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В статье ставится цель проанализировать разные аспекты изучения русско-
интернациональных слов в таджикском языкознании. Анализ работ об  этой группе слов 
дает автору основания  придти к следующим выводам: а) исследователи в основном 
ставили перед собой цель анализировать заимствованные русско-интернациональные 
слова с точки зрения их лексико-семантических особенностей; б) исследованы внешние 
факторы заимствования русско-интернациональных слов; в) подвергнут анализу 
количественный  аспект заимствованных слов; г) авторы не ставили перед собой цель 
исследовать процесс акклиматизации русско-интернациональных слов в таджикском 
языке, хотя это является одним из основных критериев заимствованных слов.  

 
Key words:  Russian-international words, borrowed words, sources of the development of Tajik 

literary language, phonetical and grammatical changes, researchers of borrowed words 
In her article the author analyzes different  aspects related to the study of Russian-

international words in Tajik linguistics. The  analysis of the relevant articles enables to come to 
the  following conclusions: a) researches set the goal to analyze the  words in question from the 
point of view of their lexico-semantic peculiarities: b) outward factors connected with borrowed  
words are explored; c) borrowed words are researched under the  angle  of their quantity; d) the 
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authors didn`t pursue an aim of researching the process of acclimatization  of borrowed words  
in the Tajik language in spite of its being one of the main criteria of the formers. 

 
Дар тадқиқоту гузоришҳои олимони луғатшиноси тољик, ки солҳои 50-80-уми 

садаи ХХ таҳия гардидаанд ва ба масоили мубрами таъсири забони русї ба таркиби 
луғавии забони тољикї бахшида шудаанд, раванди иқтибосоти русию байналмилалї 
аз диди сиёсати забонии давр сурат гирифтааст. Барои ба ин муаммо ба таври воқеї 
баҳо додан зарур мешуморем, ки чанде аз ин осорро мавриди баррасї қарор диҳем. 

Омўзиш ва баррасии таъсири забони русї ба забони тољикї, асосан аз солҳои 50-
уми асри сипарї оғоз ёфта, ба номи як идда муҳакқиқони тољик Н.Маъсумї, 
Б.Ниёзмуҳаммадов, Н.Шаропов, Ш.Рустамов, Р.Ғаффоров ва дигарон робитаи қавї 
дорад. Қайд бояд кард, ки ин мавзўъ дар ин солҳо аз љумлаи мавзўъҳои 
афзалиятдошта маҳсуб меёфт. Бартарияти ин мавзўъ дар амалкарди забони тољикї аз 
он иборат буд, ки забони русї, пеш аз ҳама, ба сифати сарчашмаи инкишоф ва 
такомули таркиби луғавии забонҳои халқияту миллатњои ИЉШС пазируфта шуда, ба 
сифати забони дуюми модарї эътироф гардида буд. Зикр намудан бамаврид аст, ки 
дар аксари соҳаҳо вай бар ивази амалкарди забони модарї мавриди истифода қарор 
дошта, забони аслии модариро билкулл танг намуда буд. Тадқиқи ин мавзўъ барои 
баъзеҳо чун нишонаи садоқати эшон дар назди сиёсати забонии давр буда, ба онҳо 
имкон медод, ки сазовори дастрасии эътибори вижа гарданд. 

Дар робита ба омўзиши калимаҳои иқтибосї, хосатан калимаҳои русию 
интернатсионалї, ҳаминро қайд бояд намуд, ки бори нахуст дар забоншиносии тољик 
ин ибтикор ба номи Н.Маъсумї пайванд мегирад ва мавсуф атрофи ин мавзўъ солҳои 
1953-1954 дар тадқиқоти доманадори худ «Забони повести «Марги судхўр»-и С.Айнї» 
ба таври бояду шояд афкори хешро баён менамояд (7). Баъдтар, соли 1959 ин 
тадқиқот бо номи «Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тољикї» нашр мегардад 
(8). Носирљон Маъсумї дар тадқиқоти хеш калимаҳои русї (муаллиф ҳамин 
истилоҳро истифода мебарад)-ро, ки бо шумури муаллиф «миқдоран қариб 100 
калима буда»-анд, аз мавқеъ ва мақоми услубии онҳо дар забони «Марги судхўр» ба 
риштаи таҳлил кашида, онҳоро ба ду гурўҳ табақабандї мекунад: 

