аз он партавафшон шавад,

Чи шаҳру чи саҳро, чароғон шавад [10,377].

д) Махсусияти дигари вожаҳои аслии забони тоҷикӣ ба мавқеи задаи

луғавӣ вобастагӣ дорад. Он дар калимаҳои мансуби ҳиссаҳои номии нутқ (исм,

сифат, шумора ва ҷонишин), феълҳои ғайритасрифӣ (масдарҳо, сифати феълӣ,

феъли ҳол) ва зарфҳо ба ҳиҷои охир меафтад: донишҷӯʹ, оҳаниʹн, дувоздаʹҳ,

ҳамиʹн, роҳравоʹн, рӯзонаʹ. Дар феълҳои тасрифӣ, баъзе ҷонишин ва зарфҳо,

инчунин ҳиссаҳои ёвар задаи луғавӣ дар ҳиҷои аввали онҳо дида мешавад:

хоʹнед, наʹвисед, аʹммо, зеʹро, наʹход, оʹббо.

 Аз рӯйи ҳамин қонуният мавқеи зада дар калимаҳои иқтибосии забони

тоҷикӣ низ тағйир меёбад. Агар як гурӯҳи онҳо, масалан вожаҳои аз арабиву

юнонӣ воридшуда аз сабаби ҳазм шуданашон дар таркиби луғавии забони

тоҷикӣ аз задаи аслии худ дур рафта бошанд. Чунончи, ивазшавӣ аз ҳиҷои аввал

ба охири вожаҳои асосашон арабии оʹлим –  олиʹм, қоʹдир – қодиʹр, коʹтиб -

котиʹб, соʹдиқ – содиʹқ, соʹҳиб – соҳиʹб, Соʹбир – Собиʹр [113, 144]:

Қатъи назар аз инҳо калимаҳои тоҷикӣ аз калимаҳои арабӣ борҳо

нармталаффузтаранд. Масалан, «қатл, ҳалқ, қодир, қамар, қабр» ба забони

тоҷикӣ хеле шинам «кушиш, мардум, тавоно, моҳ, гӯр» садо медиҳанд [70, 98].



66

Бисёр калимаҳои форсӣ ва арабӣ, ки дорои соит (садонок) мебошанд, дар туркӣ

низ мавҷуд аст. Монанди олим, дунё ва офтобу саноеъ ва ғайра [70, 159].

Котиби якуми комитети партиявии шаҳри Душанбе Ҷ. Ҳ. Каримов мулоқотро

кушода гуфт... [80, 201].

Гурӯҳи дигари чунин унсурҳои бегонадар тоҷикӣ задаи аслии худро ба

пуррагӣ дигар накардаанд. Ба ин ҷумла вожаҳои русиву аврупоиро нисбат додан

мумкин аст: лабораʹнт, лаʹмпа, магиʹстр, реклаʹма,ромаʹн, систеʹма,

фонолоʹгия, университеʹт [148]:

Домулло Икром дар масҷидҳо сӯзондани равғани лампа (карасин)-ро ҷоиз

медонист [6, 47]. Ф. Ниёзӣ дар романи нави худ масъалаи муҳими ҳаёти

республикаи мо – масъалаи экологияро ба миён гузоштанӣ аст [80, 115]. Эълону

реклама дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо забони давлатӣ интишор мешавад [80,

578]. Шояд шуъбаи филологияи тоҷики Институти педагогии Самарқандро ба

университет диҳем? [80, 50].

Мувофиқи нишондоди профессор Т. Хаскашев бо задаи аслӣ талаффуз

шудани калимаҳои русиву аврупоӣ дар мавриде ҷой доранд, ки ба онҳо

морфемаҳои тоҷикӣ илова нашуда бошанд. Агар ба онҳо вандҳо (фиʹзик –

физикӣʹ, граммаʹтика – грамматикӣʹ, аʹтом – атомӣʹ, паʹртия – партиявӣʹ)

[112, 27], пасвандҳои ҷамъбандӣ: атомҳоʹ, физикҳоʹ, вазаҳоʹ, газетаҳоʹ,

машинаҳоʹ; ё решаҳои тоҷикӣ ба монанди: машиʹна – машинасоʹз,

машинароʹн, пианиʹно пианинонавоʹз ҳамроҳ шуда бошанд, бо задаи тоҷикӣ

талаффуз карда мешаванд [112, 145]:

... зиндагӣ исбот кардааст, ки барои маҳв кардани халқ ихтирои бомбаи

атомӣ шарт нест [80, 362]. Ин маҷлиси партиявӣ аст, амак, маҷлиси умуми не

[31, 161]. Деҳқонони Аврупо аз барои рондани замин машинаҳо доранд [51, 64].

Дар бархе калимаҳои иқтибосии русиву аврупоии мутобиқшуда мавқеи

зада бетағйир аст, зеро он дар забони асл ҳам дар ҳиҷои охир омадааст. Ба ин

ҷумла вожаҳои вулқоʹн – вулкаʹн, вагзол – вокзаʹл, зовуʹд – завоʹд, карасиʹн –

керосиʹн, салуʹн – салоʹн, фурғуʹн – фургоʹн номбар кардан мумкин аст [148]:
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Дар шаҳр, одатан нархи карасин аз 30 сӯм боло намебаромад [39, 66-67].

Аз вагзол ба вагон нишаста таҳтулҳифз омадем Бухоро [52, 249]. Зовуд,

корхонаҳои панбакашӣ ҳам дар он ҷо бисёр аст [52,14]. Баъд аз мураххасӣ ва

иҷоза дохили маҳкама шудем, ки як солуни бисёр бузурги баланде буд [52, 146].

Баръакси ин вазъият дар бахши дигари иқтибосоти русиву аврупоӣ, ки ба

меъёрҳои савтии забони тоҷикӣ мутобиқ шудаанд, бо задаи тоҷикӣ талаффуз

мешаванд: биʹржа –бирҷаʹ, бюҷеʹт – буҷаʹ, доʹктор – духтуʹр, импераʹтор –

императуʹр, каʹнтор – кантӯʹр, милиʹция – милисаʹ, мошиʹн – машиʹна,

парлаʹмент – парлумоʹн, плаʹн – пилоʹн:

Имрӯз духтур омаданист [51, 50]. Иддаи аз вукало, ки бо ҷузъи муҷоҳидин

дар парламон ва мадрасаи Сипаҳсолор буданд, аз маҷлис набаромада, муқобил

шуданд [52, 221]. – Ман шуморо дар идораи милиса интизор мешавам, – гуфт аз

қафо Каримов [41, 25]. Пилла ҳам тар буд, қабл аз ду моҳ ба кантӯр таҳвил

додан имкон надошт [52, 23]. Тилло ва нуқра ва ҷавоҳир ва соири манқулоти

гаронбаҳо дар бирҷа доду ситод ва хариду фурӯш мешавад [52, 89]. Писарам,

рафта мошин биёр! [30, 90].

Бо задаи тоҷикӣ талаффуз шудани калимаҳои русиву аврупоӣ, хусусан,

ҳангоми иловашавии унсурҳои калимасозӣ тоҷикӣ бештар ба мушоҳида

мерасанд. Шояд аз ҳамин ҷиҳат дар аксарияти мавридҳо задаи аслии иқтибосоти

луғавӣ ҳатто аз ҳиҷои якум, дуюм ва сеюму чорум ҳам ба ҳиҷои охир мекӯчанд:

леʹксика – лексикӣʹ; лиʹрик, лиʹрика – лирикӣʹ; клаʹссик, клаʹссика – классикӣʹ;

элеʹктр, элеʹктрик – электрикӣʹ; техноʹлог, технолоʹгия – технологӣʹ; педагоʹг,

педагоʹгика – педагогӣʹ [148].

Имрӯз бисёре аз калимаҳои иқтибосии русиву аврупоиро метавон то

андозае моли забони тоҷикӣ ҳисобид, зеро онҳо дар нутқ, гуфтор ва таркиби

луғавии забони тоҷикӣ мавқеи муайянеро соҳиб шудаанд. Мутобиқати вожаҳои

иқтибосӣ аз бобати задаи луғавӣ низ дар ин маврид ниҳоят  аҳаммиятнок ба

ҳисоб меравад. Барои ба пуррагӣ задаи тоҷикиро қабул кардани калимаҳои

иқтибосии русӣ, пеш аз ҳама, ба қиёфаи овозии тоҷикӣ соҳиб шудани онҳо зарур

мебошад. Чунончи, калимаҳои аврупоии ба тавассути забони русӣ воридшуда
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талаффуз ва задаи русиро дар худ таҷассум кардаанд, ҳамон тавр чунин

калимаҳои аз русӣ ба тоҷикӣ воридшуда мавриди талаффуз бояд задаи тоҷикиро

ба пуррагӣ қабул намоянд.

1.4.3. Ҳамин тавр, калимаҳои фонди асосии луғавии забони тоҷикӣ

нишонаҳои махсуси худро доранд. Мувофиқи ҳамин гуна ҳамнишинии садоноку

ҳамсадои таркиби калимаҳои забони тоҷикӣ шаш навъи ҳиҷоҳо муқаррар карда

шудаанд: С: ӯ (ҷонишини шахси сеюм), о (асоси замони ҳозираи феъли омадан)

о-ҳан, о-воз; СҲ: ош-но, аб-рӯ, ос-мон; ҲС: за-мин, хо-на, бо-бо; СҲҲ: абр, орд,

асп; ҲСҲ: шаб, сол, зар; ҲСҲҲ: бахт, тахт, шаст. Ин шаш навъи ҳиҷоҳои сирф

тоҷикӣ дар мутобиқ гардонидани калимаҳои аз дигар забонҳо гирифташуда

мақоми омили асосии савтиро мебозанд:

Ӯ эзоҳ дод [8, 44]. Мо баробари оббадеҳа даромадем [8,57]. Ман воқеаи

мактабхонии худродар «Мактаби куҳна» ном асари худ батафсил зикр кардаам

[8, 59]. ... рӯзи дигар он лаблабуҳои пухтаро дар пеши мадрасаи Бадалбек

нишаста, бо кордпӯст канда, «лаблабуи ширин!» – гӯён қалам-қалам карда, ба

хоҳишкунандагон мефурӯхт [8, 336].

Мувофиқи қолабҳои ҳиҷоии калимаҳои аслии забони тоҷикӣ як қисми

муайяни вожаҳои тавассути забони русӣ воридшуда аз қолабҳои аслии худ хеле

дур рафта, бо калимаҳои таркиби луғавии забони тоҷикӣ монанд гардидаанд.

Инро ба тариқи муқоиса бо овардани қолаби аслӣ ва талаффузи тоҷикии онҳо

мушоҳида намудан мумкин аст. Чунончи, калимаҳои ҲҲСҲ:  клуб,  план,  стул,

счётдар гунаи тоҷикӣ қолабҳои – қулуб, пилон:ҲС-ҲСҲ; исчӯт, устул:СҲ-ҲСҲ;

ҲҲСҲ-ҲС-ҲС: Франция – Фаронса: ҲС-ҲСҲ-ҲС; ҲҲС-ҲС-ҲС: граната,

бригада, гираната: ҲС-ҲС-ҲС-ҲС; биргада: ҲСҲ-ҲС-ҲС; ҲҲҲСҲ:склад –

искалот: СҲ – ҲС – ҲСҲ ва монанди инҳоро доранд:

Қассобхонаи Ашуротаро ҳам аз аз давлати рус иҷора карда, ҳар қадар гӯшт

ба асокири баҳрӣ лозим шавад дода, моҳ ба моҳ исчӯт дода ваҷҳ мегирад [52,

211]. Минбар ва устолҳои хуб чидаанд [52,50]. Анборҳо ва искалотҳои бисёре

ҳар як ба бузургии як қалъае дар он ҷо сохтаанд [52, 85]. Дар Анзалӣ 50 тӯп, 20

ҳазор тири тӯп, 6 дона тайёраи киштӣ (гидерпилон), 4 хумпора, 160 ҳазор пут
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панба, 25 ҳазор пут оҳани роҳи оҳан (релс), 8 ҳазор пут мис, 40 адад воғунча

гирифта шуд [59,63].

Бояд зикр намуд, ки чанде аз қолабҳои овозии калимаҳои забони тоҷикӣ

дар забонҳои дигар, масалан, дар забони русӣ низ дида мешаванд. Агар нусхаи

аслии калимаҳои русиву аврупоиро бо гунаи тоҷикӣ қиёс намоем, дар қисми

ками онҳо бетағйир мондани чанде аз қолабҳо ба мушоҳида мерасанд. Масалан,

қолабҳои серистеъмолӣ: ҲСҲ-ҲСҲ: банкир (бонкир), балгар (булғор), вокзал

(вагзол), диплом (диплум), журнал (ҷурнол); ҲС-ҲСҲ: багаж (бағоҷ), вагон

(воғун), роман (румон), салон (солун); ҲСҲ-ҲС: Литва (Литво), почта (пӯшта);

СҲ-ҲСҲ: Ирқут (Ирқут), апрель (апрел), орхив (архиф); ҲСҲҲ: банк (бонк),

кадр (кодр), парк (порк), цирк (сирк); ҲСҲ-ҲСҲҲ: курсант (курсонт); СҲ-ҲС-

ҲС: Африка (Африқо), акция (аксия):

... бонкирҳо бо қуввати бузурги империёлистҳои рӯйи дунё ба дасти

душманони Ҳукумати Шуроист, пас чӣ гуна ин ҳукумат давом мекунад [59, 56].

... акнун маълум мешавад, ки ҳукуматҳои Литво ва Лотвиё низ мехоҳанд, ки ба

Ҳукумати Шуроии Русия робита пайдо кунанд [59, 53-54]. Ҳангоме ки аскарҳои

сурх ба Ирқут расидаанд, аскарҳои Ёпуниё ва Амриқо, ки дар Сибириё буданд,

ба Владивустук кашида шуданд [59,55].

Сабаби ин дар ҳамин аст, ки дар забони тоҷикӣ чунин калимаҳои иқтибосӣ

бо қолабҳояшон бегонагӣ зоҳир намекунанд, барои ҳамин ҳам онҳо бо тағйироти

андаки савтӣ дар забони тоҷикӣ нигоҳ дошта мешаванд.

Дар  асоси натиҷагириҳо аз фаслҳои боби якум чунин хулоса кардан

мумкин аст, ки забони тоҷикӣ аз зумраи он забонҳое ба ҳисоб меравад, ки дар

муддати ҳастии чандинасраи худ дар як сатҳ наистода дар робита бо дигар

забонҳо, аз ҷумла забони русӣ инкишоф ёфтааст. Асароти забони русӣ, асосан

дар қисмати таркиби луғавии забони тоҷикӣ ба назар расида, дорои нишонаҳои

савтии хос мебошанд.

Нишонаҳои савтии вожаҳои русиву аврупоӣ, ки дар ин боб зирк ёфтааст,

баръакси меъёрҳои савтии забони тоҷикӣ буда, ин бахши иқтибосот дар ибтидо

аз санҷиши забон мегузаранд ва ба қонунияти савтӣ, ба монанди тарзи талаффуз,
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теъдоди муайяни овозҳо, ҳамнишинии садоноку ҳамсадо ва қолабҳои ҳиҷоӣ то

андозае бегонагии худро аз даст дода, дар қатори дигар вожаҳои дар забони

тоҷикӣ мустаъмал мавриди истифода қарор мегиранд. Амали ин қонуниятро дар

як бахши муайяни вожаҳои мутобиқшудаи русиву аврупоӣ, ки дар он

мутобиқшавии ҳам аз лиҳози садонок, ҳамсадо, ҳиҷо ва зада ба назар мерасанд,

мушоҳида намудан мумкин аст. Дар замони имрӯз низ тавассути чунин

қонунияти савтии забони тоҷикӣ ҳамаи унсурҳои нави аз ин забонҳо

воридшавандаро ба талаффузи тоҷикӣ мутобиқ гардонидан мумкин аст.
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БОБИ 2

МУТОБИҚАТИ УНСУРҲОИ ЛУҒАВИИ РУСИВУ АВРУПОӢ БА

МЕЪЁРҲОИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ

2.1.Масъалаҳои назарии мутобиқшавии унсурҳои забонҳои бегона дар

таркиби луғавии забони тоҷикӣ

Таркиби луғавии забон дар ҳолати инкишофёбии доимӣ қарор дорад, инро

метавон дар мисоли калимаҳои ба он воридшуда мушоҳида намуд. Калимаҳо

ифодагари шайъҳо, мафҳумҳо ва унсурҳои эҳсосотӣ буда, аксар вақт дар

заминаи равобит, доду гирифт, ҳамзистии якҷоя аз як забон ба забони дигар

иқтибос мегарданд. Агарчи ҳар як забон дорои калимаҳои аслӣ соҳиб бошад ҳам,

«қисмати бузурги таркиби луғавии ҳар як забони мутамаддини оламро

калимаҳои иқтибосӣ ташкил медиҳад. Теъдоди калимаҳои худӣ дар таносуби

вожаҳои иқтибосӣ дар чунин забонҳо кам аст, вале он аз заифӣ ё нуқси

имконияти ин забон шаҳодат намедиҳад. Баръакс, он аломати тавонои ӯст» [85,

246].

Ба ин тариқ, «иқтибос гуфта, унсури лексикӣ, фонетикӣ, семантикӣ,

грамматикӣ ва синтаксисии аз як забон ба системаи забони дигар дохилшударо

меноманд» [61, 6-7]. «Он одатан чунин калимаест, ки ин ё он мафҳуми ҳаётан

муҳимро ифода карда, бе ягон мушкилӣ ҷойи холигиро дар забони дигар пур

мекунад» [84, 95]. Ин раванд танҳо дар заминаи омилҳои забонӣ ба вуҷуд

наомада, сабабҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ, таърихӣ, илмиву фарҳангӣ низ дорад.

Воридшавии онҳо тавре забоншиносон муайян намудаанд, бо ду роҳ: а) қабули

калимаҳои бегона ва б) тарҷумаи таҳтуллафзии калимаву маъноҳои бегона

(калкаҳо) ба мушоҳида мерасанд [84, 95]. На ҳамаи калимаҳои бегонаро, ки дар

истифодаи соҳибзабонон қарор доранд, иқтибосӣ номидан мумкин аст. Одатан

он калимаҳое, ки дар забони адабӣ ба кор бурда мешаванд, ба ин гурӯҳ нисбат

медиҳанд.

Барои фарқ кардани калимаи иқтибосӣ аз унсурҳои тасодуфӣ меъёрҳои

истеъмолии забонӣ: савтӣ, сарфӣ, наҳвӣ, луғавию маъноӣ ва фразеологӣ вуҷуд

доранд, ки дар қабулу мутобиқати унсурҳои бегона бевосита амал мекунанд.
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Аксар маврид, дар қабули унсурҳои нав вақти зиёде сарф мегардад, то онҳо

аз санҷиши забон гузаранд, мутобиқат намоянд ва пасон ҳамчун ҷузъи таркибӣ

серистеъмол гарданд. Мутобиқ намудани калимаҳои иқтибосии умумиистеъмол

дар мавриди гузоштани номи нав аз рӯйи ин ё он хусусияти мафҳуми

ифодашаванда осонтар дониста мешавад, қайд мекунад, муҳаққиқи рус Л.

Ефремов [133, 18].

Мувофиқи нишондоди муҳаққиқон забони тоҷикӣ аз ҷумлаи он забонҳое ба

ҳисоб меравад, ки дар тули асрҳо пайваста бо забонҳои дигар аз ҳисоби

калимаҳо дар додугирифти пайваста қарор доштааст. Аз ин ҷиҳат дар таркиби

луғавии забони тоҷикӣ вожаҳои зиёди мансуби забонҳои гуногун, ба мисли

юнонӣ, арманӣ, ҳиндӣ, арабӣ ва чандеи дигар ба мушоҳида мерасанд.

Махсусияти истифода аз калимаҳои ин забонҳо дар он зоҳир мегарадад, ки

забони тоҷикӣ онҳоро на дар шаклу талаффузи аслӣ қабул намудааст, балки ба

онҳо талаффузи тоҷикӣ дода онҳоро бо дигар калимаҳои фонди асосии луғавӣ

ҳамранг гардонидааст.

Сохтори овозии ҳар як забони ҷудогона нотакрор буда, дар он ҷиҳатҳои

миллии соҳибзабонон ифода ёфтаанд. Ба ин нисбат калимаҳои нав ё бегона дар

забони иқтибоскунанда на бо он овозҳое, ки пайдоиши аслии онҳо ба он вобаста

аст талаффуз карда мешаванд, балки қиёфаи овозии нав мегиранд. Мувофиқи

ҳамин иқтибосоти зиёди забони тоҷикӣ аз сохтори савтӣ, ҳатто задаи аслиашон

дур рафта, сарчашмаи пайдоиши онҳоро танҳо тавассути луғатҳо ё таҳқиқоти

ҷудогона муайян намудан мумкин аст. Ба ин ҷумла вожаҳои: алмос, марворид,

собун, дафтар (юнонӣ); шағол, шакар, карбос (ҳиндӣ), мактаб, китоб,

муаллим (арабӣ); фойтун, патнӯс, кӯнка, суғурта (русиву аврупоӣ) ва чандеи

дигарро номбар кардан мумкин аст.

Хусусияти дигари сохтори овозии ҳар як забон дар ҳамнишинии садоноку

ҳамсадо, яъне сохти ҳиҷоии онҳо рабт дорад. Унсурҳои бегона на ҳама вақт дар

забони иқтибоскунанда хосияти аслии худро нигоҳ дошта метавонанд. Онҳо дар

заминаи сохтори савтии забони иқтибоскунанда шаклан дигар мегарданд.

Чунончи, гунаи тоҷикии калимаҳои пурғуром, истатистик, Фаронса, пилта аз
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шакли русиии онҳо программа, статистика, Франция, плита,  ки бо ду

ҳамсадои пасиҳам таркиб ёфтаанд, тафовут доранд, зеро онҳо бо ҳиҷои хоси

тоҷикӣ талаффуз ва муроот карда мешаванд.

Тафовути дигари калимаҳои иқтибосӣ аз аслӣ дар он зоҳир мегардад, ки онҳо

дар бахши калимасозӣ мавқеъ надоранд, зеро қонунияти калимасозии ҳар як

забон аз забони дигар фарқ мекунанд. Аз ин ҷиҳат пешванду пасвандҳои

унсурҳои бегона новобаста аз он, ки ҷиҳати калимасозӣ доранд, ё не ҳамчун

ҷузъи таркибии калима боқӣ мемонанд. Мувофиқи ҳамин хусусияти сарфӣ

вандҳои зиёди иқтибосоти забони тоҷикӣ, аз ҷумла русиву аврупоӣ қабул

нагардида, ҳангоми зарурат ба онҳо вандҳои тоҷикӣ илова карда мешаванд:

автономӣ (автономный), конкретӣ (конкретный), комуникатсионӣ

(комуникационный), буржуазӣ (буржуазный), демографӣ (демографический),

географӣ (географический), полиграфӣ (полиграфный), фразеологӣ

(фразеологический), кореягӣ (корейский). Ин вазъият аксарияти

забоншиносонро ба хулосае овард, ки иқтибосоти луғавиро ин қабули решаи

калимаҳои забонҳои дигар номидан мумкин аст [133, 23].

 Мутобиқати сарфии забони тоҷикӣ танҳо бо ивази вандҳои иқтибосӣ маҳдуд

намонда ба ин ҷумла, ҳамчунин, ҳамагуна калимаҳои сохта, мураккаб ва

таркибии аз дигар забонҳо гирифташуда, ки арзиши калимаҳои содаро доранд,

шомил ҳастанд: болшевик, водопровод, газификатсия, колхоз, механизатсия,

проводник;  ё асфаласофилин, астағфируллоҳ, иншооллоҳ. Бар замми ин,

шаклҳои ҷинсияти муаннас, ки тавассути бахше аз чунин вожаҳо ворид шудаанд,

қимати грамматикии худро аз даст дода, чун ҳама калимаҳои ифодагари

ҷинсияти табиӣ истифода мешаванд: акушерка, аспиранка, наркоманка,

санитарка [85, 251].

Мутобиқшавии калимаҳои иқтибосӣ барои дастгоҳи семантикии забон

ҳодисаи як андоза дуру дароз аст. Аз муқоисаи маънои калимаи иқтибосӣ бо

маъноҳое, ки дар забони асл доранд, маълум мегардад, ки он ба забони

иқтибоскунанда фақат бо як қисми маъноҳояш ворид мегардад. Бисёр вақт он

ҳам иборат аз як маъност ва маънои асосӣ набуда, маънои дуюмдараҷа ва ё
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сеюмдараҷа аст. Ин хулосаи худро профессор Ҳ. Маҷидов дар тафсири як гурӯҳ

вожаҳои арабии дар забони тоҷикӣ ҳазмгардида, ба монанди манфӣ, айб, ҳофиз

ва чанде дигар маънидод намудааст. Калимаи манфӣ, ки баромадаш забони

арабист ба маъноҳои а) «бадарғашуда»; б) «мардуд, радшуда»; в) «инкор, рад»

дар истеъмол аст. Он дар забони тоҷикӣ фақат бо маънои сеюмаш «инкор, рад»:

адади манфӣ, ҷавоби манфӣ ба кор бурда мешавад. Ба ҳамин монанд вожаи

айб маъноҳои а) «сарзаниш»; б) «нуқс, норасоӣ» дошта дар забони мо танҳо бо

маънои дуюмаш «нуқс, норасоӣ» қабул гардидааст [85, 251-252]. Ба ин ҷумла,

иқтибосоти туркиву муғулии қуллуқ, оқсаққол, қалинро низ нисбат медиҳанд

[90, 105].

Мавридҳое ба мушоҳида мерасанд, ки барои ифодаи ин ё он мафҳуми нав

калима иқтибос нагардида маънии онҳо ба тавассути имконияти дохилии забон,

масалан дар заминаи эҳёшавии калимаҳои аз истеъмол баромадаи аслӣ, гоҳо

иқтибосӣ интиқол дода мешавад.

Дар ибтидои садаи ХХ ҳамин гуна равандро бо таъсири забони русӣ

калимаҳои ҷамоа ва котиб аз сар гузаронидаанд. Онҳо аз маънои ибтидоияшон

«ташкилоти дини мусулмонӣ» ва «мирзо муншӣ» хеле дур рафта, дар замони

шуравӣ ба маъноҳо ва мавридҳои истеъмолии нав: шурои ҷамоа, раиси ҷамоа,

идораи ҷамоа, котиби масъул, котиби илмӣ соҳиб гардиданд, ки то ҳанӯз дар

забони адабии муосири тоҷикӣ маҳз ба ҳамин маъноҳои нави худ дар истифода

мебошанд [61, 43]. Вожаҳои арбоб, муқаддас, раис, ходим ва чанде дигар ҳам

бо тақозои замон ҳамин равандро паси сар намудаанд [109, 23-24].

 Ҳамин тавр, ҳар як забон ҳангоми зарурат метавонад, калимаҳои бегонаро

қабул намояд ва онҳоро мувофиқ ба қонунияти савтӣ, сарфӣ ва маъноии худ

мутобиқ гардонад. Набояд фаромуш кард, ки ҳама чиз меъёр дорад. Риояи меъёр

ба манфиат буда, беэътиноӣ ба он дар забон хисорот ба вуҷуд оварда метавонад.

2.2. Қудрати мутобиқгардонии забони миллӣ ва дастгоҳҳои тавонои он

Муайян шудааст, ки дар гузашта низ забони тоҷикӣ дар заминаи

додугирифти соҳибзабонон ва омилҳои дигари таърихӣ, ки халқҳоро ба ҳам
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наздик менамояд, ба мисли сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ рӯ ба инкишоф

овардааст. Дар ин раванд он аз забонҳои мухталифи олам, масалан забонҳои

модӣ, бохтарӣ, портӣ, суғдӣ, ҳиндӣ, юнонӣ ва соири дигар калимаҳои заруриро

қабул карда, ба дараҷаи ниҳоят баланд ҳазм намудааст.

Имрӯз калимаҳои аз ин забонҳо қабулшуда аз рӯйи нишонаҳои савтӣ,

маъноӣ, роҳҳои қабул ва мутобиқшавии онҳо ба меъёрҳои забони тоҷикӣ

муайян шуда, «иқтибосоти тоисломӣ» номида мешаванд [84, 94-100].

Дар асоси пажуҳишҳои фаровон маълум карда шудааст, ки калимаҳои имрӯз

дар истеъмол будаи зӯр ва бузург аз забони модӣ ва вожаҳои мул ба маънои

«май, шароб», аспист «юнучқа» ба забони тоҷикӣ аз забони бохтарӣ иқтибос

шудаанд. Ҳамчунин, калимаҳои дар таркибашон овозҳои ҳр, рз, нҷ ва ж ва ғ

дошта: шаҳр, меҳр, мӯҳр, заҳр; кишоварз, андарз, ларз; ранҷ, ганҷ, санҷ,

биринҷ; нажод, каж, пажмурда; боғ, мурғ, равған, фурӯғ, дареғ, доғ дар

даврони қабл аз воридшавии калимаҳои арабӣ аз забони портӣ гирифта шудаанд.

Калимаҳои дигари ин забон, яъне портӣ дар замонҳои пеш аввал ба забони

форсии миёна гузашта, тавассути он ба форсии дарӣ ва забони тоҷикӣ омадаанд.

Ба ин ҷумла, калимаҳои пизишк «табиб», андӯҳ «ғам», шафт «ширинӣ дар

шафтолу», пушаймон «маънои ибтидоияш пас аз андоза», Хуросон ва

боваридан «бовар кардан» ва бисёр дигарҳо дохил мешаванд [84, 96].

