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ФЕҲРИСТИ ИХТИСОРАҲО

ВАО - васоити ахбори омма

ДК - дискурси компютерӣ

ЗК - забоншиносии компютерӣ

ЗИ - забоншиносии интернетӣ

ЗП - забоншиносии пайкаравӣ

МЭҲ - мошинаи электронии ҳисоббарор

ШИ - шабакаҳои иҷтимоӣ



МУҚАДДИМА

Кори диссертатсионӣ ба тадқиқи вижагиҳои забони матнҳои 

интернет-ВАО дар мисоли шабакаҳои иҷтимоӣ бахшида шудааст.

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Зарурат ва аҳамияти пажуҳиши мазкур, қабл аз ҳама дар он зоҳир мегардад, ки дар улуми муосири ҷаҳонӣ, 

бахусус илми забоншиносии муосир бо пайдоиш ва рӯйи кор омадани 

воситаҳои нави алоқа ва муошират, бо истифода аз технологияҳои нави 

иттилоотӣ-коммуникатсионӣ самтҳои нави омӯзиш ба миён омадаанд, 

ки таҳлилу баррасӣ ва таҳқиқи он зарур шуморида мешавад. Дар ин 

росто самтҳои ҷудогонаи мухобирот ва мубодилаи иттилоот тавассути 

шабакаҳои иттилоотӣ ба таври ҷудогона рушд карда истодаанд, ки 

густариши интернет-ВАО аз самтҳои назаррас ва ҷолиб ба назар мерасад 

ва таҳқиқи вижагиҳои муошират, хусусиятҳои забонии ин самт бегумон 

аз масоили мубрам ва дорои арзиши муайяни илмию назарӣ хоҳад буд. 

Таҳлили матнҳои интернет-ВАО дар доираи хурди таҳқиқи 

забоншиносии тоҷик сурат гирифта, кор бо забон ва вижагиҳои забонии 

онро дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо дарназардошти риояи қоидаҳои 

муошират, риояи меъёри забони адабӣ дар бар мегирад. Аз ҷониби 

дигар мубрамияти таҳқиқи мазкур аз он бармеояд, ки имрӯзҳо барои боз ҳам мураттаб ва боз ҳам самараноктар гардидани забони интернет-ВАО 

мутахассисони соҳа барои тоза намудан ва ҳифзи асолати забон аз 

омилҳои номатлуб ва номураттабу халалдоркунандаи меъёри забони 

адабӣ, махсусан дар интернет-ВАО талош доранд. Бартараф кардани 

омилҳои номатлуб дар забон ва раванди муоширату мухобирот нақши 

муҳимро дар барқарорсозии маданияти муошират ва тарзи дурусти 

истифодаи забон дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва интернет-ВАО иҷро 

менамояд. Рушди ҷомеаи муосир бо пайдоиши технологияҳо ва 

воситаҳои нави муошират, вусъатёбии раванди ҷаҳонишавӣ дар шаклҳои 

нави мухобирот ва инчунин дар муносибати одамон тағйироти куллиро 
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ба миён овардааст. Мусаллам аст, ки дар муошират, муносибати байни 

одамон ва умуман дар рушди муносибатҳои иҷтимоӣ забон нақши асосӣ 
дорад. Барои самаранок ва фаъол нигоҳ доштани забон дар муошират ва 

тамоми самтҳои фаъолияти инсонӣ мебояд онро пайваста мавриди 

омӯзишу баррасӣ ва таҳқиқ қарор дод.

Аз ин рӯ, таҳқиқи вижагиҳои забонии матнҳои интернет-ВАО дар 

забоншиносии муосир аз лиҳози он ки ҳама гуна муошират дар 

шабакаҳои иҷтимоиро дар бар мегирад, бисёр муҳим ва мубрам аст.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ. Масъалаҳои муоширати оммавӣ аз қадим 

диққати як қатор мутафаккирон, олимон, файласуфон ва муҳаққиқонро 

дар доираи ҳама гуна илмҳое, ки предмети омӯзиши онро инсон ва 

забони ӯ ташкил медиҳад, ба худ ҷалб намудааст. Дар алоқамандӣ бо 

вижагиҳои забонии матнҳои интернет-ВАО дар забоншиносии муосир ва 

раванди муошират дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва технологияҳои иттилоотӣ 
аз назари муҳаққиқони соҳаи забон дур намондааст. Агар ба таърих 

бинигарем, сухан ба дарозо хоҳад кашид ва танҳо ҳамин нуктаро бояд 

зикр намуд, ки дар бораи одоби муошират, муносибати ному ашё ва 

инсону ҷомеа мо андешаҳои ҷолибро дар нигоштаҳои ҳакимони аҳди 

атиқа ва адабиёти классикии тоҷик хеле дақиқ ва мушаххас мушоҳида 

менамоем. Дар заминаи дастовардҳои бузурги башар инсони муосир ба 

низоми муоширату мухобирот ҳамакнун бо такя ба технологияи муосир 

муносибат мекунад ва ҳатто таҳқиқи имрӯза низ ба ин самти ҳамоҳангиву иртиботи забон бо технологияи иттилоотӣ таваҷҷуҳи 

муҳаққиқон ба маротиб афзудааст. Таҳқиқ дар самти таҳлилу баррасии 

вижагиҳои забонии интернет-ВАО ва дигар хусусиятҳои забоншиносии 

муосир дар доираҳои гуногун аз ҷониби олимони ватаниву хориҷӣ ба 

монанди С.Г. Тер-Минасова, А.Н. Баранов, Е.П. Соснина, Г.Н. 

Трофимова, М.А. Уланова А.В. Всеволодова, Д.М. Искандарова, А.Г. 

Аврамова, Е.Н. Галичкина, М.Р. Ҷураева, З.М. Мухторов, Е.И.
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Горошко, З.Ҷ. Усмонов, Г.М. Довудов, О.М. Солиев, Х.А. Худойбердиев 

ва З.М. Мусоямов таҳқиқу баррасӣ гардидааст. Зикри ин нукта муҳим 

аст, ки ба таври муфассал оид ба дараҷаи таҳқиқ ва омӯзиши мавзуи 

диссертатсия дар бахшҳо ва фаслҳои дахлдори диссертатсия андешаҳои 

худро иброз хоҳем кард.

Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва ё мавзуъҳои илмӣ. Хулосабарориҳо 

аз тадқиқоти мазкур дар такмили барномаҳои таълимии муқарраршуда 

саҳм гирифта метавонанд. Мавзуи тадқиқии мавриди назар як ҷузъи 

корҳои илмӣ-тадқиқотии кафедраи таърихи забон ва типологияи 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошад.
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ

Мақсади таҳқиқ. Мақсади асосии таҳқиқи диссертатсионӣ таҳлилу 

баррасии вижагиҳои луғавӣ, мазмуну мундариҷа, вижагиҳои корбурд ва 

маъноиву услубии матнҳои интернет-ВАО дар муоширати шабакавӣ 
тавассути забони тоҷикӣ ҳамчун шакли нави муошират ва дискурси 

компютерӣ фаҳмида мешавад, ки бо муайян сохтани навъҳои муошират 

дар шабака ва дараҷаи истифодаи забон ҳангоми муоширати шабакавӣ 
ба риштаи таҳқиқ кашида шудааст.

Вазифаҳои таҳқиқ. Дар асоси ҳадафи муқарраршуда диққати асосӣ 
ба беҳтар намудани сифати муошират ва муназзамии раванди дискурс 

дар шабакаҳои иттилоотӣ дар мисоли интернет-ВАО дода мешавад. 

Амалисозии ҳадафи мазкур бо роҳи ҳалли як қатор масъалаҳои 

имконпазир ва иҷрои вазифаҳои зерин сурат мегирад:

- мавриди таҳлилу баррасӣ қарор додани маводи интернет-ВАО дар 

асоси методҳои забоншиносии муосир ва муайян кардани самаранокии 

забон дар он;

- таҳқиқи вижагиҳои забонии матнҳои интернет-ВАО дар 

забоншиносии муосир ва мавриди баҳси илми забоншиносӣ қарор 

гирифтани он;

- муайян кардани мафҳуми забоншиносии компютерӣ, забоншиносии 

пайкаравӣ ва забоншиносии интернетӣ дар забоншиносии муосир ва 

забоншиносии тоҷик;

- таҳлилу баррасии навъҳои муоширати компютерӣ ҳамчун дискурси 

компютерӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва интернет-ВАО;

- баррасии навъҳои услубҳои муоширати компютерии шабакавӣ;

- таҳқиқи сохторию маъноӣ ва дискурсивии маводи интернет-ВАО;

- тасниф ва гурӯҳбандии навъҳои муоширати шабакавӣ аз рӯйи сабку 

услуб;
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- пешниҳод намудани барномаи махсуси коркарди матн дар шабакаҳои 

иттилоотӣ ва барномаҳои компютерӣ бо мақсади минбаъда таҳрир ва 

мураттабсозии матнҳои қобили коркарди интернет-ВАО дар асоси 

меъёри забони адабӣ;

- татбиқи минбаъдаи барномаҳои пешгирикунандаи вожаҳо ва 

таъбироти номатлуб ва нописандидаи меъёри забони адабӣ дар 

шабакаҳои иттилоотӣ ва технологияи компютерӣ ба воситаи таҳриргари 

шабакавӣ.

Объекти таҳқиқ. Ба ҳайси объекти таҳқиқ омӯзиш ва баррасии 

истифодаи забон дар фазои иттилоотии интернет, азҷумла дар 

шабакаҳои иҷтимоие, ки истифодабарандагони он бо забони тоҷикӣ 
муошират мекунанд, интихоб шудааст.

Предмети таҳқиқ. Ба ҳайси предмети таҳқиқ вижагиҳои забонии 

матнҳои интернет-ВАО дар мисоли шабакаҳои иҷтимоӣ мавриди 

омӯзиш ва таҳқиқ қарор мегиранд.

Асосҳои назарии таҳқиқ. Таҳқиқи мазкур пажуҳиши самти махсусро 

таҳти унвони вижагиҳои забонии матнҳои интернет-ВАО ҳамчун самти 

нави омӯзиш дар забоншиносии муосир мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор медиҳад. Бинобар ин, барои пешбурди таҳқиқ осори илмӣ ва 

назарии як қатор олимон ва муҳаққиқони дохиливу хориҷӣ ба монанди 

М.А. Уланова, А.В. Зубов, А.Н. Баранов, В.П. Захаров, Г.В. Кулаева, 
Г.В. Попович, С.Г. Тер-Минасова, М.Ю. Сидорова, О.Н. Шувалова, 
Д.М. Искандарова, А.Ю. Фомин, Х.А. Асламов, Н.А. Ахренова, Ф.С. 
Комилов, М.Л. Макаров, П.В. Кошел, Е.И. Горошко, Т.Ж. Балжирова, 
Т.М. Николаева, В.А. Маслова, Л.П. Крисин, Ю.Н. Караулов, В.З. 