а) «калима ва ибораҳое…, ки онҳо дар шароити ҳамонвақта вобаста ба нави-
гариҳои дар баъзе соҳаҳои зиндагї – маишї, техникї, савдо, молиявї, сиёсї 
пайдошуда ба забони тољикї дохил шуда, дар гуфтугў ва забони адабї каму беш ба 
кор бурда мешуданд… Масалан: конфет, стакан, стол, стул, портфел, карта, семент, 
файтон, резина, банк, касса, миллион, фабрика, завод…» (9, c.163). Бо бардошти 
муҳаққиқ ин гурўҳи калимаҳо дар ҳамон давра муодили муносиби тољикии хешро 
надоштаанд ва «ҳамчун шаклҳои ягонаи луғавї ва ибораҳои тарљуманашаванда кор 
фармуда мешуданд, ки нависанда (С.Айнї – Г.Ю.) онҳоро айнан акс кунондааст» (9, 
с.163); 

б) гурўҳи муайяни дигари калимаҳои русї дар ҳамон давра муодилҳои тољикии 
хешро доштанд, вале тадриљан калимаҳои русї «…нисбат ба муродифҳои тољикии 
худ серистеъмолтар шудан гирифтанд, ки ин љараён ба принсипи айнан ифодакунии 
маънию моҳияти предмет ва ҳодисаҳо вобастагї дорад ва С.Айнї инро ҳамчун як 
аломати пешравандаи забон ба назар гирифтааст». Масалан: «лампа» (чароғ), «тифа» 
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(арақї, домана), «вексел» (санад ва ҳуљљати қарзї), «аптека» (дорухона), «пассаж» 
(чорсў, тим), «биржа» (тиљоратхона, савдохона, ширкати нақлиёт), «пароход» (киштї), 
«газета» (рўзнома) ва ғайра (9, с.164).  

Ба ақидаи муҳаққиқ, «С.Айнї аз ду имконияти мављуда якеро интихоб карда 
гирифтааст, ки вай барои ифодаи мақсад, тобишҳои маъно, конкретонидани ифода ва 
ба вуљуд овардани тарзи баёни сода нисбат ба дигаре қобилтар, мувофиқтар ва 
умумиистеъмолї мебошад. Ин калимаҳои русист» (9, с.164). Аз ин баррасии 
забоншинос Н.Маъсумї ба хулосае бармеояд, ки нависандаи маъруфи мо дар 
интихоби вожаҳои гурўҳи дуюм бартариятро ба калимаҳои русї медиҳад, зеро онҳо 
ҳадафро хубтару мушаххастар ифода мекунанд. Ҳол он ки устод С.Айнї метавонист 
дар мавриди калимаҳои русии дар забонамон шаклҳои муродифии тољикидошта 
интихобро ба фоидаи муродифҳои тољикї ҳаллу фасл намояд. Чунин калимаҳои 
соҳиби имтиёзбуда, ё аз тарафи адиб дар истифода имтиёздода, пеш аз ҳама, вазифаи 
услубиро касб намудаанд ва ба характеристикаи «лаҳзаҳои људогона» (14,с.164) 
иртибот доранд. Умуман, таҳия ва баррасии калимаҳои русї дар повести «Марги 
судхўр» аз љониби муҳаққиқи номї дар љанбаи услубї сурат гирифта, зимни он 
тобишҳои услубии истифодаи онҳоро муайян сохтааст. Ба ақидаи Н.Маъсумї, 
«С.Айнї дар интихоб ва истеъмоли калимаҳои русї дар забони повести «Марги 
судхўр» танҳо аз нуқтаи дуруст ва ба мақсад мувофиқ истифодабарии воситаҳои 
забон ва шаклу тарзҳои ифода аҳамияти махсус додааст» (9, с.174). Дар робита ба 
истифодаи калимаҳои русї ҳамин нуктаро махсус таъкид бояд кард, ки муҳаққиқ ба 
масъалаи тавъам шудани иқтибосоти русї ба қавонини савтию граммарии забони 
тољикї таваљљуҳ зоҳир накардааст. 