Ба ҷумлаи нишонаҳои савтии калимаҳои забони қадимаи суғдӣ, мавҷудияти

ҳамасадои ғ: роғ «марғзор», варғ «даҳанаи ҷӯй», ғук «қурбоқаи хокӣ», ғӯш «як

навъ дарахт» дохил мешавад. Ҳамчунин, пасиҳам омадани таркибҳои овозии ғд,

ғз, ғн, хч аксар вақт дар охири калима нишонаҳои дигари савтии ин бахши

калимаҳо мебошанд. Ба монанди: палағда «вайроншуда, бӯйгирифта», осуғда

«кундаи як парахааш сӯхтагӣ», олуғда «хашмгин қаҳролуд»; нағз «хуб», чуғз

«бум», оғоз «шуруъ», парағза «параха», рағза «шим»; вағнич «буттаи кӯҳии

дар хӯрок истифодабаранда», веғна «як навъи гиёҳи сӯзанбарг», ғанак «ғарами

гандум ва ҷав», ғунудан «хусбидан, хобидан», ғанав «пинак»; калахч «қабати

сахтшудаи рӯйи захм», чахч «ҷогар» қабул карда шудаанд [84, 97-98].
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Шарқшиноси шуравӣ Л.С. Пейсиков низ сари масъалаи иқтибосшавии

давраи то исломии забони форсӣ рӯшани андохта ба ин зумра иқтибосшавӣ аз

забонҳои юнонӣ, лотинӣ ва арманиву ҳиндиро дохил намудааст. Ба ақидаи ин

муҳаққиқ калимаҳои алмос, марворид, колбуд, писта, калид бевосита аз

забони юнонӣ гузашта бошанд, пас гурӯҳи дигари калимаҳои ин забон: қонун,

тилисм, қафас, қайсар, уқиёнус, қомус, фирдавс «бо маънии биҳишт», кимиё,

файласуф, миқнотис тавассути забон арабӣ бо баъзе тағйироти савтӣ иқтибос

шудаанд [139, 33].

Ба гурӯҳи иқтибосоти забони оромии давраи то исломӣ вожаҳои: тобут,

шанбе «рӯз», духул «нақора», қирмиз «ранги сурх», ялдо «шаби дарозтарини

зимистон», шайдо «ошиқ» ва чандеи дигар шомил мешаванд. Баромади

калимаҳои имрӯз камистеъмоли филфил «қаламфур», бабр «паланг», карбос

«навъи матоъ», кофур, шағол, ҷангал, норҷил «як навъи мева», нилуфар

«навъи гул», лак «сад ҳазор» ва чанде дигар ба забони ҳиндии қадима рафта

мерасанд. Ба ҳаминҳо монанд манбаи калимаи чой ва қоғаз хитоӣ дониста

шудааст [139, 34-35].

 Албатта, на ҳамаи ин калимаҳо имрӯз дар забони тоҷикӣ доираи васеи

умумиистеъмолӣ доранд, лекин таҳқиқ шудани онҳо барои муқаррар намудани

гурӯҳҳои дигари вожаҳои иқтибосии дар забони тоҷикӣ маҳфуз ёрии амалӣ

расонида метавонанд.

Тағйироти аз ҳама ҷиддие, ки ба таркиби луғавии забони тоҷикӣ ба амал

омада буд, ба асрҳои VІІ-VІІІ, яъне замони оғозёбии қабули калимаҳои арабӣ

рабт дорад. Иқтибосшавии калимаҳо аз забони арабӣ, пеш аз ҳама дар натиҷаи

забт шудани Осиёи Миёна аз ҷониби арабҳо сарчашма мегирад. Аз миёни ҳамаи

кишварҳои наздик ва Осиёи Миёна, ки арабҳо онҳоро забт карда буданд,

мардуми бумии тоҷикон ва аз ҳама зиёд забони форсии дарии онҳо таъсири ин

забонро дидааст [139, 35].

Иқтибосшавии унсурҳои арабӣ дар назму насри асрҳои VІІІ-Х як навъ

андозаи муайяни худро дошт. Чунончи, калимаҳои: ядайн, айн, мадҳ, давлат,
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фазл, олам, хилофат, халифа, шеър, навъ, нақл, васл, ишқ, насиб, нуҷум,

даҳр, қазо, тараб, аҳсан, фунун, хилъат, адн, лаъл, мулавван, лаҳн, муғаннӣ,

маҳзар, хасм, маъзун, кошиф, ратл, раъд, анвар, муқайяд, ҷурм, лаим,

карим намунаи иқтибосоти луғавии ҳамон давраанд [90, 91]. Баъдан, марҳила ба

марҳила вобаста бо зарурат, гоҳе бо таъсири адабиёти илмиву бадеӣ истеъмоли

калимаҳои арабӣ дар забони тоҷикӣ афзуд.

 Забони тоҷикӣ дар тамоми ин давраҳои мавҷудияташ калимаҳои арабиро

мувофиқ ба меъёрҳои савтӣ дар қолабҳои калимаҳои фонди асосии луғавиаш

мутобиқ мегардонад. Масалан, ихтисори овози сакта ъ ё и арабӣ аз-(айн) ع

аввали калимаҳои иқтибосӣ ба тариқи ақл, ориф, оқил, ид аз он хотир аст,  ки

ҳиҷои калимаҳои аслии тоҷикӣ, махсусан дар аввал бошиддат талаффуз

намешаванд. Аксар вақт талаффуз нашудани ин овоз дар миёни ду садонок, ба

мисли калимаҳои маориф, маонӣ, соат ба ҳамин сабаб аст.

Ғайр аз мутобиқшавии савтӣ, сарфӣ ва маъноии ин гурӯҳи иқтибосот аз

бобати калимасозиву калимабандӣ низ бояд мутобиқ гарданд, ки дар ин бобат

муҳаққиқони тоҷик таваққуф намудаанд [139; 90; 85].

Мавриди зикр аст, ки на ҳамаи калимаҳои арабӣ ба забони тоҷикӣ аз рӯйи

зарурат ворид шудаанд. Баъзан бемаврид истифода шудан, ё ҳамчун муродиф

корбурд гаштани онҳо бо калимаҳои тоҷикӣ ва ё зиёд қарор додани мавриди

истифодаи вожаҳои арабӣ то андозае ба забони тоҷикӣ таъсири манфии худро

низ гузошта буд. Чунончи, истифода шудани калимаи арабии ҳарб дар ҳолате,

ки маънии онро бо калимаҳои форсии тоҷикии: корзор, набард ва ҷанг саҳеҳтар

додан мумкин аст, намунаи ҳамин гуна муносибат буда метавонад [140, 36].

Дар баробари омилҳои берунӣ, ба монанди ҳамкорӣ, доду гирифт, ҳамзистии

якҷоя, боз аз рӯйи қонунҳои дохилӣ забон ҳангоми эҳтиёҷот рӯ ба иқтибосот

меорад. Калимаҳо дар дохили забон, хусусан забонҳои таърихи қадима дошта

асрҳои аср хизмат расонида, хусусияти куҳнашавӣ, суфташавӣ ё ба маънои нав

соҳиб шуданро доранд, ки калимаҳои иқтибосӣ дар ин раванд истисно нестанд.

Маҳз ба хотири пура кардани таркиби луғавӣ, такмил ёфтани он, ба ҳар як
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давраи нав мутобиқ гаштан ва барои ифодаи маънои ашёҳои нав дар забон

замина барои қабули калимаҳои иқтибосӣ ба вуҷуд меояд.

Кам нестанд калимаҳои фонди асосии луғавии забони тоҷикӣ, ки бо мурури

вақт аз истеъмол баромадаанд. Ба ин зумра, калимаҳои бостон «қадим», мӯбад

«олим, донишманд», пожӯҳанда «ҷӯянда», гав «паҳлавон», эдун «имрӯз, ба ин

тариқ», ғанав, ғинав «ғинавидан, хоб, хобидан», дайҳим «бахшиш, ҳадя»,

нажанд «тира», ҳамайдун, ҳамадун «инчунин, имрӯз, ҳамин тариқ», сигол

«андеша», поймард «ёридиҳанда», ҳаммол «шарик», давол «тасма, камарбанд»,

овордгаҳ «майдони мубориза», ял «паҳлавон», бурз «қомат», шабгир «саҳар,

пагоҳӣ», ноҳашивор «гаранг», дастбурд «ғалаба» ва монанди инҳо як давра дар

нутки тоҷикон мавриди истифода қарор доштанд, ки намунаи онҳо дар китобҳои

илмӣ нигоҳ дошта мешаванд [90, 94-95].

Як гурӯҳи калимаҳои дар гузашта ва имрӯз дар истеъмол будаи забони

тоҷикӣ ба манбаъҳои забонҳои туркиву муғулӣ рафта мерасанд. Воридшавии ин

гурӯҳи калимаҳо ба забони тоҷикӣ аз асрҳои пеш роҳ ёфта буд. «Дар Осиёи

Миёна аз қадим бо қавмҳои туркизабон муносибати наздики ҳамватанӣ доштани

халқи тоҷик, аз ибтидои асри ХІ сар карда аз тарафи Қарахониҳо истило ёфтани

Мовароуннаҳр ва ба вуҷуд омадани ҳукумати Салчуқиҳо, Хоразмшоҳиҳо, ки

халқи тоҷик баъд аз шикаст ёфтани давлати Сомониён пай дар пай ба ҳайати

давлатҳои номбаршуда медаромад, ба забони тоҷикӣ таъсир набахшида намонд.

Дар ҳамин гуна шароити таърихӣ-сиёсӣ ва иқтисодӣ-маданӣ ба таркиби луғавии

забони тоҷикӣ як қатор калима ва ибораҳои турки муғулӣ, монанди элхон, хон,

хоқон, тағо ва ғайра дохил шуда монданд» [90, 97].

Дар қиёс аз иқтибосоти арабӣ ё русиву аврупоӣ иқтибосоти туркиву муғулӣ

дар забони имрӯзаи мо ҳиссаи нисбатан камтареро ташкил медиҳанд. Ба ин

гурӯҳ калимаҳои умумиистеъмоли: қошуқ, қайчи, ути, қаймоқ, утоқ, қишлоқ,

ботлоқ, қаравул; ё вожаҳои ба соҳаи ҳарбӣ алоқаманди: қӯшун, тир, туфанг,

фашанг, юртма, юриш ва бархе дигар шомил ҳастанд. Мисолҳои номбаршуда

аз рӯйи қолаби талаффузашон ба калимаҳои забони тоҷикӣ мувофиқат
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менамоянд, шояд аз ҳамин ҷиҳат дар адабиёти классикӣ ва имрӯз низ ҳамчун

ҷузъи таркибии таркиби луғавии забони тоҷикӣ мавриди истифода қарор доранд.

Иқтибосшавии калимаҳои аз забонҳои дигар дар таърихи мавҷудияти

чандинасраи забони тоҷикӣ масъалаи нав нест. Ҳанӯз то асри Х ва пас аз он ҳам

забони тоҷикӣ бо якчанд забонҳо ба тавассути додугирифти калимаҳо равобит

дошт. Иқтибоси калимаҳои забонҳои дигар таркиби луғавии забони тоҷикиро, аз

як тараф аз ҳисоби калимаҳои нав васеъ гардонида бошад, аз ҷониби дигар барои

номгузории мафҳумҳои нав, ки мувофиқ ба шароит дар ҷомеа пайдо мешуданд,

кӯмак расонд.

2.3. Омилҳои таърихиву иҷтимоии пурра мутобиқ нашудани

калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ ба тоҷикӣ

Шиносоӣ бо адабиёти мавҷудаи марбути мавзуъ, ки вазъи солҳои 20-ум то

90-уми садаи ХХ-и забони адабии тоҷикиро дар бар мегиранд, аз он шаҳодат

медиҳад, ки дар он замон якчанд омилҳои сиёсӣ ва иҷтимоии бидуни мутобиқат

истифодашудани калимаҳои русиву аврупоӣ дар забони тоҷикӣ вуҷуд доштанд:

а) Дар ибтидои ташкилшавии Ҳокимияти Шуравӣ дар тамоми мамлакат

зиёда аз 130 забон вуҷуд дошт, ки ба ҳамаи онҳо ҳуқуқи баробари амалкард дода

шуда буд [80, 4], вале ин тадбир оҳиста-оҳиста бо сабабҳои сиёсӣ, иқтисодӣ,

иҷтимоӣ ва ҳамзистии якҷоя дер напоид ва доираи истифодабарии забонҳои

ҷудогонаи миллӣ то рафт маҳдуд гардид.

б) Аз ҷиҳати дигар, ҳамаи фармонҳо, қарорҳои давлатии ҳокимияти замон

бо забони русӣ нашр мешуданд. Он боиси боло рафтани мавқеи забони русӣ ва

дар шакли аслӣ воридшудани вожаҳои нав гашта буд. Барои фаҳмидани онҳо

донистани забони русӣ барои ҳамагон ҳатмӣ гашт.

в) Дар шакли русӣ иқтибос шудани калимаҳо ба забонҳои миллӣ мақсади

ташкили фонди умумии луғати интернатсионалиро низ дошт. Аз ин сабаб аксари

калимаҳои русӣ дар чандин забонҳои миллии Иттиҳоди Шуравӣ дар шакли сирф

русӣ истифода мешуданд. Ин раванд на дар шакли табиӣ, балки дар чорчӯбаи

қарорҳо амалӣ мегардид. Ба ин ҷумла «Установкаи терминологии забони
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тоҷикӣ», ки 8-уми августи соли 1936 қабул шуда буд ва қарори махсусе, ки бо

номи «Дар бораи масъалаҳои терминологияи забони тоҷикӣ» 25 январи соли

1939 ба нашр расида буд [66], мисол шуда метавонанд.

Дар ҳуҷҷатҳои номбурда ду роҳи таҳияи истилоҳоти нав дар забони тоҷикӣ

пешбинӣ гардидааст. Дар навбати аввал бояд имконияти дохилии забони тоҷикӣ,

захираи забони адабӣ ва забони гуфтугӯии он ва баъдан истилоҳоти иқтибосии

русиву интернатсионалӣ истифода мегардид [66, 286-287].

Мувофиқи нишондодҳои «Установка» забони тоҷикӣ истилоҳоти русиву

аврупоиро дар соҳаҳои сиёсат, иқтисодиёт, иҷтимоъ, илму-техника, илмҳои

фалсафа, физика бояд дар шакли аслӣ қабул ва истифода мекард. Ҳангоми

зарурат тавассути пешванду пасвандҳои бо-, бе-, -ӣ, -гӣ, -вӣ, -чӣ, -чигӣ, -она аз

истилоҳоти интернатсионалӣ гунаҳои тоҷикии онҳоро сохтан лозим буд.

Масалан, ба тариқи сотсиолистӣ, деҳқонзан, партиявӣ, болшевикона,

ударникона, принсипиалӣ [66, 287].

Дар имлои истилоҳоти русиву аврупоӣ гуфта мешавад, ки калимаҳои

хориҷии ба тавассути русӣ воридшуда, ки дар онҳо овози «h» ба «г» иваз карда

шудаанд, дар забони тоҷикӣ низ бо ҳарфи «г» ифода карда шаванд:

гидростансия, гектар, Гегел [111,11].

Агарчи дар ҳарду ҳуҷҷат мувофиқ ба талаффузи тоҷикӣ мутобиқшавии

овозҳои ы ба и, ц ба с, тс, щ ба ш, дж ба ҷ таъкид карда шудааст, вале он на

ҳама вақт риоя мегардид.

г) Сиёсати ҳокимияти марказӣ дар бобати тағйири алифбо, хусусан

гузаштан ба хатти кириллӣ ва ба ин восита қабули овозҳои хоси русии ц, щ, ы ва

аломатҳои ь, ъ боиси он гардид, ки калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ дар

шаклу талаффузи ибтидоии худ истифода шаванд.

ғ) Агар пеш аз Инқилоби Октябр забони арабӣ барои забони тоҷикӣ

манбаи асосии кабули калимаҳои нав, аз ҷумла истилоҳоти он ба ҳисоб мерафт,

пас дар солҳои Ҳокимияти Шуравӣ мавқеи онро забони русӣ гирифт. Забони

русӣ дар ин маврид ҳамчун «сарчашмаи файзбахш» [104], «нишонаи дӯстӣ»,
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«таъсири пурбаракат»  ва ҳатто забони «бародари калонӣ» [68, 82] қаламдод

мешуд.

д) Омили аз ҳама асосии надодани имкони мутобиқшавӣ ба калимаҳои

русӣ миқдоран фаровон будани онҳо ташкил медод. Дар замони шуравӣ теъдоди

калимаҳои русиву аврупоии ба забони тоҷикӣ воридшаванда сол ба сол афзоиш

ёфт. Аз ин лиҳоз, барои муайян намудани миқдори калимаҳои русиву аврупоии

ба забони тоҷикӣ иқтибосшуда тарзи истифодаи онҳо дар мақолаҳои ҷудогонаи

солҳои 1926-1929-и рӯзномаҳои «Овози тоҷик», (Самарқанд), «Тоҷикистони

сурх» ва маҷаллаи «Раҳбари дониш» (Тошканд) банашррасида, таҳқиқоти оморӣ

анҷом додем. Ҳангоми ҳисоб калимаҳо ҳам аз ҷиҳати маънои луғавӣ ва ҳам аз

лиҳози маънои грамматикиашон ба инобат гирифта шуданд.

Калимаҳои русиву аврупоии дар мақолаҳо истифодашударо ба ду гурӯҳ: а)

тоҷикишуда ва б) аслӣ ҷудо намудем. Ба гурӯҳи калимаҳои тоҷикишуда вожаҳое,

ки тағйироти савтӣ ё афтиши овозҳои хоси русиро (ь) доранд, низ дохил карда

шуданд. Дар баъзе аз мақолаҳо як калимаи иқтибосӣ ҳангоми зарурат чанд

маротиба такроран истифода шудааст. Чунин такроршавии калимаҳо ҳангоми

муайян кардани фоизи иқтибосот ба ҳисоб гирифта нашуд.

 Ин таҳқиқоти оморӣ дар асоси маводи китоби «Забони тоҷикӣ дар мабнои

мубоҳисаҳо» [70], ки мақолаҳои муҳаққиқони солҳои 20-30-и асри гузаштаро

оид ба масъалаҳои забони адабии тоҷикӣ дар бар мегирад, гузаронида шуд.

Натиҷаҳои он ба тариқи зайл аст:

Муаллифи

Мақола

Номи

Мақола

Номи

рӯзнома ё

маҷалла

Соли

нашр

Рақам ё

моҳи

нашр

Миқдо-

ри

умумии

калима

Ҳаҷми

калима-

ҳои

иқтибосӣ

Фоизи

иқти-

босот

Миқдори кали-

маҳои иқтибо-

сии а) тоҷики-

шуда ва б) аслӣ

Т. Зеҳнӣ Мубоҳиса

дар бораи

забон ва

адабиёт

Овози

тоҷик

1926 25 май 334 1 0.29 1 0

Т. Зеҳнӣ Дар бораи

забон

Овози

тоҷик

1926 6 июн 315 4 1. 26 3 1



82

С.Айнӣ Адабиёти

сурх

Овози

тоҷик

1926 14 июл 523 6 1.14 2 4

Ҳ Тоҷикон

забони худро

хоҳонанд

Овози

тоҷик

1926 2 август 314 2 0.63 1 1

С.Айнӣ Сарфу наҳви

забони

тоҷикӣ

Овози

тоҷик

1926 16

август

1926

296 0 0 0 0

Азизӣ Ба

муносибати

тақсимоти

минтақагӣ

Овози

тоҷик

1926 ? август

№93

550 3 0.54 2 1

Т. Зеҳнӣ Забони

«Овози

тоҷик»

Овози

тоҷик

1926 № 100 795 3 0.37 1 2

Даҳонӣ Забони

модариро

бояд риоя

кард

Овози

тоҷик

1927 30

август

581 4 0.68 2 2

Рустоӣ Алифбои

лоти-ниро

барои чӣ

қабул

мекунем

Овози

тоҷик

1927 5 сент-

ябр

746 5 0. 67 5 0

С.Айнӣ Дунёи нав ва

алифбои нав

Овози

тоҷик

1927 5 сент-

ябр

682 5 0.73 5 0

Ҷабборӣ Чаро тоҷикон

худро

миллати

дигар ба

қалам

медиҳанд

Овози

тоҷик

1927 4 октябр 576 11 1.90 8 3

Акмал

Аминзода

Масъалаи ло-

тинӣ кардани

алифбо

Овози

тоҷик

1927 19 ноябр 726 10 1.37 8 2

Уйғур Барои чӣ

алиф-бои

лотиниро

қабул

мекунем

Овози

тоҷик

1927 1 декабр 1909 41 2.14 37 4
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Бақозода Ҳ. Китобҳои

тоҷикӣ

Овози

тоҷик

1928 12

август

454 1 0.22 1 0

Аминзода Масъалаи

забон дар

мак-табҳои

Бухоро

«Овози

тоҷик»

1928 12

август

704 2 0.28 1 1

Т. Зеҳнӣ Забони

«Овози

тоҷик»

Овози

тоҷик

1928 26

август

464 12 2.58 8 4

Уйғур Тоҷикҳои

Осиёи Миёна

ва алифбои

нав

Овози

тоҷик

1928 17

декабр

1339 15 1.12 14 1

Манофзода

и Собит

Тоҷикон ва

алифбои нав

Роҳбари

дониш

1927 №2 1447 9 0.62 7 2

Лоҳутӣ Дар гирди

лои-ҳаи

алифбои нави

тоҷикӣ

Роҳбари

дониш

1928 №1-2 820 7 0.85 5 2

П. Ибромуф Ҳамзабонони

тоҷикон низ

алифбои

навро қабул

карданд

Роҳбари

дониш

1928 №4-5 547 7 1.27 5 2

Шилд Дар бораи

забонҳои

кӯҳистони

Тоҷикистон

Роҳбари

дониш

1928 №6 868 11 1. 26 8 3

О. Дол Алифбои ло-

тинӣ дар

мам-лакатҳои

Шарқ

Роҳбари

дониш

1928 №7 1077 15 1. 39 7 8

Раҳими

Мим

Дар гирди за-

бони адабии

тоҷик чӣ

менависанд?

Роҳбари

дониш

1928 №11-12 2075 24 1.56 16 8

Ҳалимзода Дар бораи

имлои мувақ-

қатии нав

Тоҷи-

кистони

1929 26

Июл

537 5 0. 93 2 3
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сурх

Думбол Оё лозим аст,

ки забони

ада-бии

тоҷикӣ аз нав

эҳё шавад

Тоҷи-

кистони

сурх

1928 7 ноябр 2028 11 0.54 7 4

Қосимов Дар бораи

камбудиҳои

забони

тоҷикӣ

Тоҷи-

кистони

сурх

1928 13 ноябр 441 1 0. 22 0 1

Сертарадду

д

Пленуми яку-

ми алифбои

на-ви тоҷик

кушо-да шуд

Тоҷи-

кистони

сурх

1929 18 ноябр 364 7 1.92 3 4

Мунзим Забони бухо-

риён тоҷикӣ ё

ӯзбекӣ

Тоҷи-

кистони

сурх

1929 14

декабр

751 3 0.39 3 0

Шиносоии умумӣ бо мақолаҳои ибтидои асри ХХ ошкор намуд, ки дар

забони адабии он давра истифода аз калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ

чандон зиёд набуданд. Дар баъзе мақолаҳо ҳатто ягон вожаи аз забони русӣ

воридшуда мушоҳида нагардид. Ҳамчунин, фоизи иқтибосот аз миқдори умумии

калимаҳо чандон зиёд набуда, наздики 3%-ро ташкил медиҳанд. Бештари он

калимаҳои иқтибосӣ, ки дар мақолаҳо корбаст гардидаанд, ифодагари

мафҳумҳои нав буда, вобаста ба зарурат аксар вақт дар шакли тағйироти савтӣ

ҷой дода шудаанд, ба монанди аптек, иликтрик, инглис, кумита, култур,

лампо, милиоратсия, мошин, мотур, мотириёл, ройюн ва монанди инҳо.

 Риояи қолаби аслии иқтибосот дар гурӯҳи калимаҳои ифодагари

мафҳумҳои сиёсӣ: бюро, комиссия, коммунист, округ, пленум, пролетар,

район; техникӣ: аппарат, трактор, ё исмҳои хос: Берлин, Ленинград, Лондон,

Париж ба назар расид, ки дар ин давр аз талаботҳои ҳатмист.
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Дар баробари ин, дар дохили мақолаҳо дар шакли тарҷума ифода ёфтани

мафҳумҳои русиву аврупоӣ низ ба мушоҳида мерасанд. Масалан, анҷуман

(съезд), забоншинос (лингвист), қоғазҳои хазина (чек), рӯзнома (газета), роҳи

оҳан (железная дорога), худрав (автомобиль), чароғи барқ (электричество),

чароғи нафтӣ (лампа) ва монанди инҳо. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки дастгоҳи

мутобиқгардонии забони тоҷикӣ, дар солҳои аввали Ҳокимияти Шуравӣ,

махсусан то солҳои 30-юми асри гузашта, дар ҷомеа пояҳои мустаҳкам дошт.

Дар солҳои минбаъда барои қабули калимаҳои русиву аврупоӣ як меъёри

муайяне вуҷуд надошт. Вобаста ба зарурат ва гоҳе бе зарурат иқтибосоти русӣ

дар нигоришоти ин давра мунтазам истифода мегаштанд. Профессор Н.

Шаропов вазъи боло рафтани дохилшавии вожаҳои русиву аврупоиро дар

намунаи маводи нашрҳои солҳои гуногуни рӯзномаи «Тоҷикистони Сурх»

таҳқиқи оморӣ кардааст. Аз рӯйи натиҷагириҳои ӯ соли 1940 дар таркиби

луғавии забони тоҷикӣ калимаҳои русиву аврупоӣ 14-15% ва солҳои 1950 ва

1960-ум 18% фоизи миқдори умумии калимаҳоро ташкил медоданд. Солҳои

1980-ум дар рӯзномаҳои ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявӣ миқдори ин

калимаҳо аз 15% то 22% расида буд [144, 65].

Ҳамин гуна болоравии фоизи калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ ба

забони тоҷикӣ сол ба сол, марҳила ба марҳила дар аксарияти соҳаҳо ба

мушоҳида мерасид. Ин равия ба назари сиёсатмадорони давр яке аз роҳҳои

асосии инкишофи таркиби луғавии забонҳои миллӣ, аз ҷумла забони тоҷикӣ ба

ҳисоб мерафт. Дар солҳои Ҳокимияти Шуравӣ барои забони тоҷикӣ луғатҳои

зиёди тарҷумавӣ тоҷикӣ-русӣ ва соҳавӣ доир ба илмҳои математика, химия,

биология, физика ва ҳарбӣ нашр шуда буданд, ки ҳар яке аз онҳо барои муайян

намудани фоизи иқтибосоти русиву аврупоӣ маълумоти хеле хуб ва муътамад

дода метавонанд. Барои намуна луғати барои соҳаи физика мураттабгардидаро

аз назар гузаронидан мумкин аст. Он соли 1948 дар ҳаҷми 3 234 калима чоп

шудааст. Аз шумораи умумии истилоҳоти он 1 058 калимаи иқтибосӣ

муродифҳои тоҷикидошта, масалан: ҷисм – тело, фишор – давление, оина –

зеркало, ситора – звезда, моеъ – жидкость, жола – град; 887 истилоҳ бе
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тағйироти савтӣ дода шудаанд: абберация, азимут, биофизика, атом, ватт,

компас, заряд, амперметр, камета ва монанди инҳо. Дар луғат ҳамагӣ 1 289

истилоҳ тавъам бо калимаҳои тоҷикию русӣ ифода шудаанд. Масалан, ибора

истилоҳоти панҷараи кристаллӣ, хатҳои индуксия, вибратори кушод,

тӯфони магнитӣ, қувваи оптикӣ аз ҳамин қабиланд. Ҳамин гуна афзоишёбии

калимаҳои русӣ дар дигар луғатҳои соҳавии он давра низ ба мушоҳида мерасад,

ки онҳоро Я. Калонтаров низ мавриди диққат қарор додааст [134, 100].

Теъдоди воридшавии калимаҳои русиву аврупоӣ дар солҳои шуравӣ рӯз ба

рӯз инкишоф ёфта, то соли 1984 он ба 9 000 расида буд [148]. Албатта, пас аз

пош хӯрдани Иттиҳоди Шуравӣ миқдори зиёди онҳо, ки баъзан бе зарурат қабул

шуда буданд, аз таркиби луғавии забони тоҷикӣ ихтисор ёфтанд.

е) Иттиҳоди Шуравӣ миллатҳои гуногунро ба ҳам гирд овард. Онҳо

ҳамчун дӯсту бародар бо ҳам зиндагӣ ва кору фаъолият мекарданд. Аз сабаби он,

ки онҳо гуногунзабон буданд, муошират аксар вақт ба тавассути забони русӣ

анҷом меёфт. Ин вазъи ҳол боиси воридшавӣ, боло рафтани нуфуз ва мартабаи

забони русӣ мегашт. Ҳатто талаботи асосии ба коре ё мартабае расидан

донистани забони русӣ ба ҳисоб мерафт [80,5].

ё) Сабаби дигари афзоиши калимаҳои русиву аврупоӣ дар забони тоҷикӣ,

ин буд, ки аз соли 1960 шуруъ карда, забони русӣ дар Тоҷикистон мақоми

«забони модарии дуюм»-ро гирифт. Ба ин нисбат анҷуману маҷлисҳо, ки дар

мақомоти болоӣ – Президиуми Олии ИҶШС, Шурои Вазирон, дастгоҳҳои Ҳизби

Коммунистӣ бо забони русӣ гузаронида мешуданд, дар шаҳру ноҳияҳо ва деҳаҳо

низ бо ҳамин забон анҷом меёфтанд. Ҳамчунин, дар он давра забони русӣ барои

мардуми тоҷик воситаи муошират бо кишварҳои аъзо ва давлатҳои Аврупо ба

шумор мерафт. Аз ин сабаб забони русӣ ҷойи забони тоҷикиро оҳиста-оҳиста,

дар мақомоти давлатӣ, аксар вақт дар муоширати омма низ соҳиб гардида буд.