Демянков, И.Р. Галперин, В.В. Богданов, Е.Г. Беляевская З.Ҷ. Усмонов, 

Г.М. Довудов, О.М. Солиев, Х.А. Худойбердиев, З.М. Мусоямов ва ба 

ин монанд корҳои дигар олимони ин самт, ки ба масъалаҳои омӯзиши 

забон дар шабака ва муоширати шабакавӣ бахшида шудааст, мавриди 

корбурд қарор дода шуданд.
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Асосҳои методологии таҳқиқ. Дар таҳқиқи мазкур метод ва 

усулҳои таҳлили миқдорӣ ва оморӣ, методи таснифот, таҳлили 

семантикӣ ва сохторию тавзеҳӣ истифода карда шудаанд. Илова 

бар ин, дар доираи таҳқиқ методҳои таҳлили луғавӣ, таҳлили 

вижагиҳои таркиб ва таҷзия, усулҳои таҳлил ва таснифоти луғавӣ ва ҳамчунин, коркарди компютерии матн ва воҳидҳои забонӣ мавриди 

истифода қарор дода шудаанд.Ҳамчунин, қоида ва меъёрҳои умумии муайян намудани услуб, 

сохтор ва корбурди воҳидҳои забон бо фарогирии маънои калима ва 

ибораҳо истифода шудааст.

Навгонии илмии таҳқиқ. Навоварии таҳқиқи диссертатсионӣ, қабл 

аз ҳама, дар он аст, ки таҳқиқи вижагиҳои забонии матнҳои интернет- 

ВАО дар забоншиносии тоҷик дар асоси маводи актуалии матни 

форумҳои шабакаҳои иҷтимоӣ ба таври монографӣ бори аввал мавриди 

таҳлилу баррасӣ қарор мегирад. Дар баробари ин, масъалаи таҳқиқи 

вижагиҳои забонии матнҳои интернет-ВАО умуман дар забоншиносии 

муосир яке аз самтҳои нави илмӣ ба ҳисоб меравад. Инчунин, дар 

диссертатсия таҳқиқу таҳлили масъалаи мазкур бо тарзу усулҳои 

муосири илмӣ ва ҳамзамон бо истифода аз воситаҳои муосири 

технологияҳои иттилоотӣ-комуникатсионӣ сурат гирифтааст.

Барои таҳқиқ ва таҳлили дақиқтари матнҳои интернет-ВАО мо дар 

диссертатсия ҳамчун навоварии кор барномаи таҳриргари матнҳоро 

таҳия намудем, ки метавонад паёмҳоро аз матнҳои форумҳои шабакаҳои 

иҷтимоӣ ба таври автоматӣ таҳлил ва ташхис намояд ва камбудиву 

норасогиҳои онро аз ҷиҳати забонӣ нишон диҳад. Дар диссертатсия, ҳамчунин таҳлили дискурсивии матнҳои интернет-ВАО, омӯзиши 

самтҳои нав дар забоншиносӣ ба монанди забоншиносии компютерӣ, 

забоншиносии пайкаравӣ ва забоншиносии интернетӣ ба таври васеъ 
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мавриди омӯзишу баррасӣ қарор дода шуданд, ки аз масъалаҳои актуалӣ 
дар забоншиносии муосир ба ҳисоб мераванд.

Навоварии дигари диссертатсия дар он дида мешавад, ки он дар худ 

муносибат бо забонро дар Итернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла, 

фаъолияти рӯзномаву маҷаллаҳо ва ҳамагуна манбаъҳои иттилоотиро 

дар фазои интернет дар бар мегирад.

Таҳқиқи самтҳои мазкур ҳамчун навоварии илмӣ дар зеҳни ҷавонон 

ва наврасон ҷиҳати муносибат бо забон ва истифодаи дурусти он ҳам дар 

гуфтор ва ҳамчунин мавриди истифода қарор додани он дар ҳамагуна 

воситаҳои электронӣ ҳангоми мубодилаи афкор метавонад таъсири 

мусбат расонад.

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

- таҳлили матнҳои интернет-ВАО ва матни форумҳои шабакаҳои 

иҷтимоӣ дар фазои воқеии мухобирот ва фазои маҷозии интернет 

тавассути воситаҳои муосири электронӣ сурат гирифта, истифодаи 

шифоҳӣ ва хаттии забон дар шабака ҳангоми муошират вижагиҳои хоси 

худро касб мекунад. Ин фазо ҳамчун соҳаи махсуси амалкарди забон 

дорои хусусиятҳои ҷудогонаи иҷтимоию фарҳангӣ буда, аз лиҳози ҷуғрофию маъмурӣ беҳудуд муаррифӣ карда мешавад;

- муоширати шабакавӣ, ки дискурси компютерӣ як навъи махсуси он 

аст, дар доираи муайян, дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва дигар навъи 

воситаҳои муосири мубодилаи иттилоот ҳамчун шакли нави забониву 

мухобирот хидмат мекунад;

- таҳлили вижагиҳои забонии матнҳои интернет-ВАО ҳамчун шакли 

нави муоширати шабакавӣ дар суҳбатҳо ва мубоҳисаҳои интернетӣ ва 

умуман мубодилаи иттилоот тавассути сомонаҳои иҷтимоӣ ва дигар 

навъи расонаҳои хабарӣ сурат мегирад;

- таҳлили матнҳои интернет-ВАО дар фазои иттилоотӣ ва махсусан 

интернетӣ ҳамчун самти махсуси забоншиносӣ ва муошират дониста 
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мешавад, ки бо воситаҳои хоси омӯзишии худ аз дигар навъи таҳлилҳои 

забонӣ тафовут дошта, бо суръат рушд менамояд;

- дар асоси ҳамин гуна таҳлили вижагиҳои матнҳои интернет-ВАО 

мафҳуми дигаре, ки мутаносибан ба ҳамин навъ истифода карда 

мешавад, ин шаклҳои нави мухобирот бо истифода аз риштаҳои нави 

муошират дида мешавад;

- дар алоқамандӣ бо масъалаҳои вижагиҳои забонӣ дар шабакаҳои 

иҷтимоӣ ҳамчун маҳсули технологияҳои иттилоотӣ ва компютерӣ зикри 

ин нукта муҳим аст, ки дар баробари рушди технологияҳои иттилоотӣ 
воситаҳои нави мухобиротӣ пайдо гардида, забон ба шаклҳо ва талаботи 

хоси ин воситаҳо муаррифӣ ва мавриди истифода қарор мегирад;

- таҳлилу баррасии вижагиҳои забони матнҳои интернет-ВАО ва 

шабакаҳои иҷтимоӣ бо истифода аз барномаи махсуси таҳриргари матнӣ 
чунин қонуниятҳои хосеро собит менамояд, ки дараҷаи истифодаи забон 

бевосита ба рушди технологияҳои иттилоотӣ ва компютеркунонии 

кишвар ва робитаи ҷомеа бо забон дар истифодаи воситаҳои иттилоотии 

электронӣ ба минбаъда ногусастанӣ хоҳад буд ва таҳқиқ дар ин росто ба 

маротиб афзун хоҳад шуд.

Аҳамияти назарӣ ва амалии таҳқиқ. Арзиши назарии диссертатсия 

дар он дида мешавад, ки масъалаҳои мубрами забоншиносии муосир, аз қабили забоншиносии компютерӣ, забоншиносии пайкаравӣ,

забоншиносии интернетӣ ва таҳқиқу баррасии маводи интернет-ВАО 

дар диссертатсия мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. Омӯзиши 

вижагиҳои забонии матнҳои интернет-ВАО дар асоси муоширати 

шабакавӣ сурат гирифта, мавриди хулосабарориҳои илмӣ қарор 

гирифтааст. Инчунин, маводи таҳқиқи мазкур ва хулосаҳои илмиву 

назарии он метавонад минбаъд барои пажуҳишҳои илмӣ дар самти 

забоншиносии пайкаравӣ, забоншиносии компютерӣ ва таҳлили 

вижагиҳои забонӣ ба сифати манбаи назарӣ хидмат намояд.
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Моҳияти амалии таҳқиқи диссертатсияи мазкур аз он иборат аст, ки 

натиҷаи он бевосита метавонад дар самти таҳқиқ ва таҳлилҳои маводи 

интернет-ВАО ва инчунин, дар фаъолияти рӯзноманигорон баҳри 

омӯзиши забон дар шабака ва дараҷаи истеъмоли он истифода шавад. 

Инчунин, дар факултетҳои филология ва журналистика маводи таҳқиқӣ ҳамчун васоити таълимии соҳавӣ бо мақсади омӯзиши тарзи дурусти 

истифодаи забон дар шабака ва омӯзиши забони интернет-ВАО 

истифода мешавад. Натиҷаи амалии таҳқиқ баҳри батанзимдарорӣ ва 

мукаммалгардонии меъёр ва низоми одоби муошират дар фазои маҷозӣ 
ва инчунин баландбардории сатҳи муошират дар доираи меъёри забони 

адабӣ мусоидат менамояд.

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқро мувофиқати ҳаҷми 

диссертатсия, нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, коркарди 

натиҷаҳои таҳқиқ дар шакли мақолаҳои илмӣ ва хулосабарориҳо дар 

асоси манбаъҳои таҳқиқшуда собит менамоянд. Хулосаҳо ва тавсияҳои 

илмии натиҷаҳои таҳқиқи анҷомёфта ба муҳаққиқони минбаъда 

пешниҳод гардида, ҷанбаҳои тозаи ин равияи омӯзиширо кушода 

медиҳанд.

Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. Диссер- 

татсия дар мавзуи «Вижагиҳои забонии матнҳои интернет-ВАО дар 

мисоли шабакаҳои иҷтимоӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 

илми филология бо шиносномаи ихтисоси илмии 10.02.01 - Забони

тоҷикӣ мувофиқат мекунад.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ. Таҳқиқи илмии 

мазкур натиҷаи пажуҳиши манобеи иттилоотӣ ва таҳлилу баррасии 

маводи марбут ба вижагиҳои забонии маводи интернет-ВАО бо 

назардошти тарзу усулҳои гузоришёбии чунин намуди нави таҳлил 

тавассути технологияи иттилоотӣ, яъне компютерҳо муаррифӣ мешавад, 

ки мустақиман аз тарафи муҳаққиқ гузаронида шудааст. Ҳамзамон, аз 
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тарафи муаллифи диссертатсия таҳқиқу нигоштаҳои донишмандони 

ватанию хориҷӣ оид ба вижагиҳои забонии матнҳои интернет-ВАО дар 

забони тоҷикӣ мавриди таҳлилу таҳқиқ ва омӯзиш қарор дода шудааст.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Мундариҷаи асосии 

диссертатсия дар баромад ва маърузаҳои конфронсҳои сатҳи 

байналмилаливу ҷумҳуриявӣ ва мақолаҳои ҷудогонаи муаллиф, ки дар 

маҷмуа ва маҷаллаҳои гуногуни илмӣ ба табъ расидаанд, инъикос шуда- 

аст.

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Муҳтавои асосии таҳқиқи 

диссертатсионӣ дар 5 мақолаи муаллиф ҷой дода шудааст ва дар 

маҷаллаҳои илмие нашр шудааст, ки аз ҷониби Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия дода 

шудаанд. Маводи пажӯҳиш, инчунин дар конференсияҳои назариявӣ ва 

илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ ва байналхалқӣ баррасӣ шудааст.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, 

хулоса ва феҳристи адабиёт иборат буда, дар ҳаҷми 169 саҳифаи чопи 

компютерӣ таҳия шудааст. Дар баробари ин, бобҳои диссертатсия ба 

фаслҳои дахлдори мавзуъ ба тариқи мантиқан пайдарҳам тақсим 

шудаанд.