Баъди тадқиқоти услубшиносии Н.Маъсумї дар пайравї ва тақлиди таълимоту 
усули тадқиқии мавсуф дар забоншиносии тољик асарҳои зиёде ба вуљуд омадаанд, ки 
машҳуртарини онҳо тадқиқотҳои Р.Ғаффоров (3, с. 41-45), Б.Камолиддинов (6, с.26-
36), Х.Ҳусейнов (17, с.33-38) маҳсуб меёбанд. Дар ин тадқиқотҳо баррасии калимаҳои 
русию интернатсионалї дар пайравї ба тадқиқоти Н.Маъсумї сурат гирифта, 
хулосаҳои мавсуф маъмулан такрор гардидаанд. 

Дар омўзиши калимаҳои русию интернатсионалї як силсила тадќиқотҳои 
Н.Шарофов бахшида шудаанд, ки дар заминаи онҳо метавон ўро муҳаққиқи асосии 
калимаҳои иқтибосии русию интернатсионалї арзёбї намуд (19; 18; 20; 21). Ин 
муҳаққиқ тадқиқоти хешро ба масъалаи дар солҳои 60-70-уми асри ХХ хеле муҳим ва 
аз назари таълимоти ҳамондавраи забоншиносї мубрам – калимаҳои русию 
интернатсионалї тахассус дода, онҳоро дар љанбаи луғатшиносї мавриди тадқиқ 
қарор додааст. Сатҳи омўзиши ин қабил калимаҳои иқтибосї дар тадқиқотҳои 
Н.Шарофов нисбати муҳаққиқони пешин чанд қадам пештар буда, муҳаққиқ таҳлил 
ва баррасии калимаҳои русию интернатсионалиро ба сатҳи баландтаре бардоштааст. 
Вай муваффақ гардид, ки калимаҳои русию интернатсионалиро чун як сарчашма ва 
роҳи самарабахши инкишофи таркиби луғавии забони тољикї тавсиф ва тасбит 
намояд. Муаллиф бори нахуст дар мавриди раванди ба забони тољикї ворид шудани 
калимаҳои русї-интернатсионалї ва ба қонунҳои забони тољикї (фонетикї, 
грамматикї) ҳамсону ҳамгун шудани онҳо изҳори ақида намуда бошад ҳам, аз 
таҳлили мушаххаси ин раванд худдорї мекунад ва бо ҳамин ба баррасии яке аз 
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вижагии зуҳуроти иқтибосоти калимаҳои русию интернатсионалї таваљљўҳ зоҳир 
намекунад.  

Мусаллам аст, ки терминҳо ё истилоҳоти русию интернатсионалї дар байни 
калимаҳои иқтибосї љои намоёнро ишғол менамоянд ва баррасии ин гурўҳи вожаҳо 
аҳамияти хосаро доро мебошад. Н.Шарофов раванди воридшавї ва роҳҳои 
амалишавии ин зуҳуротро ба таври зер нишон медиҳад. Ба пиндори вай, «терминҳое, 
ки аз забони русї ва ба воситаи он аз дигар забонҳо қабул карда мешаванд, асосан бо 
ду роҳ (ин љо роҳ не, балки ба тағйирот дучор шудан ё нашудан аст – Г.Ю.) 
мегузаранд: 

а) бе ҳељ гуна тағйирот қабул мешаванд: параллелограмм, математика, химия, 
физика, радиотехника, батарея, прокат, завод, трактор ва ғайра; 

б) бо баъзе дигаргуниҳо, ки инро қонуни грамматикии забони тољикї талаб 
мекунад, дохил мешаванд: геометрияи аналитикї (аналитическая геометрия), 
разведкаи геологї (геологическая разведка), гази генераторї (генераторный газ), 
физикаи ядрої (ядерная физика) ва ғайра» (19, с. 13).  