Ин вазъият имрӯз ҳам ба пуррагӣ аз байн нарафтааст. «Дар ҳамаи мамолик яке аз

вазифаҳои забони давлатӣ нақши муоширати байни миллатҳоро иҷро кардани он

аст. Мо бояд кӯшиш кунем, ки забони русӣ ҳамчун забони равобити байни

ҷумҳуриҳо қарор гирад. Забони тоҷикӣ дар сарзамини Тоҷикистон ҳамчуни
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забони муоширати байни миллатҳои ҷумҳурӣ амал намояд» [79, 118-119],

менигорад яке аз сиёсатмадарони имрӯзаи мо.

ж) Дар ҷомеаи замони шуравӣ бо талаффузи сирф тоҷикӣ қабул кардани

калимаҳои русиву аврупоӣ мувофиқ дониста намешуд, чунки  Тоҷикистон узви

як оилаи бузурги Иттиҳоди Шуравӣ буд. Оила бошад иттифоқиро меписандад.

Аз ин ҷост, ки мутобиқ кунонидан, ё мувофиқ ба меъёрҳои талаффузи тоҷикӣ

истифода намудани вожаҳои нав, маънии дури ҷустан ё ҷудоӣ андохтан дар

миёни забонҳои иттифоқ фаҳмида мешуд. Аз ин ҷост, ки қисме аз зиёиёни ин

давра тағйирёбиҳои савтии калимаҳои иқтибосии русиву аврупоиро мувофиқ

намешумурданд.

з) Тарҷума як қисмати муҳими ҳар як забонро ташкил медиҳад. Пояҳои

мустаҳкам доштани он таркиби луғавиро бою ғанӣ мегардонад. Умуман, дар ҳар

як забон яке аз тарзҳои истифодаи иқтибосот роҳи тарҷума ба ҳисоб меравад.

Дар хусуси тарҷумашавии калимаву ибораҳои русӣ ҳаминро метавон гуфт, ки

ҳанӯз дар оғози воридшавӣ ва ибтидои асри ХХ аз рӯйи намунаҳои баъзе

асарҳои назмиву насрӣ чанде аз калимаҳову ибораҳо тавассути имконияти

дохилии забони тоҷикӣ баргардонида шуда буданд, аз қабили бозигархона –

цирк, боғи тафаррӯҷ – парк, вазири кулл – главный министр, варзишҷо –

спортзал, гулхона  – парник, истгоҳ – остановка, коши – кафель, қироатхона –

библиотека, мошини суудкунанда (лифт), мӯзахона – музей, роҳи оҳан –

железная дарога, савдохона – биржа, тазкира – паспорт, тамбар – марка,

тамошохона – театр, хонаи ғизохӯрӣ – столовая, ҳаммом – баня, шаҳодатнома

– диплом ва монанди инҳо:

Хонаи ғизохӯрӣ ва қаҳваошомӣ, боғи тафаррӯҷ, боғчаи сарпӯшидаи

булӯрӣ, хонаи таҳрир, қироатхона, варзишҷо, ҳаммом, мӯзахона, гулхона дар

он ҷо мавҷуд [52, 68]. Бо мошини суудкунанда (лифт) баромадем [52,61].

Тамошохона ва театрҳои хуб ҳам дорад [52,16].

Зи як сӯй то истгоҳи қатор,

Паранда намедид ҷуз кӯҳсор [10, 402].
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Хулоса, ба як саъйи тоқатгудоз,

Раҳи оҳани Панҷ гардид соз [10,403].

Дар мақолаҳои илмиву оммавӣ низ ба тариқи тарҷума истифода бурдани

калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ вуҷуд доштанд. Аз рӯйи таҳқиқи

профессор С. Назарзода тарҷумаи калимаҳои русӣ аз ҷониби форсизабонон

барои ифодаи мафҳумҳои нав бо калимаҳои мавҷудаи забони тоҷикӣ сохта

мешуданд: рӯзнома – газета, солнома – ежегодник, истгоҳ – вокзал, остановка,

корхона – мануфактура, мастерская, корфармо – работадатель, хозяин,

промышленник, чопхона – типография, сарбозхона – казарма, гарнизон,

тӯпхона – артилерия, оташароба, аробаи оҳан – поезд [98, 105-106].

Дар ин маврид калимаҳои арабии дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ

мавҷуда низ истифода мешуданд: давлат – государство, миллат – нация,

ҳукумат – правительство, вазир – министр, ҷамъият – общество, ҷумҳурият –

республика, сафир – посол, тамаддун – цивилизация, маҷалла – журнал,

ҷарида – газета, маориф – просвещение, маданият – культура, мудир –

директор, заведующий, управляюший, идора – учереждение, муҳаррир –

редактор, муҳандис – инженер, мастер, матбаа – издательство, ширкат –

компания, товарищество, фирма, кооперация, саҳм – акция, пай, доля,

интихобот – выборы, ислоҳот – реформа [98, 106-107].

Аксар калимаҳои арабие, ки барои маънидод намудани вожаҳои русӣ

истифода гардида буданд, пештар дар забони тоҷикӣ маънии васеъ доштанд [98,

107], вале дар истифодаи ин давр маънии пештараи онҳо аз ҳисоби маъниии

навашон бо таъсири семантикаи калимаҳои русӣ ва тавассути он воридшуда

маҳдуд гардиданд.

... ба воситаи ҷаридаамон навиштанро лозим дониста фикри худро баён

менамоем [70, 94]. ... фақат аз корҳои ислоҳоти ҳуруфи халқҳои Иттифоқи

Шуроӣ камтар сухан хоҳам кард [70, 136]. Миллат ва халқҳое,  ки аз ҷиҳати

таърих, маданият ва забон як буда... [70, 139].
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Ҳамчунин, гурӯҳе аз тарҷумаҳои ин давр бо ҷузъҳои тоҷикиву арабӣ сохта

шудаанд: вазоратхона – дом правительство, министерство; давлатхона,

давлатсаро, «қасри салтанатӣ» – дворец, правительство, муҳандисхона –

мастерская, тиҷоратхона – торговый дом, маризхона – больница,

мусофирхона – гостиница, антиқхона – музей, таълимхона – класс, школа,

табрикнома, муборакнома – поздравительное письмо, хабарнома –

извешение, послание, аҳднома – соглашение, договор, маорифпарвар –

просветитель, тараққипарвар – сторонник прогресса, прогрессивный, ватанхоҳ

– патриот, ислоҳҷӯ – сторонник реформ, реформатор, миллатпараст –

националист [70, 110]:

 Ҳар деҳ як мактаби ибтидоии мукаммал ва як мактаби рӯшдияи (миёнаи)

муназзам ва як маризхона ва як тиётир ва мусофирхона ва як боғи тафаррӯҷ дар

камоли хубӣ дорад [52,63]. Агар бо ҳам муттафиқ шуда, ширкатҳо ташкил дода,

бонкҳо ва тиҷоратхонаҳои умумӣ мисли соири милал доир намоянд, сарвату

тиҷорати мамлакат аз дасти онҳо хориҷ нашуда, ба дасти худашон хоҳад монд ва

илло фало [52, 12].

Аксарияти намунаи тарҷумаҳои боло имрӯз дар забони тоҷикӣ қабул

гардидаанд, масалан коши – кафель, корхона – фабрика, хиёбон – проспект,

ширкат – компания, мағоза – магазин, маризхона – больница, меҳмонхона –

гостиница, дақиқа – минут ва монанди инҳо:

Пирамард сад бор гуфт, ки Хиёбони Абдулвоҳид нагӯед [27, 117]. ... бисёр

роҳбарони вазорату корхонаҳо бо чӣ заҳмат ва ба чӣ забони дағалу ноҳамвор ва

ғаш сухан меронанд [80,141]. Чанде пеш аз як мағозаи шаҳри Душанбе як

халтаи қоғази биринҷ гирифта, назди кассирзан, ки ба тоҷик шабоҳат дошт,

омада ғарази он «ду кило биринҷ» гуфтам [80, 42].

Дар «Установкаи терминологӣ»-и соли 1936 ҳам як гурӯҳи вожаҳои дар

забони адабии он давра серистеъмол ба тариқи тарҷума оварда шудааст. Ба

монанди: совет – шуро, ударник – зарбдор, революция – инқилоб, союз –

иттифоқ, съезд – анҷуман, секретар – котиб, документ – ҳуҷҷат, проект –

лоиҳа, следствие – тафтиш, наблюдение – назорат, знак – нишон, признак –
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нишона, автор – муаллиф, эпос – достон, день отдыха – рӯзи истироҳат,

редактор – муҳаррир, состав – ҳайат, аптека – дорухона, активный – фаъол,

договор – шартнома, анализ – таҳлил, процент – фоиз, делегат – вакил,

предстовитель – намоянда, начальник – сардор, заведующий, управляющий –

мудир, композитор – бастакор, трудящийся – меҳнаткаш, наука – илм, фан,

знание – дониш, наем, аренда – иҷора, участок – қитъа, пауза – таваққуф,

пожар – сӯхтор ва чандеи дигар [111, 2].

Намунаи калимаҳои русиву аврупоии ба забони тоҷикӣ тарҷумашуда

гувоҳи он мебошанд, ки дар ибтидои асри ХХ ба қадри имкон истилоҳҳои нави

иқтибосӣ дар шакли тарҷума низ қабул мешуданд. Танҳо баъди солҳои 30-ум

раванди тарҷумашавии калимаҳои русиву аврупоӣ як андоза заиф гардид. Тавре

дар «Қарор»-и соли 1939 гуфта мешавад, «терминҳои русӣ ва интернатсионалӣ

фақат ба шарте, ки дар забони тоҷикӣ мувофиқи мазмуни онҳо айнан эквивалент

дошта бошад, тарҷума кардан мумкин аст» [66, 287]. Ин таъкид барои минбаъ

дар шакли аслӣ истифода намудани калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ омили

дигар гашт.

Хулоса, сиёсати давр, қарорҳо, муоширати пайвастаи мардум бо

миллатҳои русзабон, воридшавии бемайлон, якшавии хат, қабули овозҳои хоси

русӣ, назорат накардан ба тарзи истифода замина гардиданд, ки ҳиссаи калони

иқтибосоти русиву аврупоӣ дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ дар шакли аслӣ

истифода шаванд. Омилҳои таҳлилгардида солҳои ҷудогонаи Ҳокимияти

Шуравиро дар бар гирифтаанд. Дар замони имрӯз забони русӣ барои тоҷикон

танҳо вазифаи муоширати байни халқу миллатҳоро ба уҳда дорад. Аз ин ҷиҳат

вақти он расидааст, ки усулҳои мутобиқгардонии унсурҳои иқтибосии русиву

аврупоиро дар забони адабии муосири тоҷикӣ муқаррар намуда, ин гурӯҳи

калимаҳоро ба мисли калимаҳои дигари иқтибосӣ ба меъёрҳои истеъмолии

забони тоҷикӣ мувофиқ намоем, зеро талаффузи тоҷикии ҳамагуна калимаҳои

хориҷӣ низ аз ҷумлаи талаботи меъёрҳои истеъмолии забони тоҷикӣ ба шумор

мераванд.
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2.4.Кӯшиши мутобиқгардонии калимаҳои русиву аврупоӣ дар

нигоришоти зиёиёни охири асри ХIХ, ибтидои асри ХХ ва солҳои

аввали Ҳокимияти Шуравӣ

Истифодаи калимаҳои русӣ дар забони тоҷикии нимаи асри ХIХ ва

ибтидои асри ХХ на фақат дар китобҳои илмӣ, ё насри бадеӣ вуҷуд дошт,

ҳамчунин дар назм ҳам чунин вожаҳо васеъ ба кор бурда мешуданд. Масалан,

адибони маорифпарвар Аҳмади Дониш, Абдулқодирхоҷа Савдо, Қорӣ

Раҳматулло Возеҳ, Шамсиддин Шоҳин, Тошхоҷа Асирӣ, Муҳаммадсиддиқхоҷа

Ҳайрат ва устод Айнӣ калимаҳои русиву аврупоиро аксар вақт дар талаффузи

халқӣ ва гоҳе дар қолаби сирф русӣ низ истифода намудаанд. Тавре ки

муҳаққиқи забони маорифпарварони тоҷик профессор С. Сабзаев муқаррар

кардааст, аксари калимаҳои русиву аврупоии ин давр ба қолабу талаффузи

тоҷикӣ мутобиқ шудаанд. Муҳаққиқ ба ин ҷумла калимаҳои: Порис (Париж),

Амрико (Америка), ки дар назми Дониш истифода шудаанд; газит (газета),

тилигроф (телеграф), зовут (завод), дуктур (доктор), вокзол (вокзал), истанса

(станция), Маскав (Москва), урус (руский), пӯшида (почта) дар эҷодиёти

Ҳайрат ба назар мерасанд; ситол (стол), пушто (почта), вогун (вагон), посилка

(посылка), поез (поезд), грамофун (граммафон) дар ашъори Асирӣ корбурд

гаштаанд; сирк (цирк), билат (билет), биризин (брезент), музук (музыка), ки

устод С. Айнӣ ба кор бурдааст, мансуб медонад [105, 36-38].

Масалан, истифодаи калимаи кампонӣ дар забони шоири боистеъдод М.

Ҳайрат:

Ин замон аз ҳирсу аз афтода анбони ғам аст,

Рӯз то шаб маслиҳатпирон кампони ғам аст  [105, 37].

С. Сабзаев калимаи кампони (компания)-ро дар ин ду мисра бо маънии

«маърака» шарҳ додааст [105, 37].

Дар мавриди дигар, дар калимаи белат овози и ба е иваз гардида вожаи

второй-и русиро дар қолаби ифтарӯй ба тоҷикӣ табдил додааст, ки дар натиҷа аз
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ин табдилёбӣ махсусияти ҳиҷосозии забони тоҷикӣ риоя шуда, пеш аз ду

ҳамсадо (второй) садоноки и гузошта шудааст:

Нишастем бе ғусса аз ҳеҷ сӯй,

Ба се белат аз хонаи ифтарӯй [105, 37].

Дар осори назмии давраи то Инқилоби Октябр калимаҳои русиву аврупоӣ

як миқдори муайянеро ташкил медоданд. Масалан, истифодаи калимаҳои

министир (министр – вазир), начолник (начальник – сардор, роҳбар),

упрувител (управитель – саркор), истрочник (стражник – посбон, қаровул),

Озия (Азия, Осиё), патлис (подлец – разил, номард), суволиш (сволочь –

нобакор, палид), минонус (миноносец) дар шеърҳои Асирӣ ва вожаҳои первой,

билет, ифтарӯй, зайнит (занято – банд), четверт (четвертый – чорум)  дар

ашъори устод Айнӣ аз мавқеъ пайдо намудани ин гурӯҳи иқтибосот дар навишти

адабии он давра дарак медиҳанд [105, 36-38].

Дар таърихи забони тоҷикӣ аҳаммият ва тарзи истифодаи унсурҳои русӣ аз

асарҳои Аҳмади Дониш «Наводир-ул-вақоеъ» ва «Рисола ва ё худ мухтасар аз

таърихи салтанати амирони манғития» оғоз меёбад. Пеш аз ҳама, дар асарҳои

номбаршуда калимаҳои русӣ дар қиёс аз калимаҳои сирф тоҷикӣ, арабӣ ва

туркиву муғулӣ ҳиссаи ниҳоят хурдеро ташкил медиҳанд. Ҷиҳати дигар,

истифодаи вожаҳои русӣ дар ин асарҳо мувофиқи хулосаҳои устод Н.Маъсумӣ

«на ҳамчун инъикоскунандаи мафҳумҳои нав, ин гуна навовариҳо дар қаламрави

ҳукумати амирӣ набуданд, ба кор бурдааст, балки калимаҳои русӣ дар тасвири

сохти давлатдорӣ (император, губернатор) ва пешравиҳои Русия, махсусан

шаҳрҳои Маскову Петербург истифода шудаанд» [89, 12].

Ҳангоми истифода баъзе аз вожаҳои русӣ аз ҷониби Аҳмади Дониш дар

шакли тарҷума тавассути вожаҳои тоҷикӣ ба назар мерасанд: тезоб – спирт,

кислота; ошхона – ресторан, базмхона – золи бал, тамошохона – театр ва цирк

[89, 13]:

Ва дар базмхонае, ки ӯ бошад, ғайр аз ӯ ва хониши ӯ халқ ба чизи дигар

назар намекарданд [16, 178]. ...расм аст, ки дар он ҷо элчиёнро барои изҳори
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ҷоҳу дастгоҳи давлати хеш ба маҷолису маҳофили бузург ва тамошохонаҳою

имороти олия ва хазоину дафоин мегардонанд [16, 165].

Калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ низ чун ҳамагуна калимаҳои дигари

иқтибосӣ дар аввал ба забони умумихалқии мардум ворид мешаванд. Ин аст, ки

вожаи иқтибосӣ мумкин аст, дар талаффузи маҳалҳои гуногун аз рӯйи истифода

аз ҳам фарқ намояд. Нависанда ё шоир ҳамин гуна мутобиқшавии вожаҳои навро

дар миёни мардум мушоҳида карда, намунаи онҳоро ҷамъоварӣ мекунад ва

истифода мебарад. Тавассути асари адиб калимаи нав метавонад, дар таркиби

луғавии забони адабӣ, ки шакли асл ё  мутобиқшудаи он ҳанӯз барояшон маълум

нест, роҳ ёбад. Аз ҳамин сабаб аҳаммияти тарзи истифодаи калимаҳои забонҳои

дигар, дар назм ё насри забони иқтибоскунанда ниҳоят назаррас мебошад. Яке аз

намунаҳои беҳтарин асари бадеӣ, ки меъёри савтии забони тоҷикӣ дар вожаҳои

иқтибосии русии он риоя шудааст «Туҳафи аҳли Бухоро»-и шоир ва

маорифпарвари ибтидои асри ХХ Мирзо Сироҷи Ҳаким ба ҳисоб меравад [52].

Дар ин асар ҳангоми истифодаи иқтибосоти русиву аврупоӣ меъёрҳои

савтӣ, сарфӣ ва маъноии забони тоҷикӣ ба пуррагӣ риоя шудааст. Мирзо Сироҷ

калимаи иқтибосиро аввал бо талаффузи маҳаллӣ дода, сипас дар қавсайн аслӣ

вожаро ишора мекунад: Афстрие (Австрия), кантур (контора), қирол (король),

мӯбел (мебель), Урол (Арал), ҷилитка (жилет):

Манҷаристон собиқ қироле (король) аз худ дошта, ҳолия бинобар

набудани насле аз авлоди қиролҳои қабл аз Афстрие (Австрия) илҳоқ шуда [52,

54]. Қариб чиҳил милюн франк махориҷи имороти он шуда, даҳ милюн фақат

қимати мебел (мебель) ва соири асбоби он мешавад [52, 68]. Оби рӯдхонаи

Ҷайҳун тамом дар Хева ба масраф расида, фозилоби он ба кӯли Урол (Арал)

мерезад [52, 162-163]. Имороти кантурони (контора) амонаткор ва ҳамлу

нақлкунанда ва тиҷоратҳои ширкатҳои Русия ва ароманиҳои тоҷирнишин ағлаб

дар ҳамин хиёбон аст [52, 96]. Баъд палтӯ ва камзӯлро ҳам аз баданам бароварда

фақат як ҷилитка (жилет) ва саршалвор бо банда монд [52, 180].

Баъзе аз калимаҳои русиву аврупоӣ аз тарафи ин адиб дар шакли тарҷума

низ дода шудаанд, яъне нависанда бо ин роҳ маънии калимаҳоро ба хонанда
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шарҳ додааст. Дар «Туҳафи аҳли Бухоро» мутобиқати ҳиҷоии калимаҳои русиву

аврупоиро мушоҳида кардан мумкин аст, ки онҳо дар мутобиқ шудани вожаҳои

дигари ҳанӯз ба савтиёти забони тоҷикӣ тобеъ нагашта намуна шуда метавонанд.

Масалан, гузоштани садоноки и пеш аз ду ҳамсадо дар калимаҳои: ишвитсар

(швейцар), истонса (станция), ишкоб (шкаф), искала (скала), искалот (склад),

устул (стул):

Ишвитсар (швейцар), яъне дарбон омада, бандаро ба утоқи дафтар бурда,

як дафтаре ҷулӯи банда гузошт, ки исми худро бо хатти худ бинвисам [52, 61].

Дар ҳар як нумра ду дона ишкоб (шкаф), як соати деворӣ, як соати рӯйи мизӣ, як

дастгоҳи дасту рӯшӯӣ, дувоздаҳ адад ҷароғи барқ бо қандилу дигар мебил ва

асбоби лозима ҳозир ва омода буд [52, 69]. Дигар қасабачаҳои обод ҳам дар

ағлаби истонсаҳо зиёд аст [52, 26]. Анборҳо ва искалотҳои бисёре ҳар як ба

бузургии як қалъае дар он ҷо сохтаанд [52, 85]. Ҷулӯи мо дар як устул нишаста,

моро ҳам ба нишастан изн доданд [52, 45].

 Иловашавии садоноки а, и ва у дар як гурӯҳи вожаҳои бо ду ҳамсадо

оғозёфта: Бартониё, Биртониё (Британия), даворис (дворец), пиринс (принц),

пуругром (программа), тирамвой (трамвай), Ишвитсориё (Швецария):

Ҳамагӣ як ҳафта дар Порис монда, баъдро равонаи Ландан пойтахти

давлати англис, яъне Бартониё (Британия) гардидам [52, 77]. Ва як давориси

(дворец) салтанати бисёр бошукӯҳе ҳам дар он наздики дида шуд, ки бисёр

имороти аълои хубу қашангу марғубе дошт [52, 90]. Рӯзи охирин ҳаракат бо

пиринс ва руфақо худоҳофизӣ намуда, равонаи Олмотӣ гардидам [52, 60].

Пурогроми тамоми дарсҳо такмил ва осон буд [52, 84].

Шояд баъзе аз ин намунаҳои талаффузи тоҷикии калимаҳои русӣ аз

талаффузи маҳаллии онҳо гирифта шуда бошанд, шояд бархеи дигарашонро

завқи табии худи нависанда пешгӯйӣ карда бошад, дар ҳар сурат ин тарзи

истифодаи нависанда мифтоҳотест дар кушодани дастгоҳи мутобиқгардонии

забони тоҷикӣ барои ҳамагуна калимаҳои иқтибосӣ.

Миқдори калимаҳои русӣ дар асари номбурда зиёданд, масалан аз саҳифаи

9 то 111-и он дар дастаҷамъӣ 148 калимаи русиву аврупоии ба талаффузи тоҷикӣ
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мутобиқшуда ба мушоҳида расиданд. Албатта, дар миёни ин шумур чанде аз

калимаҳо бо баъзе тағйироти савтӣ, масалан бо ивазшавии садонокҳояшон дар

чанд гуна истифода шудаанд. Ба мисли, Ишвисариё, Шивисариё, Швисара;

пуругром, пирогром; телефун, тилифун ва монанди инҳо, вале муҳим он аст,

ки ҳамаи ин вожаҳо гунаҳои мутобиқгардидаи калимаҳои асл мебошанд.

Ғайр аз мутобиқшавӣ ба системаи савтии тоҷикӣ ба мисли ивази садонок,

ҳамсадо, ҳиҷо риояи қоидаҳои морфологии забони тоҷикӣ низ дар калимаҳои

иқтибосии русиву аврупоии ин асар ба назар мерасад.

Манбаи дигаре, ки дар он калимаҳои русиву аврупоӣ дар шаклҳои

мутобиқгардида истифода шудаанд, «Таърихи салотини Манғития»-и Мирзо

Азими Сомӣ аст, ки соли 1904 аз чоп баромадааст. Дар забони ин асар

калимаҳои русиву аврупоии бонк, билет (хатти билет) ба маънои «шиноснома»,

зокун – закон, имперотор – император, козак – казак, милйун – миллион,

мужук – мужик, истонса – станция, тилигроф – телеграф, тиётр – театр ва

дигарҳо корбаст гардидаанд [134, 93].

Дар баробари осори назмиву насрӣ як миқдори муайяни калимаҳои

мутобиқшудаи русиву аврупоӣ дар дохили мукотибаҳои устод Садриддин Айнӣ

ва Абулқосим Лоҳутӣ ба мушоҳида расиданд. «Номаҳо»-и нависандагон барои

омӯхтани шарҳи ҳол ва ақидаҳои иҷтимоию ҷаҳонбинии онҳо, назари эшон ба

ҳодисоти ҷамъиятӣ манбаи боэътимодеанд» [25, 3].

Устод Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ номаҳои зиёде доранд, ки ба

мавзуъҳои ҷудогона рабт доранд. Агар ин номаҳоро танҳо аз назари услуби

навишти адабӣ таҳлил намоем, дар аксарияти мавридҳо ҳангоми истифодаи

унсурҳои бегона риояи меъёрҳои савтии забони тоҷикӣ эҳсос карда мешавад.

Иқтибосоти русиву аврупоӣ дар дохили мукотибаҳои ин ду шахсияти таърихӣ

ҳамчун ҷузъи таркиби луғавӣ, ҳодисаи ҷамъиятӣ, инъикоскунандаи мафҳумҳои

нав ҳам дар гунаи хоси тоҷикӣ, гоҳи дигар дар қолаби аслӣ, дар мавридҳои

ҷудогона бо усули тарҷума бо истифодаи калимаҳои фонди асосии луғавии

забони тоҷикӣ ба мушоҳида мерасанд. Чунончи, унсурҳои русиву аврупоии

талаффузи тоҷикидоштаи дохили номаҳои шоири боистеъдоди ин давра
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Абулқосим Лоҳутиро ба тариқи зайл ҷудо намудан мумикн аст: а) Калимаҳои

ифодагари номи минтақа: Қрим (Крым), Қафқоз (Кавказ), Ленингрод

(Лининград), Маскав (Москва), Франсия (Франция); б) Калимаҳои ифодагари

мафҳумҳои нав: диплум (диплом), конол (канал), пласкорт (карта), купия

(копия), пӯчта, пуста (почта), сонотур (санатория), телегром (телеграмма),

телегроф (телеграф), телфун (телефон); в) вожаҳои ифодагари бахшҳои

ҷамъиятӣ-сиёсӣ: коллектиф (коллектив), камсомул (комсомол), налуғ (налог),

пролитариёт (пролетариат), райкум (райком), сиезд (съезд), сусиёлизм,

сотсиолизм (социализм), фошизм (фашизм); г) фарҳангӣ: жонр (жанр), журнол

(журнал), консерт (концерт), компузитур (композитор), қулуб (клуб), музика

(музыка), пйеса (пьеса), сенария (сценария); ғ) ҳарбӣ-техникӣ: бомб (бомба),

комисариёт (комиссариат), самолют (самолёт), тонк (танк), шуфир (шофёр) ва

монанди инҳо:

Журнолҳо, албатта, мерасанд [25, 53]. Як ҳафта аст, ки дар Ленингрод

ҳастам ва ду рӯзи дигар ба Маскав меравам [25, 6]. Пеш аз гирифтани

телегроматон рафиқ Ардашер бо телфун ба ман хабари хуш дод, ки Шумо дар

Маскав будед ва корҳоятон бо муваффақият анҷом гирифтанд [25, 76]. Ман

айнан купияи хатти р. Миршакаруфро навиштам [25, 37]. Дар ҳол мунтазири

хатти Шумо ҳастам, ки дар санатурӣ бихонам [25, 5]. Аммо барои ёфтани

пласкорт шабро дар вогзол хоб кунанд, чӣ? [25, 29].

Дар баробари номаҳо дар осори назмии устод Абулқосим Лоҳоҳутӣ низ

калимаҳои русиву аврупоӣ фаровонанд, ки онҳоро муҳаққиқи забони осори

устод Абулқосим Лоҳутӣ Каримов Назрулло дар таҳқиқоти ҷудогона баррасӣ

намудааст [74, 63-68].

 Дар номаҳои устод Садриддин Айнӣ калимаҳои иқтибосии русиву

аврупоӣ фаровонанд. Чунин калимаҳо аксари мавридҳо бо гунаи хоси тоҷикӣ ба

кор бурда шудаанд, масала нивазшавии садоноки: а ба о дар мавқеъҳои гуногуни

калима ба тарзи: мой (май), морт (март), теотр (театр), нолук (налог), квортол

(квартал), канол (канал), мотореол (материал), телегроф (телеграф), тирож

(тираж), феврол (феврал), феодол (феодал):
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 Аз 7 мой тавонистам, қалам ба даст гирам [26, 38]. Ман «шояд барои ба

даст даровардани билет ёрмандӣ расонад» гӯён ба директори теотр муроҷиат

кардам [26, 82]. Ман дар сари кори канол бо бисёр колхозчиён мусобиҳа кардам

[26, 109]. Телегрофи содаро ҳам метавонад нависад [26, 59]. Албатта, ӯ хафа

шуд, лекин чора набуд, зеро тирожи ин китобро чунон кам кардаанд... [26,  62].

Гоҳи дигар садоноки о ба у ё ӯ табдил ёфтааст: гурсвет (горсвет),

директур (директор), дуговур (договор), духтур (доктор), колхуз (колхоз),

кумитет (комиет), куфия (копия), нолук (налог), нуябр (ноябр), нумур (номер),

уктабр, ӯктабр (октябр):

Бо кумитети юбилеии навоии Ӯзбекистон ду дуговор бастаам, ки вақти

тамом кардани кор дар ӯктабр ва ноябр аст [26, 62]. Куфияи он телегроф бояд

дар дасти Турсунзода бошад [26, 94]. Хона ҳамон бошад ҳам, дар номи кӯча ва

нумури ҳавлӣ дигаргунӣ рӯй дод [26, 98]. Директур гуфт: «Барои

тамошобинони умумӣ ягон ҷойи фурӯш ҳам нест, аммо ман метавонам, ки аз

луҷаи советии шаҳр ба Шумо ду ҷойи маҷҷонӣ бепул диҳам [26, 82]. Бо ҳамаи ин

бойҳо гуё аз нолук озод буданд [26, 50]. Ман ҳарчанд фикр кардам фиристодаи

ин пулро наёфтам, чун пӯчта рафта пурсидам, гуфтанд, аз Лоҳутӣ аст [26, 85].