13



БОБИ I. ҶАНБАҲОИ НАЗАРИИ ЗАБОНШИНОСИИ КОМПЮТЕРИ

1.1. Рушди забоншиносии компютерӣ дар сатҳи забоншиносии ҷаҳонӣ

Забоншиносии компютерӣ дар забоншиносии муосир ба ҳайси яке 

аз самтҳои густурда қобили таҳаввули ҳамешагӣ ба шумор меравад ва 

дар баробари ин дар самти мазкур риштаҳо ва бахшҳои нави илмӣ ва 

амалӣ ба миён омада истодааст, ки забоншиносии пайкаравӣ, дискурси 

компютерӣ, компютинги иҷтимоӣ аз ҷумлаи ин соҳаҳост. Забоншиносии 

компютерӣ ҳамчун илми муосир муддати начандон тулониро аз сар 

гузаронидааст. Дар солҳои 50-уми асри XX дар асоси як қатор илмҳо, ба 

монанди риёзӣ, забоншиносӣ, информатика ва зеҳни сунъӣ, самти нави 

илм забоншиносии компютерӣ пайдо шудааст. Забоншиносии 

компютерӣ бахше аз забоншиносии амалӣ буда, дар алоқамандӣ бо 

технологияҳои иттилоотӣ дар самти забоншиносӣ бо таҳқиқ ва 

пажуҳиши самтҳои гуногуни забонӣ машғул мебошад. Марҳалаҳои 

асосии рушди ин илм ба заминаҳои таҳаввули усулҳои зеҳни сунъӣ 
тааллуқ доранд. Яъне нимаи дуюми асри XX марҳалаи асосии рушди 

устувори техникаи компютерӣ ва илмҳои нав, ба монанди забоншиносии 

компютерӣ ба ҳисоб меравад. Ин ба он вобастагӣ дорад, ки асосан, дар 

ин давра технологияҳои микропротсессорӣ ва компютерҳои пуриқтидоре 

сохта шуданд, ки ба рушди ин соҳа заминаҳои устувор гузоштанд. Бо 

пайдоиши шароиту имконоти мусоид корҳои таҳқиқиву омӯзишӣ дар ин 

самт зиёд гардида, доираи омӯзиши забоншиносии компютерӣ низ ба 

таври назаррас густариш ёфт. Махсусан, дар ин давра муҳаққиқон дар 

пайи баррасии масъалаҳои нисбатан муҳимми забоншиносӣ корҳои 

зиёдеро ба сомон расониданд, ки барои омӯзиши минбаъдаи он самтҳои 

навро муайян сохт. Равандҳои ташаккулёбӣ ва ба танзимдароии забон ҳамчун илм дар худ марҳалаҳои зиёд ва роҳҳои дарози таърихиро дар 

бар мегирад. Нутқи шифоҳӣ ҳамчун объекти забоншиносӣ мавқеи 

марказии ин илмро ташкил медиҳад. Дар марҳалаҳои рушди забон
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фикру ақидаҳо низ нисбат ба вай тағйир ёфтаанд. Дар гузашта агар ба 

хусусиятҳои дохилии қисматҳои забонӣ таваҷҷуҳ мекарданд, пас дар 

охирҳои асри XIX ва оғози асри XX нақши асосиро сохти таркибӣ ва 

расмии дохилии забон ташкил медод. Махсусан, дар ин солҳо 

забоншинос Фердинанд де Соссюр асосҳои ин илмро ҳамчун семиология 

ва забоншиносии сохторӣ, ба таври мухтасар дар китоби худ «Курси 

забоншиносии умумӣ» (Оепега1 ^тдшзйсз Сошзе) қайд кардааст. 

Олимон дар самти баррасии масъалаҳои забонӣ ҳамчун механизми 

ягона, системаи ҷудонашавандаи аломатҳоро, ки имкон медоданд дар 

навбати худ забони математикиро тасвир кунанд, диққати худро равона 

намудаанд. Соссюр якумин шуда муносибати сохториро ба забон ва 

махсусан тавсифи забонро тавассути омӯзиши муносибатҳои байни қисмҳои он пешниҳод намудааст. Вай калимаҳоро бо воҳидҳо ё 

аломатҳое дарк намуд, ки онҳо дар худ маънӣ ва садоҳои алоҳидаро 

доштанд. Консепсияи пешниҳоднамудаи олимони швейтсариягӣ ба 

назарияи забон ҳамчун системаи аломатҳои аз се қисм иборат буда: 

забон (аз фр. ^апдие), нутқ (аз фр. раго1е) ва фаъолияти забонӣ (аз фр. 

1апдаде) ворид гардид [34, с.132].

Ба саволи он ки то кадом андоза забон системаи аломатҳоро ташкил 

медиҳад ва дар кадом самт дар доираи дигар илмҳо фаъолият мебарад, 

забоншиноси маъруф Фердинанд де Соссюр бо ҷавоби ба худ хос исбот 

кардааст ва нуктаи муҳимми ақидаи ӯ ин аст, ки забоншиносӣ қисме аз 

семиология, яъне илми аломатшиносӣ мебошад. Гуфтан ба маврид аст, 

ки бо чунин андешаҳои ҷолиби худ Ф. де Соссюр пойдевори назариявии 

самти навро дар забоншиносӣ гузоштааст ва ақидаҳои ӯ дар рушди 

минбаъдаи забон дар пажуҳишҳои бисёр олимон аз қабили Л. Елмслев 

дар Дания, Н. Трубетской дар Чехия, Л. Блумфилд, З. Харрис, Н. 

Хомский дар ИМА идома ёфтаанд ва ҳамчунин ин назарияҳо дар асрҳои 

XIX ва XX дар кори Ф. Фортунатов ва И. Бодуен де Куртене дида 
мешуд. Ишора кардан ба маврид аст, ки Бодуэн де Куртенэ бо Ф. де 
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Соссюр ҳамкории зич дошт. Агар Соссюр пойдевори назариявии 

забоншиносии сохториро гузошта бошад, пас Бодуэн де Куртенэ шахсе ҳисобида мешавад, ки барои дар амал татбиқ кардани усулҳои 

пешниҳодкардаи Ф. де Соссюр асос гузоштааст. Махсусан, Бодуэн де 

Куртенэ забоншиносиро ҳамчун илм муайян карда, бо усулҳои омории 

истифодашаванда ва вобастагиҳои функсионалиаш аз дигар илмҳои 

филологӣ ҷудо кардааст, ки истифодаи усулҳои оморӣ дар 

забоншиносии муосир робитаи илми мазкурро бо технологияи 

компютерӣ боз ҳам густурдатар ва устувортар гардонидааст [ниг.: 34].

Ишора кардан бамаврид аст, ки нақши асосиро дар рушду 

густариши забоншиносии компютерӣ сохт ва пайдоиши аввалин 

мошинаҳои электронии ҳисоббарорӣ (МЭҲ) гузоштааст.

Бояд гуфт, ки мошинаҳои электронии ҳисоббарорӣ аз рӯзҳои 

аввали пайдоиш ва рушди худ дар ҷомеа тағйироти куллиро ба миён 

овардаанд. Технологияҳои иттилоотии муосир дар тӯли инкишофи худ 

тадриҷан ба тамоми самтҳои фаъолияти инсонӣ ворид гардида, ба 

рушди зинаҳои гуногуни ҳаёти ҷамъиятӣ ва самтҳои илмӣ оварда 

расонид.

Бо вуҷуди ин дар баробари пайдоиши наслҳои нави компютерҳо ва 

забонҳои барномасозӣ дар солҳои 60-уми қарни гузашта як қатор 

марҳалаҳои нав ва муҳим дар рушди ин самти илм ба миён омаданд. 

Инчунин, маврид ба зикр аст, ки оғози забоншиносии компютерӣ аз 

заҳматҳои олим ва забоншиноси шинохтаи амрикоӣ Н. Хомский дар 

доираи батанзимдарории сохторҳои забонӣ сарчашма мегирад. Натиҷаи 

таҳқиқҳои бадастовардаи вай дар ҳамбастагии забоншиносӣ бо 

математика ва ба танзим даровардани сохтори грамматикии забон баҳри 

рушди назарияи забони адабӣ, ки ба таври васеъ дар навишт ҳамчун 

забони табиӣ ва инчунин, дар ҷузъҳои забонҳои сунъии барномасозӣ низ 

истифода мешаванд, басо назаррас аст. Аввалин таҳқиқҳо ва аввалин 
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коркарди маълумот дар забоншиносии компютерӣ ба сохтани системаи 

тарҷумаи мошинӣ алоқамандии зич дошта, дар ин баробар системаҳои 

моделкунонидашудаи қобилиятҳои забонии одамон низ дохил мешаванд. 

Дар охирҳои солҳои 80-уми асри гузашта бо пайдоиш ва рушди 

босуръати шабакаҳои интернетӣ шумораи зиёди иттилооти матнӣ, ки 

танҳо дар шакли электронӣ дастрас буданд, пайдо шуданд. Ин раванди 

босуръат тараққикунанда ба он оварда расонид, ки технологияҳои 

иттилоотӣ-компютерӣ ба сифати нави марҳалаи рушди худ расиданд. 

Аҳамияти коркарди автоматии матнҳо дар забон боиси пайдоиши 

масъалаҳои нав ва таҳқиқу баррасии онҳо дар забоншиносии муосир 

гардиданд. Фаъолияти олимон ва муҳаққиқони соҳа ба як қатор 

масъалаҳои ҷойдошта, ба монанди бо суръати баланд кор карда 

баромадани ҷараёнҳои бузурги маълумоти танзимшуда дар ин самт 

такони ҷиддӣ бахшиданд. Бо мақсади дарёфти роҳҳои ҳалли 

мушкилиҳои ҷойдошта дар ин самт нақши асосиро ҷудо карда 

гирифтани матнҳо, коркард ва истифодаи усулҳои оморӣ дар доираи 

таҳлили автоматӣ ташкил медиҳад. Ба ғайр аз ин истифодаи усулҳои 

омории математикӣ ва омӯзиши мошинӣ имкониятҳои ҳалли масъалаҳои 

шинохти овозҳо ва сохтани системаи ҷустуҷӯиро ба миён овард. Ҳамин 

тариқ, забоншиносии компютерӣ аз он замон то ин ҷониб тадриҷан 

рушд намуда, ба омӯзиши муҳимтарин масъалаҳои роҷеъ ба забон ва 

доираи омӯзиши он фаъолият намуда истодааст. Ин раванд дар 

забоншиносии муосир боз ҳам фаъол гардида, ба марҳалаи рушди 

асосии худ расидааст.