Аз хулосаи муаллиф чунин бардошт имконпазир аст, ки: 
1) гурўҳи ағлаби вожаҳои русию интернатсионалї айнан бидуни ягон тағйири 

овозию имлої чун шакли асл (бо тарзи талаффуз ва навишти русиашон) ба забони 
тољикї (адабї дар назар аст) ворид гардида, бо талаффуз ва вижагиҳои забони ғайр 
дар забони тољикї (дар забонҳои дигар низ) мавриди истифода қарор мегиранд. Дар 
ин раванд хусусияту вижагиҳои забони иќтибоскунанда, яъне забони тољикї, ба 
инобат гирифта нашудаанд, ки баёнгари ин нобаробарию нобаробарҳуқуқии забонҳо 
дар раванди иқтибосоти вожаҳо мансуб меёбад; 

2) муаллиф танҳо дар заминаи калимасозии забони тољикї тағйир хўрдани 
истилоҳоти аз забони русї воридшавандаро махсус таъкид намуда, нишон медиҳад, 
ки «ин дигаргуниҳо» бо дарназардошт ва тақозои «қонуни грамматикии забони 
тољикї» арзи вуљуд мекунанд. Муҳаққиқ дар мавриди дигаргунию тағйироти овозию 
талаффузии калимаю ибораҳои иқтибосии русию интернатсионалї ҳарфе намезанад. 
Албатта, муаллиф гоҳ-гоҳе дар асарҳои хеш оид ба ин масъала афкори парокандаи 
хешро баён намудааст (29, с. 61-98), вале месазид, ки дар атрофи ин масоили муҳим 
баррасии муназзам ва мураттаби муаллиф пешкаш мегардид; 

3) дар тадқиқоти Н.Шарофов иқтибосоти калимаҳои русї-интернатсионалї чун 
натиљаи воридоти онҳо ба забони тољикї, ки он замон сиёсати забонї тақозои онро 
дошт ва бояд то ҳадди имкон онҳо дар сурату сирати русиашон вориди забонҳои 
ғайрирусии шўравї, аз љумла забони тољикї мегардиданд, баррасї шудаанд. Ва, 
хосатан, таъкид бояд кард, ки муаллиф ба тарзи дигар нисбати ин қишри таркиби 
луғавии забони тољикї бархўрд карда наметавонист; 

4) инчунин, баъди ба садри салтанати шўравї омадани Н.Хрушев, ки таблиғгари 
сохтмони љамоаи коммунизм маҳсуб меёфт, дар бахши сиёсати забонї тақозои забони 
воҳиди мардуми шўравї таблиғ ва ба сатҳи сиёсат кашида шуда буд, ки яке аз 
талаботи он ҳарчи тезтар таҳия намудани захираи умумии забонҳо дар заминаи 
калимаҳои русию интернатсионалї маҳсуб меёфт. Аз ин рў, тадқиқоти бахши 
иқтибосоти калимаҳои русию интернатсионалї дар забонҳои мардуми шўравї, аз 
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љумла забони тољикї, ба ҳамин самт равона мегардиданд, ки Н. Шарофов низ аз ин 
раванд худро канора гирифта наметавонист; 

5) баъди пошхўрии давлати шўравї сиёсати забонии он майдони ҳукуматро тарк 
кард ва имрўз ҳар давлат сиёсати забонии худро дар заминаи анъана, суннатҳо ва 
манофеи миллии хеш раҳандозї мекунад ва тољикон низ дар мавриди пазириши 
иқтибосот ва тавъам намудани онҳо бо қонуниятҳои забони хеш муносибат мекунанд. 
Зарур аст, ки роҳу равиши ҳалли чунин масоили печида бо манфиату талаботи забони 
тољикї ҳаллу фасл гардад.  

Гурўҳи дигари муҳаққиқон вожаҳои иқтибосии русию интернатсионалиро дар 
аснои тадқиқи забонии осори насрию назмї, ки ғолибан баъди Инқилоби Октябр 
интишор ёфтаанд, мавриди баррасї ва таҳлили муқаддимотї қарор дода, афкори 
хешро дар робита ба мақоми ин вожаҳо дар система (созмон)-и ин асарҳо баён 
намудаанд, ки маъмулан дар пайравї ба афкори забоншиносон Н.Маъсумї, 
Р.Ғаффоров, Б.Камолиддинов ва Н.Шарофов баррасии хешро анљом додаанд. Аз 
љумла, тадқиқоти Р.Набиева, Х.Ҳусейнов, А.Зоҳидов ва дигарон (10; 17; 5) ба ин 
мисол шуда метавонад, ки дар онҳо мавқеи калимаҳои русию интернатсионалї ба 
таври иљмолї дар системаи лексикии забони асарҳои људогона ва ё таркиби луғавии 
забони тољикї ба таҳлил кашида шудаанд.  