Бахши дигари чунин калимаҳоро устод Айнӣ бо баинобат гирифтани

овозҳои хоси русӣ, аз ҷумла ц мувофиқ ба мавқеи ҳиҷо агар дар аввал, ё баъд аз

ҳамсадо ояд ба тариқӣ с: сека (цека), консерт (концерт), редаксия (редакция);

ҳангоми дар байни ду садонок омадан, бо таркиби овозии тс ба кор бурдаанд:

гостинитса (гостиница), провокатсия (провокатция):

Азбаски ӯ аз Ҳукумат харҷи сафар ва рӯзина мегирад ва ҳам ба харҷ дар

гостинитса менишинад, ман бо вуҷуди қувватам кам будан, кӯшиш мекунам, ки

зиёдтар кор кунам, то ин ки ба ҳукумат бори зиёд нашавад [26, 98]. Зимистон

дастаи консерти Ӯзбекистон ба Самарқанд омад, ки сардори онҳо Ҳалимахони

машҳур буд [26, 82]. Маълум мешавад, ки коркунони редаксия ин хушпазироии

шуморо написандидаанд ва ба ҷойи «Ятим»-у «Одина» калимаи «Фақерак»-ро

гузоштаанд [26, 106]. Танҳо умеди ман дар Маскав, дар марказ, дар сека ВКП [б]

монда аст [26, 36].
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Мавриди тазаккур аст, ки дар номаҳои устод Садриддин Айнӣ дар қиёси

асарҳои «Таърихи инқилоби Бухоро» ва«Дохунда» калимаҳои иқтибосии русиву

аврупоӣ дар шакли мутобиқшуда бештар корбаст гардидаанд. Тавре маводҳои

ҷамъоваришуда аз асарҳои «Таърихи инқилоби Бухоро» (75 адад) ва «Дохунда»

(96 номгӯй) гувоҳӣ медиҳанд, калимаҳои русии аз ҷиҳати савтӣ тоҷикишуда

ҳиссаи нисбатан камтареро ташкил медиҳанд. Чунончи, дар китоби «Таърихи

инқилоби Бухоро» 13 калима ва дар асари «Дохунда» 25 миқдор ба мушоҳида

расиданд: Амриқо (Америка), англис ё инглис (англичанин), Болқон (Балкан),

бирилиён (бриллиант), вексил (вексель), двореc (дворец), кантӯр (контора),

каросин (керосин), Қазон (Казан), пулемут (пулемёт), пиваной (пивной),

саллот (солдат), тавориш (товарищ), тотор (татарин), Фаронса (Франция),

фӯрма (форма):

Ҳол он ки як қисми ин тиллоҳо ба сияҳчашмони ялта, як қисмаш ба

тиҷорати вақф сарф карда шуда, боқимонда дар кассаи бонкҳо мехобиданд [6,

76]. Дар вагзоли Бухоро қиморхонае буд [6, 125]. Ҳатто агар ягон фуқарои рус

бо вексили сохтае аз раъияи Бухоро ҳақталаб кунад, ҳукумати Бухоро рад

накарда ба иҷрои талаби вай маҷбур буд [6, 125]. ... бинобар ин, Қосим

тӯқсаборо дертар ҷавоб додем, меҳрубоно панҷ давлат аз ғайри давлати ислом,

масалан давлати Ҷерман, Итолия, Амрико, Фаранса панҷ нафари инҳо

иттифоқ намуда тухми большевикро нобуд карданд [5, 365].

Профессор В. Асрорӣ дар хусуси истифодаи калимаҳои иқтибосии русиву

аврупоӣ дар асарҳои устод Айнӣ таваққуф карда ба хулосае меояд, ки

муҳаррирони нашриёт ҳангоми чопи асарҳо бо тақозои замон бисёре аз ин қабил

калимаҳоро на дар шакли тағйирдодаи адиб, балки дар шакли аслӣ медоданд

[130, 44-46]. Ин аст, ки дар «Таърихи инқилоби Бухоро»-и устод Айнӣ бо

талаффузи сирф русӣ 62 калима ва дар романи «Дохунда» бошад, чунин

калимаҳо 71 номгӯйро ташкил медиҳанд: адрес, генерал завод, курс, консул,

кино, пассаж, почта, район, ревком, совхоз, трактор, театр, фабрика, цирк,

ячейка:
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 Дар тӯй цирк ва кино барпо намуда аз Русия ва Туркистон духтару

писарони рус ва мусулмонро оваронда кайфи амирро чоқ кард [6, 116]. Табиӣ,

мардум мисли грамафон ин суханонро ба генерал мегуфтанд [6, 66]. Командир

сухан гирифт [5, 296] Мо ҳам барои ояндаи худ ҳамин тариқ фикр карда план

кашида кор карданамон даркор аст [5, 303]. – Дар миёнаи хона даҳ нафар

намояндагони аскарони сурх ящикҳои аз тир холишударо дар зери худ ниҳода

нишастаанд[5, 295].

Ҳамин гуна дар осори назмиву насрии зиёиёни охири асри ХÉХ ва ибтидои

асри ХХ ҳиссаи калони иқтибосоти русиву аврупоӣ аз қолаби аслии худ хеле дур

рафта, ба маъёрҳои савтии забони тоҷикӣ мутобиқ кунонида шудаанд. Агар

бахше аз чунин калимаҳоро ин зиёиён бо ба инобат гирифтани талаффузи

мардумӣ истифода намуда бошанд, қисми дигари ин гурӯҳи калимаҳо аз ҷониби

худи ин равашанфикрон ба хотири ҳазмшавии унсурҳои бегона ба талаффузи

тоҷикӣ наздик карда шудаанд. Мутаассифона, равияи пешгирифтаи ин

мунавварфикрон барои мутобиқгардонии унсурҳои нави русиву аврупоӣ дар

солҳои Ҳокимияти Шуравӣ идома наёфт. Дар замони имрӯз идома додани ин

равия ба манфиати забони тоҷикӣ хоҳад буд.

2.5.Унсурҳои савтии мутобиқшавии калимаҳои русиву аврупоӣ

Дар заминаи ҷойивазкунии овозҳо, масалан ҳамсадо ё садонок,

монандшавии ин ё он овоз ба овози дигар, талаффузи як минтақа шаклҳои

гуногуни як калима ба вуҷуд меояд. Ин гуна ҳолатро дар илми забоншиносӣ

воситаҳои ҳаммаъно, қарина [69, 28], ё гуна [84, 43-45] номида шудаанд. Аз як

паҳлу гунанокӣ бо муродифот наздиканд, зеро ба як маъно далолат мекунанд, аз

тарафи дигар гунаҳо аксар вақт як қолаб дошта бо тафовути андаки овозӣ ба

вуҷуд омада, ҷиҳатҳои услубӣ доранд. Масалан, калимаҳои китф, маҳ, ситодан

хоси навишти китобӣ бошанд, гунаҳои онҳо: кифт, моҳ, истодан бештар

хусусияти умумиистеъмолӣ доранд.



100

Гунаҳои забони тоҷикӣ ду навъанд: а) савтӣ ва б) сарфӣ. Агар гунаҳои

савтӣ дар асоси ҷойивазкунӣ (саҳифа – саҳфа, суфра – сурфа), ивазшавӣ

(ибтидо – иптидо, сабзӣ – савзӣ), монандшавӣ (вақт – вахт)  ва тахфиф (рӯ –

рӯй, бадҷӯ – бадҷӯй) ба вуҷуд оянд. Гунаҳои сарфӣ дар асоси ҷойивазкунии

морфемаҳо: қоматбаланд – баландқомат, дилсиёҳ – сиёҳдил. Гоҳи дигар

ивазшавии яке аз ҷузъҳои калима бо муродифашон: парешонхотир –

парешонхаёл, некҳох – некандеш. Ҳамчунин, тавассути вандҳои ҳаммаъно ба

мушоҳида мерасанд: мардвор – мардона, воҳимагар – воҳимачӣ [84, 45].

Мавриди зикр аст, ки «гунаҳои савтию сарфии калимаҳо гоҳо на фақат аз

бобати оҳангу ҷилоҳои услубӣ, эҳсосот ва монанди инҳо, балки аз ҷиҳати

ифодаи маъноҳои луғавиашон низ аз ҳам фарқ мекунанд». Профессор Ҳ.

Маҷидов ба ин ҷумла калимаҳои ҳавобаланд (калонгир, мутакаббир) ва

баландҳаво (хушҳаво), ки акнун бо ҳам гуна набуда, калимаҳои мустақиланд,

нисбат додаанд [84,45].

Сабабҳои ба вуҷуд омадани гунанокиро дар забони тоҷикӣ шартан ба ду

гурӯҳ: дохилӣ ва хориҷӣ ҷудо намудаанд. Ба зумраи омилҳои хориҷӣ тамосу

робитаи забони тоҷикӣ бо забонҳои дигар (иқтибоси айни як калима аз забонҳои

гуногун, иқтибоси бевосита, муҳиту шароити дузабонӣ) медонанд. Сабабҳои

дохилии гуннанокиро забоншинос М. Бобомуродов дар«кӯшиши тамоюли

сарфаҷӯию сарфакории забон ва истифодаи аломату нишонаҳои фарқкунандаи

фонемаҳо дар ҳолатҳои мавқеи заданокӣ ва пасизаданокии ҳиҷоҳо» нисбат

додаанд [62, 122-123].

Гунанокии калимаҳо дар заминаи иқтибосот аз ҳодисаҳои нодир нест. Дар

забони тоҷикӣ ду тарзи гунанокии калимаҳои иқтибосӣ муайян гардидааст: а)

Гоҳо калимаҳои аслӣ ба дигар забонҳо ворид гардида, бо мурури замон бо

тағйироти гуногуни савтӣ ҳамчун калимаи мустақил бозпас гирифта мешаванд.

Чунончи, ин гуна равандро як гурӯҳи вожаҳои аслан тоҷикӣ, ки ба забони арабӣ

ворид гардида дар шакли гунаҳои нав, ки онҳоро муарработ меноманд, бозпас

гирифта шудаанд: пил муарраби он фил, пирӯз – фирӯз, гӯраб – ҷӯраб, ток –

тоқ, Чоч – Шош ва чандеи дигар [84, 138]. Ба инобат бояд гирифт, ки дар забони
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адабӣ ҳамон гунаҳо нигоҳ дошта мешаванд, ки бештар мавриди корбаст қарор

дошта бошанд. Аз ин ҷиҳат имрӯз аз миёни гунаҳои дар боло зикр гардида

нусхаи арабии онҳо мавриди истифода қарор доранд.

б) Гоҳи дигар иқтибосот дар заминаи ҳазмшавиашон дар нутқи шифоҳӣ

хусусияти гунанокӣ пайдо мекунанд. Гунанокшавии калимаҳои иқтибосӣ дар

забони дигар дар мавридҳое ба мушоҳида мерасанад, ки калимаҳои нав аз рӯйи

махсусияти савтӣ тафовут дошта бошад. Аз ин сабаб гунанокии калимаҳои

иқтибосии туркиву муғулӣ муайян карда нашудаанд, зеро нишонаҳои савтии

(махсусан, аз ҳамнишинии садоноку ҳамсадоҳо) таркиб ёфтани калимаҳои ин

забон ба забони тоҷикӣ наздикӣ доштаонҳо дар забони тоҷикӣ бегонагӣ зоҳир

намекунанд. Баръакси онҳо калимаҳои русиву аврупоӣ, ки нишонаҳои савтии

онҳо бо забони тоҷикӣ умумияте надоранд, аз рӯйи тарзи талаффузи маҳаллӣ

ҳанӯз дар солҳои аввали воридшавиашон ба гунаҳои мухталиф соҳиб шуда

буданд: афтумубил, утумубил, ӯтумӯбил, утӯмӯбил (автомобил); губирнотур,

губернот, губурнат, губурнотур, ғубарнотур (губернатор); октобр, октабр,

октёбр, уктобир, уктубр, (октябр):

... канфаронси якуми алифбои нави тоҷикӣ дар 28 моҳи октобри 1928, дар

Тошканд, дар хонаи маҷлиси (зол)-и Дорулмуаллимини тоҷикон кушода гардид

[70,370]. Масалан, дар рӯзномаи «Овози тоҷик» калимаи «район», «бюро»,

«октабр»-ро «райун», «бюро», «ӯктобр» навишта мешавад, ки инро тоҷикон ин

тавр талаффуз карда наметавонанд, балки навишти ин калимаҳо ба мо аз ӯзбакон

омадааст [70, 576]. Утӯмӯбил ҳам пардаҳояш партофта ва маҳкам буд [52, 220].–

Бо афтумубил зиёд бор мекашонед, кам вақт ва кам заҳмат сарф мекунед [70,

238]. Баъд аз наҳорӣ ва хушбошиҳо кардан, ҷаноби генерол губурнотур ҳамроҳи

дигар меҳмонон аз барои визитба ҷавоили вазоратпаноҳ қушбегӣ даромада,

миқдори понздаҳ дақиқа нишастанд [123, 52]. Дар ҷануби Эрон дар наздикии

баҳри Уммону Арабистон курсии ҳукуматии он, ки губурнотур нишинаст,

Шероз мебошад [52, 197].

Ҷиҳати дигар, калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ дар забони тоҷикӣ

ифодакунандаи мафҳумҳои нави дар ҷомеа пайдошуда ба ҳисоб рафта,
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имконияти бемайлони воридшави миёни мардумро доштанд. Ва мардум тавре ки

онро аз якдигар мешуниданд, талаффуз мекарданд: Амрик, Амрико, Амрика,

Амриқ, Амриқо, Омрика (Америка); англис, инглиз, инглис (англичанин);

Фаронса, Фаранса, Фаронсия, Фарансия (Франция):

Масалан, дар Фаронсия шеваҳои маҳаллӣ қувваи ҳақиқии худашонро

тамоман гум кардаанд [70, 534]. Аҳолии Фаронса дар ҳама кору кирдор гӯи

сибқат аз аҳолии Ӯрӯпо рабуданд [52, 74] Дар Олбониё, бо ин ки ҳукумати

Олбониё ба шумии шайтанатҳои доимии Инглиз, Итолиё ва Югословиё ва ба

мушкилоти сиёсии зиёде дучор шуда, дар як вазъияти беқарор монда аст, боз ҳам

савод ва савияи мадании халқ рӯз то рӯз афзоиш ва шумораи газетаҳо, китобҳо

сол ба сол зиёдатӣ аст [70, 187]. Аз он ҷо дар тамоми Фарангистон ва Ҳинду Чин

ва Омрика мешавад сафар кард [52, 32].

Ҳамчунин, дар гунанокии бархе калимаҳои русиву тавассути он

иқтибосгардида тафовути хатҳо низ замина гардида буд. Маҳз дар осори то

ибтидои асри ХХ ҳиссае аз ин гурӯҳи иқтибосот дар заминаи хатти форсӣ, ки дар

он на ҳамаи садонокҳо ифода карда мешаванд, асароти соҳибони забони

тоҷикиро дар худ таҷассум кардаанд: камсамол, комсамол, камсомул,

кумсумул (комсомол); телефун, тилифун (телефон):

Фавран ботелефон хабар кард, ки як нумра аз табақаи фавқонии савум,

нумраи дувисту бисту якро ҳозир намоянд [52, 61]. Дар тамоми нумра чаҳор

телефуни дастӣ ва як телефуни шифоҳӣ гузоштаанд [52, 68]. Намедонам

коммунистҳо, комсомул ва колхозчиҳои большевик чаро ба муборизаи ҷиддӣ

намедароянд [25, 87]. Ба мо лозим аст, ки дар ин роҳ аз ҳамаи қувваҳои

мавҷудаамон истифода кунем ва махсусан, муаллимони камсамолҳои саводноки

тоҷикро дар ҳар райун, дар ҳар туман ва қишлоқ барои паҳн кардани алифбои

нав водор кунем [70, 458].

Гунаҳои калимаҳои русиву аврупоӣ, асосан савтианд. Дар онҳо тағйирёбии

овозҳо, аз ҷумла саднокҳо аксар вақт дар як ҳиҷо зиёдтар ба мушоҳида мерасанд:

аируплон, аероплон, айруплон, айроплон, аэроплан, аэруплон (аэроплан);

материол, материёл, мотириёл (материал). Дар ин гунаҳо садоноки э ба и дар



103

аввали калима, о ба у, а ба о дар ҳиҷои охир иваз шудаанд. Ҳамчунин, дар

мисолҳо ивазшавии садонок э ба ҳамсадо й ё ба ётбарсар е ба мушоҳида мерасад.

Шояд сабаби ба ҷойи садоноки дуюм овардани ҳамсадо ба инобат гирифтани

қолабҳои калимасози тоҷикӣ, ки дар онҳо ду садоноки пасиҳам омада

наметавонанд, бошанд:

– Надонам, аз аэроплан афтод! [5, 226]. ... аз ҳар ваҷҳ анҷоми тӯп

пулемуту айруплон ҳеҷ камӣ надорад, ки дар байни аҳли насоро аз кадом тараф

душман пайдо шавад тайёр буда, ба ионати илоҳ ҳамеша зафар ҷониби ислом

шуда истодааст [5, 365]. Масалан, хома ба ҷойи қалам, худпар ба ҷойи

аируплон, бол ба ҷойи қанот ва дигарҳо [70, 664]. Масалан, аероплонро ҳама

медонанд [70, 637]. Чунончи, аз музокираҳо маълум шуд, рафиқон бар асоси

маъруза, ки натиҷаи материёлҳои камисия аст, эътироз надоранд [70, 665].

Дар як гурӯҳи гунаҳои иқтибосоии русиву аврупоӣ ихтисори ҳиҷои охир

низ дида мешавад: канфренс, канфаринс, конфаронс, кунфаронс, кунфуронс

(канфиренция); тилигром, телгром, телегром, тилегиром, тилғиром

(телеграмма):

Бинобар он ҷумҳурияти Ӯзбакистон, Озарбойҷон ва ғайра дар ин бора

конфиренсия барпо карда, алифбои лотиниро қабул карданд [70, 125-127].

Илова бар ин, дар ҳамин кунфуронс масъалаи эҳёи ному насаби бобоӣ мавриди

баҳс қарор гирифта буд [79, 390]. Дар ҳар ҳол агар омаданӣ шавед телегром

фиристонед, ки пешвоз кунам ва ба хонаи мо фароед [25, 20]. Сими тилигром

ҳам аз Таҷан то ба Сарахс кашида шудааст [52, 158].

Гоҳе дар гунаҳои калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ дар баробари

ивазшавии садонок тағйирёбии ҳамсадо низ ба мушоҳида мерасанд. Масалан, г

ба ғ, гоҳо ба к: налуғ, нолуғ, нолук (налог); пурғуром, пурӯғиром, пирогроми

(программа):

Беҳад муташаккирам аз масъалаҳои налуғҳои давраи амир, ки навишта

будед, махсусан дар ин ҳоли касал афв кунед, домулло, ки заҳмат додам [25, 20].

Дар ҷавоби ҳамин хат ба ман бинависед, ки дар давраи амири Бухоро чанд хел

нолуғҳо [налог] аз деҳқон мегирифтанд, бо чӣ номе ва чӣ қадар [25, 16]. Ин
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қисми замин хоҳ кишта шавад ва хоҳ кишта нашавад, нолук медод [26, 52].

Пурғуром чист? [50, 33]. Пирогроми тамоми дарсҳо такмил ва осон буд [52, 84].

Мавриди тазаккур аст, ки дар забони адабӣ на ҳамаи гунаҳои як калима

қабул мегарданд. Рафта-рафта дар заминаи умумиистеъмол гардидани яке аз

гунаҳо ва қабул гардидани он дар забони адабӣ гунаҳои дигар аз истеъмол боз

мемонанд. Чунончи, инро дар гунаҳои калимаи Аврупо – Аврупис, Оврупо,

Урупо, Фарангистон (Европа) ва буҷа – будҷа, буджет, бюҷет (бюджет)

мушоҳид намудан мумкин аст:

Ҳолия аксари имороти онро аз рӯйи плон ба тарҳи Ӯрӯп (Аврупо)

сохтаанд [52, 13]. Бинобар ин ба маъное, ки акнун дар Аврупо мавҷуд аст, дар

назди ҳар як мадрасаи машҳур китобхонаҳои умумӣ таъсис ва дар он ҷо

китобҳои даркорӣ ҷамъ оварда буданд [6, 4]. Бародари фарангӣ [50, 18]. Акнун

тасаввур кунед, ки вазорати мо, ки дастнигари буҷаи давлат аст ва имконияти

молиявиаш маҳдуданд, аз куҷо метавонад ин маблағро пайдо кунад? [80, 534].

Азбаски тоҷиконидани аппаратҳои давлатӣ ба пули зиёд ниёз дорад, фраксияи

Шурои комиссарҳои халқӣ бояд хароҷоти баргардонидани коргузорӣ ва

хатгузориро аз ҳисоби буҷетҳои давлатӣ ва маҳаллӣ бароранд [80, 325].

Мутаассифона, бархе аз калимаҳои иқтибосии русиву аврупоии таркиби

луғавии забони тоҷикӣ новобаста аз гунаҳои шинаму тоҷикӣ доштанашон ҳанӯз

дар қолаби аслӣ ба кор бурда мешаванд. Таҳқиқ шудани ин масъала ва ҷудо

намудани гунаҳои ба забони тоҷикӣ мувофиқ шояд дар кори мутобиқгардонии

чунин унсурҳо кӯмак расонанд. Масалан, аз миёни гунаҳои: Ишвитсариё,

Ишвитсориё, Шивитсариё, Шивисора, Швейсария, Швисара (Швейцария);

милён, милйун, милюн (миллион) калимаҳои Ишвитсориё ва милён дар

навишти адабӣ ба соҳибзабонони босалиқа метавон тавсия дод:

Мактаб ва мадрасаи Ишвитсориё дигар давлатҳо надоранд [52, 84]. Вале

як нафар яҳудӣ, Юсуф ном, дар Ландан бо банда рафиқ шуда буд, хеле таъриф аз

Берн, пойтахти Швисара (Швейцария) намуд [52, 80]. Иддаи нуфуси пойтахти

он, ки Порис аст, қариб ба чаҳор милюн мешавад [52, 67]. ... дар Русия



105

Рамиюфҳои оренбургӣ (миллиюнерҳо), дар Туркия Анварпошшо, дар Эрон

Резахон ва дар Қафқоз Фатҳуллоҳ Охундув буданд [70, 132].

Зи милён фузунтар кубометр,

Канонд ӯ абас, ҳеҷ нокарда бок [10, 418].

Хулоса, гунанокии унсурҳои бегона, ки мисли иқтибосшавии онҳо як

раванди табиӣ аст, нишона аз ҳазмшавӣ дар нутқи шифоҳӣ ва забони адабӣ ба

ҳисоб мераванд. Чунин равандро калимаҳои русиву аврупоии таркиби луғавии

забони тоҷикӣ ҳанӯз дар давраҳои аввали иқтибосшавӣ паси сар намудаанд.

Мисолҳои мавриди таҳлил ҳиссае аз чунин калимаҳоро ташкил медиҳанд. Дар

замони имрӯз зарур аст, ки аз миёни гунаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ, ки дар

давраҳои аввал ба вуҷуд омадаанду мувофиқ ба меъёрҳои савтии забони тоҷикӣ

мебошанд, ҷудо карда шуда дар забони адабии тоҷикӣ мавриди корбасти доимӣ

қарор дода шаванд.

2.6. Мутобиқшавии овозҳои садоноки русӣ ба садонокҳои тоҷикӣ

Дар таркиби ҳар як калима миқдори муайяни садоноку ҳамсадо ҳамнишин

гардидаанд, ки ҳар вақт дар ҳамон қолаб ё тартиб ба кор бурда мешаванд. Дар

акси кор агар ҳар як маврид ҳамнишинии овозҳои таркиби калима иваз ё ҳазф

гарданд, маънии калима ё тағйир меёбанд ва ё дар кам ҳолатҳо калимаи нав ба

вуҷуд меоянд. Ҳамин низом дар калимаҳои ҳар як забон риоя мегардад. Аммо

ҳангоми  қабули калимаҳо аз як забон ба забони дигар новобаста аз мавҷудияти

овозҳои ба ҳам наздик қиёфаи овозии онҳо аксар маврид дигар мешаванд. Ин

бесабаб нест, зеро дастгоҳи талаффузии ҳар як забон аз ҳамин гуна дастгоҳи

талаффузии забони дигар фарқ мекунанд. Масалан, иқтибосоти мансуби

забонҳои Аврупоии таркиби луғавии забони тоҷикӣ, ки дар забони русӣ

тағйироти савтӣ гирифта дар ҳамон шакл ба забони тоҷикӣ ворид гардидаанд, бо

махсусияти тоҷикӣ талаффуз ва муроот карда мешаванд, ба монанди аeroplane

(фаронсавӣ), аэроплан (гунаи русӣ) ва айруплон (гунаи тоҷикӣ); banque

(фаронсавӣ), банк (русӣ), бонк (тоҷикӣ); bankier (немисӣ), banquier
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(фаронсавӣ), банкир (русӣ), бонкир (тоҷикӣ); vauxhall  (англисӣ), вокзал

(русӣ), вагзол (тоҷикӣ) ва монанди инҳо [148].

Ҳарчанд гоҳо ба тариқи тақлид ё зарурат унсурҳои бегона дар шакли аслӣ

талаффуз шаванд ҳам дар онҳо як ҳолати сунъӣ намоён мегардад. Албатта,

мавриди пурра бо забони бегона ҳарф задан масъалаи дигар аст. Маҳз

махсусияти миллии дастгоҳи талаффузи ҳар як забон барои мутобиқшавии

вожаҳои бегона мусоидат менамояд.

Дар ин фасли диссертатсия мутобиқшавии садонокҳои русӣ ба садонокҳои

забони тоҷикӣ дар асоси калимаҳои мутобиқшудаи русиву аврупоӣ пешниҳод

мегардад. Мавриди зикр аст, ки мутобиқшавии садонокҳои забони русӣ ба

садонокҳои забони тоҷикӣ нафақат даряк ҳиҷои таркиби калима ба мушоҳида

мерасанд, дар аксари мавридҳо мисолҳое вуҷуд доранд, ки садонокҳои таркиби

чунин вожаҳо пурра иваз, гоҳо ҳазф гардидаанд. Масалан, кантур (контора),

кунгура (конгресс), роёл (рояль), фойтун (фаэтон) ва чандеи дигар. Ҳадаф аз

таҳияи ин фасл ба як низоми муайян қабул ва мутобиқгардонидани маҷмуи

калимаҳои мутобиқнашудаи русиву аврупоӣ ба ҳисоб меравад.

а)Ивазшавии садоноки а-и русӣ ба о-и тоҷикӣ дар ҳиҷоҳои гуногуни

калима. Калимаҳои русиву аврупоие, ки аз як ҳиҷо иборатанду садоноки онҳо а

аст, масалан, бонк (банк), зол (зал), кодр (кадр), корт (карта), жонр (жанр), мой

(май), морт (март), муд (мода), пилон (план), тонк (танк), шкоф (шкаф) ҳатман

бо садоноки о-и тоҷикӣ иваз мешаванд:

Нафъу сарвати мамлакатро ағлаб бонкҳо ва кампонияҳои русу яҳудиён

мебаранд [52, 12]. Саҳн ва золи бисёр олиҷанобе дорад [52,15]. Банда фавран

корти визити худро бароварда додам [52 44]. Барои ба вуҷуд овардани ин мақсад

кодрҳои маданӣ ёфт мешаванд [70, 650]. Боз якуми моҳи мой шуруъ ба нашр

шудан кард [81,  99].  Гӯё дар моҳи морт ба номи ду духтар мактуб навишта

мешавад [81, 193]. Ба ҳамин минвол рӯзномаи «Овози тоҷик» то соати 11 рӯз дар

шкоф меистад [81, 197]. Аммо азбаски дари даромади луҷа ба золи васеи сард

кушода мешуд, даруни золи тамошо бо нафаси одамон гарм шуда буд [26, 83].
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Мумкин аст, а-и ҳиҷои аввали чунин калимаҳо бо о-и тоҷикӣ иваз шуда

бошад: жондорм (жандарма), Лотвиё (Латвия), лотиш (латыш), морксизм

(маркцизм), мотериёл (материал), мошин (машина), нолуг (налог), обуна

(абонемент), овгуст (август), огент (агент), ортел (артель), опоструф

(апостроф), орхиф (архив), офитсер (афицер), Порис (Париж), поспурт

(паспорт), порламон (парламент), ройком (райком), ройун, роюн (район),

ропурт (рапорт), румон (роман), солун (салон), сонтиметр (сантиметр), фобрик

(фабрика), фомил (фамилия), фойтун (фаэтон), фошизм (фашизм), чойник

(чайник):

Полисҳо дар кӯчаҳо мегаштанд [53, 187]. Издиҳом ба фойтуни вай роҳ

кушод [53, 182]. Банда исму фомили худро навиштам [53, 61]. Чандин сад ҳазор

мизу устул ва тахту нимкат дар он солунҳо чида буданд [53, 65]. Мотириёлҳои

ин канфиренсия бо номи «Алифбои нави тоҷикӣ нашр карда шудааст» [70, 251].

Боз як нолуг ҳарҷи қозихона буд [26, 51]. Обунаро аз кӣ ҷамъ менамоем? [81,

84].

Бо синаву сар ҳифз кунемаш, ки зи фошизм,

Озодкуни аҳли ҷаҳон шуд, Ватани мо [24, 12].