Яке аз соҳаҳои имрӯз густаришёфта дар забоншиносии муосир 

дискурси компютерӣ ба шумор меравад, ки он бевосита бо 

забоншиносии пайкаравӣ робитаи ногусастанӣ дорад. Ин қабл аз ҳама 

дар он дида мешавад, ки бидуни пайкараи забон таҳлили дискурсивии 

компютерӣ низ номумкин мегардад. Чи хеле ки маълум аст, дар дилхоҳ 
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ҷамъияти илмӣ, касбӣ ва фарҳангӣ таҷрибаҳои хуби забонӣ мавҷуд буда, 

дорои матнҳои муайяни батанзимдароварда ва мавзуъҳои мушаххаси худ 

мебошанд. Дар улуми муосир ин гуна шакли батанзимдаровардашуда ва 

таҷрибаро метавон дискурс номид. Дар таҳқиқи масъалаҳои дискурсивӣ 
ба объекти омӯзиш на он қадар матнҳои конкретӣ дохил мешаванд, 

балки миқдори зиёди матнҳои иҷтимоӣ ворид мегарданд. Аа ин ҷиҳат, 

омӯзиш ва таҳқиқи дискурс дар забоншиносии муосир зарур шуморида 

мешавад. Дар фазои иттилоотии муосир ду истиллоҳ: «дискурси 

компютерӣ» ва «дискурси электронӣ»-ро муродиф гуфтан мумкин аст, 

чунки ҳарду маънои матни иҳоташударо дар ҳолати гуфтор тавассути 

воситаҳои электронии алоқа ва аниқтараш бо воситаи компютерҳо 

ташкил медиҳанд, ки як қатор таҳқиқотро дар мушкилиҳои ҷойдошта 

исбот кардаанд. «Дискурси интернетӣ», чи хеле ки аз номаш маълум аст, 

таҳқиқи матнҳоро баҳри муошират дар интернет ва ё шабаки саросарии 

интернет дар назар дорад. «Дискурси шабакавӣ» то андозае нисбат ба 

«дискурси-интернетӣ» васеътар аст, чунки дар худ матнҳои иҳоташударо 

дар ҳолати гуфтор, ба монанди дар Интернет, инчунин дигар шабакаҳо, 

масалан, шабакаҳои локалиро дар бар мегирад. Ба ғайр аз ин, «дискурси 

интернетӣ» ва «дискурси шабакавӣ» дар умум, хусусан аз мафҳуми 

дискурси компютерӣ баромадаанд. Яъне ҳарду истиллоҳ дар амал бо як 

мақсад ва як мафҳум фаҳмида мешаванд.

Мафҳуми умумии дискурс имкон медиҳад, то ки дар замони муосир 

муҳити нави мухобиротӣ-иртиботӣ миёни омма рушд ёбад ва он шакли 

нави худ-дискурси компютериро ба амал овардааст. Дар самти таҳлили 

дискурси компютерӣ чанде аз забоншиносон ба монанди О. Ворон 

(1999), Е. Вавилова (2001), Е. Галичкина (2001), Н. Моргун (2003), Л. 
Ковалкая (2003), Е. Горошко (2006), П. Кондрашов (2004), В. Михаилов, 

С. Михаилов (2004) ва А. Кутузов (2006) машғул шуданд [112, с.5]. Сарфи 

назар аз гуногунии истиллоҳоте, ки забони мухобиротӣ-иртиботии 
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компютериро ифода мекунад, дискурси компютерӣ, дискурси электронӣ, 

интернет-дискурс ва ё худ дискурси интернетӣ ба таври умум мафҳумҳои 

мушобеҳанд, ки ҳам мубодилаи ахбор ва ҳам мухобироти байни 

одамонро тавассути компютер инъикос мекунанд, яъне дискурси 

компютерӣ муоширати байни одамон дар шабаки интернетӣ ва ё дигар 

навъи шабакаҳо мебошад. Муоширати компютерӣ ин мухобирот дар 

фазои маҷозӣ (виртуалӣ) аст, ки дорои аломатҳои ба худ хос ва 

фарқкунанда мебошад. Хусусияти хоси ин навъи мухобирот аз 

истифодаи сигналҳои электронӣ барои мубодилаи ахбор иборат аст. Дар 

замони муосир якчанд имконияти муошират ба воситаи компютер дар 

шабакаи дохилӣ ва ё дар шабакаҳои нисбатан васеътар, аз қабили 

шабакаи маҳаллӣ ва ё ҳатто дар шабакаи саросарӣ мавҷуданд. То ҳол бо 

туфайли интернет фазои нави мухобираи электронӣ, ки дар нутқи 

хаттию шифоҳӣ бо ҳам тавъам меоянд, ташаккул ёфтааст. Дар навбати 

худ густариши технологияи иттилоотӣ ба ҳаёт мафҳумҳои наверо ворид 

менамояд, ки ҳар яки он ифодаи махсусу мушаххаси худро талаб 

менамоянд. Дар давоми солҳои охир мафҳуми дискурси компютерӣ ҳар 

чи бештар густариш меёбад, вале фаҳмиши он аз тарафи одамон як хел 

нест ва то охир аломатҳо ва хусусиятҳои хосси он ҳанӯз муайян 

нашудааст. Инчунин, ба он бояд таваҷҷуҳ зоҳир намуд, ки роиҷ 
гардидани дискурси компютерӣ ҳатман мавҷудияти воситаҳои техникӣ 
(компютери инфиродӣ), омилҳои фаролингвистӣ (фосилаи фазоӣ ва 

замонӣ мансубият ба ин ё он гурӯҳи иҷтимоӣ) ва монанди инро чун 

малакаҳои муайян, ки дар технологияи дахлдор истифода мешавад, 

талаб менамояд. Лексикаи махсуси компютерӣ дар ин росто аз воситаҳои 

муҳимми иштирокчиёни мухобирот гардида, ба таҳкими дискурси 

компютерӣ мусоидат менамояд. Е.Н. Галичкина мухобираи интернетиро ҳамчун таркиби мураккаби дискурсҳо маънидод мекунад, ки дар худ 

аломатҳои ҳамаи навъҳои дискурсро бидуни мансубияти пурра ба ҳеҷ 
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кадоме аз онҳо фаро гирифтааст. Барои ин мисол овардан мумкин аст, 

ки интиқоли почтаи шахсӣ (дискурси маишӣ), мубодилаи расмӣ ва 

талаби иттилоот (дискурси корӣ), баррасии масъалаҳои илмӣ дар 

гурӯҳҳои ахбор ва ё конференсияҳо дискурси илмӣ, лавҳаҳои таблиғотӣ 
(дискурси реклама) ва монанди ин дониста мешавад. Муоширати 

электронӣ ҳам дар корҳои олимони ватанӣ ва ҳам дар корҳои олимони 

хориҷӣ, аз қабили Ю.Д. Бабаева, А.Е. Войскунски, О.В. Смислова, З.Ҷ. 

Усмонов, Г.М. Довудов, О.М. Солиев, Х.А. Худойбердиев, Т. Шарифов 

ва З.М. Мусоямов мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Ба андешаи мо, 

дар миёни ин корҳо таҳлили мухобироти интернетӣ, ки олими англис Д. 

Кристал анҷом додааст, аз пажуҳишҳои ҷолиби диққат аст. Набояд аз 

мадди назар дур монад, ки веб-дискурс дискурси почтаи электронӣ ба 

нутқи хаттӣ рақобат дорад, вале ҳамзамон дар фазои маҷозӣ 
хусусиятҳои намуди нави дискурс, ки дар худ аломатҳои нутқи шифоҳӣ 
ва хаттиро муттаҳид намудааст, равшантар зоҳир мегарданд. Ин навъи 

дискурс намуди нави нутқи бисёрпаҳлу ба шумор меравад. Бори нахуст 

аломатҳои асосии дискурси компютерӣ дар кори диссертатсионии Е.Н. 

Галичкина, ки ба дискурси форумҳои интернетӣ бахшида шудааст, 

мавриди таҳқиқу омӯзиш қарор гирифтааст.

Аломатҳои хосси ин намуди дискурсро ба таври зайл баррасӣ 
кардан мумкин аст: 1) ба канали муошират табдил ёфтани сигнали 

электронӣ; 2) маҷозӣ ва ё худ виртуалӣ будани муошират; 3) мавҷуд 

будани фосила ва вақти муайян; 4) бавосита будан ва ё худ тавассути 

воситаҳои техникӣ сурат гирифтани муошират, дискурс; 5) доштани 

дараҷаи баланди нуфузпазирӣ; 6) мавҷудияти фароматн; 7) дар маҷмуъ 

фаро гирифтани унсурҳои ҳарфӣ, аломатҳои рамзии биноӣ ва рамзии 

шунавоӣ; 8) баробарҳуқуқ будани иштирокдорон аз ҷиҳати мақом; 9) 

интиқоли эҳсосот тавассути қиёфабозӣ «смайликҳо»; 10) муттаҳид 
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намудани навъҳои мухталифи дискурс; 11) истифодаи ахлоқу рафтори 

хосси муоширати компютерӣ.

Хусусиятҳои мазкур вижагиҳои ҷудогонаи муоширатро дар 

чаҳорчӯбаи дискурси компютерӣ муайян ва онро аз дигар фазоҳои 

мухобирот фарқ мекунанд. Интернет ҳамчун канали махсуси алоқа ба 

хусусияти мухобирот дар фазои маҷозӣ ва ё худ виртуалӣ таъсири махсус 

дорад. Муҳаққиқони хориҷӣ ин навъи мухобиротро, ки мухобираи 

байни одамон тавассути канали компютерӣ сурат мегирад, бо 

истиллоҳоти «сошртст теШа^ед соттитсайоп» ба маънии мухобирот 

тавассути компютер ном мебаранд ва бо ин тарз онро аз мафҳуми 

«Ъитап сошртст т^егасйоп», ки ҳамкории инсон ва компютер ва 

раванди барномасозии компютериро ифода мекунад, фарқ мекунанд [78, 

с. 55]. Маъмулан истиллоҳи «сошртст теШа^ед соттитсайоп», ки 

мухобира тавассути компютер аст, ба ду маъно кор фармуда мешавад. 

Дар як маврид истиллоҳи мазкур ба маънои шакли мақсадноку аз ҷиҳати 

мавзуъ ба ҳам алоқаманди мубодилаи афкор, маълумот, идеяҳои ду ва 

зиёда тарафҳо ва бештар вақт дар раванди муоширати инсонҳо дониста 

мешавад ва дар мавриди дуюм ба маънои воситаҳои махсуси барномавӣ 
муаррифӣ мешавад, ки ин воситаҳои барномавӣ навъи муоширати 

компютериро имконпазир мегардонад.