Мутаассифона, масъалаи мутобиқшавии калимаҳои русию интернатсионалї ба 
хусусиятҳои савтию граммарии забонамон диққати онҳоро љалб накардааст. Чунин 
бархўрд заминаҳои хешро дошт, зеро дар давраи китобат ва таҳияи осори мазкури 
забоншиносї бештар масъалаи миқдори калимаҳои мазкур диққати забоншиносони 
моро ба худ љалб намудааст. Сониян, муҳаққиқон такя ба сиёсати забонии давр 
љонибдори афкори бидуни тағйир иқтибос кардани калимаҳои русию интер-
натсионалї мебошанд. 

Гурўҳи сеюми забоншиносон калимаҳои русию интернатсионалиро ҳамвора ба 
раванди тағйирхўрии сарчашмаи иқтибосоти калимаҳои мансуби забонҳои аврупої 
баррасї намуда, забони русиро дар ин замина чун «сарчашмаи файзбахш» эътироф ва 
тавсиф намудаанд. Умуман, солҳои 60-уми асри ХХ барои аксари забонҳои халқҳои 
шўравї забони русї чун сарчашмаи инкишофи таркиби луғавии онҳо эътироф 
гардида буд, ки инро маводи конфронс бахшида ба қонуниятмандии инкишофи 
забонҳои халқҳои шўравї (Алма-Ато, 20-24-уми ноябри соли 1962) собит месозад (2).  

Маҳз дар ҳамин ҳамоиши баландмақом забони русї чун забони дуюми модарии 
мардуми ғайрируси муқими ИЉШС эътироф карда шуд (1, с. 36-40), ки танҳо охири 
солҳои 80-ум бурду бохти ин мақоми забони русї дар амалкарди забонҳои халқҳои 
ғайрирус мавриди баҳсҳои тезутунд карор гирифт. Баъди ин ҳамоиш як даста 
таблиғгарони мақоми забони русї дар ИЉШС асарҳои дар ҳамин давра бозоргиру 
сиёсатмаобро таҳия ва нашр намуданд, ки ба қалами олимони маъруфу 
сиёсатмадорони машҳур, аз қабили академик И.К.Белодед, М.И.Исаев, 
В.Г.Костомаров, Ю.Д.Дешериев, Ш.Рашидов ва дигарон мансуб мебошанд. Агар 
афкори онҳоро ба таври хулоса манзур гардонем, чунин садо медиҳад, ки забони русї 
баъди солҳои 50-уми асри ХХ чун забони муоширати байни халқҳою миллатҳои 
шўравї мавриди амалкард қарор дошта, аксари калимаҳои русию байналмилалї дар 
либоси русиашон ба ин забонҳо иқтибос карда мешаванд. Инчунин, забоншиносони 



Юнусова Г.С. Назаре ба масоили баррасии калимаҳои русию байналмилалӣ  дар забоншиносии 
тоҷик 
 
 

 - 120 - 

мазкур эътироф мекунанд, ки забони русї барои ин забонҳо сарчашма ва роҳи асосии 
воридшавии калимаҳои русї ва интернатсионалї пазируфта шудааст. Ба ақидаи 
саромадони ин тезис, «барои забонҳои халқҳои ИЉШС забони русї ҳамчун 
сарчашмаи иддаи ағлаби иқтибосот маҳсуб меёбад» (1, с.40). 

Ҳамин тавр, бо таъсири афкори зикрёфта дар забоншиносии тољик низ бардоште 
маъруфу машҳур гардид, ки тибқи он забони русї сарчашмаи нерўманди иқтибосоти 
вожаҳои русию интернатсионалї ба ҳисоб рафта, тавсиф ва мақоми онро ба дараљаи 
забони дуюми модарї қадр намуданд. 