Гоҳо дида мешавад, ки а-и ҳиҷои дуюм ё сеюми калима ба о-и тоҷикӣ

баргаштааст: анорхия (анархия), Булғория (Балгария), Гермония (Германия),

гимностика (гимнастика), диномит (динамит), интернотура (интернатура),

Испониё (Испания), Итолиё (Италия), компониё (компания), короновирус

(коронавирус), лаборатур (лаборатория), мехоник (механик), мехоника

(механика), послоник (посланник), сотсиолист (социалист), сухорӣ (сухари),

Финлондиё (Финляндия),финолист (финалист), шампон (шампанский):

Булғория дар собиқ ҷузви мамолики усмонӣ буд [52, 52]. Дар таом

ҳамеша сухорӣ ва франсузкибулка ба кор мебарам [26, 55].... барои маъруза

хондан ба пойтахти Финлондиё бозмегардад [70, 196]. Барои табобати кӯдаки

асабӣ дуруст ва мувофиқ ниҳодани тарбияи баданӣ низ мавқеи муҳимро ишғол

мекунад: гимностика, бозӣ, корҳои дастӣ ва дигар [81, 124].
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Яъне: Амрику Инглису Япон,

Португалу Фаронса, Испонӣ [35, 47].

Табдили а-и якчанд ҳиҷои калимаи русиву аврупоӣ ба о-и тоҷикӣ низ аз

ҳодисаҳои нодир нест: ботрок (батрак), Вотикон (Ватикан), дромотург

(драматург), квортол (квартал), Конодо (Канада), копитолист (капиталист),

копитон (капитан), овонс (аванс), Озарбойҷон (Азербайджан), Олбониё

(Албания), Олтой (Алтай), онорхия (анархия), опорот (аппарат), ористукрот

(аристократ), сонотур (санатория), тотор (татар), тромвой (трамвай):

Агар ягон монеи табиӣ ва ё ягон сабаби дигар рӯй надиҳад, бо опороти

ҳозир бароҳмондашудаи худамон ин васияти устоди бузурги худамонро дар 10

соли оянда ба ҷо хоҳем овард [70, 279]. ...аз болои пули он овонс гирифта будам

[52, 23]. Квортоли Қӯрғонча, нумр 10, Айнӣ [26, 63]. Дар байни ин муддат аз

бозе, ки аввалин дромотурги (фоҷианависи) турк Мирзо Фатҳалӣ Охундув ба

майдон баромадааст... [70, 277]. Бинобар ин, баъзан кӯдакони асабиро аз оила

ҷудо карда ба мактабҳои махсус (мактаб- сонотурӣ) фиристодан лозим мешавад

[81, 127].

Садоноки а-и ҳиҷои охири калимаҳои русиву аврупоӣ низ ҳатман ба о

табдил меёбад, зеро задаи луғавии чунин калимаҳои тоҷикишуда ҳиҷои охир аст

ва он талаффузи дароз ва бошиддатро талаб мекунад: алмос (алмаз), Амрико

(Америка), Астрахон (Астрахан), бағоҷ (багаж), буржуоз (буржуаз), вагзол

(вокзал), вулқон (вулкан), гектор (гектар), генерол (генерал), гитор (гитара),

декобр (декабрь), десонт (десант), дивон (диван), динозовр (динозавр),

диплумот (дипломат), ёнвор (январь), журнол (журнал), канол (канал),

кандидот (кандидат), капитол (капитал), курсонт (курсант), Қафкоз, Кафкоз

(Кафказ), Ленингрод (Ленинград), Литво (Литва), мармилод (мармелад),

минирол (минерал), партизон (партизан), пилон (план), пролетор (пролетар),

самовор (самовар), секритор (секретарь), семинор (семинар), солдот (солдат),

телегироф, телегроф (телеграф), телегром (телеграмма), тиотр  (театр), тирож
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(тираж), туромвой (трамвай), Уфо (Уфа), феврол (февраль), феодол (феодал),

Эревон (Эреван):

 Муносибати дипломотҳои Эрон ба аҷнабиён бисёртар бо лотинӣ мешавад

[70, 515]. Сурфа карда монед, набошад ба самовор об меандозам [53, 3].

Солдоте, ки ҳамроҳи мо буд, ба мушорунилайҳ матлабро фаҳмонид [52, 44].

Мамлакатҳое, ки капитоли савдои араб истило кард, забони арабӣ (қисман

забони форсӣ) забони умумии арабӣ шинохта шуд [70, 535]. Яке аз шаҳрҳои

қадими Қафқозия маҳсуб аст [52, 30]. Ман дар сари кори канол бо бисёр

колхозчииён мусобиҳа кардам [52, 109]. Дар пеши вай як қадаҳ шампон истода

буд [12, 138]. Ҳатто ана ҳамин дивончаи ман нишаста ҳам заҳролуд аст [12, 263].

«Рафиқон! Ман ба шумоён корҳое, ки кумитаи роюни маҳаллаи Шарқ аз якуми

июл то якуми ёнвор кардааст, ҳисобот медиҳам»[81, 118].

Аз ин ҷӯйҳо дашт хуррам бишуд,

Ҳазорон зи гектор корам бишуд [10, 423].

б) Ивазшавии а-и русӣ ба у ва ӯ-и тоҷикӣ ҳам гоҳ-гоҳе ба назар мерасад:

булғор (болгар), кунтур, кӯнтур (контора), парлумон (парламент), пристуф

(пристав), Урол (Арал):

Як рӯз бандаро пристуф (пристав), яъне ҳокими онҷо хоста пеши худ

бурда аз банда суол намуд... [52, 165]. Полис ва ҷондарми булғорӣ рӯйи вагзол

гардиш мекарданд [52, 52]. Хева ба масраф расида, фозилоби он ба кӯли Урол

(Арал) мерезад [52, 163]. ... мушорунилайҳ дар ҳашт сол қабл ба тавассути

агенти кӯнтури «Қафқоз Меркурий» як ҳазор идл панбаи Сабзавор савдо намуда

буд [52, 244].

в) Дар бисёр мавридҳо баръакс о-и калимаҳои русиву аврупоӣ ба а-и

тоҷикӣ табдил ёфтааст: адиёл (одеяло), афитсер (офицер), барҷом (боржом),

вагзол (вокзал), грамафон (граммофон), дакалот (доклад), калисо (колесо),

кантур (контора), камандир (командир), камсамол (комсомол), кантур

(контора), карасин (керосин), каридор (коридор), матор (мотор), памидор

(помидор), патнӯс (поднос), пива (пиво), саллот (солдат), фантан (фонтан):
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Табиӣ, мардум мисли грамафон ин суханонро ба генерал мегуфтанд [6,

66]. Вагзоли Тошканд яке аз вагзолҳои бузурги маъмури Туркистон аст [52,

15]. Иморот ба боғот ва манораҳои калисои шаҳр дар камоли қашангӣ намудор

буд [52, 60].Сониян, аз худи лашкарбошӣ пӯшида нест, ки саллотҳои ӯрус дар

ҳамворӣ ҷанг карда ғолиб меоянд [53, 237]. Якеро ба камандири параход дод ва

якеро ба раиси қӯшун ва тамужнаи Краснаводискӣ расонида баргардад [52, 248].

г) Садоноки о-и калимаҳои русиву аврупоӣ дар ҳиҷоҳои мухталифи дигар

ба у тоҷикӣ низ табдил шуда метавонанд: бумба (бомба), кумита (комитет),

кумисар, кумисор (комиссар), кумисариат, кумисариёт (комиссариат),

кунгура (конгресс), купиротиф (кооператив), кумунист (коммунист), куфия

(копия), лурд (лорд), мубилизатсия (мобилизация), мудерн (модерн), нул

(ноль), нумра (номер), нурма (норма), нуёбр, нуябр (ноябрь), пуригиром

(программа), пушта (почта), пудрат (подряд), пулитик (политика), пуруфессур

(профессор), рул (роль), румон (роман), румонтик (романтик), Русия (Россия),

сусиёлизм (социализм), уктабр (октябрь), Урунбург (Оренбург), флут (флот),

фунитика (фонетика), ҳутел (отель):

Бояд арзу доди тарафайнро ин ҳар ду кумисор бипурсанд [52, 170].

Қунсул ҳам аз банда бисёр изҳори ризоият мекард [52, 238]. Ҷавонон соли 1918

дар Тошканд кори кумитаи марказии худро ба тартиб андохта, дар Самарқанд

низ шуъбае кушоданд [6, 224]. Ба навбате, ки ҳамроҳи сафорат ба пойтахти

имперотурӣ расида будам, аз барои оби Бухоро ба губирнот муноқиша намудам

[101, 380]. Ҳутели мазкур бисёр ороста буд [52, 25]. Нумраҳои олӣ, манзараҳои

хуб дошт [53,  35]. ... дар ҳамон вақт куфияи он телегрофро ҳам ба рафиқ Деҳотӣ

ва ҳам ба рафиқ Турсунзода фиристода будам [26, 94].

Бидоданд бар пешаи худ барор,

Бишуд нурмаи куҳна беэътибор [10, 376].

Ивази садоноки о-и русии чунин калимаҳо ба у-и тоҷикӣ дар ҳиҷои дуюми

онҳо низ ба назар мерасад: диплумот (дипломат), килугром (килограмм),
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лимунот (лимонад), обуна (абонемент), пирулетор (пролетар), ристурон

(ресторан):

 Мардумони диплумот дар теъдоди вузаро ва умаро ва вуқалои он миллат

хеле ҳастанд [52, 78]. Шомро дар солуни бузурги ҳӯтел, ки ристурон меноманд,

майл намуда, ба тамошои тиётир рафтам [52, 82]. ... ба Қарақалпоқ 665

килугром дода шуд [70, 286]. Ба ин сабаб аз Шумо хоҳиш дорам ба котибаи худ

бифармоед, рӯзномаи «Тоҷикистони сурх» ва «Коммунисти Тоҷикистон»,

маҷаллаи «Шарқи сурх»-ро барои ман яксола обуна шавад [25, 82]. Масалан,

бояд пирулетор талаффуз кунем на пролетар талаффузи русии ин истилоҳро

(агар ин талаффуз бо асли истилоҳ фарқ дорад) айнан гирифта кор фармудан низ

дар кор не [70, 646]. Дар ин ҷо лимунот ва оби маъдан, бастании полуда ба

фурӯш мерасид [52, 82].

 Калимаҳои зиёди русиву аврупоие низ ба назар мерасанд, ки дар якчанд

ҳиҷоҳои онҳо о ба у-и тоҷикӣ табдил ёфтааст: духтур (доктор), кумсумул

(комсомол), Лундун (Лондон), нумура (номер), опуструф (апостроф), пуругром

(программа), пуруфисур (профессор), фунулугия (фонология), фургун

(фургон), фурмула (формула):

Пирамард, пас аз он ки обро ба майдони нумури 2 сар дод, ба меҳмони худ

гуфт [5, 408]. Духтури қишлоқро оварданд ва захмҳои Ғуломро шуста, дору

молида бастанд [53, 314]. Пуругром чист? [50, 33]. Модоме ки ин ду овоз барои

тоҷикон бегона нест ва ба фунулугияи забони мо дохил шудааст, албатта, ба

зӯрӣ партофтан дуруст намебошад [70, 234]. Аҷабо, пруфиссур Семюнуф аз

куҷо медониста бошанд, ки ин ду овоз дар лаҳҷаи тоҷикони Осиёи Миёна нест

[70, 253]. Чунончи, коператифро аз русӣ тарҷума карданӣ шаванд «купиротиф»

ва комсомолро «кумсумул» менависанд [70, 508].

Дар ҳиҷои охир о-и калимаҳои русиву аврупоӣ ҳатман ба у-и тоҷикӣ

табдил меёбад: агронум (агроном), вогун (вагон), губирнотур (губернатор),

диплум (диплом), директур (директор), закун, зокун (закон), зовуд (завод),

императур, импиротур (император), инспектур (инспектор), камсумул

(комсомол), калӯш (галоши), камзӯл (камзол), кандуктур (кондуктор), кантур
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(контора), колхуз (колхоз), контрул (контроль), лиму (лимон), Лондун

(Лондон), матур (мотор), метуд (метод), микруб (микроб), нолук (налог), нолун

(ноль), поспурт (паспорт), палту (пальто), педогуг (педагог), райкум (райком),

райун (район), ропурт (рапорт), санатур (санатория), совхуз (совхоз), солун

(салон), телефун (телефон), тирактур (трактор), тормуз (тормоз), фактур

(фактор), фойтун (фаэтон), фургун (фургон):

Мотурҳои буғӣ, мотурҳои, ҳарорат, мотурҳои иликтрик, корҳои

техникагии фабрик ва зовудҳо, корҳои маъдан ва кӯҳҳо, илми миллиоратсия,

илми сохтани роҳи хушк ва об, илми дар ҳаво паридан, телефун, телеграфи

бесим ва дигарҳо, ки ҳар кадоми инҳо ҳам аз даҳ то 15 балки зиёд шуъбаҳо

доранд [70, 135]. Ва ман худ боре дар пойтахти импиротурирус будам, дар

Фетербурх[16, 137]. Ропурти моро ба андарун доданд [52, 32]. Бе диплум ба

дорулфунун қабул намешаванд [52, 66]. – Ҳаким гӯё ки баробари Шавкат тормуз

медода бошад, по ба пеш ва тахтапушт ба қафо тира кард [31, 67]. Губирнотур,

яъне ҳукумати кулли Фарғона дар он ҷост [52, 13]. Дастхати шуморо аз манзил,

ки дорам барои ман ба санатурӣ хоҳанд фиристод [25, 5]. Замдиректури собиқи

газетаи Самарқанд ба гуноҳҳои ақсулинқилобии худ кайҳо ба подвал рафтаанд

[26, 38-39].

ғ) Табдили о-и русӣ ба ӯ-и тоҷикӣ низ зиёд ба назар мерасад: дӯктӯр

(доктор), калӯш (галоши), калхӯз (колхоз), камзӯл (камзол), кантӯр (контора),

кӯмпания (компания), кӯнка (коньки), кӯнсул (консуль), лӯдка, лӯдко (лодка),

пӯлитик (политика), пӯчта (почта), патнӯс (поднос), ӯктабр (октябрь),

Ӯрунбурғ (Оренбург), фӯрма (форма), ҳӯтел (отель), шӯса, шуса (шоссе):

Мошини пӯчта ҳам ҳозир буд [52, 92]. Гоҳо бидуни ҳеҷ истиҳола ҳалқа ба

дар назада, калӯшро дар пойгаҳ накашида, ба хонаи ҳамсоя зада медароем [80,

211]. Пилла ҳам тар буд, қабл аз ду моҳ ба кантӯр таҳвил додан имкон надошт

[52,  23].  Ман ҳеҷ гоҳ ба калхӯз намеравам [32, 77]. Баъзе кӯча ва хиёбонҳои

шӯсакардаи васеъ ҳам дорад [52, 133]. Як шаб дар Ботум дар ҳӯтели Парпилос,

ки яке аз ҳӯтелҳои бисёр хуби онҷост, монда фардои он тазкира (поспурти)

худро ба кӯнсули усмонӣ ва раиси тазкираи рус имзо намуда, бо параходи
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Пакиэйн кӯмпонияи фаронсавӣ равонаи Исломбул гардидам [52, 32]. Дар чаҳор

гӯшаи он чаҳор лӯж (ложа) буд, ки аъёну ашхоси муътабар менишастанд [52,

83]. Аз Бандари Ҷуз бо лӯдкаи афғонони қаротеппагӣ ба Қаротеппа омадем [52,

210].

д) Гоҳ-гоҳе у-и вожаҳои русиву аврупоӣ ба ӯ-и тоҷикӣ иваз шудааст:

буржӯ (буржуй), бӯлка (булка), мӯза (музей), сӯтка (сутки), Уфо (Уфа):

Фардои он ба тамошои маризхонаҳо ва мӯзахона рафтам [52, 65]. Дар даст

як калла нони бӯлка дошт [32, 10]. Банда дар он ҷо белати вагонро ҷиҳати як

сӯтка таваққуф қайди дафтар намуда, як шабонарӯз ҷиҳати тамошо кардани

шаҳри мазкур бимондам [52,  54].

Чаро пули мо пеши буржӯ равад,

Зари мо аз ин сӯ ба он сӯ равад [24, 266].

 е) Фонемаи э-и калимаҳои русиву аврупоӣ дар ҳиҷоҳои гуногун ба

садоноки а-и тоҷикӣ табдил ёфтаанд: Аврупо (Европа), белат (билет), каросин

(керосин), кумита (комитет):

Инчунин, алифбои арабии ҳозираи мо суръати ҳарфчидани ҳуруфчиёни

моро назар ба аврупоиён 50 фоиз ақиб мепартояд [70, 131]. Домулло Икром дар

масҷидҳо сӯзондани равғани лампа (карасин)-ро ҷоиз медонист [6, 47-48].

Белати вагон ва пошпуртро ҳам кондуктур аз банда гирифт [52, 52].

ж)  Ивазшавии ётбарсар е ба и, гоҳо ба у ва ӯ-и тоҷикӣ дар ҳиҷоҳои

гуногуни калима: агинт (агент), адрис (адрес), афитсир (офицер), битон

(бетон), бинзин (бензин), бюллетин (бюллетень), вирст (верста), ғазита, газита

(газета), дипу (депо), дисотин (десятин), исчут (счёт), калисо (колесо),

мармилод (мармелад), мантур (монтер), мухоник (механик), мӯбел (мебель),

одиёл (адеяло), патифон (патефон), Питирбурғ (Петербург), проикт (проект),

пуролитор (пролетар), режиссур (ражиссёр), ристурон (ресторан), симонтика

(семантика), тиётир (театр), тилегиром (телеграмма), тилигироф (телеграф),

тилифун (телефон), тунил (туннель),  фиудол (феодал), филшир (фельдшер),

шофур (шофер):
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Агинти кантури мазкур яке аз арманиҳои Қарабоғ ва бисёр одами маъқул

буд, аз банда хуб пазироӣ кард [52, 96]. Дар тамоми шаҳр чароғи барқ ва

тилифун доир намудаанд [52, 13)] ... фавран дӯктори рус ва филшир

(фельдшер), ки табиби табааи рус буд, ҷиҳати мудово омада, захмҳоро мудово

намуд [52, 104]. Рахти хоби махмал ва пари қу ва одиёлҳои (кампалҳои) нарм

гузошта буданд [52, 52]. Қариб чиҳил милюн франк махориҷи имороти он шуда,

даҳ милюн фақат қимати мӯбел (мебель) ва соири асбоби он мешавад [52, 68].

Муаллим ва мухоники (механик) ин корхона устодони моҳири Ингилистон ва

Ҳиндустон мебошанд [52, 135]. – Шофур не, амак, шофер– гуфт Пӯлод

баробари Гулрӯ хандида, ҳайкунандаи машинарошофер мегӯянд [53, 444].

з) Тағйирёбии таркиби овозии йа (я)-и русӣ ба е ва ё дар  ҳиҷои аввал ва

охири калимаҳо: Афстриё (Австрия), Австролиё (Австралия), Бритониё

(Британия), Гирмониё, Олмониё (Германия), Дониё (Дания), Ёқутиё (Якутия),

Ёпун (Япония), ёрморка (ярмарка), Истуниё, Эстуниё (Эстония), Итолиё

(Италия), Ишвитсориё (Швецария), канселёр (канселяр), кимиё (химия),

Либиё (Ливия), Лотвиё (Латвия), окодимиё (академия), Олбониё (Албания),

роёл (рояль), Румониё (Румыния), Финлондиё (Финляндия), Югословиё

(Югославия):

Дар Ёпун ҳаракати алифбои нав аз соли 1878 сар шудааст [70,

185].Манҷаристон собиқ қироле (король) аз худ дошта, ҳолия бинобар набудани

насле аз авлоди қиролҳои қабл аз Афстрие (Австрия) илҳоқ шуда [52, 54]. Берн

пойтахти давлати ҷумҳурии ботарбияти Ишвисориё аст [52, 80]. Давлати

Румониё ба баҳонаи мудофиа кардани худ аз Аскарони сурхи Русия ва Франсия

сад милюн марк қарз гирифтан мехоҳад [59, 196].

Байни зол пайваста дар як қатор,

Бино гашта буд хонаи канселёр[10, 433].

***

Зани пурғамза гуфт: «Бе роёл,

Рафтанам бо ту ҳаст кори муҳол»[10, 482].
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и) Ивази пурраи ы-и русӣ ба и-и тоҷикӣ дар ҳамаи мавқеъҳои калима:

виписка (выписка), вистафка (выставка), вигавор (выговор), лотиш (латыш),

Қрим (Крым), моностир (монастыр), музик, музук (музыка), шашлик

(шашлык):

Ёдгории забони онҳо камтар пеш аз ҷанг дар китобхонаи дар бастаи як

маностир дар аснои ҳафриёт ёфт шудааст [70, 534]. Ман аз Қрим гашта омадам

[25, 13]. Аз ошхонаи он ҳавлӣ, ки чандин кас машғули хӯрокпазӣ буданд, бӯйи

шашлик ва оши палав меомад [17, 8]. Ба Иброҳи вигавори сахт дода, ба лични

делааш навишта шавад [81, 191].

Чи русу чи арманӣ,

чи лотиш, чи фин,

Яҳудию тотор ё украин[10, 401].

***

Дар он байнҳо почтаву тилгироф,

Пусилка, хабар, хат барад бехилоф [10, 436].

 ӣ) Ивази таркиби овозии -ия-и охири калимаҳои русиву аврупоӣ ба

садоноки а-и тоҷикӣ, ё ихтисори он: Белорус (Белоруссия), ваконс (вакансия),

видеоконфронс (видеоконференция), гӯрд (гвардия), истанса (станция),

кафтонса (квитанция), конфронс (конференция), пулис, полис (полиция),

санатор (санатория), тиронскирипс (транскрипция), Фаронса (Франция),

Финлонд (Финляндия):

Дар ҳар як истонса як нафар раиси роҳ бо аҷзо манзил дорад [52, 17.

Фаронса дар ҳама кору кирдор гӯи сибқат аз аҳолии Ӯрӯпо рабуданд [52, 74].

Полисҳо одамонро тела медоданду аммо онҳо аз ҷояшон намеҷунбиданд [53,

183]. Банда исму фомили худро навиштам [52, 61]. Баъд аз он фавҷи гӯрд

(гвардия) ҳар як кадом бо либосҳои махсус мусаллаҳ бо созу музикомада, дар

ҷулӯи ин фавҷ истода шуданд [52, 46].

к) Афтиши садоноки а-и русӣ дар охири калимаҳои ба тоҷикӣ қабулшуда:

аптек (аптека), Арктик (Арктика), Атлантик (Атлантика), биргад (бригада),
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бомб (бомба), валут (валюта), Варшав (Варшава), газет (газета), диктартур

(диктатура), кансерв, консарв (консерва), кантӯр (контора), канфет, конфет

(конфета), лӯж (ложа), манот (монета), морк (марка), мортир (мортира), мошин

(машина), реклом (реклама), сигор (сигара), синтетик (синтетика), танк

(танка), тилигиром (телеграмма), Украин (Украина), фабрик, фобрик

(фабрика), фурмул, формул (формула):

Ҳол он ки аз меваҷоти тар ҳазорон банка консерв сохта, ба гӯшаю

канорҳои мамлакат фиристодан мумкин [53,437]. Аз Хӯқанд сароеро ҳармоҳа,

сад манот иҷора карда будам [52, 11].Қиматашро ҳам ба девор рӯйи қорта

навишта буданд, ки чиҳил морк (марка) дар шабонарӯзӣ буд [52, 61]. Аз сигор

гирифта, ило рахту либос дар мағозаҳои махсуси он ба фурӯш мерасад [52, 68].

Аз бозор қурсу қанфит ҳам харида оварда дастархонро оро дод ва як шиша

шароби хуб ҳам харида оварда монд [8, 264].

Хӯшаи гандуму ҷави Украин,

Мавҷзанон оби Днепраш барин [42, 136].

***

Шаҳрӣ гуфто: «Фабрик дорам,

Ба қишлоқӣ пӯшок бахшам» [10, 340].

қ) Афтиши ҳиҷои охири калимаҳои русиву аврупоӣ дар талаффузи тоҷикӣ:

диаграм (диаграмма), Ирлонд (Ирландия), лаборатур (лаборатория), пуругром

(программа), телегром, тилигиром (телеграмма):

Пуругроми он ҳам бисёр осон [52, 66-67]. Ман метарсам, ки хоҳарам шарм

карда тилигром нафиристанд ва танҳо дар Маскав парешон шаванд [25, 29].

Яке озодии Ирлонд хоҳад,

Яке ободии Афғон парастад [24,  41].

***

Лаборатури пахтакорӣ буд ин,

Ки аз фан ба колхозчиён ёрӣ буд ин [10, 432].
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л) Дар сурати ниҳоят тағйирёфтаи овозӣ ба тоҷикӣ гузаштани калимаҳои

русиву аврупоӣ: алифбо (алфавит), бумазӣ (бумазея), истанса (станция), калӯш

(галоши), конфронс (конференция), кафтонса (квитанция), қанфит (конфет),

кошӣ (кафель), Нарвиҷ (Нарвегия), обуна (абонемент), олимпӣ (олимпийский),

парлумон (парламент), патлун (панталоны), пудрат (подряд), сигор (сигарета),

сентир (центнер), суғурта (страхавоние), факулта (факултет), шампон

(шампанский):

Илова бар ин, дар ҳамин кунфуронс масъалаи эҳёи ному насаби бобоӣ

мавриди баҳс қарор гирифта буд [79, 390]. Банда дар ҳар як истонса ба қадри як

соат бештар таваққуф намекардам [52, 20]. Вақте ки пӯшидани калӯш дар байни

аҳолӣ расм набуд, ҳеҷ кас номи калӯшро намедонист ва дар ҳама ҷо кафш

мегуфтанд [70, 292]. Коргарони Нарвиҷ (Нарвегия) ҳамаи шароит ва талабҳои

Байналмилалиро пазируфтанд [59,120]. Вай акнун дар тан куртаи кабӯдчаранги

аз бумазӣ дӯхташудае дошт [18,355]. Баъзеро мисли қолӣ ва кошӣ мунаққаш ва

гулкорӣ намудаанд [52,70].

Моҳию мурғу кабобу барраи бирён,

Коняку абрикатину вискию шампон [35 ,37].

Ба ин тариқа, мутобиқшавии калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ аз

ҷиҳати садонокҳо дар ҳамаи мавқеъҳои калима ба назар мерасанд. Садонокҳои

забонҳои тоҷикӣ ва русӣ инъикоскунандаи талаффузи соҳибони онҳо мебошанд.

Аз ин ҷиҳат а-и русӣ ба а-и тоҷикӣ мувофиқат накарда, гоҳе ба о, у ё ӯ табдил

меёбад. Баръакс, о-и русӣ тамоюли ивазшави ба садоноки а, у, гоҳе ӯ-и тоҷикӣ

дорад, ки мисолҳои ҷамъоваригардида намунае аз онҳо мебошанд.

Аҳаммияти мутобиқшавии чунин садонокҳо дар он мебошад, ки дар

заминаи онҳо на фақат унсурҳои нав гунаи тоҷикӣ гирифтаанд, балки дар

аксарияти мавридҳо ҳиҷоҳои хоси русӣ низ аз қолаби аслии худ хеле дур

рафтаанд.
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2.7. Мутобиқшавии ҳамсадоҳои забони русӣ ба овозҳои тоҷикӣ

Дар баробари садонокҳои калимаҳои русиву аврупоӣ, ки ба садонокҳои

тоҷикӣ мутобиқ мешаванд, бисёре аз ҳамсадоҳои ин забон низ ба овозҳои

муодили тоҷикии худ монанд мегарданд.Ҷиҳати назарраси мутобиқшавии

ҳамсадоҳои таркиби калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ ҳамин аст, ки дар

онҳо на фақат овозҳои бегона бо овозҳои мувофиқи тоҷикӣ иваз карда мешаванд,

балки аксари мавридҳо дигар овозҳои аз ҳам ба куллӣ фарқкунанда низ ҷойи

ҳамдигарро гирифта метавонанд,  масалан табдили ҳамсадоҳои в ба ф; г ба ғ; к

ба қ; дж ба ҷ; д ба т намунае аз онҳоянд. Чунин мутобиқшавии калимаҳои

русиву аврупоӣ заминаи муътамаде ҳастанд, барои ба тоҷикӣ гардонидани

унсурҳои нави аз ин забон воридшаванда.

а) Ивазшавии овози ж ва таркиби овозии дж-и калимаҳои русиву аврупоӣ

ба ҷ-и тоҷикӣ: бағоҷ (багаж), барҷом (боржом), бирҷа (биржа), буҷа, буҷет

(бюджет), картриҷ (картридж), колиҷ (колледж), коттеҷ (коттедж), луҷа

(ложа), менеҷер (менеджер), ҷаз (джаз), ҷем (джем), ҷемпер, жемпир

(джемпер), ҷентилмен, ҷентелмен (джентльмен), ҷилетка (жилетка), ҷип

(джип), ҷондарм (жандарм), ҷурнол (журнал):

Асбобҳои банда тамом дар бағоҷ буд [52, 56]. Полис ва ҷондарми булғорӣ

рӯйи вагзол гардиш мекарданд [52, 52]. Дар луҷа ғайри моҳо котиби кумитети

облусти Самарқанд, котиби кумитаи шаҳрӣ ва раиси иҷроияи облуст буд [26, 83].

Баъди фурсате дарро оҳиста кӯфта, иҷозат гирифта, Гулнора даромад, ки як

куртаву ҷемпири куҳна ва як шалвори обшуста оварда буд [12, 135]. Либоси вай

иборат аз костюми хокистаранг буда, тугмаҳои ҷилеткааш занҷираи тиллои

соат овезон меистод [17, 9]. Дар бирҷа (савдохонаи) Маскав ҳамарӯза милёнҳо

савдо ва муомилаи ҳар қисм ҷинсу молутиҷора мешавад  [52, 89].