Ин намуди мухобирот бо ёрии воситаҳои электронии алоқа, ки ба 

туфайли намудҳои мухталифи хизматрасонӣ дар интернет дастрас 

мегарданд, сурат мегирад. Мо имкон пайдо кардем, ки намуди 

мухобиротро ба истиллоҳоти мухобироти электронӣ ва ё «мухобироти 

интернетӣ» ифода намоем, вале зери ҳарду истиллоҳ моҳиятан ҳамон як 

раванд ва ё ҳодиса, яъне муошират байни ҳамон одамоне, ки тавассути 

таҷҳизоти компютерии алоқа интернет сурат мегирад, ба назар гирифта 

мешавад. Мухобироти байни одамон дар фазои маҷозӣ ва ё худ виртуалӣ 
имрӯзҳо дар тамоми дунё, қариб ба аксари забонҳои олам ба таври васеъ 
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густариш пайдо кардааст. Таснифоте, ки дар боло вобаста ба вижагиҳои 

мухобироти компютерӣ, яъне ба сифати дискурси компютерӣ оварда 

шудааст, маъмулан барои ҳар забоне, ки дар интернет истифода 

мешавад, қобили қабул дониста мешавад. Таснифоти вижагиҳои 

дискурси компютериро ба тариқи дигар низ баррасӣ намудан мумкин 

аст: 1) мухобироти муколамавӣ (ой-^те - автономӣ ё худ таҷридӣ) ва 

(оп-^те - мустақим); 2) дар вақти воқеӣ (тавассути почтаи электронӣ 
1С^); 3) мухобироти байни одамони зиёд аз қабили (ой—^те) ва (оп-^те) 

конфронсҳо ва чатҳо. Шаклҳои дар боло номбаршудаи муоширати 

шабакавӣ (оп-^те ва оГГ-Ьте), равияи мухобирот (монологӣ -якнафара, 

диалогӣ - дунафара ва полилогӣ - бисёрнафара) аз рӯйи дараҷаи 

густурдагӣ ва маҳдудият ҳам фарқ мекунанд. Яъне, ин шаклҳоро ба навъ 

ва намудҳои “ошкор” (барои аз назар гузарондан ба ҳамаи 

истифодабарандагон дастрас) ва “хусусӣ” (барои муоширати 

байниҳамдигарии ашхоси маҳдуд бо хусусияти ҳифзи махфият) метавон ҷудо кард. Муҳаққиқи дигар Д. Кристал панҷ услуби мухобироти 

электрониро ҷудо намудааст ва онҳоро «ҳолатҳои истифодаи интернет» 

(Ьгоад тГегпеГ и§тд зйиаЬопз) номидааст. Он услубҳоро ба таври зайл 

тасниф намудан мумкин аст: а) почтаи электронӣ; б) чатҳои синхронӣ ва ғайрисинхронӣ ба воситаҳои гуногуни хизматрасонии компютерӣ, аз қабили нашри эълонҳо; в) олами виртуалӣ (МОО8, Ми^8 ва монанди 

ин); г) веб-матнҳо, ки матнҳои электронии мутолиотиро ташкил 

медиҳанд, масалан, матнҳо дар шакли (рНГ) аз қабили ин гуна 

сарчашмаҳои иттилоотӣ дониста мешавад [51, с.161].

Намояндаи мактаби таҳқиқи Донишгоҳи техникии Дортмунд - М. 

Бойссвенер шаклҳои зерини мухобиротро дар интернет ҷудо мекунад: 1) 

шакли ғайрисинхронӣ - почтаи электронӣ «МаШпдШГеп; \еи'81еҶ1ет», 

форумҳо;2) шакли махсус-китобҳои меҳмонон, блогҳо 3) шакли 

синхронӣ - чатҳо, «1С^». Албатта, ҳар кадоме аз ин шаклҳо анъанаҳои 
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бемисли муоширатии худро дорад ва нисбат ба забоне, ки бо он 

муошират роҳандозӣ мешавад, талаботи махсус пешниҳод мегардад. Ин 

талабот аз он иборат аст, ки забони табиӣ дар шабакаҳо бештар дар 

шакли хаттӣ ва бо истифода аз аломатҳо ба кор бурда мешавад. Вале 

агар веб-матнҳои услубҳои мухталиф (коргузорӣ, тиҷоратӣ, бадеӣ ва 

амсоли ин), ки сомонаҳоро пур мекунанд, ба ин талаботи тартиб додани 

нутқи хаттӣ ҷавобгӯ бошад, таъсирбахшии тарафайни нутқи шифоҳию 

хаттӣ дар мухобироти интернетӣ имкон медиҳад, ки ҳодисаи махсуси 

забоншиносӣ, яъне мавҷудияти нутқи шифоҳӣ чун навъи махсуси 

мухобироти интернетӣ ва ё худ дискурси компютерӣ муаррифӣ карда 

шавад.

Таърих гувоҳ аст, ки инсоният дар тӯли ҳастии худ баҳри ташкили 

шароити зисту зиндагонии арзанда кӯшиш ва талошҳои зиёд намудааст 

ва ин раванд то абад боқӣ хоҳад монд. Дар пайи талошҳо ва кӯшишҳои 

пайвастаи хеш башарият якчанд табадуллот ва инқилобҳои азимро низ 

аз сар гузаронидааст, ки ин инқилобҳо ба пешрафти бузурги илмиву 

оммавӣ ва техникӣ оварда расонидааст. Дар ин замина кӯшишҳои 

пайвастаи олимон, муҳандисону муҳаққиқон дар риштаҳои гуногуни 

илм, ба хусус илмҳои дақиқ бо мақсади ташкили тарзи муосири ҳаёт 

арзанда аст. Ин кӯшишу талошҳои илмӣ дар пайи худ инқилобҳо ва 

кашфиётҳои азимеро ба бор овард, ки сабабгори рушди ҷомеаи башар 

гардид. Инқилобҳои иттилоотӣ табадуллоти ҷадидеро ба миён оварданд, 

ки ин табадуллот дар навбати худ шакли зисту зиндагонӣ, фаъолияти 

одамон ва ҳатто тарзи фикронии ҷомеаро ба куллӣ дигаргун сохтанд.Қайд кардан бамаврид аст, ки инқилобҳои илмиву техникӣ, на 

танҳо баҳри рушди ҷомеа мусоидат намуданд, балки имкониятҳои хуби 

захирасозии манбаъҳои гуногуни илмӣ-оммавиро баҳри мерос гузоштан 

ба наслҳои оянда низ фароҳам оварданд. Инчунин, воситаҳои 

пуриқтидори захирасозӣ, коркард ва интиқоли иттилоотӣ ба миён 
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омаданд. Дар ин замина дастрасии мардум ба маводи илмӣ, илмӣ- 

оммавӣ зиёд гардида, сатҳи маърифати ҷомеа тадриҷан рушд намудааст. 

Агар аз таърих ба даврони гуногун назар афканем, пас мебинем, ки 

дараҷаи донишу маърифати омма дар зинаи нисбатан паст қарор дошт 

ва сабаби асосии ин, албатта имкониятҳои маҳдуди дастрасӣ ба 

махзанҳои илмӣ унвон мешавад. Чунонки зикр гардид, ҳалли ин 

мушкилиҳо бо инқилобҳои иттилоотӣ алоқамандии зич доранд.

Яке аз инқилобҳои аввалини марбут ба забон ва иттилоот ва басо ҳам муҳим, ки омили асосии таконёбӣ ва рушди ҷомеаи башар 

гардидааст, ихтирои алифбо ва хат ба шумор меравад. Мувофиқи 

сарчашмаҳои таърихӣ аввалин намунаи хатҳо тахминан 4-5 ҳазор сол 

муқаддам аз солшумории мо пайдо шудаанд. Кашфи алифбо ва хат қадами аввалин ва басо ҳам муҳим баҳри дастрасӣ, интиқол ва 

захирасозии манбаъҳои иттилоотии хусусиятҳои гуногундошта ба 

шумор меравад, зеро бо пайдоиши алифбо ва хат имкониятҳои васеи ҷамъоварӣ ва нигоҳдории захираҳои иттилоотӣ ба миён омаданд. Баъд 

аз пайдоиши алифбо ва хат дар давраҳои гуногуни таърихӣ воситаҳои 

асосии ҳифз ва захирасозии иттилоотро ашёҳои гуногун, ба монанди 

сангҳо, чӯбҳо, пӯсти ҳайвонот, барги дарахтон ва дигар олоте, ки дар 

онҳо имконияти сабти иттилоот вуҷуд доштанд, ташкил медоданд. Бояд 

тазаккур дод, ки ин васоити захирасозии иттилоот, аз як ҷониб талаботи 

рӯзмарраи оммаро қонеъ гардонида наметавонистанд, аз ҷониби дигар 

баҳри сабти маълумот меҳнати сангин ва басо вақти зиёд лозим мешуд.

Инқилоби дуюми иттилоотӣ бошад, баъди нимаи асри XVI ба 

ихтирои китобчопкунӣ рост меояд. Технологияи китобчопкунӣ барои 

дар ҳаҷми калон бо тартиби муайян ва бо сифати баланд захирасозӣ ва 

нигаҳдории маълумоти лозимӣ, маводи илмӣ, бадеӣ ва дигар навъҳои 

манбаъҳои илмӣ асос гузошт. Дар баробари рушди технологияи 

китобчопкунӣ аввалин китобхонаҳо, махзанҳои илмиву адабӣ ва дигар 

24



марказҳои маънавӣ, ки дастраси ҳамагон буд, ба миён омаданд. Ин 

кашфиёти беназир асоси рушди бемайлони сатҳи илмӣ, фарҳангӣ ва 

маърифати зеҳнии одамон гардид.

Инқилоби сеюми иттилоотӣ ба охирҳои асри XIX рост меояд, ки бо 

ихтирои барқ ба ҳаёти инсон дигаргунии куллӣ ворид намуд. Ихтирои 

барқ ба пайдоиши аввалин воситаҳои муосири электронӣ, аз қабили 

радио, телевизон, телефону телеграф ва ба инҳо монанд асос гузошт, ки 

баҳри дастрас намудани маълумоти зарурӣ ва сарфаи ками вақт 

мусоидат менамуданд. Инчунин, ба пайдоиши аввалин воситаҳои 

электронӣ, ки баҳри расонидани саривақтии маълумот ба омма хизмат 

менамуданд, заминаи мусоид гузошт.

Инқилоби чаҳоруми иттилоотӣ ба солҳои 70-80-уми асри XX рост 

меояд, ки бо пайдоиши технологияҳои микропротсессорӣ шурӯъ гардид 

[115, с. 444]. Солҳои ҳафтодум ва ҳаштодуми асри гузашта давраи рушд 

ва тараққӣ намудани компютерҳои фардӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин 

солҳо компютерҳое сохта шуданд, ки ҳаҷман хурд буда, хотираи васеи 

нигоҳдории маълумотро дар худ доштанд. Инчунин, аз рӯйи суръатнокӣ 
дар муқоиса бо наслҳои пешин тафовути басо ҳам зиёд доштанд. Маҳз 

рушди ин соҳаи ҳаётан муҳим боиси пайдо гардидани имкониятҳои васеи 

захирасозӣ, интиқол ва коркарди маълумот бо сифати баланд бо 

истифода аз усулҳои технологияҳои иттилоотӣ гардид. Дар марҳалаҳои 

рушди худ технологияҳои иттилоотӣ ба тамоми самтҳои фаъолияти 

инсонӣ таъсиргузор гардида, ба пайдоиши самтҳои нави омӯзишӣ низ 

асос гузоштааст. Олимони соҳа аз натиҷаҳои бадастовардаи худ қаноатманд нагардида, дар пайи амалӣ намудани мақсад ва ҳадафҳои аз 

ин ҳам мураккабтар шуданд ва дар натиҷа ба кашфи усулҳо ва воситаҳои 

нави таҳқиқ ва коркарди иттилоот ноил гардиданд. Маҳз дар ин давра 

як қатор таҳқиқоти илмӣ дар заминаи пайдоиши технологияҳои 

иттилоотӣ дар забоншиносӣ низ ба амал омаданд. Ҳамаи ин таҳқиқот ва 
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кӯшишҳои пайвастаи муҳаққиқони соҳа ба он оварда расонид, ки 

забоншиносӣ дар қатори дигар илмҳо рушд намуд ва дар худ як қатор 

самтҳои омӯзишии навро ба монанди «забоншиносии компютерӣ», 

«забоншиносии пайкаравӣ», «забоншиносии интернетӣ» ва «дискурси 

компютерӣ»-ро ба миён овардааст.