Маҳз дар ҳамин давра дар забоншиносии тољик ба таъсири бевоситаи афкори 
фавқ мақолаю рисолаҳои фаровоне таҳия ва интишор ёфтанд, ки ба қалами як даста 
забоншиносони тољик, аз ќабили Б.Ниёзмуҳаммадов, В.С.Расторгуева, Д.Тољиев, 
Ш.Рустамов, Р.Ғаффоров, Н.Шарофов, А.Рустамов ва ғайра мансуб мебошанд (11, с. 
261-268; 13, с. 253-260; 16, с.101-104; 15; 4; 19; 21; 14). Агар афкори ин донишмандонро 
љамъбаст намоем, хулосаҳои зерин арзи ҳастї мекунанд: 

а) қисмати ағлаби калимаҳои иқтибосиро дар забони тољикї вожаҳои аз забони 
русї иқтибосшудаи баромадашон русї ва интернатсионалї ташкил мекунанд, ки 
онҳо шаклҳои вижаи хешро дар раванди иқтибос шудан доро мебошанд; 

б) иқтибосоти аз забони русї ба забони адабии тољикї воридшаванда шакли 
аслии фонетикии хешро комилан нигоҳ медоранд, ҳарчанд ки тољикон овозҳои хоси 
забони русї ы, щ-ро пурра талаффуз карда наметавонанд. «Ц» бошад, дар забони 
љавонону зиёиён комилан мавқеъ пайдо карда, дар забони тољикї бо калимаҳои 
русии дорои ин овоз ворид гардидааст; 

в) вожаҳои интернатсионалї ба забони адабии тољикї дар шакли навишти 
фонетикии русиашон ворид мегарданд, яъне калимаҳои русї ва интернатсионалї 
айнан дар навишти русиашон дар забони тољикї мавриди истифода мегарданд. 
Чунин бархўрд нисбати вожаҳои русию интернатсионалї боиси дар алифбои забони 
тољикї қабул ва љорї гардидани ҳарфҳои ы, щ ва ц гардида буд (13, с. 259).  

Аз ҳама муҳим, муҳаққиқони мазкур аҳамияти забони русиро ба ҳайси сарчашмаи 
асосии инкишофи таркиби луғавии забони адабии  тољикї аз будаш зиёд арљгузорї 
намуда, хулосаҳои хешро бидуни поя ва таҳдоби воқеї чун ҳақиқати мутлақ 
пешниҳод мекарданд. Масалан, «забони тољикию забони русї ду пистони модари 
мост. Ҳар кї аз ин ду пистон бештар баҳравар гардидааст, зудтар ба камолоти 
љисмонию рўҳонї мерасад. Комилтару доротару пурнуртар мегардад…» (14, с.22); 
«забони русї… дар айни замон яке аз сарчашмаҳои боэътимоди такомулот ва 
инкишофи забонҳои миллии Ватанамон (ИЉШС – Г.Ю.) ба шумор меравад» (15, с.11-
12); «… як сарчашмаи муҳимми инкишофи забони милали сотсиалистии тољик забони 
халқи кабири рус ва забонҳои дигар халқҳо ба шумор меравад» (12, с.9); «забони русї 
ҳам ба роҳи таъсир, ҳам ба роҳи истифодаи бевосита бо забони модариамон халқи 
моро дар қатори тамоми халқи сермиллати советї ба фардои дурахшон, ба 
коммунизм мебарад…. Воқеан, таъсири забони русї ба забонҳои миллї ва истифодаи 
он чун забони дуюми модарї ба ҳељ ваљҳ бар зарари забонҳои миллї воқеъ 
намешавад» (4, с.83); «таджики с большой любовью изучают великий русский язык, 
язык великого Ленина…. В настоящее время русский язык стал вторым родным 
языком для таджиков, это положение определяет и ту роль, которую играет он в 
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развитии таджикского языка» (16, с.106); «таъсири забони русї дар ҳазораи бистум 
(дурусташ: дар қарни бистум – Г.Ю.), мисли таъсири забони арабї махсусан дар 
таркиби луғавї бонуфуз буд» (5, с. 3) ва ғайраҳо. Таҳрир ва такмил намудани ин 
афкор амали хайре буда, ҳаллу фасли ин амр имкон медиҳад, ки раванди иқтибосот 
ба самти дуруст равона карда шавад. 