б)На дар ҳама мавқеъҳо ҳамсадои в-и калимаҳои русиву аврупоӣ ба в-и

тоҷикӣ мувофиқ меояд. В-и русӣ дар баъзе мавридҳо тамоюл ба овози ф дорад.

Биноан, дар бисёр мавқеъҳои талаффузӣ ҳамсадои в-и калимаҳои русиву

аврупоӣ дар гунаи тоҷикиашон ба ф табдил меёбанд: архиф (архив),
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Афистириё, Афстрие (Австрия), афтомобил (автомобиль), афтомат (автомат),

вистафка (выставка), кафтанса (квитанция), кооператиф (кооператив),

коллектиф (коллектив), купиротиф, куператиф (кооператив), Саратоф

(Саратов):

 Чунончи, кооперативро аз русӣ тарҷума карданӣ шаванд «купиротиф» ва

комсомолро «кумсумул» менависанд [70, 508]. Бар хонандагони киромӣ чунин

расонда мешавад, ки ин бандамусаввади авроқ дар панҷ сол қабл аз сафари худ,

ки дар Бухоро будам, як нафар аз пиринсҳои (яъне шоҳзодагони) Афистириё

ҷиҳати саёҳат ба Бухоро омада буданд [52, 59]. Рост аст, ки рафиқ Улуғзода ҳам

хате навишта ва гуфта буд,  ки як мактуби коллектифӣ навиштанӣ ҳастанд [25,

53].

в) Ивазшавии ц-и калимаҳои русиву аврупоӣ ба с-и тоҷикӣ дар аввали

калимаҳо: сека (цека), селлоза (целлюлоза), семент (цемент), сенария

(cценария), сент (цент), сентинер (центнер),  сех (цех), сивилиза (цивилизация),

сикл (цикл), силиндир (цилиндр), сирк (цирк), систерна (цистерна), сифр

(цифра), сусиёлизм (социализм):

Дар заводи алюминии Тоҷикистон сехи конструксияҳои сабук сохта

мешавад [80, 205]. Меҳмонхонаҳо, боғу боғчаҳои босафо, тамошохона ва сирку

(цирк) тиётир ҳам дорад [52, 51]. Ҳоло ман ба давом додани пийеса ва

навиштани сенария сар кардам [25, 21]. Ман аризаи навиштаи худро мехостам

ба русӣ перевод кунонида ба секаи Ӯзбекистон ва Тоҷикистон ва ҳам ба

правленияи Союзи Нависандагони Советии СССР фиристам [26, 33]. Мо агар

ҳар миллатро ба забони модарии худ тарбия дода, нахононем, ба зудӣ ба мақсади

калони худ, ки сусиёлизм аст, расида наметавонем [81,135].

Агар кӯҳ аз сангу оҳак ба пост,

Зи сементу оҳан шуд ин «кӯҳ» рост [10, 405].

Ивазшавии ц-и русӣ ба с-и тоҷикӣ, ҳамчунин баъд аз ҳамсадо: аксент

(акцент), диксия (дикция), инструксия (инструкция), интервенсия

(интервенция), интелегенсия (интеллигенция), коллексия (коллекция),

консепсия (концепция), консерт (концерт), конструксия (конструкция),
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коррупсия (коррупция), лексия (лекция), пиринсип (принцип), редаксия

(редакция), реаксия (реакция), санксия (санкция), сексия (секция), стансия

(станция), Франсия (Франция), фраксия (фракция), Ишвитсориё (Швецария):

Пеш аз ҳама қайд кардан лозим аст, ки бисёр дикторони мо диксияи хеле

бад доранд [78, 42]. Бахусус, ҳолати тарҷумаи эълонҳои кино ва консертҳо

ҳуснангез аст [80, 530]. Андешаҳои тарафдорони ин консепсия, ба назари мо,

яктарафа менамояд [80, 128]. Аз Тоҷикистон профессорҳоро барои хондани

лексияҳо ва роҳбарӣ ба аспирантҳо ба Самарқанд даъват менамоем [80, 50].

Ишвитсориё ба фикри В. И. Ленин аз ин ҳеҷ чизро бой намедиҳад [80, 192]. Дар

он хат ба ман навишта буд,  ки аз редаксия силаи шеъри «Хати халқ»-ро ба

союзи нависандагон фиристодаанд [25, 36]. Муаллими асосии ин пешравон

инқилоби кабири Франсия буд [25, 69].

Ивазшавии ц-и калимаҳои русиву аврупоӣ ба таркиби овозии тс-и тоҷикӣ

дар байни ду садонок: асимилятсия (ассимиляция), атсетат (атцетат),

аттестатсия (аттестация), деклоратсия (декларация), деформатсия

(деформация), диссертатсия (диссертация), дифференсиатсия

(дифференциация), интегратсия (интеграция), интернатсионализм

(интернационализм), испекулятсия (спекуляция), кирилитса (кириллица),

композитсия (композиция), комуникатсия (коммуникация), консититутсия

(конституция), консултатсия (консултация), куператсия (кооперация),

миллиоратсия (миллиорация), милитсия (милиция), мубилизатсия

(мобилизация), офитсер (офицер), пиротсес (процесс), пунктуатсия

(пунктуация), радиостансия (радиостанция), револютсионер (революционер),

резалютсия (резлюция), сотсиолист (социалист), сотсиолог (социолог),

тирансилятсия (трансляция), унификатсия (унификация), федератсия

(федерация), форматсия (формация), экспедитсия (экспедиция):

 Дар идораи мо Комитети давлатии радио ва телевизион санҷиши ҳунару

маҳорати (аттестатсия) ходимон мегузашт [80, 149]. Якум, тамоми халқҳои

Осиёи Миёна, ки тоҷикон як қисмати онҳоанд, форматсияи томи капитолистиро

аз сар нагузаронида, аз феодализм якбора ба сотсиализм расидаанд [80,128].
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Диссертатсияамро ҳам ба забони русӣ дифоъ намудаам [80, 483]. Забони

иттилоот ва комуникатсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон забони давлатӣ аст [80,

578]. Ҳоло бо ташаббуси ман як экспедитсияи таҳқиқотӣ аз тарафи базаи

тоҷикистонии Академияи илмҳо ва Комиссариёти маорифи Тоҷикистон ба он ҷо

фиристода шуд [26, 102].

Як офитсер ба давраи шоҳӣ

Шуд ба Помир бо занаш роҳӣ [10, 482].

г) Ивазшавии щ-и калимаҳои русиву аврупоӣ бо ҳамсодоҳои шё ч дар

ҳамаи мавқеъҳои калима: нобурчик (наборщик), плаш (плащ), совешчание

(совещание), шетка, (щетка), яшик (ящик):

Лекин гӯй ки ду - яшик  себ гиранд, ба дарбонҳои заводу корчаллонҳо

додан лозим [31, 166]. Зеро ки мо дар аввали кор аз сари кор шуруъ накарда, аз

охири кор шуруъ карда будем, яъне дар кор будааст, ки мо аввал кори якчанд

ҳуруфчин (нобурчик)-ҳо, лавозимоти матбаа тайёр бикунем ва баъд аз он ки

василаҳои васеъ кардани домани кори худамонро омода кардем... [70, 463].

Аммо ӯ ҳам шуткаи хурдакак ба қадри як чаҳормағзро аз модараш гирифта ба

ман ҳадя дод [25, 30].

ғ) Дар мавридҳои ҷудогона ивазшавии ҳамсадои к-и забони русӣ ба қ-и

тоҷикӣ ба мушоҳида мерасад: антиқа (антик), Қазоқистон (Казакистан), Қазон

(Казан), қанфит (конфета), қапек (копейка), қапқон (капкан), қарта, қорт

(карта), Қатар (Катар), Қафқоз (Кавказ), Қирим (Крым), қирол (король), қулуб

(клуб), қӯнсул (консуль):

Шабҳо ба қулуби (клуб) туҷҷор мерафтам, рӯзҳо ҳам бекор машғули

саёҳат будам [52, 107]. Дар Ӯзбакистон, Қазоқистон ва ҳоказо алифбои нав

муваффақиятҳои бисёре дода истодааст [70, 230-231]. Қӯнсул ҳам қабул намуд

[52, 106]. Яке аз шаҳрҳои қадимӣ Қафқозия маҳсуб аст [52, 30].

Қанфиту қурси турш ту хӯрдӣ қумур-қумур,

Ман нони қоқи сӯхта газидам қатар-қатар [35, 35].
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Ҳамсадои к-и русӣ бештар дар ҳиҷои байн ва охир ба қ-и тоҷикӣ

мегузарад: Амриқо (Америка), антиқа (антик), Африқо (Африка), Болқон

(Балкан), вулқон (вулкан), Ирқут (Иркутс), мехониқо (механика):

... дар ҷанги Болқон аскарро ба гурезу шикаст водор карда, кобинаи

Комилпошшоро ғалтондем [5, 313]. ... дар дили Ёдгор ва Гулнор як ҳаракати

вулқонӣ пайдо шуда, дар пайи оташфишонӣ кардан бошад ҳам, ин ҷунбишро

ғайр аз бадани худи онҳо дигар касе пай намебурд [5, 10]. Ин вазъиятро имрӯз

дар як қатор мамлакатҳои Европа, Осиё ва Африқо метавон мушоҳида кард [80,

252].

д) Ба ҳамсадои қ мушобеҳ гоҳо ғ-и тоҷикӣ низ ҳамсадои г-и русиро ба худ

монанд мекунад: бағоҷ (багаж), булғор (болгар), ғазита (газета), Доғистон

(Дагестан), мағоза (магазин), налуғ (налог), Питирбурғ (Петербург), Риғо

(Рига), фурғун (фургон):

Асбобҳои банда тамом дар бағоҷ буд [52, 56]. Дар аксари ҷумҳуриятҳои

турку тотор, аз қабили Туркманистон, Ӯзбакистон, Бошқирдистон, Қрим,

Тотористон, Доғистон, Қазоқистон, Қирғизистон алифбои нав алифбои давлатӣ

эълон карда шудааст [70, 282]. Ҳар кадом фурғунҳо (фургон) доранд, дар вақти

бекорӣ кирокашӣ мекунанд [52, 20]. Ағлаби мардум дар дасташон ё ғазита

(рӯзнома) буд, ё китоб нишаста ва роҳ рафта мехонданд [52, 82]. Вале ҳама вақт

байни турку булғор адоват аст[52, 53]. Ҳоло Шумо дар ҷавоби хатеро, ки дар он

аз Шумо хоҳиш кардаам, ки ном ва шумораи налуғҳои давраи амири Бухороро

барои банда бинависед, зудтар марҳамат кунед [25, 19]. Вале Питирбурғро

мегӯянд, бисёр шаҳри ободу серҷамъиятаст, мисли шаҳрҳои хуби Фарангистон

дар камоли оростагӣ аст [52, 90].

е) Дар як бахши калимаҳои русиву аврупоӣ ивазшавии ҳамсадои д-и русӣ

ба т-и тоҷикӣ, ё ихтисори он аз таркиби калимаҳои ба забони тоҷикӣ

иқтибосгардида ба назар мерасанд. Масалан, зовут (завод), дакалот (доклад),

лимунот (лимонад), патнӯс (поднос), пудрат (подряд), саллот (солдат),

филшир (фельдшер):
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Дар он ҷо як дӯкони лимунотфурӯши ва оби маъданфурӯши ҳам буд [52,

82]. ... фавран дӯктори рус ва филшир (фельдшер), ки табиби табааи рус буд,

ҷиҳати мудово омада, захмҳоро мудово намуд [52, 104].

Хулоса, калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ дар забони тоҷикӣ ҳам аз

бобати садонокҳо ва ҳам аз ҷиҳати ҳамсадоҳо мутобиқ мегарданд. Ивазшавии

ҳамсадоҳои русӣ ба забони тоҷикӣ дар доираи муайяни овозҳо сурат мегирад,

зеро на ҳамаи овозҳои таркиби калимаҳои иқтибосгардидаи ин забон ба дигар

овозҳои забони тоҷикӣ новобаста аз мавқеи ҳиҷо тағйир меёбанд. Масалан,

ҳамсадоҳои б, з, л, м, н, п, р, с, т, х, ф, ш дар таркиби калимаҳои мутобиқшудаи

русиву аврупоӣ, асосан, бетағйир ба кор бурда мешаванд: бонкир (банкир),

Гермония (Германия), Саратоф (Саратов), Финлондиё (Финляндия), Пӯлша

(Польша) ва монанди инҳо.

2.8.Қолабҳои тоҷикишудаи калимаҳои русиву аврупоӣ

Яке аз тафовутҳои савтии таркиби калимаҳои аслӣ ва иқтибосӣ бар замми

овозҳои ҷудогона ба ҳамнишинии садоноку ҳамсадои онҳо, яъне қолабҳои

ҳиҷоӣалоқамандӣ дорад. Дар ҳар як забон, аз ҷумла забони тоҷикӣ ҳамнишинии

махсуси овозҳои дар дигар забонҳо диданашаванда вуҷуд доранд, ки дар асоси

онҳо калимаҳои навъи сохта, мураккабу таркибӣ тавлид ёфта унсурҳои нав аз

асолати хеш дур мераванд.

 Қолабҳои ҳиҷоии калимаҳои забони тоҷикӣ шаш навъ буда, дар қиёси

иқтибосоти аз дигар забонҳо воридшаванда нисбатан осон талаффузанд.

Чунончи, дар оғози калимаҳои фонди асосии забони тоҷикӣ як садонок ҳиҷои

ҷудогонаро ташкил медиҳанд: о-воз, о-зод, о-таш, о-ҳан. Дар мавридҳои дигар,

дар оғозу дохили калимаҳо садоноку ҳамсадо ва ё ҳамсадову садонок пасиҳам

омада метавонанд: ар-ча, ад-рас, ат-лас; ба-ҳо, бо-зу, са-до, хо-на; Ҳамчунин,

омадани ду ҳамсадо пас аз садонок: асп, афт, орд, гоҳи дигар омадани садонок

дар иҳотаи ду ҳамсадо: боҷ, сар, тоҷ, тут пасиҳамомадани ҳамсадо, садоноку

боз ҳамсадо: пушт, санг, суст низ ба мушоҳида мерасад.
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Ба ҳамин монанд, қолабҳои ҳиҷоии таркиби калимаҳои арабӣ, туркиву муғулӣ

ва русиву аврупоӣ дар забони тоҷикӣ таҳқиқ шудаанд [84]. Агар чунин

хосиятҳои ҳатмии вожаҳои аслан тоҷикӣ, ба монанди наомадани ду садоноки

пасиҳам дар ҳамаи мавқеъҳои калима ба истиснои калимаҳои навъӣ сохта:

нообод, ноогоҳ, ноодам, ноомад баинобатгирифта шавад, пас қоидаҳои

ҳамнишинии овозҳо дар тоҷикӣ баръакси иқтибосоти арабӣ ва русиву аврупоист,

зеро дар он забонҳо чунин ҳиҷоҳо зиёд ба назар мерасанд: оила, оина, маориф,

аудитория, ауксион. Пасиҳам омадани ду ё се ҳамсадо дар оғози калимаи

забони тоҷикӣ низ дида намешаванд. Чунин ҳиҷоҳо аксар вақт дар иқтибосоти аз

забони русӣ ва тавассути он воридшуда зиёд мушоҳида мешаванд:принтер,

префикс, профессор, спирт, студент (лот.); прокурор, протез (фр.); спорт,

стандарт, тролейбус, трактор (анг.); стадион, стратегия, фразеология (юн.).

Дар таркиби калимаҳои русиву аврупоии ба забони тоҷикӣ иқтибосгардида

дар баробари мавҷудияти чунин қолабҳои ба забони тоҷикӣ бегона як бахши ин

калимаҳо дар заминаи ҳазмшавӣ, ё мавҷудияти қолабҳои ҳамвазни тоҷикӣ

бегонагӣ зоҳир намекунанд, ки онҳоро ба қолабҳои зайл ҷудо намудан мумкин

аст:*

1.ҲСҲ-ҲСҲ:а ва а:Варшав (Варшава), Ландан, (Лундун - Лондон), Маскав

(Масков – Москва), фантан; а ва и: калсий (калций), қанфит (конфет), Нарвиҷ

(Нарвегия), сарвис(сервис), фабрик (фабрика), шашлик (шашлык); а ва о: барҷом

(боржом), вагзол (вокзал), карбос, Қафқоз (Кавказ), мандот (мандат), саллот,

(салдот- солдат), шампон (шампанский); а ва у: калхуз (калхӯз – колхоз), райкум

(райком), фактур (фактор); а ва ӯ: камзӯл (камзол), кантӯр (кӯнтур – контора),

патнӯс (поднос); е ва о: гектор (гектар), реклом (реклама), феврол (февраль); и ва

е: литсей (лицей), милён (милюн – миллион); и ва и: бинзин (бензин), Тифлис

*(Эзоҳ: С – садонок ва Ҳ – ҳамсадоро ифода мекунад. Дар қолабҳо дуовоза будани ётбарсарҳо
ба ин тарз ба инобат гирифта шуд. Агар ётбарсар дар ҳиҷои аввал (Ё-пун, я-шик: ҲС-ҲСҲ), ё баъди
садонок дар мавқеи охир омада бошад, ҳамчун ҳиҷои ҷудогона (ку-фи-я, Ру-си-я: ҲС-ҲС-ҲС) дониста
шуд. Дар мавридҳои баъди ҳамсадо ё дар иҳотаи ду ҳамсадо омадан, ҳамчун садонок ишора гардид
(масалан, бинзин, реклом: ҲСҲ-ҲСҲ).  Ғайр аз ин,  дар қолабҳои сермаҳсул гурӯҳҳои ҳамгун аз рӯйи
тартиби ҷойгиршавии садонокҳо ҷудо карда шуд (о ва о: ботрок, Болқон, тормоз; ӯ ва а: бӯлка кӯнка,
пӯшта; а ва е: анкет, апрел, аптек, артель). Ҳамчунин, дар қавсайн гунаҳои калима ва нусхаи аслии
калимаҳои русиву аврупоӣ барои муқоиса оварда шудааст.
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(Тблиси), филшир (фельдшер); о ва и: кондид (кондидат), мовзир (маузер),

фобрик (фабрика), чойник (чайник); о ва о: ботрок (батрак), Болқон (Балкан),

тормоз,ройком (райком), ҳормон (гормон);о ва у: қорбун (карбон), совхуз

(савхоз), фойтун (фаэтон),фоктур, (фактур – фактура), у ва о: булғор (балгар),

вулқон (вулкан), дуллор(доллар), журнол (ҷурнол – журнал), Лубнон (Ливан); у

ва у: духтур (дӯктур – доктор), қӯнсул (кӯнсур – консуль), фурмул (формула);

биргад (биргод – бригадир), вергул (вергул), диплум (диплом); пудрат (подряд),

сентир (центнер), сиклон (циклон), ҷемпер (джемпер), январ (январь):

Агар журнол фиристед, беҳтар аст, ки ба адреси хонаам фиристед, ки аз он

ҷо барои ман бифиристанд [25, 52]. Хатро бо аҷала ва нохон навиштам, бояд

пеши духтур равам [25, 57]. ... умед аст, ки диплуми олӣ бигирад ва ҳамаи моро

шод кунад [25, 42]. ... албатта, ман вакзол мебаромадам ва барои ман ҳеҷ

ташвиш ҳам набуд [26,94]. Вале чун дар вақти навиштани ин сатрҳо рӯйхати

расмии (камиссияи мандот), қарорномаҳои конфаронс дар дасти ман набуд [70,

371]. Атри яхаке, ки ба пахта молида шуда ва дар кисаи камзӯли дарози ӯ

меистод, кӯчаро хушбӯ мекард [17,20]. 16 февроли соли 1930 маҷлиси ҳайати

мактаб шуда, аризаи Ҷалол Хоҷаюф монда шуд [81, 195].

Фабрикаҳо, заводҳо дар мулк,

Сохт чандон,

ки рашки Лондун кард [10, 371].

2.ҲС-ҲСҲ: а ва о: бағоҷ (багаж), канол (канал), Қазон (Казань), манот

(манета); а ва у: валут (валюта), закун (закон), калӯш (галоши), налуг (налуғ,

нолук – налог), салун (солун); е ва а: белат (билат), метал (металл);и ва

и:визит,Қирим (Крым); и ва о: гиром (грамм), диром (драма), қирол (кароль),

пилон (план), сигор (сигара), ситол (стол), тирож (тираж), шифон; о ва и: колиҷ

(колледж), лотин (Латин), мошин (машина), Порис (Париж), фомил (фамилия); о

ва о: посож (пассаж), тотор (татар); о ва у: болун (баллон), зовуд (зовут – завод),

вогун (вагон), нолун (ноль), мотур (мотор), у ва и: музик (музыка), тунил

(туннель), шуфир (шофёр); у ва у: купур (купюра), қулуб (клуб), нумур (номер);
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ӯ ва а:  купак (копейка); ӯ ва и: мӯбил (мебель), пӯлис (полис); буҷет (бюджет),

газит (газета), Ёпун (Япония), козак (казак), резин (резина), роёл (рояль), румон

(роман), яшик (ящик):

Шуфири мо роҳро балад аст [25, 78]. Илтимос дорам, ки ба Мирзо

Абдулқодир ёдоварӣ кунед, ки кори ин қулубро яксара кунанд [25, 14]. Дар

шаҳри Бухоро майдаҳунармандон зоҳиран нолук намедоданд [26, 50-51]. Ман

ҳисоб карда дидам, ки 18 феврол, яъне рӯзи якшанбе аз Маскав ба Сталинобод

поезди нумури 8 ҳаракат намекунад [26, 91-92]. Баъд поқути сарҳаддоро

бароварда доданд [52, 114]. Тирожи рӯзномаи «Деҳқони камбағал» 5500

мебошад[81, 186]. Падар, модар ё ки мураббӣ ва муаллимон кӯдаки асабиро бояд

аз таъсирҳои бад – тиётру, кино ва румонҳои хаёлӣ нигоҳ доранд, ки онҳо ба

кӯдакони асабӣ зарарҳои гуногун доранд [81,127].

3.ҲСҲ-ҲС: а ва а: қарта (карта), лампа, танса (танец); и ва а: бирҷа

(биржа), пилта (плита); о ва а: бонка (банка), морка (марка); у ва а: нумра

(номер), румка (рюмка), сумка; ӯ ва а: бӯлка (булка), кӯнка (коньки), лӯдка

(лодка), Пӯлша (Польша), пӯшта (почта), сӯтка (сутка), фӯрма (форма), шетка

(щетка); буржӯ (буржуй), вафлӣ (вафля), Литво (Литва), палту (пальто):

Пас аз 8-10 рӯз як ҳазору панҷсад сӯм аз пӯчта барои ман оварданд [26,

36]. Инак, ҳамин шуткаи «оламгир» дар дача, дар беруни шаҳри Сталинобод,

монда буд [25, 30]. Аз Бандари Ҷуз бо лӯдкаи афғонони қаротеппагӣ ба

Қаротеппа омадем, ки яке аз деҳоти ободи Мозандарон аст [52, 210]. Занон

шишаи пиво, ё ин ки арақро гирифта ба истакон ва румкаҳо рехта як-як ба

мастон медоданд [4,67].

4. ҲСҲа: газ (гоз), ҷаз (джаз);и: мин (мина), ҷип (джип); о:  зол (зал),  мой

(май); у: луж (ложа), нул (ноль), рул (роль), рус (русский); ҷем (джем):

Ман баъд аз тамошо дар золи истироҳат ба директур сармо хӯрдани

рафиқаамро узр оварда, барои маҷлиси чой истода натавонистанамро маълум

кардам [26, 83]. Дар якуми мой ҳарчанд дар намоиш иштирок карда

наметавонистам, ба пеши дарвозаам баромада, намоишчиёнро тамошо кардам

[26, 38]. Русҳо, баъд аз тасарруф намудан, онҷоро обод намуда, бинои қасабча
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ниҳодаанд [52, 164]. ... соҳиби дӯкон дар дарунтари дӯкони худ нишаста ва чӯти

ҳисобро монанди деворча рост гузошта ва дар паси вай кадом як чизи хӯрданиро

монда аз назари роҳгузарон пинҳон карда мехӯрд [3, 20].

5. ҲСҲҲо: бомб (бомба), бонк (банк), борш (борщ),жонр (жанр), қорт (карта),

морт (март), морк (марка), моск (маска), порк (парк), тонк (танк), торт, шонс

(шанс); и: вирс (вёрст), литр, сикл (цикл), сирк (цирк), сифр (цифра), филм

(фильм), ҷинс (джинс); у: лукс (люкс), лурд (лорд), гӯрд (гвардия):

Мактуби шавқатуслуб, ки 26 морт навишта будед, 30 апрел расид [26, 96-97].

Тоҷирони босарват, саррофони муътабар, бонкҳо, идороти тиҷоратхонаҳои номӣ

хеле дорад [52, 207]. Боғҳои обод, поркҳои бинои ҷадид ба тарзи Ӯрӯпо,

гулхонаҳо ва ҳавзхонаҳо дар имороти аъёнию ҳукуматии он хеле ба таври хубу

музайян дида шуд [52, 195]. Батамошои сирки мазкур рафтем [52, 149]. Ҳар

ҳафт вирс як фарсах аст [52, 18].

6. ҲС-ҲС: и ва о: вино, пиво (пива), Риғо (Рига); и  ва у: дипу (депо), лиму

(лимӯ – лимон); у ва а: буҷа (бюджет), муза (музей); тона (тонна), шосе (шӯса –

шоссе):

Албатта, ман розӣ шудам ва ӯ оварду барои ду ҷо аз луҷа хат дод [26, 82].

Чандин хиёбони бузурги роҳи он сараку шуса намудагӣ дорад, ки ба Кандаҳор

ва Кобул ва Машҳаду Туркистону Ҳазараҷот кашида шудааст [52, 117]. Ағлаб

муомилаи онҳо бо туркмонҳо ва коргарҳои роҳи оҳану дипу мебошад [52, 164].

Харита ва қартаҳои ҷангҳои Қафқозия ва Лазгиро дар деворҳои муза часпонида

буданд [52, 31]. Пиво ва вино нӯшида,  дутор ва танбӯр шунида нишастем [4,

75]. Кумитаи марказӣ дар соли 1927-1928 барои кори алифбои тоза аз буҷаи

тамоми иттифоқ ба ҷумҳуриятҳои мухтор 1997047 сӯм тахсис карда тавонист

[70, 285].

Ҳама шосе ё ин ки асфалт гашт,

Чи дар тангағба, чи дар паҳндашт [10, 378].

7. СҲ-ҲСҲ: а ва а: абзас (абзац); а ва и: адрис (адрес), артис (артист),

архиф (орхиф); а ва е: анкет (анкета), апрел (апрель), аптек (аптека), ортел
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(артель); и ва о: Испон (Испания), ишкоб (шкаф), иштот (штат); Ирқут (Иркутс),

исчӯт (счёт), образ, Олтой (Алтай), устул (стул):

Фардо, ки рӯзи ҳафтуми апрел аст, ба санатури меравам, ки як моҳ

бимонам [25, 5]. Ман ҳам рафтам ба қӯнсулхонаи рус гуфт, ки аз Бухоро аз

агинти политики Рус навиштаанд, ки шуморо дар Бухоро ҷиҳати муҳокимае

хостаанд [52, 105]. Фавран як савор бо банда равона намуда ва як хатте ҳам ба

адриси қаровулхона навишта мӯҳр намуда дод [52, 114]. Устулу нимкатҳо дар

растаҳои боғ гузоштаанд [52, 66].

Шабу рӯз якзайл бо як қарор,

Ба се баст исмен ҳамерафт кор [10,405].

8. ҲС-ҲС-ҲСҲ: вигавор (виговор), Вотикон (Ватикан),генерол (генерал),

гиронот (граната), гурузин (грузин), даворис (дворец), дакалот (доклад), диномит

(динамит), дисотин (десятина), дуговур (договор), капитол (капитал), карасин

(керосин), каридор (коридор), килосик (класический), копитон (капитан),

кумисар (комиссар), кӯмандир (командир), лимунот (лимонад), менеҷер

(менеджер), минотур (миниатюра), минирол (минерал), мухоник (мехоник –

механик), пӯлитик (палитик), папирос (папироса), парахӯд (параход), пиюнер

(пионер), ражисур (режиссёр), самовор (самовар), санатур (санатория), Саратоф

(Саратов), семинор (семинар), тилифун (телефон):

...кори пенсаам дуруст шуда, дуговури вайронкардашуда боз ба амал

оварда шуд [26, 39]. ... баъзан ба шумурдани консерва, чою гӯгирд, шакалоду

шишаҳои холӣ ёрӣ медодам [33, 77]. ... ба шоҳ қавл дод, ки ба тадбир ва

пулитик қувваи миллатро коста машрутаро барҳам бизанад [52, 218]. Бо

мақсади муайян кардани истилоҳҳои илмӣ, дарсӣ, сиёсӣ, инчунин, лозим

медонад, ки дар назди Комисариоти маорифи Тоҷикистон кумитаи луғат ва

истилоҳ ба зудӣ ба кор сар кунад [70, 670-671]. Англисони ҷаҳонгир генеролҳои

худи моро ба даст дароварда мехоҳанд, Русияро аз истинодгоҳҳои иқтисодиаш

ҷудо карда оташдони инқилоби ҷаҳонро хомӯш бикунанд [59, 44]. Семинорияи

мазкур аввалан дар шаҳрҳои дигар ташкил карда шавад [81, 171].
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Диномит аз он сохтан метавон,

Ки тарконад он кӯҳро аз миён [10,  426].