Забоншиносии компютерӣ имрӯзҳо аз самти муҳим ва 

густаришёфтаи забоншиносӣ буда, бо истифода аз усулҳои 

технологияҳои иттилоотӣ дар доираи илми забоншиносӣ фаъолият 

менамояд ва баҳри омӯзишу пажуҳиши самтҳои нави таҳқиқ дар ин самт 

хизмат мерасонад. Забоншиносии пайкаравӣ ҳамчун шохаи ҷудогона дар 

самти забоншиносӣ, ба омӯзиш, таҳия ва созмондиҳии пайкараҳои 

забонҳои гуногуни дунё асос ёфтааст ва ҳамчун самти нави омӯзиш 

фаъолият намуда истодааст. Забоншиносии интернетӣ самти нави 

омӯзиш дар забоншинносии муосир ба ҳисоб рафта, ба таҳқиқи 

вижагиҳои забонии интернет бо истифода аз технологияҳои иттилоотӣ 
машғул мебошад. Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки дар замони муосир 

омӯзишу таҳқиқи як қатор илмҳои нав ба роҳ монда шудаанд. Дар 

забоншиносии муосир низ омӯзиши самтҳои алоҳидаи он дар 

алоқамандӣ бо технологияҳои иттилоотӣ ба таври васеъ ба роҳ монда 

шудааст. Забоншиносон ҳамарӯза дар пайи таҳқиқоти худ самтҳои нави 

ин илмро кашф намуда, мавриди омӯзиш қарор медиҳанд. Яке аз 

самтҳои нави омӯзишӣ дар риштаи забоншиносӣ ин «забоншиносии 

пайкаравӣ» ба шумор меравад.

Зикри ин нукта муҳим аст, ки яке аз самтҳои муҳим ва густурдаи 

забоншиносии компютерӣ забоншиносии пайкаравӣ ба шумор меравад. 

Дар навбати худ забоншиносии пайкаравӣ бахше аз забоншиносӣ буда, 

бо усулҳои умумии таҳия, коркард ва истифодаи пайкараҳои забонӣ 
(пайкараи матнҳо) бо истифода аз технологияҳои иттилоотӣ машғул 

мебошад. Пайкара гуфта маҷмуи матнҳоеро меноманд, ки бо як тартиб 
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ва қонуни муайян ҷамъоварӣ шудаанд ва бо системаҳои иттилоотӣ - ҷустуҷӯии махсусгардонидашуда таъмин карда шуда, баҳри ҳалли 

масъалаҳои забонӣ пешбинӣ гардидааст. Баъзан пайкара гуфта, ҷамъоварии дилхоҳ матнҳоеро меноманд, ки бо ягон хосият ё аломат бо ҳам муттаҳиданд ва умумият доранд. Зикр кардан бамаврид аст, ки 

пайкара ин системаи иттилоотӣ буда, ба ҷамъоварии матнҳои электронӣ 
дар забонҳои гуногун асос ёфтааст. Дар айни ҳол тавсифи гуногуни 

пайкара мавҷуд аст. Масалан, мафҳуми пайкараро Э. Финеган чунин 

шарҳ додааст: «Пайкара - ин маҷмуи матнҳои гуногуни одатан дар 

шакли хониши мошинӣ ҷамъоваришуда мебошад, ки маълумотро дар 

бораи ҳолати матнҳои таҳиягардида ба монанди маълумот дар бораи 

муаллифон, суроғаҳо, гӯянда ва ё шунавандагонро дар бар мегирад» [83, 

с. 36].

Маъмулан, пайкараро ҳамчун маҷмуи матнҳои бузурги 

батанзимдаровардашуда одатан, дар шакли электронӣ муаррифӣ кардан 

мумкин аст, ки барои таҳлилҳои оморӣ ва санҷиши гипотезаҳо, тафтиши ҳолатҳои баамаломада ё асосҳои қонунҳои забонӣ дар доираҳои 

пешбинигардида муайян кардан мумкин аст. Муҳаққиқи дигар Т. Мак 

Энери (Т. М. Епегу) мафҳуми дигаргунаро роҷеъ ба пайкара пешниҳод 

намудааст: Пайкара ин маҷмуи ҷамъоваригардидаи қисматҳои забонӣ, 

ки ба меъёрҳои забонӣ мувофиқ гардонида шуда, баҳри истифода ҳамчун 

модели забонӣ нигаронида шудааст [82, с. 68].

Зери мафҳуми «Пайкараи матнҳо» ва ё системаи идоракунии матнӣ 
ва забоншиносӣ маълумоте фаҳмида мешавад, ки дар вақтҳои охир аз ҳама бештар менеҷери пайкаравӣ ва ё менеҷер-пайкара (англ. согриз 

тападег) ном бурда мешавад. Ин системаи махсусгардонидаи ҷустуҷӯӣ 
воситаҳои барномавиро баҳри ҷустуҷӯ дар пайкара дар худ дошта, 

бадастории маълумоти оморӣ ва дастраскунии натиҷаҳоро ба 

истифодабарандагон дар шакли мувофиқ пешниҳод менамояд.
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Доир ба пайдоиши аввалин пайкараҳои миллии забонҳои гуногуни 

дунё гуфтан мумкин аст, ки истиллоҳи пайкара ва забоншиносии 

пайкаравӣ ҳамчун самти нави омӯзиш дар риштаи забоншиносӣ солҳои 

60-уми асри XX дар робита бо рушду амалисозии пайкараҳои миллӣ ба 

миён омадааст. Мутахассисони соҳа пайкараи аввалинро дар шакли 

матнҳои электронии компютерӣ солҳои 60-уми асри ХХ таҳия 

намудаанд. Зикри ин нукта муҳим аст, ки пайкараи аввалини 

компютеркунонидашуда пайкараи Браун «ТЪе Вго^п Согрш» мебошад, 

ки аз 500 матни адабиёти амрикоӣ, рӯзномаҳо ва маҷаллаҳо иборат буда, 

аввалин бор дар соли 1961 дар ИМА сохта шудааст [ниг.:83]. Ҳар як матн 

дар пайкараи «Браун» аз 2000 калима таркиб ёфтааст. Дар маҷмуъ, 

пайкара аз 1 млн. калима, ки 500 матнро дар бар мегирифт, таҳия 

гардидааст. Муаллифони пайкара Уинтроп Нелсон Фрэнсис ва Ҳенри 

Кучер дар пайкара теъдоди зиёди маводи коркарди аввалияи оморӣ, 

басомад ва луғати басомади алифбо, инчунин тақсимоти гуногуни 

омориро ворид намудаанд. Ҳадафи сохтани пайкараи Браунӣ таъмини 

системаҳои омӯзишии шаклҳои алоҳидаи осори забони англисӣ ва 

муқоисаи услубҳо ба ҳисоб мерафт. Пайдоиши аввалин пайкараҳо дар 

байни ҷомеа шавқу рағбати зиёдро ба миён оварда, боиси баҳсҳои зиёд 

дар ин самт гардид. Баъдтар забоншиносони аврупоӣ пайкараи 

матнҳоеро тартиб доданд, ки бори аввал дар Англия нашр шуд. Ин 

пайкара дар худ 1млн. калимаи шакли англисӣ доштаро аз забони 

англисӣ дар бар мегирифт ва ин пайкараро бо номи англисиаш пайкараи 

Ланкастер-Осло-Берген («ТЪе ^апса81ег-О§1о-Вегдеп Согрш»), ё дар 

шакли ихтисорааш (^ОВ) меномиданд. Таҳияи пайкараҳо ба монанди 

пайкараи «Браун» барои муҳаққиқон ва барои нафароне, ки нисбат ба 

илми забоншиносӣ майлу рағбати зиёд доштанд, басо ҳам муҳим арзёбӣ 
мешуд ва инчунин, шахсони алоҳидае, ки мехостанд пайкараро бо 

мақсади тавсифи забонӣ ва таҳлил истифода баранд, пешбинӣ шуда буд.
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Ҳамин тавр, ду пайкараи бузурги ибтидоӣ пайкараи хаттии шеваи 

англисӣ - амрикоӣ ва шакли дигари он шеваи бритониёвии забони 

англисӣ ба ҳисоб мерафт. Ҳарду пайкараҳои зикргардида манфиатнок 

боқӣ монданд, чунки дар асоси онҳо таҳқиқҳои зиёди забони англисӣ 
сурат гирифтааст. Дар асоси бунёди ин пайкараҳо дар забонҳои 

гуногуни дунё таҳқиқ дар ин самт ба роҳ монда шуда, мавриди пажуҳиш қарор доранд. Мутахассисони самти забоншиносӣ ва ё забоншиносии 

пайкаравӣ таҳқиқотро дар забонҳои худ дар заминаи ин пайкараҳо 

шурӯъ намуда, ба бунёд ва такмили пайкараҳои миллии забонҳои худ 

оғоз бахшидаанд. Ба ин монанд пайкараи навбатӣ дар соли1970 бо номи 

«Луғати забони русии Засорина» тартиб дода шуд, ки аз як миллион 

калима таркиб ёфта буд [ниг.:192]. Ҷиҳати фарогирии масъалаҳои 

таркибии хеш пайкара аз самтҳои зерин, ба монанди сиёсат, санъат, илм, 

адабиётро дар бар мегирифт.

Дар баробари рушди босуръати технологияҳои компютерӣ дар 

солҳои 80-уми асри гузашта дар дунё ба лоиҳакашии пайкараҳои ҳаҷман 

калон шурӯъ намуданд. Дар Британияи Кабир ин гуна лоиҳаҳо Бонки 

англисӣ (Вапк о£ ЕпдНзЪ) дар Донишгоҳи Бирмингем ва пайкараи 

миллии британиявӣ (ВгШзН Хайопа! Согриз) ё дар шакли ихтисорааш 

(В^С) ба ҳисоб мерафт. Дар ИҶШС бошад чунин лоиҳа «Фонди 

мошинии забони русӣ», ки бо ташаббуси А.П. Ершов сохта шуда буд, ба ҳисоб мерафт. Дар баробари ин, дар солҳои 80-уми асри гузашта ба 

рушди ин соҳа ташаккули техникаи ҳисоббарорӣ кӯмак намуд. Пас аз 

даҳсолаҳо, баъд аз замони сохтани ин пайкараҳо арзиши компютерҳо 

поён рафта, иқтидоран пурқувват шуданд, ба ғайр аз ин, бо истифода аз 

таҷҳизоти нусхабардории пуриқтидор, ба истиллоҳ сканерҳо дигар ҳоҷати ҳуруфчинӣ намудани матнҳо тавассути сафҳакалид (клавиатура) 

дар компютер намонд. Ин рӯйдоди муҳим ба кори олимони соҳа осонӣ 
бахшида, раванди сохтани пайкараҳоро боз ҳам осонтар гардонид. Дар 
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солҳои 90-уми асри гузашта, аллакай 600 адад пайкараҳои электронии 

компютерӣ ба қайд гирифта шуда буданд [ниг.: 83].