Умуман, забони русї яке аз забонҳои муқтадир ва тавонои дунё маҳсуб меёбад, 
вале ин ба дастандаркорони сиёсати забонии давраи давлати шўроҳо ҳукуқ 
намедиҳад, ки забони русї дар ҳама ҳолат, аз љумла зимни иқтибосот аз он, пеш аз 
ҳама, вижагиҳои савтию граммарии хешро ба забонҳои дигар таҳмил намояд. Имрўз 
дар заминаи сиёсати нави забонии Љумҳурии Тољикистон, ки он дар давраи 
Истиқлолият қабул шудаю амалї мегардад, барои то ҳадди имкон ба хусусияту 
вижагиҳои савтию граммарии забони адабии тољикї ҳамгун ва тавъам намудани 
иқтибосоти русию интернатсионалї кўшишу амали љиддї сурат гирифта истодааст. 
Барои тасбити ин гуфта, ҳаминро тазаккур бояд дод, ки ҳоло тибқи қоидаҳои «Имлои 
забони тољикї» (соли 1998) аз алифбои забони тољикї ҳарфҳои ба савтиёти забони 
тољикї хоснабудаи ц, щ, ы, ь хориљ карда шудаанд. 

Ҳамин тавр, дар заминаи таҳлили афкори фавқ ва раванди иқтибосоти воҳидҳои 
луғавї зарур мешуморем чанд нуктаро тазаккур диҳем, ки ба инобат гирифтани онҳо 
иқтибоси воҳидҳои луғавиро аз забонҳои дигар ба низом медарорад: 

1)  калима ва ё воҳиди забонї ҳини аз як забон ба забони дигар иқтибос шудан 
бояд ҳатталимкон ба ќавонину вижагии забони иқтибоскунанда худро мутобиқ ва 
тавъам созад, дар акси ҳол, калимаҳои иқтибосї як гурўҳи мустақилро дар таркиби 
луғавии забони иқтибоскунанда ташкил медиҳанд ва он нишонаи ҳазм нашудани 
онҳо мебошад; 

2)  дар мавриди иқтибоси калима бояд хусусияту вижагиҳои фонетикии забони 
иқтибоскунанда пурра ба инобат гирифта шуда, талаффузи он дар заминаи 
имкониятҳои он қабул (татбиқ) карда шавад. Дар акси ҳол, забони иқтибоскунандаро 
зарур аст, ки овозҳои нави дар калимаҳои иқтибосшаванда бударо ба алифбои худ 
ворид намояд. Маҳз ҳамин мушкилот боис гардид, ки дар солҳои 40-50-уми асри ХХ 
ҳини иқтибоси калимаҳои русию интернатсионалї ба алифбои забони тољикї 
ҳарфҳои нав (ц, щ, ы, ь) қабул карда шаванд; 

3)  дар раванди иқтибосоти воҳидҳои забонї манофеъ ва вижагиҳои забони 
иқтибоскунанда, аз љумла савтию граммарии он, нисбат ба талаботи сиёсати забонии 
оид ба калимаҳои иқтибосї авлотар дониста шавад, дар акси ҳол, забони 
иқтибоскунанда симои мутафовути хешро оҳиста-оҳиста аз даст медиҳад; 

4)  калимаҳои иқтибосї ба забони иқтибоскунанда набояд ба шакл ва талаффузи 
аслии хеш ворид гардад, балки тибқи тақозои қоидаҳои савтию граммарии забони 
иқтибоскунанда либоси хоси онро ба бар намояд. Мутаассифона, дар забони тољикї 
на ҳамеша ин талаботи раванди иқтибосшавї ҳаллу фасли воқеї ва мавриди иљро 
қарор мегирад. 
 

Вожаҳои калидї: калимаҳои русию интернатсионалї, вожаҳои иқтибосї, раванди 
иқтибосот, сарчашмаҳои инкишофи забони адабии тољикї, тағйироти фонетикию 
граммарї, муҳаққиқони вожаҳои иқтибосї 
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