9. ҲС-ҲСҲ-ҲСҲ: дамукрот (демократ), Доғистон (Дагестан), камандир

(командир), килугром (килограмм), министир (министр), моностир (монастыр),

пуругром (программа), тамужний (таможенный), тирактур (трактор), тилигром

(телеграмма), телегроф (телеграф), тилискӯб (телескоп), турамвой (трамвай):

Сими тилигром ҳам аз Таҷан то ба Сарахс кашида шудааст [52, 158]. Аммо

то имрӯз ҳанӯз на хат, на телегроф аз он кас нагирифтаем [25, 29]. Пуругроми

тамоми дарсҳо такмил ва осон буд [52, 84].

10. ҲС-ҲС-ҲС: газита (газета), Дониё (Дания), калисо (колесо), кимиё

(химия), комуна (коммуна), кумита (комитет), куфия (копия), Либия (Ливия),

мағоза (магазин), милиса (милиционер), нумура (номер), Русия (Росия), сесия

(сессия), сухорӣ (сухари), Сурия (Сирия):

... бе ҳеҷ қарори Кумитаи Марказӣ номҳоро дигар кардаанд [26, 39]. Ин аст,

ки як нусхаи қуфияи он қарорро барои маълумот ба Шумо фиристодам [26, 28].

–Ҳамон аҳмақ сардори милиса?! [41,162]. Ду-се дастгоҳи тиҷоратхона ҳам доир

шудааст, аскархонае, давоири ҳукуматие, калисо ҳам аз тарафи давлат бино

намудаанд [52, 156].

11. ҲС-ҲС-ҲС-ҲС: биригада (биргада), гираната (граната), Ёқутиё (Якутия),

Жопуния (Япония), камисия (комиссия), Румониё (Румыния), санатори

(санатория), сенария (сценария), Сибириё (Сибир), сивилиза (цивилизация),

фунитико (фонетика), Ишвитсориё (Швецария):

Хати 2-ми февралатонро дар санаторӣ гирифта, бо камоли шавқ хондам

[25, 24]. ... рафиқон бар асоси маъруза, ки натиҷаи материёлҳои камисия аст,

эътироз надоранд [70, 665]. ... ба иллати ин ки дар ибтидо тухми сивилиза дар

хоки исломиён оғози рӯидан кард, аммо ба воситаи суубати хати силобии

исломиён улум ва маорифи мо байни умуми аснофи ин миллат таъмим

напазируфт... [70,152]. Тамоми Ӯрӯпо дар илму тарбияти миллати Ишвитсориё

сари таслим доранд [52,84].
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12.ҲС-ҲС-ҲС-ҲСҲ: бирилиён (бриллиант), дивизиюн (дивизия), купиротиф

(каператив), купиротор (кооператор), лаборатур (лаборатория), мотириёл

(материал), миниётур (минатюра), пуригиром (программа), пуруфесур

(профессор):

Пирогроми тамоми дарсҳо такмил ва осон буд [52, 84]. Мотириёлҳои ин

канфиренсия ба номи «Алифбои нави тоҷикӣ» нашр карда шудааст [70, 251].

Мудири дӯкони каператив, ки дирӯз таъин шуда омад – гуфт Ҳайдаров [52,333].

13. ҲСҲ-ҲС-ҲСҲ: диктатур (диктатура), диплумот (дипломат), камсамол

(кумсумул), кандидот (кандидот), мармилод (мармелад), растурон (ресторан),

парлумон (парламент), партизон (партизан), португал (португал), послоник

(посланник), пурлетар (пролетар), пургуром (программа), секретор (секретар),

синтетик (синтетика), ҳидроген (гидроген):

Вале шоҳ бо вуҷуди аз каломуллоҳ қасам ёд намудан, бо миллат ҳамроҳӣ

накарда, дар Хифо, дар садаи барҳам задани машрутият ва бастани порламон

буд [52, 209]. Киштии пӯштавой ҳам дар вақти убур дар он ҷо омада меистад

[52, 211]. Ҳамаро гӯш медод, хеле одами диплумот ва хушзабон буд [52,45].

Шумо ва ман дар ин кор бисёр сахт муқобилат карда будем, аммо Бройдо ба

сифати секретори сека [СК] гуфтаи худро карда буд [26,  80].

Тӯдаи пурлетор ҳам аз баҳр,

Ҷашни сисолагиш эълон кард [10,352].

14. ҲС-ҲСҲ-ҲС: вивеска (вывеска), коласка(колиска – коляска), повуска

(повестка), пасилка (посылка), суғурта (страхование), факулта (факультет),

Фаронса (Франция), ҷилитка (жилетка):

Ҳар кас суғурта карданӣ бошад, вай тарҷима мекард: «истрахавой будет» вай

ҳам тарҷумон буд [79, 186]. Баъд палтӯ ва камзӯлро ҳам аз баданам бароварда

фақат як ҷилитка (жилет) ва шалвор бо банда монд [52, 180].

Дар он байнҳо почтаву тилгироф,

Пусилка, хабар, хат барад бехилоф [10,436].
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Дар Фаронса намонд ҳеҷ ободие,

Шаҳрҳо гаштаанд оташин водие [10, 503].

15.ҲС-ҲСҲҲ: ваконс (вакансия), декобр (декабрь), десонт (десант), нуёбр

(ноябрь), пиринс (принц), рапӯрт (рапорт), семент (цемент), фошизм (фашизм):

Албатта, ропурти омадани маро ба яке аз аъзои сафорат ба таври ғайрирасмӣ

бидиҳед, ки кори хеле фаврӣ дорам [52,44]. Хати 14-уми нуябратонро гирифтам

[25,57]. ... як нафар аз пиринсҳои (яъне шоҳзодагони) Афистириё ҷиҳати саёҳат

ба Бухоро омада буданд [52, 59]. Аввало фошизм аст,  на фашизм [25,  55].  19

моҳи декобр дар гузари Ашӯрмуҳаммади қитъаи Хоҷа Аҳрор кумиссияҳое, ки

барои интихоби комитет рафта буданд, маҷлис ва маърузаи худро бо забони

ӯзбекӣ ҷорӣ намудаанд [81, 117].

16.СҲ-ҲС-ҲС: Аврупо (Европа), аксия (акция), Амрико (Америка), антиқа

(антик), Африқо (Африка), армия, искори (скорий), исмена (смена), исмета

(смета):

Онҳо аз Самарқанд 8-апрел ба искори мебароянд [26, 78]. Дар натиҷа

ҳаминро мегӯем, ки имрӯз тамоми миллатҳои қитъаи Аврупо, Амриқо, Африқо,

Австролиё ва баъзе миллатҳои Осиё ҳам алифбои лотиниро ба ҳаёти худ татбиқ

карданд [70, 135].

17.ҲСҲ-ҲС-ҲС: воксина (вакцина), диксия (дикция), кӯмпания

(компания), кунгура (конгресс), Лотвиё (Латвия), ратсия (рация), пенсия, портия

(партия), фобрика (фабрика), фурмула (формула):

Як пули худро ба кисаи фобрикадорони бегона намегузарониданд [51, 62].

Дар моҳи сентобири 1952, ки он фозили гиромӣ барои иштирок дар Кунгураи

ҳизби коммунистии СССР ба Маскав омада буд, хушбахтии зиёрати ӯ барои ман

даст дод [25,84]. Идороти кантурҳо ва кӯмпаниҳо ҳар як дастгоҳи хубе барпо

намудаанд[52, 200]. Вақфи мударрисиро монанди пенсия хӯрда мехобидааст [52,

149].
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18.ҲСҲ-ҲСҲҲ: дотсент (доцент), консерт (концерт), конкурс, курсонт

(курсант), ҷондарм (жандарм);

19.ҲСҲ-ҲС-ҲСҲ-ҲС-ҲС: композитсия (композиция), конситутсия

(конситутция), конференсия (конфереция), корпоратсия (корпорация),

култиватсия (култивация), субситансия (субстанция), филтиратсия (фильтрация);

20.ҲС-ҲС-ҲСҲҲ: билиёрд (бильярд), динозовр (динозавр), камунист

(кумунист), мотосикл (мотоцикл), музикант (музыкант), финолист (финалист);

21.ҲСҲ-ҲСҲ-ҲСҲ: кандуктур (кандуктор), коллектиф (коллектив),

лайкотсит (лайкоцит), палковник (полковник), ҷентилмен (джентльмен);

22.ҲСҲ-ҲС-ҲС-ҲС: Биртониё  (Бартониё – Британия), Булғориё

(Балгария), Гирмониё (Германия), кумпания (компания);

23.С-ҲС-ҲСҲ: адиёл (одеяло), опорот (аппарат), Эревон (Эреван);

24.СҲ-ҲС-ҲС-ҲС: Испониё (Испания), Истуниё (Эстония), Итолиё

(Италия), Олбониё (Албания);

25.СҲ-ҲСҲ-ҲСҲ: айруплон (аэроплан), Атлантик (Атлантика), ишвитсар

(дарбон – швейцар);

26.ҲСҲ-ҲСҲ-ҲС-ҲС: вибратсия (вибрация), гимностика (гимнастика),

коллексия (коллекция), конвенсия (конвенция), консепсия (концепция),

коррупсия (коррупция), литсензия (лицензия),Финлондиё (Финляндия);

27.СҲ-ҲС-ҲСҲ: агронум (агроном), афтомат (автомат), искалот (склад),

искилет (скелет);

28.СҲ-ҲС-ҲСҲ-ҲСҲ: импиротур (император), Ингилистон (Англия),

истатистик (статистика).

Мавриди тазаккур аст, ки қолабҳои ҳиҷоии таркибии калимаҳои аз дигар

забонҳо воридшаванда новобаста аз таҳлил ва омӯхта шуданашон дар забони

иқтибоскунанда бетаъсир ва якранг амал мекунанд. Онҳо ҳамчун нишонаҳои

савтии иқтибосоти ин ё он забон омӯхта мешаванд. Дар маҷмуъ 28 қолаби

мустаъмали калимаҳои мутобиқшудаи русиву аврупоӣ ба назар расиданд.

Таҷзияи мисолҳои овардашуда ба ҳиҷоҳо ва мушоҳидаи ҳамнишинии

байни онҳо аз пурра тоҷикӣ шудани онҳо шаҳодат медиҳанд. Масалан,
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калимаҳои кумита, қӯнсул, қирол, мӯза (музей), обуна, суғурта, пуругром,

шӯса чун ҳамаи калимаҳои дигари тоҷикӣ ба ҳиҷоҳои навъи: ку-ми-та, қӯн-сул,

қи-рол, мӯ-за, о-бу-на, су-ғур-та, пу-руг-ром таҷзия мешаванд. Дар ҳамнишини

ин ҳиҷоҳо ягон мушкилоте мушоҳида намешавад. Дар калимаи аввал ҳиҷо бо

садонок итмом ёфта, ҳиҷои дуюм бо ҳамсадо шуруъшудааст. Ҳиҷои дуюм низ

нисбат ба ҳиҷои сеюми калима дар ҳамин гуна робита аст. Калимаҳои навъи

дотсент, консерт ва амсоли инҳо, ки ба тариқи дот-сент, кон-серт ба ҳиҷоҳо

таҷзия мешаванд, пурра қолабҳои асили тоҷикиро дар худ таҷассум кардаанд.

Таҳлили қолабӣ ва ҳамнишинии калимаҳои дигари дар боло овардашуда низ аз

пурра тоҷикишавии онҳо шаҳодат медиҳанд.

2.9.Мулоҳизаҳо дар бобати банизомдарории мутобиқати савтии

калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ ба меъёрҳои савтии забони

адабии муосири тоҷикӣ

Забони адабии тоҷикӣ дар даврони Ҳокимияти Шуравӣ ба марҳилаи нав

қадам гузошт. Дар ин давраи таърихӣ дар заминаи воридшавии иқтибосоти нав

ба нави русиву аврупоӣ ва сиёсати давр қариб дар ҳамаи бахшҳои забони тоҷикӣ

асароти намоён дар мавридҳои зиёди дигартаъсири манфӣ ба вуҷуд оварданд, ки

то ҳанӯз бисёре аз онҳо барҳам дода нашудаанд.

 Осори хаттиидар нимаи дуюми асри ХІХ ва ибтидои асри ХХ

бавуҷудомада гувоҳӣ онанд, ки воридшавии калимаҳои иқтибосии русиву

аврупоӣ аз ҳамон давраҳо оғоз ёфта, ҳангоми навишт чунин унсурҳо аз қолаби

аслӣ фарқ мекарданд. Калимаҳои имрӯз серистеъмол ва мутобиқшудаи: бонк,

кӯнка, дивон, самовор, тилигром, тилигроф, фойтун ва бисёр дигар

навгониҳои луғавии ҳамон давраҳои инкишофи забони тоҷикӣ ба ҳисоб

мераванд. Ин ҳама аз он шаҳодат медиҳад, ки забони адабии мо қудрату

тавоноии басандаро дорад, чунончи дар гузашта аз ӯҳдаи мутобиқ намудани

унсурҳои забони бегона баромада буд, имрӯз ҳам қодир аст, ин амалро

сарбаландона анҷом бидиҳад. Ба назари мо, дар ин маврид танҳо қонунияти

дохилии онҳоро ба роҳи дурусти инкишоф ворид намудан кифоя аст. Дар зер мо
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чанде аз ҳамин гуна роҳҳои муфидро, ки дар камтарин муддат онҳо калимаҳои

иқтибосии русиву аврупоиро ба низоми мувофиқати комил роҳнамоӣ месозанд,

ба тариқи пешниҳод манзури соҳибзабонони бомаърифат мегардонем.

2.9.1. Усулҳои мутобиқгардонии садонокҳо дар калимаҳои

иқтибосии русиву аврупоӣ

а) Садоноки а-и калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ дар калимаҳои

якҳиҷоӣ тамоюли табдилёбӣ ба садоноки о доранд: бонк (банк), зол (зал), жонр

(жанр), корт (карта), муд (мода), порк (парк), тонк (танк):

Ин пули бонк! [34,189]. Гӯё аз Рултер пурсиданд, ки кадом навъи «жонр»-

и шеърро бештар меписандӣ? [25,60]. Аммо азбаски дари даромади луҷа ба золи

васеи сард кушода мешуд, даруни золи тамошо бо нафаси одамон гарм шуда буд

[26,83]. Мусофиронро зарур аст, ки барои равуои бемамониат аз нуктаҳои

корттаъминкунӣ кортро дастрас намоянд [173, 2].

Чунин ивазшавии садоноки а ба о дар дигар мавқеъҳои калима низ

мувофиқ меояд. Масалан, дар аввал: обуна (абонемент), Порис (Париж), родиё

(радио), сонтиметр (сантиметр); дар байн: Булғория (Болгария), Ислондия

(Исландия), интернотура (интернатура), Испониё (Испания), Итолиё (Италия),

финолист (финалист) ва дар охир: Астрахон (Астрахан), вулқон (вулкан),

гектор (гектар), гитор (гитара), десонт (десант), динозовр (динозавр), журнол

(журнал), кандидот (кандидат), капитол (капитал), курсонт (курсант),

мармилод (мармелад), минирол (минерал), самовор (самовар), семинор

(семинар), сигор (сигара), Эревон (Эреван) ва чанд ҳиҷо: Вотикон (Ватикан),

дромотург (драматург), Конодо (Канада), тотор (татар):

Бинобар ин, кор ба ҳамин дараҷа мерасад, ки Иброҳими Абдуллоҳзода

дасти Шакуриро ба корд 3 сонтиметр мебурад [81, 191]. Динозовр ҳайвони

азимулҷусаест, ки чандин милён сол қабл аз ин таърих дар рӯзи замин мавҷуд

буда[81, 75]. ... аз ҷавонон 10 касро вакил интихоб карда аз онҳо 2 кас ба

кандидотӣ гузашт [81,122].
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Марди ҳафтодсолае
                              бо шавқи барафрӯхта
                                                     меомӯзад
                                                           забони арабиву итолиёиро,
  зеро, ки дар баробари чашмаш
                                         ҳанӯз мебинад
дарҳо нокушодаи доноиро [48, 225].

б) Баръакс, садоноки о-и калимаҳои ба тавассути забони русӣ воридшуда,

махсусан дар ҳиҷои аввал ба а-и тоҷикӣ табдил меёбанд: адиёл (одеяло),

афитсер (офицер),барҷом (боржом), вагзол (вокзал), камандир (командир),

камисар (комиссар), камисарият (комиссариат), камисия (комиссия), каридор

(коридор), матор (мотор), микрафон (микрофон), пива (пиво), палитик

(политик),памидор (помидор), патнӯс (поднос),самалёт (самолёт), фантан

(фонтан):

Фаҳмидам, дӯстатон ба самалёт билет доштааст [40,  131].  Вақте ки

мухбирон  омада дар болои мошинаи пахтачинӣ зебо нишастани ӯро дида

хоҳиши боздоштани мошинаашро кунанд ва микрафон дар даст саволҳо

диҳанд... надонад, ки ба онҳо чӣ ҷавоб бидиҳад [34, 388].

Ҳарду дидем, ки ҳамон майор,

Меравад хашмгин дар коридор[43, 216].

***

Зимистон буд, ки ёрам пива нӯшид,

Хунук шуд, ҷомаи манро бипӯшид [28, 13].

в) Дар мавридҳои ҷудогона садоноки о-и таркиби калимаҳои русиву

аврупоӣ тамоюли ивазшави ба у-и тоҷикӣ доранд: кумита (комитет), кунгура

(конгресс), кумисар (комиссар), мудерн (модерн), пуригиром (программа),

пудрат (подряд), пурфисур (профессор), румон (роман), румантик (романтик):

Ҳамаи ин қарорҳоро кумитаи вилоят тасдиқ кард [81, 73].... ба

пудратчиён барои иҷрои босифати корҳои сохтмонӣ дастуру ҳидоятҳо доданд

[165, 3]. Дигар ин ки замони мо замони мудерн ва нишонаҳояш сармоядорӣ,
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индустрикунонӣ дар шаҳрҳо зиёд ҷамъ шудани аҳолӣ (урбанизатсия) секулорӣ

ва ғайра [172, 9].

Ҳама румантикаҳо бо баҳор мегузаранд,

Бадеият натавон ёфтан зи обонмоҳ [48, 354].

г) Чунин ифодаёбии садоноки о-и русӣ ба у-и тоҷикӣ қариб дар ҳамаи

мавқеъҳои калима дар асоси талаффузи тоҷикӣ мувофиқ меояд: диплум

(диплом), директур (директур), духтур (доктор), кандуктур (кондуктор), лиму

(лимон), лурд (лорд), растурон,(ресторан), санатур (санатория), телефун

(телефон), фойтун (фаэтон), фурмула (формула):

«Духтуру давои ман ту ҳастӣ» [19, 369]. Вай то ба қарибии сайргоҳ дар

фойтуни дуаспа омада, дар мушоияти як дугонааш аз фойтун фаромада, аз

байни фурӯшандагон гузашта, ба даруни дарвозаи мазори Чашмаи Айюб

даромад [18, 451]. Марҳамати шуморо бо телефун ба Ҷаводу Рӯҳангез гуфтам,

мамнун шуданд [25, 11].

Дар ин водии сероби ҳамапаз,

Диёри наве ёфт лимуи Қафқоз [43, 139].

ғ) Ётбарсарҳо дар таркиби худ ду овози ба ҳам васл: е-йэ, ё-йо, ю-йу, я-йа

доранд. Онҳо дар аксарияти мавридҳо дар таркиби калимаҳои русии ба тоҷикӣ

воридшуда вазифаи пешинаашонро аз даст дода, фақат бо садонокҳо, аз ҷумла бо

а: Аврупо (Европа), карасин (керосин), кумита (комитет), Кувайт (Кувейт);

гоҳе бо и: агинт (агент), афитсир (офицер), бинзин (бензин), битон (бетон),

гинирол (генерал), мармилод (мармелад), одиёл (одеяло), патифон (патефон),

поиз (поезд), сентир (центнер), тиётир (театр), тилигроф (телеграф), тилискуб

(телескоп), тилифун (телефон), фийудол (феодал); ё бо у ифода мешаванд:

валута (валюта), компутер (компютер), сужет (сюжет), румка (рюмка):

Ба шарте қасрҳои шарқӣ созанд

Ба ҷои ин катакҳои битонӣ [38, 64].
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***

Ба дили маснуии шумо муборак бод

Ишқи компутерӣ  [48, 60].

Аз он ҷумла ҳангоми гармии сӯҳбат ба гинироли меҳмон хитоб намуда

гуфт... [13, 144]. Дар Тоҷикистон колхозҳо ва ҷоҳое, ки бо қарори Кумитаи

Иҷроияи Марказӣ ба номи ман шуда буд, бе ҳеҷ қарори Кумитаи Марказӣ

номҳоро дигар кардаанд [26, 9].

д)Гоҳи дигар таркиби овозии йа (я)-и русӣ бо е, ҳамчунин, бо ё ифода

шуда метавонад. Ин ҳодиса бештар дар ҳиҷои аввал ва охир мувофиқ меояд:

Испониё (Испания), Итолиё (Италия), Ишвитсориё (Шведцария), Либиё

(Ливия), окодимиё (академия), Румониё (Румыния), симфониё (симфония),

Финлондиё (Финляндия), Югословиё (Югославия):

... Финлондиё роҳи тиҷорат карданро бо Маскав пеш гирифт [59, 53-54].

Ин аҳвол ба Румониё ҳам бетаъсир намонд [59, 54]. Дар кишвари Итолиё

коргарон дар ҳар куҷо шуро таъсис карда, корхонаҳоро ба дасти худ гирифтанд

[59, 119-120].

Салом, субҳ! Чу симфониёи гунҷишкон,

Ҳамеша дар бағали шохсор ҷорӣ шав! [48, 98].

е) Садоноки ы-и русӣ ба забони тоҷикӣ хос нест, он дар ҳама гуна калима

новобаста ба мавқеи ҳиҷо бо и ифода карда мешавад: Вашингтон (Вашингтон),

Қрим(Крым), лотиш (латыш), моностир (монастыр), музик (музыка), пусилка

(посылка), шашлик (шашлык):

Ошхонаҳо, ки бо бӯи  таомҳои лазиз – шашлик, оши палав, манту ва ғайра

ҳавои атрофро иштиҳоовар карда буданд, ҳамеша пур аз одам буданд [18,263].

Дар Риғо хабар расида, ки вазири хориҷии Лотиш ба вуқалои рӯзномаҷот

гуфтааст, ки...  [59, 54].

ё)Таркиби овозии -ия, ки дар охири калимаҳои русиву аврупоӣ меоянд, бо

садоноки а-и тоҷикӣ ифода меёбанд: истанса (станция), Фаронса (Франция); ё
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дар мавридҳои дигар имкони ҳазф шудан доранд: Белорус (Белоруссия), ваконс

(вакансия), Гирмон (Германия), конфронс (конференция), пулис (полиция),

санатур (санатория), тиронскирипс (транскрипция), фомил (фамилия):

Се сол боз Русия ва шариконаш бо Гирмон меҷанганд [18,445]. Дастхати

шуморо аз манзил, ки дорам барои ман ба санатурӣ хоҳанд фиристод [25, 5].

Агар хат ба ман бинависонед, хоҳишмандам ном ва фомили раиси колхузи ба

номи Лоҳутӣ райони Конибодом ва адреси ӯро ба ман бинависед [25, 89].

Дар Белорус будам, васфи туро шунидам,

Маҳсули ранҷи дастат дар ҳар куҷо бидидам[28, 12].

ж) Аз ҳиҷои охири калимаҳои русиву аврупоии ба забони тоҷикӣ

иқтибосшуда садоноки а ихтисор меёбанд: антисептик (антисептика), аптек

(аптека), арктик (арктика), Атлантик (Атлантика), Варшав (Варшава), газет

(газета), гитор (гитара), диром (драма), кансерв (консерва), мошин (машина),

резин (резина), реклом (реклама), сигор (сигара), синтетик (синтетика), тонк

(танка),Украин (Украина):

Лаби қоғазҳои сабз аз байни чанбару резин метофтанд. [34, 145]. Вай ин

чизро аз куртаи синтетикии ҳарири осмониранг донист [34, 144].

Зӣ ғарби СССР то кӯҳи Помир,

Зи дарёи Сияҳ то Арктики пир [43, 115].

***

Бизод муъҷиза аз издивоҷи куҳнаву нав,

Ту, эй навои куҳан, аз гитор ҷорӣ шав [48, 98].

***

Зи пойтахти азими амонӣ – аз Маскав,

Зи рӯйи минбари Берлин, Париж, ҳам Варшав![43, 167].

з) Ҳиҷои охири калимаҳои русиву аврупоӣ дар асоси талаффузи тоҷикӣ

ҳазф меёбанд: дамукросӣ (демократически), диаграм (диаграмма), Ирлонд

(Ирландия), пуругром (программа), телегром (телеграмма):
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Пуругроми он ҳам бисёр осон, ҳар касе ду сол дар дорулфунуни Берлин

хонда бошад, қобил аст бо чаҳор сол таҳсили Русия ва Усмонӣ [52,66-67]. Сими

тилигром ҳам аз Таҷан то ба Сарахс кашида шудааст [52,158]. Дар шароити

кунунӣ, ки аксарияти мутлақи кишварҳои ҷаҳон, ки баъзеҳошон худро

мудофеонӣ дараҷаи яки ҳуқуқи башар, ҳуқуқи зан, дамукросӣ ва озодии баён

мешуморанд, вале дар мавриди таҳаввули Афғонистон сукут кардаанд [172, 3].

2.9.2.Усулҳои мутобиқгардонии ҳамсадоҳо дар калимаҳои

иқтибосии русиву аврупоӣ

а) Дар забони тоҷикӣ ҳамсадои ж ва таркиби овозии дж-и калимаҳои

русиву аврупоӣ бо ҷ ифода карда мешаванд: бағоҷ (багаж), барҷом (боржом),

бейҷик (бейджик), бирҷа (биржа), буҷа (бюджет), картриҷ (картридж), колиҷ

(колледж), коттеҷ (коттедж), луҷа (ложа), месенҷер (мессенджер), ҷаз (джаз),

ҷем (джем), жемпер (джемпер),ҷип (джип), ҷентелмен (джентльмен):

Вай бори онҳоро ба бағоҷмонак гузошта дари мошинашро, ки наппа-нав ва

озода буд, ба эҳтиром ва бисёр хоксорона аз ду тараф кушод [40, 128]. Албатта,

ман розӣ шудам ва ӯ оварду барои ду ҷо аз луҷа хат дод [26, 82]. – Ҷентелмени

ҳақиқӣ! – гуфт Гулнора [12, 137]. Бояд дар хотир дошта бошед, ки ман пештар

ҳамеша барҷом менӯшидам, он барои ҳамин беморӣ буд [26, 50].... бо роҳхати

Вазорати маориф ба сафи донишҷӯёни гурӯҳи буҷавии Донишгоҳи славянии

Тоҷикистону Русия шомил шудам [174, 4].

б)Ҳамсадои в-и забони русӣ тамоюли табдилёбӣ ба овози ф дорад. Аз ин

ҷиҳат дар ҳамаи мавридҳо ҳамсадои ф метавонад, овози в-и дохили калимаҳои

ба тавассути забони русӣ воридшавандаро иваз намояд: архиф (архив), Афстриё

(Австрия), афтомат (автомат), вистафка (выставка), коллектиф (коллектив),

куператиф (кооператив), привифка (прививка), Саратоф (Саратов),

формасефт (фармацевт):

Пас аз исбот шудани ин айбҳо аз тарафи камиссияи ҷанҷол ва ҳайати

коллектиф бо фаъолон қарор баровард, ки Насим аз мактаб ва аз сафи

камсамолӣ берун карда шавад [81, 191]. Лекин дар вақти тақсим намудани орд
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хиёнаткории мудири кооператиф ошкор шуд [81, 156]. Чунончи, вилоятҳои

Астрахон, Саричин, Саратоф, Самара, Сибир, Ӯфо ва канори наҳри Волга,

ҷумҳурияти Тотористон, вилояти Чувош дар ин бало мубталоанд [59, 179].

в) Он калимаҳое, ки дар таркибашон ҳамсадои ц доранд, ҳангоми ба

забони тоҷикӣ иқтибос шудан тавассути ҳамсадои с (дар ҳиҷои аввал ва баъди

ҳамсадо): семент (цемент), сенария (cценария), сент (цент), сентинер (центнер),

сех (цех), сикл (цикл), силиндир (цилиндр), сирк (цирк), сифр (цифра), аксент

(акцент), инструксия (инструкция), интелегенсия (интелегенция), калодес

(колодец), конфронс (конференция), кансерт (концерт), коллексия

(коллекция), консепсия (концепция), конструксия (конструкция),

консултатсия (консултация), коррупсия (коррупция),лексия (лекция), реаксия

(реакция), редаксия (редакция), санксия (санкция), сексия (секция), Фаронса

(Франция); ё бо таркиби овозии тс (ҳангоми дар байни ду садонок омадан) ифода

карда мешаванд: атестатсия (аттестация), атсетат (ацетат), диссертатсия

(диссертация), деклоратсия (декларация), милитсия (милиция), офитсер

(офицер), кирилитса (кириллица), композитсия (композиция), консититутсия

(конституция), консултатсия (консультация), трансформатсия

(трансформация), федератсия (федерация), форматсия (формация):

«Милитсия дар хонаи мо дузд...» [34,186]. Онҳо ба истиқбол тайёрӣ

медидиданд: як гурӯҳ барои тайёр карадани нумраҳои консерт, дастаи дигар ба

зеб ва зинат додан ва навиштани шиорҳои «Зинда бод Лоҳутии болшевики

инқилобӣ, адиби пролетарӣ» машғул буданд [81, 210]. Раста-раста чодирҳо зада,

сирку торикистону чойхонаю ошхонаю... эҳе, агар бинед ҳайрон мешавед

[19,360].  Масалан, оби газнок – маҳлули оксиди карбон дар об, оҳакоб –

маҳлули оҳаки шукуфта дар об, сиркои хурокӣ – маҳлули кислотаи атсетат дар

об мебошанд [165, 4]. Ва ҳангоме ки коллексия бори аввал дар минбар баромад,

тамошобинон кафкӯбӣ карданд [176, 7].