Дар даврони муосир аз пайкараҳои бузурги забонҳои хориҷӣ, ба 

монанди пайкараи забони русӣ, ки мувофиқ ба омори 7 апрели соли 2018 

пайкара дар ҳаҷми 283 млн калимаву ибораҳо ва матнҳои гуногуни 

илмиву бадеӣ дар ин забон ҷойдошта таъсис ёфта истодааст

[^^^.гизсогриз.ги]. Ҳаҷми умумии тарҳи пайкара бошад мувофиқ ба ин 

омор 600 млн. калимаву ибора ва махзани бойи илмиву адабии ин

забонро дар бар мегирад. Пайкараи дигар ин пайкараи забони англисӣ 
мебошад. Пайкараи миллии забони англисӣ (В^С) (ВггНзИ ХаРопа! 

С'огри8) аз соли 1991 то соли 1994 аз тарафи Донишгоҳи Оксфорд, 

Ланкастер ва инчунин китобхонаи Англия дар ҳаҷми 100 млн калима, 

матнҳои илмиву бадеӣ ва калимаҳои гуфтугӯӣ тартиб дода шудааст. 

Баъд аз ин то соли 2014 ҳолати пайкара бетағйир боқӣ мемонад. Дар 

моҳи июли соли 2014 аз тарафи нашриёти Донишгоҳи Кембриҷ ва 

маркази пайкарасозӣ дар Донишгоҳи Ланкастер тасмим гирифтанд, ки 

пайкараи нави забони англисиро созанд. Дар моҳи июли ҳамон сол ба 

такмили пайкараи забони англисӣ шурӯъ карданд, ки он асарҳо, матнҳо 

ва калимаҳои аз ибтидо то миёнаҳои соли 2010-умро дар бар мегирифт. 

Шакли электронии пайкараи англисӣ амрикоиро бошад солҳои 2000 то 

2003 профессори самти пайкарашиносӣ Маркс Девис аз (ВпдЪат ¥оипд 

ипгуег^йу) дар ҳаҷми 450 млн. вожаву ибора сохтааст [ниг.: 82].

Ба сифати пайкара метавонад маҷмуи матнҳое, ки дар интернет 

дастёбанд истифода шаванд, аз қабили миллиардҳо калимаҳои муайяни 

истифодашавандае, ки барои забонҳои асосии ҷаҳонӣ қобили истифода 

мебошанд. Барои забоншиносон роҳи аз ҳама машҳур барои кор дар 

интернет ин тартиб додани дархостҳо барои системаҳои ҷустуҷӯӣ ва 

тафсиркунии натиҷаҳо бо шумораи саҳифаҳо мебошад. Дар забони 

англисӣ чунин илм ё худ методологияро чун илм дар бораи сохти 
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«Ооод1ео1оду» ном гузоштаанд. Дар забони русӣ ба ин монанд 

«Яндексология» ба шумор меравад. Чунин воситаҳо барои ҳалли 

масъалаҳои доираашон маҳдуд истифода мешаванд.

Роҳи дигар ин ба таври автоматӣ аз интернет боркарда гирифтан ё ҷудо намуда гирифтани миқдори калони мавод ба ҳисоб меравад, ки дар 

оянда онҳо ҳамчун пайкара истифода мешаванд. Ин тарзи истифодаи 

мавод имкон медиҳад, ки пайкараи дилхоҳ забон дар интернет баҳри 

намояндагӣ ба зудӣ сохта шавад. Дар даврони муосир аз ҳама пайкараи 

машҳур, ки ҳамчун пайкараи матнӣ дар шабакаи интернет шинохта 

шудааст, ин донишномаи озод «Википедия» («МОресйа») ба шумор 

меравад, аммо ин манбаъ имрӯзҳо ҳамчун манобеи илмӣ муаррифӣ шуда 

наметавонад. Зикри ин масъала муҳим аст, ки соли 2006 шабакаи 

«Татоэба» («Та^оеЬа») ба истифода дода шуд, ки он имконияти 

воридсозӣ ва тағйирсозии ҷумлаҳоро дар ҳама гуна забонҳо соҳиб аст. Қаблан дар асоси он фақат забони англисиву ҷопонӣ дохил буд ва ҳоло 

зиёда аз 80 забон ворид гардидааст.

Чи тавре ки қайд карда шуд, аз истиллоҳи пайкара одатан матнҳои ҷамъовардашуда дар шаклу андозаи муайян фаҳмида мешавад. Дар тӯли 

вақт андоза ва шумораи пайкараҳо шояд дигар шавад, ҳамзамон ин 

тағйирот шояд сохтор ва ё асосҳои пайкараро низ тағйр диҳад. Дар 

даврони муосир рушди технологияҳои иттилоотӣ ва самтҳои гуногуни 

илмии марбут ба он, аз қабили забоншиносии татбиқӣ ва ё худ 

забоншиносии компютерӣ самти махсуси ин соҳа бо номи забоншиносии 

пайкаравӣ дар солҳои охир рушду такомул ёфта истодааст. Қисми асосии 

забоншиносии пайкаравиро маводи забонӣ ташкил медиҳанд, ки дар он 

тамоми воҳидҳои забонӣ, ба мисоли қоидаҳо, иттилоот ва матнҳо 

шомиланд. Махсусан, дар бахши тарҷумаи маводи забон ҳайати қиёсии 

матнҳо ва ҳайати мувозии матнҳо нақши муҳим мебозанд. Масалан, ҳайати мувозии матнҳо маҷмуи ҳуҷҷатҳоеанд, ки ба ду ва зиёда забонҳо
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тарҷума шуда, он бо ҷумлаҳо ва нишонагузориҳо муқаррар ва ба тартиб 

оварда шудаанд. Ҳайати забонӣ бештар барои коркарди иттилоот 

аҳамияти аввалиндараҷа дошта, дар баробари ин ба масоили ғанисозии 

маводи иттилоотии забон ва дар ин замина барои омӯзиши забони 

муайян ва ҳамчунин дар самти тарҷума нақши муҳим дорад. Ҳамзамон, 

кор бо ҳайати забонӣ дорои муҳимиятҳо мебошад. Аз нигоҳи 

забоншиносии пайкаравӣ масъалаҳои нисбатан муҳим ва

аввалиндараҷаи амалиро ба таври зайл баён намудан мумкин аст:

> ғанигардонии маҷмуи тарҷумаҳои ба луғат воридгашта аз

ибораҳои устувори дар матни додашуда истифодашаванда;

> муайянкунии истифодабарӣ ва аҳамияти калимаҳои конкретӣ 
ва ибораҳои самти мавзуи муайян дар матн;

> қайдкунии ибораҳои устувор (ё муқаррарӣ) ва ибораҳои

рехта-идеомаҳо, ки дохилкунии онҳо ба луғатҳои автоматӣ 
мувофиқи мақсад аст [ниг.: 82].

Дар асоси базаҳои пурраи матнии матнҳои мувозии ба

тартибдаровардашуда, ҷуфти калимаҳои устуворро низ қайд кардан 

мумкин аст. Илова бар ин, пайкараи миллӣ дорои хусусиятҳои зерин 

мебошад:

1. Пайкара матнҳои хаттӣ ва шифоҳиро аз рӯйи услубҳои гуногун, 

бадеӣ, публисистӣ, таълимӣ, илмӣ, расмӣ, гуфтугӯӣ ва лаҳҷа дар бар 

мегирад;

2. Пайкара иттилооти махсуси иловагиро оид ба таркиби матнҳои ба 

он воридшуда пешниҳод менамояд;Қисмати дигари бунёди пайкараҳоро тарҳбандии он ташкил 

медиҳад. Маврид ба зикр аст, ки тавсифи асосии пайкара тарҳбандӣ 
дониста мешавад, ки онро аз дигар маҷмааҳои оддии матнҳо хусусиятҳои 

махсус фарқ мекунонад. Барои ташкил кардани пайкараи миллӣ 
омилҳои диққатҷалбкунӣ, самаранокии мавод, бартарияти баланди
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илмӣ ё бадеӣ муҳим бошад ҳам, ин хусусиятҳо наметавонанд нишонаи 

аввалиндараҷаи матнҳо бошанд. Пайкараи миллӣ аз китобхонаи 

электронӣ бо он фарқ мекунад, ки агар китобхонаи электронӣ маҷмуи 

матнҳои «шавқовар» ё «манфиатнок»-ро дар назар дошта бошад, 

пайкараи миллӣ матнҳоеро дар бар мегирад, ки онҳо чун мавод барои 

омӯзиши забон истифода мешаванд. Инчунин пайкара иттилооти 

иловагиро оид ба сохтори матнҳо метавонад пешниҳод намояд. Ҳар қадар тарҳбандии матнҳо гуногун бошад, ҳамон қадар арзиши илмиву 

таълимии онҳо баланд мешавад. Айни замон дар таҳияи пайкараи 

миллии забонҳо 4 намуди тарҳбандиро истифода менамоянд:

> метатекстӣ;

> морфологӣ;

> лаҳҷавӣ;

> семантикӣ.

Зикри ин нукта зарур аст, ки системаи тарҳбандиҳои пайкаравӣ ҳамеша дар ҷараёни рушду такомул мебошанд. Пайкара аз миқдори 

охирноки матнҳо сохта мешавад ва барои инъикоси вижагиҳои

грамматикаи забонӣ комилан мувофиқ аст.

Марҳилаи аввалро дар сохтани пайкараҳо ҷудо карда гирифтани 

матнҳо ташкил медиҳад. Барои ин мебояд маълум кард, ки матнҳо аз 

рӯӣи истеъмолашон ба кадом услуб ва ба кадом соҳа тааллуқ доранд ва 

инчунин, кадом сол ба истеъмол баромадаанд ва бо кадом шумора ба

пайкара ворид карда мешаванд. Тарҳрезии ҳар як пайкара бояд

марҳилаҳои сохти он ва роҳи рушди минбаъдаи вайро дар бар гирад. 

Таркиби асосии пайкараро маълумотҳое ташкил медиҳанд, ки қаблан аз ҷониби мутахассисони соҳаи забоншиносӣ дар шакли дастхатҳо ва ба 

таври анъанавӣ ҷамъоварӣ гардидаанд. Дар асри XX ин дастхатҳо 

аллакай компютерӣ-электронӣ гардида, дастраси ҳамагон шудаанд. 

Нақши асосиро баҳри таҳия ва бунёди пайкараҳо технологияҳои 
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иттилоотӣ ва ба вижа шабакаи саросарии интернет мебозад. 

Забоншиносии пайкравӣ асосан ду самти таҳқиқро дар бар мегирад:

1. Сохтани пайкараи маълумот ва ё матнҳо дар шакли истифодаи 

автоматӣ-электронии онҳо.

2. Коркарди воситаҳои озмоишии таҳқиқи сатҳи гуногуни забонҳо 

дар асоси маълумоти пайкараҳои шаклҳои гуногун.