г) Ҳангоми зарурат щ-и калимаҳои русиву аврупоиро бо ҳамсодоҳои ш, ч

ифода намудан мумкин аст: борш (борщ), пилаш (плащ), шетка (щетка), яшик

(ящик):
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Аммо ӯ ҳам шуткаи хурдакак ба қадри як чаҳормағз аз модараш гирифта

ба ман ҳадя дод [25, 30]. Роза фармуд, ки ману Исроил оҳакоб карда диҳем ва

худаш бо шутка ба сафедкунӣ даромад [12, 75].

ғ) Дар ҳиҷои аввал ва охири калимаҳои русиву аврупоӣ ҳамсадои к бо қ

иваз мешавад: антиқа (антик), Африқо (Африка), Болқон (Балкан), вулқон

(вулкан), Қазоқистон (Казакстан), Қазон (Казан), қанфит (конфет), қапқон

(капкан), Қатар (Катар), Қафқоз (Кавказ).

Бой ҳисобу китоби худро карда, ба дафтарҳои харҷу дахлаш навишта шуду

шикофи девориро кушода шишаи конякро берун овард ва аз он ду-се қадаҳ пайи

ҳам нӯшида, аз қанфити шоколадин газак карда бархост ва ба берун баромад

[18, 378].

Як тараф селу як тараф тӯфон,

Як тараф барфу як тараф вулқон [36,44].

***
Зимистон буду он тӯҳматгар омад,

Зи пушти нафс дар қапқон даромад [28,129].

д) Ҳамсадои г, ки дар таркиби якқатор калимаҳои тавассути русӣ

воридшуда ба назар мерасанд, дар гунаи тоҷикӣ бо ғ ифода меёбад: бағоҷ

(багаж), булғор (болгар), Доғистон (Дагестан), мағоза (магазин), Риғо (Рига):

Дар Риғо хабар расида, ки вазири хориҷияи Лотиш Мапин Вавич ба

вуқалои рӯзномаҷот гуфтааст, ки ҳукумати Лотиш бо машварати давлати Фин ва

Литво ва Пӯлша дар музокираи сулҳ бо Ҳукумати Шуроии Русия шуруъ

карданро қарор дод [59, 54]. ... дар по кафшу маҳсиҳои булғор ва америкоӣ

доштанд... [18, 257].

е)  Ҳамсадои д дар калимаҳои ба забони тоҷикӣ иқтибосгардида агар дар

охири калима омада бошанд, бо ҳамсадои т ифода меёбанд: искалот (склад),

лимунот (лимонад), парат (парад); агар дар байни калима омада бошанд, ҳазф

меёбанд: саллот (солдат), филшир (фельдшер):
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Анборҳо ва искалотҳои бисёре ҳар як ба бузургии як қалъае дар он ҷо

сохтаанд [52, 85]. Дар он ҷо як дӯкони лимунотфурӯшӣ ва оби маъданфурӯшӣ

ҳам буд [52, 82]. Ҳар ҳафтаи рӯзи чоршанбе рӯзи парат (яъне муоянаи машқи

сарбозу савор) аст [52, 137].Тамоми ароминаи Сабзавор хабар ёфта омада,

фавран дӯктори рус ва филшир (фельдшер), ки табиби табааи рус буд, ҷиҳати

мудово омада, захмҳоро мудово намуд [52,104].

ё) Дар иқтибосоти аврупоии таркиби луғавии забони русӣ ҳарфи ҳ бо г

ифода мешавад. Чунин табдилёбӣ дар замон шуравӣ дар забони тоҷикӣ низ риоя

мегардид. Имрӯз дар иқтибосоти бевоситаи аврупоӣ ҳамсадоҳои ҳ бетағйир

қабул наммудн мумикн аст, калимаҳои иқтибосии аврупоие, ки дар шакли аслӣ

бо ҳ ифода ёфтаанд, дар забони тоҷикӣ низ бо ҳ ифода намудан мумкин аст, ба

монанди: ҳектор (гектар), ҳидродинамика (гидродинамика), ҳидроген

(гидроген), ҳормон (гормон), Ҳимолой (Гимолай):

Замин... замин... замини пахта ҳар тараф шуда сабз,

Чу банди дастаи райҳон ҳазорҳо ҳектор [36, 80].

***
Бидидам дар паси кӯҳи Ҳимолой

Замини сабзу зархезе саропой [43,  177]

... дар мавзуи Ташаккули ҳидрогенӣ молекулавӣ дар коиноти

васеъшаванда рисолаи дипломӣ навиштаанд [171, 3]. Фарбеҳи боиси паст

шудани ҳормони асосии мардона тестостерон мегардад [172, 10].

ж) Дар ташдиди иқтибосоти русиву аврупоӣ яке аз ҳамсадоҳо ихтисор

меёбад: апарат (аппарат), асимилятсия (ассимиляция), балон (баллон),

грамафон (граммофон), диаграм (диаграмма), камисар (комиссар), камисия

(комиссия), киловат (киловатт), килогром (килограмм), колексия (коллекция),

метал (металл), милён (миллион), милёнер (миллионер), милиоратсия

(меллиорация), пиротсес (процесс), пуругуром (программа), Русия (Россия),

сесия (сессия), тона (тонна), тунел (тоннель):
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Табиӣ, мардум мисли грамафон ин суханонро ба генералмегуфтанд [6,

66]. Истад ба курсии назди апарати телефон нишаст, гӯширо бардошт, вале

дасташ намерафт ки рақамро гирад [34, 170].... аз Шакаршо сурат, суратҳои

зиёде, ки ба воситаи апарати суратгирӣ тайёр кард [34, 200].

Дидам, ки чашмҳошон  чун чашмаҳои нуранд,

Милён киловати  нур аз  чашмашон ҳувайдост [38, 68].

з) Агар дар таркиби калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ аломатҳои

ифодагари нармиву устувории ь ва ъ омада бошанд, дар ин маврид чунин овозҳо

ҳазф мегарданд: ансамбл (ансамбль), артел (артель), асфалт (асфальт), июл

(июль), июн (июнь), карйера (карьера), палту (пальто), Пӯлша (Польша), рул

(роль), сиезд (съезд), филм (фильм), фелдшер (фельдшер):

Моҳи июн наздик шуд [81, 190]. Кӯчаи бисёр зебои асфалтпӯш,  ки аз

байни ин иморатҳо пайдо шуда буд, бо зинаҳои қатори васеъ ба растаи калони

«Чаҳорсӯ» интиҳо меёфт [18,472].Ӯ дар қоғазе чизеро ба шакли китоб печида, ба

сари синааш пахш карда, меомад; гоҳ даст ба кисаи камзӯлу палто чунон

майдақадам  меомад, ки замин миннатдор мегашта бошад [34, 155]. ... аммо

Қумри  дар ягон китоб ва дар ягон филм симои раиси худашонро надидааст

[34,357]. Аз ин рӯ андеша дорад, ки агар раққосаҳои машҳур аз  духтарон

ансамбли рақс ташкил карда бошанд, Қумри аз духтарон дастаи мошинкор

сохтааст [34, 389].

2.9.3. Усулҳои мутобиқгардонии қолабҳои овозии калимаҳои

иқтибосии русиву аврупоӣ

а) Онкалимаҳои иқтибосие, ки бо ду садоноки пасиҳам оғоз ё таркиб

ёфтаанд, аз сабаби мувофиқат накарданашон ба ҳиҷоҳои хоси тоҷикӣ яке аз

садонокҳо ҳазф мегарданд: каператив, купиротиф (кооператив), куператсия

(кооперация), куператор (кооператор); ё садоноки дувум бо ҳамсадои й ё бо

ётбарсар иваз карда мешаванд: айруплон (аэроплан), билиёрд (бильярд),

боталюн (батальон), доминийон (доминион), империёлист (империалист),
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кумисариёт (комиссариат), мотириёл, материёл (материал), милён (миллион),

милиярд (мильярд), пиёнино (пианино), родиё (радио), фойтун (фаэтон):

Бандагонро бародарон гӯянд,

Ҳабсу зиндон доминийон гӯянд [43, 216].

***
Мазан панҷа, ки ҳассос офаридӣ

Пиёнуям, гиторам, уду ноям [48,18].

***
Ҷӯр наметапад ду дил, лек чӣ ҷӯр метапанд

Сад милиярд ахтарон зери қабои муштарак [48, 314].

б) Дар мавридҳои мавҷудияти ду ҳамсадои пасиҳам дар оғози калимаҳои

иқтибосии русиву аврупоӣ ё пеш аз ҳамсадои аввал садонок (масалан, и ё у)

гузошта мешавад: искилет (скелет), истатистик (статистика), Ишвитсориё

(Швецария), ишкоб (шкаф), устол (стол); ё дар байни онҳо овозҳои (а, и ё у)

илова мегардад: биргад (бригадир), бирилиён (бриллиант), Биртониё

(Британия), гиронот (граната), диром (драма), каравот (кровать), килосик

(классик), кулуб (клуб), мармар (мрамор), пилта (плита), пиринс (принц),

шакалод (школад):

Баъд аз ду-се соат тамошо ва сайру гашт дар яке аз қаҳвахонаҳо пиёда

шуда қадре нафас рост карда, ширу қаҳва майл намудам, бисёр қаҳвахонаи

олиҷанобе буд, ки тамоми дару девори он оинакорӣ, асбобҳои гаронбаҳо маҳзи

намоиш ба ишкофҳо ва тоқҳо гузошта буданд [52, 70-71]. Дар ин вақт Нина дар

каравот фароғат карда мехобид [12, 24].... дар фикру таҳлукаи гӯрондани

искилет мешавад [34,291].

Чашмҳоямро
ба мулоқоти чашмҳои ва овардам
Бигзор бирлиони дурахшони ман
                          бар қатраи ашк
                                         табдил шавад
дар баробари шалвори тари ин
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                                    ятимаки маъсум,
Ки нафас мекашаду мебарад вуҷуди бесаодатро
суи ояндаи номаълум [48, 215].

в) Агар калимаҳои иқтибосӣ бо се ҳамсадои пасиҳам оғоз ёфта бошанд, дар

гунаи тоҷикӣ ба онҳо садонокҳо, махсусан и илова мегарданд: искалот (склад),

исмета (смета), испекулятсия (спекуляция), испрофка (справка), иштароф

(штраф):

Искалоду анборхонаҳои бузург туҷҷори Русия ва кӯмпониҳои киштӣ

сохтаанд [52, 186]. Лекин ба бахти ту ин ҷо мамлакати урусҳо не, ки ту аз духтур

испрафка гирифта аз машқ озод шудан гирӣ [8,222]. Бинобар ин ба тахмини

ҳисоби пешакии исметаи яксолаи шаҳри куҳнаи Самарқанд мултафит шавад [59,

16].

г) Дар мавридҳоимавҷудияти се ё чор ҳамсадои пасиҳам дар байни

ҳамсадои сеюму чорум садонок илова мешавад: Афстириё (Австрия),

Австиролиё (Австралия), Ингилистон, Англиё (Англия), инстируксия

(инструкция), констируксия (конструкция); ё яке аз онҳо ихтисор мешавад:

Иркут (Иркутск), парлумон (парламент), ренген (рентген):

Афстириё яке аз давлатҳои муқтадиру бузурги Аврупо маҳсуб мешавад,

ки дорои чиҳилу шаш милюн аст [52,56]. Чун ҳукумати алийяи Афғонистон, ки

душмани ҷонии Англиё ва хайрхоҳи олами ислом аст, бо ҳукумати ҷумҳурияи

озоди Бухоро робитаи дӯстии худро муайян кард [59, 137].

Он санадро бо чашми худ диданд,

Ҷаллодони Амрик –Инглистон [24,102].

ғ) Баъзе калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ бо се ҳамсадои пасиҳам

анҷом ёфтаанд, барои ба ин гуна калимаҳо талаффузи тоҷикӣ додан илова

намудани садонок байни ҳамсадои дуюму сеюм ҷоиз аст: инспектур (инспектр),

министур (министр), оркестир (оркестр), силиндир (цилиндр), электир

(электр), электирик (электрик) ва монанди инҳо:
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Колиска, фойтун, конкаи электирик, дар омадшуд буда, ҷамъият ва

издиҳом аз рӯз ҳам бештар буд [52, 72]. Оркестир ба як канори Регистон қарор

гирифта, ба навохтан давом кард [18,542].

Мудири як дӯконе гуфт бар мо,

Иҷозатнома лозим аз министур[28, 136].

Пешниҳоди мазкур, ки дар асоси маводи ҷамъоваригардида мураттаб

шудааст, далели он мебошад, ки дар забони тоҷикӣ барои мутобиқшавии

калимаҳои тавассути забони русӣ иқтибосшуда заминаҳои муътамад вуҷуд

доранд.

Ба ин тариқ, аз баррасии фаслҳои боби дуюм чунин натиҷагирӣ намудан

мумкин аст, ки забони тоҷикӣ қудрати мутобиқсозии ҳамагуна вожаҳои бегонаро

дорад. Амали онро дар бахши зиёди вожаҳои мутобиқшудаи тоисломӣ арабӣ,

туркиву муғулӣ ва русиву аврупоӣ, ки имрӯз бегонагӣ зоҳир намекунанд,

мушоҳида намудан мумкин аст.

Ҳарчанд дар ибтидои қабули вожаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ низ аз

ҷониби маорифпарварон ба монанди Аҳмади Дониш, Мирзо Азими Сомӣ, Мирзо

Сироҷи Ҳаким устод Айнӣ ва монанди инҳо ба меъёрҳои савтии забони тоҷикӣ

тобеъ гашта бошанд ҳам бо мурури вақт дар натиҷаи миқдоран зиёд будани

онҳо, сиёсати давр, дар муносибатҳои расмӣ, ҳуҷҷатгузорӣ истифодаи забони

русӣ, бе санади расмӣ ҳамчун забони модарии дуюм аз ҷониби омма эътироф

шудани забони русӣ дар давраҳои минбаъда замина барои бидуни мутобиқат

гузаштани онҳо гаштанд, аммо ин омилҳои мутобиқнашавӣ хоси замони шуравӣ

буда, имрӯз забони тоҷикӣ дар сатҳи муносибатҳои байналмилалӣ истифода

мегардад. Аз ин лиҳоз месазад, ки унсурҳои аз ин забон воридшаванда бе

мутобиқшавӣ ба меъёрҳои савтии забони тоҷикӣ мавриди истифода қарор

гиранд.
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ХУЛОСА

Омӯзиши махсусияти савтии калимаҳои фонди асосии забони тоҷикӣ,

нишонаҳои аслии калимаҳои русиву аврупоӣ, тарзи истифодаи ин гурӯҳи

калимаҳо дар навишти адабӣ, осори назмиву насрӣ, публитсистӣ, номаҳои

адибон, фарҳангу луғатҳои ҷудогонаи мансуб ба даврони Ҳокимияти Шуравӣ,

замони Истиқлол ва як идда калимаҳои мутобиқшудаи русиву аврупоии таркиби

луғавии забони тоҷикӣ ба хулосае меоварад, ки роҳу тарзҳои мутобиқшавии

савтии ин бахши иқтибосотро дар забони тоҷикӣ ба тариқи зер ҷамъбаст

намудан мумкин аст:

1. Он калимаҳои русиву аврупоие, ки дар нимаи дуюми асри ХІХ,

давоми садаи ХХ ва замони Истиқлол ба таркиби луғавии забони тоҷикӣ қабул

гардида мавриди истифода қарор доранд, бегона номидан мумкин нест, онҳо

акнун моли забони тоҷикӣ ба ҳисоб рафта, бо савтиёти тоҷикӣ талаффуз ва

муроот карда мешаванд. Дар ин маврид танҳо зарур аст, ки чунин калимаҳо

омӯхта шаванд ва имконияти тоҷикишавии пурраи онҳо муайян гарданд.

2. Садонокҳои таркиби калимаҳои ба тавассути забони русӣ

иқтибосгардида агарчи дар шакл бегонагӣ зоҳир намекунанд, вале дар талаффуз

аз ҳамин гуна садонокҳои забони тоҷикӣ тафовут доранд. Сабаб дар он аст, ки

дастгоҳи талаффузии ин ё он забон аз ҳамин гуна дастгоҳи талаффузии забони

дигар фарқ мекунад. Аз ин сабаб садоноки а-и русӣ дар талаффузи тоҷикӣ ба о,

баъзан ба у дар мавқеъҳои гуногуни калима табдил меёбад. Баръакс, о-и русӣ дар

гунаи тоҷикӣ тамоюли табдилёбӣ ба садоноки а, у, гоҳо ӯ доранд. У-и русӣ бо ӯ

ва ы бо и ифода мегардад. Мавридҳое ба мушоҳида мерасад, ки садоноки а аз

охири калимаҳои ба забони тоҷикӣ қабулгардида меафтад ва ин афтиш ба

маънои калима халал намерасонад. Дар баробари ин, на ҳамаи садонокҳои

забони русӣ дар талаффузи тоҷикӣ иваз мегарданд. Масалан, садоноки и дар

гунаи тоҷикии калимаҳои русиву аврупоӣ дар ҳама гуна мавқеи калима бетағйир

нигоҳ дошта мешавад. Шояд ин аз он ҷиҳат бошад, ки садоноки и-и русӣ нисбат

ба и-и тоҷикӣ дар таркиби калимаҳои русиву аврупоӣ дарозтар талаффуз шуда,

устувор боқӣ мемонад.
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3. Ҳамин гуна ҳамсадоҳои таркиби калимаҳои русиву аврупоӣ низ дар

забони тоҷикӣ ба дигар ҳамсадоҳо иваз мегарданд. Тавре мисолҳои

ҷамъоваригардида гувоҳӣ медиҳанд, бар замми овозҳои хоси забони русӣ (ц, щ,

ъ) дигар ҳамсадоҳои таркиби чунин калимаҳо низ ҳангоми дар забони тоҷикӣ

ҳазм гардидан, бо дигар овозҳо ифода мегарданд. Масалан, г бо ғ; к бо қ; ж, дж

бо ҷ; в бо ф; д бо т ва монанди инҳо.  Сабабҳои чунин ивазшавӣ гуногун аст. Аз

ҷумла, дар забони тоҷикӣ калимаҳо бо ду ҳамсадои пасиҳам оғоз намеёбанд,

барои ҳамин калимаҳои таркиби овозии дж дошта, дар гунаи тоҷикӣ бо ҷ ифода

мегарданд. Ба ҳамин монанд г-и русӣ на дар ҳамаи мавқеъҳои калима нигоҳ

дошта мешавад, зеро дар калимаҳои чунин овози ҳамсадо дошта дар талаффузи

тоҷикӣ бо ғ талаффуз мешаванд. Мавриди зикр аст, ки табдили ҳамсадоҳои русӣ

ба тоҷикӣ дар доираи муайяни овозҳо сурат мегирад, зеро чунин ҳамсадоҳо низ

мавҷуданд, ки ҳангоми ба забони тоҷикӣ ворид гардидан, дар дохили калимаҳо

бетағйир ба кор бурда мешаванд. Чунончи, б, з, л, м, н, п, р, с, т, х, ф, ш.

4. Ётбарсарҳо дар таркиби калимаҳои ба забони тоҷикӣ қабулгардида

тарзҳои гуногуни мутобиқшавӣ доранд. Масалан, овозҳои мураккаби е ва ё агар

дар байни калима омада бошанд, е ба и, ё ба у, гоҳе ба ӯ иваз мегарданд. Агар

дар аввал ва охири калима ётбарсари я омада бошад, бо е, асосан бо ё ифода

мешавад. Дар ҳиҷои охир таркиби овозии йа-я ба а табдил меёбад. Ётбарсари ю

дар гунаи тоҷикии ин бахши калимаҳо бо садоноки у ифода мегардад.

5. Дар калимаҳои русиву аврупоии ба забони тоҷикӣ иқтибосгардида на

фақат табдили овозҳо, балки мувофиқати ҳиҷоии калимаҳо низ ба назар мерасад.

Мувофиқати ҳиҷоии калимаҳои русиву аврупоӣ дар мавридҳои пасиҳам омадани

садонок ё ҳамсадоҳои таркиби як ҳиҷо, ки баръакси меъёрҳои савтии забони

тоҷикист, бештаранд.

6. Ҳамчунин, дар калимаҳои русиву аврупоии ба забони тоҷикӣ

иқтибосгардида ивазшавии қолаби таркибии калимаҳо низ дида мешаванд.

Тағйирёбии қолаби калимаҳои русиву аврупоӣ дар мавридҳои пасиҳам омадани

ҳамсадоҳо, гоҳо садонокҳо дар як ҳиҷои таркиби калима ба мушоҳида мерасанд.

Мавриди зикр аст, ки чанде аз қолабҳои калимаҳои русиву аврупоӣ дар забони
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тоҷикӣ бегонагӣ зоҳир намекунанд, аз ин ҷиҳат бо тағйироти андаки савтӣ нигоҳ

дошта мешаванд. Масалан, қолабҳои: ҲС, СҲ, СҲҲ, ҲСҲ, ҲСҲҲ ба ҳамин

ҷумла шомил мешаванд. Қабули калимаҳои ба қолаби ҳиҷоии забони тоҷикӣ

мувофиқ барои мутобиқшавии ин бахши калимаҳо мақоми асосиро доранд;

7. Миқдори ҳиҷои таркиби калимаҳои русиву аврупоӣ аз калимаҳои

сохтаву мураккаби забони тоҷикӣ, ки асосан, то шаш ҳиҷоро дар бар мегиранд,

зиёдтаранд. Аз ин сабаб ҳангоми қабул ба миқдори ҳиҷои ин бахши калимаҳо

низ таваҷҷуҳ бояд кард;

8. Ҷиҳати дигари мутобиқшавии калимаҳои русиву аврупоӣ дар забони

тоҷикӣ ба мавқеи зада рабт дорад. Дар калимаҳои ба тавассути забони русӣ

иқтибосгардида мавқеи зада гуногун аст, вале тоҷикон ин гуна калимаҳоро бо

задаи аслӣ талаффуз намекунанд, аз ин рӯ бахши калони калимаҳои русиву

аврупоӣ дар заминаи талаффузи тоҷикӣ аз мавқеъҳои гуногун ба охир

гузаштаанд. Ин маънои онро дорад, ки тағйирёбии савтии калимаҳои русиву

аврупоӣ барои ивазшавии мавқеи зада низ замина мегардад;

9. Масъалаи дигари ба калимаҳои русиву аврупоӣ алоқаманд, имлои

онҳо маҳсуб меёбад. Дар ҳар як забон имлои калимаҳои бегона яке аз

масъалаҳои ба пуррагӣ  ҳалношуда ба ҳисоб меравад. Сабаб дар он аст, ки дар ин

раванд омӯзиши ҳамаҷониба ва фурсати муайяни иқтибосшавӣ зарур аст.

Калимаҳои мутобиқшудаи русиву аврупоии таркиби луғавии забони тоҷикӣ

шаҳодат аз он медиҳанд, ки ин бахши иқтибосоти забони тоҷикӣ дар заминаи

ҳазмшавӣ аз имлои аслиашон фарқ мекунанд. Намунаи имлое, ки дар дохили

диссертатсия ба тариқи пешниҳод оварда шудааст, дар асоси меъёрҳои савтӣ ва

омӯзиши калимаҳои мутобиқшудаи таркиби луғавии забони тоҷикӣ таҳия шуда,

бо мақсади ба низомдарории ин бахши иқтибосот дар замони Истиқлол мураттаб

гардидааст;

10. Ҳангоми таҳқиқ намунаҳои зиёди калимаҳои мутобиқшудаи русиву

аврупоӣ ҷамъоварӣ гардид, ки дар замони имрӯз метавон бахше аз онҳоро аз нав

ба соҳибзабонон пешниҳод кард. Ба монанди, камзӯл (камзол), Маскав

(Москва), милён (миллион), милиёнер (миллионер), тона (тонна), гектор
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(гектар), Итолиё (Италия), бағоҷ (багаж), барҷом (боржом), буҷа (бюджет),

шакалод (шоколад), шампон (шампанский), Порис (Париж), кунгура

(конгресс), лиму (лимон), лимунот (лимонад) ва монанди инҳо, вале дар ин

миён гурӯҳи калимаҳои мутобиқшудаи русиву аврупоиро мавҷуданд, ки дар

нусхаи аслӣ хусусияти умумиистеъмолӣ пайдо кардаанд. Масалан, моҳҳои

солшуморӣ, ҳарчанд гунаи мутобиқшуда доранд, аммо онҳоро маҷбуран

наметавон аз нав ҷорӣ кард: январ (ёнвор), феврал (феврол), март (морт), апрел

(април), май (мой), август (овгуст), сентябр (сентёбр), октябр (октёбр, ӯктабр),

ноябр (нӯёбр), декабр (декобр). Гоҳо шакли мутобиқшудаи онҳо дар замони

муосир мувофиқат намекунанд, ба мисоли гвардия (гӯрд), автомобил

(утӯмӯбил), техника (техниқо); ё маънии онҳо ба забони тоҷикӣ тарҷума

шудаанд. Аз ҷумла, билет (чипта),  мӯза (осорхона), граждон (шаҳрванд),

искалот (анбор), композитор (бастакор) ва чанде дигар. Аммо ҷамъоварӣ,

омӯзиш ва муқаррарсозии тарзҳои гуногуни тоҷикишавии ин бахши калимаҳо

дар замони Истиқлол барои мутобиқгардонии калимаҳои нав воридшуда ва боз

дар оянда воридшаванда, ки ҳанӯз хусусияти умумиистеъмоли пайдо накарда, аз

санҷиши меъёрҳои забони тоҷикӣ гузашта истодаанд, сарчашмаи муътамад шуда

метавонад.

Ҳамин тавр, ҷамъоварии ҳудуди 700 адад калимаҳои мутобиқшудаи

русиву аврупоӣ (100 адад гуна ва 600 калимаҳои ҷудогона) аз ҳамаи

сарчашмаҳои илмӣ, назмӣ, насрӣ, публитсистӣ, фарҳангу луғатҳо ва номаҳои

адибон аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар забони тоҷикӣ тарзҳои зиёди

мутобиқшавии савтии ин бахши калимаҳо мавҷуданд.
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ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚ

1. Ҳангоми ҷамъоварӣ ва омӯзиши мисолҳо тарзҳои гуногуни

мутобиқшавии калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ муайян гардид. Ба монанди

гунанокӣ, тағйирёбии садонокҳо, ивазшавии ҳамсадоҳо, тағйирёбии қолабҳои

ҳиҷоӣ, гоҳо афтиши садоноки охир ё як ҳиҷои он ва монанди инҳо, аммо на

ҳамаи онҳо дар замони имрӯз қобили қабуланд. Масалан, дар замони имрӯз

гунанокии калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ ба назар намерасанд, зеро дар

гузашта калимаҳои русиву аврупоӣ аввал дар нутқи шифоҳии марум роҳ ёфта,

халқ онҳоро тавре ки аз якдигар мешуниданд, талаффуз мекарданд. Дар замони

имрӯз, ки дастрасӣ ба ҳамаи навъи иттилоот ва фарҳангу луғатномаҳо вуҷуд

дорад, ҳоҷат ба гунанокӣ нест, фақат нусхаи мутобиқшуда лозим аст.

2. Дар замони имрӯз на ҳамаи табдили садонокҳои русӣ мувофиқ

меоянд. Масалан, ивазшавии садоноки а ба у ё ба ӯ;  е ба а;  у ба ӯ, ҳарчанд

намунаи мутобиқшудаи чунин калимаҳо дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ

мавҷуданд, аммо ин гуна ивазшавӣ ба тоҷикишавии калимаҳои бегона чандон

мувофиқ нестанд. Дар ин маврид калимаҳои бо ин роҳ мутобиқшуда нигоҳ

дошта шуда, минбаъд а-и русӣ на бо у ё ӯ, балки бо о ва у-и русӣ бетағйир ифода

карда шаванд.

3. Ба ҳамин монанд афтиши садоноки аё таркиби овозии -ия аз охири

ин бахши иқтибосот, ки ба маънои калима халал намерасонад, яке аз тарзҳои

мутобиқшавии калимаҳои русиву аврупоӣ дар замони имрӯз низ шуда

метавонад.

4. Ҳангоми омӯзиши намунаи калимаҳои мутобиқшудаи русиву

аврупоӣ тарзҳои гуногуни ивазшавии ҳамсадоҳои русӣ ба тоҷикӣ ба назар расид.

Масалан, ж, дж ба ҷ, в ба ф, г ба ғ, аммо табилёбии к-и русӣ ба қ, ки дар баъзе

калимаҳои мутобиқшуда ба назар мерасанд, шояд дар гузашта бо таъсири

забонҳои туркиву муғулӣ бошанд. Дар ин маврид калимаҳои ин тарз

мутобиқшуда нигоҳ дошта шавад, минбаъд, к-и русӣ бо к ифода ёбад. Масалан,

корт гӯем, на қорт, асли он карта мебошад.
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5. Ғайр аз ин, дар забони русӣ ҳ-и калимаҳои иқтибосии аврупоӣ аз

сабаби дар забони русӣ мавҷуд набудани чунин ҳамсадо бо г ифода меёбад.

Мавриди зикр аст, ки дар замони шуравӣ тамоми калимаҳои мансуб ба забонҳои

аврупоӣ тавассути забони русӣ бо қиёфаи овозии ба забони русӣ хос иқтибос

мегардид. Дар замони имрӯз, ки забони тоҷикӣ бо забонҳои аврупоӣ бе воситаи

забони русӣ низ робита дорад. Дар ин маврид калимаҳои дар гузашта

мутобиқшуда нигоҳ дошта шуда, минбаъд дар калимаҳои иқтибосии таркибашон

бо ҳ ифодаёфтаро дар забони тоҷикӣ низ на бо г, балки бо ҳ мутобиқ гардонидан

мумкин аст.
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