Ба ғайр аз гузаронидани таҳқиқоти илмӣ пайкара метавонад бо 

мақсадҳои зерин истифода шавад:

> дар луғатсозӣ - барои сохтан ва муайянсозии маънои 

луғатҳои муродифоти зиёд дошта;

> дар грамматика - барои муайянсозии зичии морфемаҳои

навъҳои иборасозӣ, ҷумласозӣ ва монанди инҳо;

> дар грамматика - матнро барои ҷудо кардан ба навъҳо,

пайдоиши алоқа дар дохили сархатҳо, байни онҳо ва амсоли ин;

> дар тарҷумаи автоматӣ - барои ҷустуҷӯи калима дар матн, 

тарҷума бо маъноҳои гуногун, ҷустуҷӯи тарҷумаҳои маънидошуда дар 

матнҳо;

> бо мақсадҳои омӯзишӣ - барои интихоби иқтибос, сохтани 

ибораву ҷумлаҳо, масалан, барои ташкили машғулиятҳои омӯзишӣ, 

сохтани маводи таълимӣ;

> дар тестикунонии барномаҳои автоматикунонидашудаи

ташхис ва синтези нутқ;

> дар таҳқиқу баррасии вижагиҳои дискурси компютерӣ ва 

компютинги иҷтимоӣ, ки дар шабакаҳои иттилоотӣ сурат мегирад ва 

тавассути манобеи пайкаравӣ мутамарказ карда мешавад.Қисми ҷудонопазири мафҳуми «пайкараи матнҳо»-ро менеҷери- 

пайкаравӣ системаи махсусгардонидашудаи ҷустуҷӯӣ, воситаҳои

барномавӣ баҳри ҷустуҷӯи маълумот дар пайкара, бадастоварии
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иттилооти оморӣ ва инчунин пешниҳоди натиҷаҳоро баҳри

истифодабарандагон дар шакли мувофиқ дар бар мегирад.

Пайкараи матнҳо инчунин бояд дорои хусусиятҳои зерин бошад:

• ҷустуҷӯи матнҳо на танҳо бо калимаҳои алоҳида, балки бо ибораҳо 

сурат гиранд;

• имконияти ҷустуҷӯ дар манбаъ ба дархостҳои мушкил;

• ҷудокунии феҳристҳои гирифташуда бо якчанд навъҳои

интихобкардаи истифодабарандагон;

• додани имконияти инъикоси шаклҳои калима дар матнҳои васеъ;

• додани иттилооти оморӣ бо элементҳои алоҳидаи пайкара;

• сабт ва чопи натиҷаҳо;

• кор дар пайкара (бе маҳдудият бо андоза) ва ҳамчунин дар 

зерпайкара;

• доштани шаклҳо ва форматҳои гуногуни маълумоти матнӣ (1x1, 

дос, г1£, Ыш1, хт1 ва мисли инҳо);

• содафаҳм будани тарзи истифодабарӣ чи барои мутахассисон ва чи 

барои навистифодабарандагон.

Ба ин якчанд менеҷерҳои машҳури универсалии пайкаравӣ ба 

монанди (8АКА, ХА1КА, В^С, Мапа!ее/Вопйо, С^Р, ^^С) ва амсоли 

инҳо мисол шуда метавонанд. Барои коркарди маълумоти пайкара 

метавонад менеҷерҳо дар асоси системаи идоракунии пойгоҳи додаҳо 

(СИПД) ва ё системаи ҷустуҷӯӣ кор кунанд [ниг.: 83]. Инчунин, пайкара 

дар самтҳои гуногун бо мақсади таҳлилию омӯзишӣ ва истифодаи 

маводи забонӣ мавриди истифода қарор дода мешавад.Ҳамин тариқ, пайкара дар забонҳои гуногун асарҳоро аз рӯӣи сабку 

услуб ва ҳама гуна хусусиятҳояшон дар бар мегирад ва аз ҷониби 

забоншиносон ва мутахассисони забоншиносии пайкаравӣ, ки дар самти 

забоншиносӣ, махсусан забоншиносии муосир таҳқиқот мебаранд, баҳри 
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ҷамъоварӣ маводи илмии вобаста ба забон ва омӯзиши забонҳо таҳия ва 

тартиб дода мешаванд.

1.2. Рушди забоншиносии компютерӣ дар Чумҳурии Тоҷикистон

Дар марҳилаи начандон зиёди солҳои охир татбиқи усулҳои нави 

технологияи иттилоотӣ дар риштаҳои гуногуни таҳқиқотӣ, махсусан, 

дар соҳаи забоншиносӣ ва адабиётшиносӣ фаровон мушоҳида мешавад. 

Рушду пешравии ҳар як самти илм дар радифи омӯзиши мафҳумҳои 

илмӣ, инкишофи сохтори дохилӣ, унсурҳо ва меъёрҳои он, инчунин аз 

дараҷаи истифодабарии восита ва шеваҳои илмӣ низ вобастагии зиёд 

дорад. Дар айни замон дар улуми муосири ҷаҳонӣ истифода аз шеваҳои 

риёзӣ, хосатан шеваҳои оморӣ ва воситаҳои техникаи пешрафтаи 

компютерию коммуникатсионӣ дар риштаҳои адабӣётшиносӣ ва 

забоншиносӣ ба таври васеъ истифода мешаванд.

Технологияҳои муосири компютерӣ ва низомҳои коммуникатсионӣ 

дар ҳифз кардан ва фавран дастрас намудани мероси ғании адабиёти 

тоҷику форс ва захираҳои интернетӣ ба забони тоҷикӣ имкониятҳои 

васеъро фароҳам меорад. Бо истифода аз технологияҳои муосир мавриди 

истифода қарор додани шеваҳои риёзӣ ва оморӣ барои таҳқиқ дар 

риштаҳои улуми филологӣ натиҷаҳои назарраси тасниф ва танзими 

дақиқи маводи гуногунро ба даст овардан мумкин аст.

Имрӯз башарият вобастаи таҳаввулоти азиме аст, ки онро 

инқилоби иттилоотӣ мегӯянд. Ин инқилоб қодир аст, ки ҳаёти инсон, 

кор, зист, тарзи андеша ва ҳатто муносибат ба худашро куллан тағйир 

диҳад. Тафовути он аз инқилобҳои иттилоотию технологии қаблӣ, ки ба 

моддиёт ва энергия такя мекарданд, дар он аст, ки ба тағйир додани 

мафҳумҳои бунёдии мо аз қабили вақт, фазо, масофа ва дониш асаргузор 

шудааст. Ин инқилоб, қабл аз ҳама, равандҳои иттилоотиро дар мадди 

аввал мегузорад. Ташкилдиҳандаи муҳимтарини ин равандҳо ҳама гуна 

технологияҳои иттилоотӣ, ба вижа иртибот аз роҳи дур
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«1е1есоттишсайоп» мебошад. Технологияҳои иттилоотии замонавӣ ба 

пешрафти воситаҳои компютерӣ ва воситаҳои мухобирот такя мекунанд.

Рушди забоншиносии компютерӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

рушди соҳаи маориф сахт алоқаманд аст. Забоншиносии компютерӣ ва ё 

забоншиносии иттилоотӣ ҳамчун фанни алоҳидаи қобили таваҷҷуҳ ва 

омӯзиш дар низоми маориф дертар ворид гардида, дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон забоншиносии компютерӣ дар соли 2008 дар Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон ва дигар донишгоҳҳои олии кишвар мавриди 

омӯзиш ва таҳқиқ қарор гирифтааст. Дар факултети филологияи 

тоҷики Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар самти забоншиносии 

компютерӣ ихтисос бо номи “Забоншиносии компютерӣ ва 

технологияҳои нави иттилоотӣ” дар соли 2008 ба фаъолият оғоз намуд. Ҳадафи таъсиси ин тахассус дар назди факултет, омӯзиши компютерии 

бахшҳои гуногуни забон ва таҳқиқ дар ин самт бо истифода аз усулҳои 

технологияҳои иттилоотӣ ба шумор меравад.

Инчунин, рушди забоншиносии компютерӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба якчанд мушкилиҳое, ки доир ба системаи хат ва 

нозукиҳои забони тоҷикӣ дар шабакаи интернет ҷой доштанд, мусоидат 

намуд [ниг.:160] Алифбои тоҷикӣ аз соли 1998 дар асоси қоидаҳои нави 

имло 35 ҳарфро ташкил медиҳад. Аз ин миқдор дар сафҳакалиди 

(клавиатура) кунунии сириллик ҳарфҳои хоси забони тоҷикӣ Ҳҳ, Ҷҷ, Ғғ, Ққ, Ӯӯ, Ӣӣ бо назардошти истифодаи самаранок ва мувофиқ ҷойгир 

нашудаанд. Аз ин сабаб бо усулҳои гуногун ин ҳарфҳо дар сафҳакалид ҷойгир шаванд ҳам, вале ҳангоми ба ҳуруфи дигар гузаштан, ҷой ин 

аломатҳоро аломатҳои дигари гуногун мегиранд. Пуштибонӣ накардани 

алифбои тоҷикӣ дар системаҳои корбурди муосир, махсусан («М8 

Мпскшт») ба он оварда расонид, ки миқдори зиёди худкории ҳуруфи 

тоҷикӣ пайдо гаштааст.
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Ҳангоми истифодабарии маводи илмӣ ва ҳуҷҷатҳое, ки бо забони 

тоҷикӣ ҳуруфчинӣ шудаанд, аз сабаби истифодабарии ҳуруфи гуногун ҳангоми мутолиаи онҳо ҳар як шахс ба мушкилӣ дучор мешавад. 

Масалан, агар муассиса ва ё корхонае, ки низоми ҳуруфи тоҷикии “ Тгте$ 

Кею Котап Т]”-ро истифода мебаранд, ҳуҷҷатҳои лозимиро бо “А-Торк” ҳуруфчинӣ карда, пешниҳод намоем, дар натиҷа матни додашуда шакли 

худро тағйир дода ба ҷойии ҳарфҳои Ҳҳ, Ҷҷ, Ғғ, Ққ, Ӯӯ, Ӣӣ нишонаи 

чоркунҷа ва ё ҳарфу аломатҳои дигар алифбоҳо мебарояд. Дар ин ҳолат, 

кормандони корхона ё муассиса ҳангоми кор бо ҳуҷҷатҳо ба мушкилӣ рӯ 
ба рӯ мешаванд ва вақти пурқиммати худро ба ҷустуҷӯи ҳуруфи лозима 

сарф менамоянд. Аммо ногуфта намонад, ки вақтҳои охир ин мушкилот 

бартараф шуда истода аст, чунки бисёриҳо ҳуруфи маъмулро ба монанди 

“Ра1аИпо ТпиИгре" “Тйпез Аеи Котап Т)'” ва “Апа1 Т)'”-ро истифода 

бурда истодаанд. Ҳангоми фиристодани ҳуҷҷатҳо ҳамроҳи он ирсол 

намудани системаи ҳуруфи лозимиро набояд фаромӯш кард.

Имрӯз дар шабакаи Интернет зиёда аз 70 намуди шрифтҳои 

худсохт мавҷуд аст, ки онҳо наметавонанд ба таври комил хусусиятҳои 

забони тоҷикиро ифода созанд. Захираҳои интернетӣ ба забони тоҷикӣ 
асосан бо ҳуруфи “Ра1айпо 1то1уре” таҳия гардида, дар дохили 

Тоҷикистон аксари муассисаву корхонаҳо дар муносибатҳои корӣ ҲУРУфи “Т1те8 Хеи' К.отапТ]”-ро истифода мебаранд.Ҳарфҳои хоси забони тоҷикӣ бо роҳҳои гуногун дар сафҳакалид 

(«клавиатура») ҷойгир карда мешаванд. Яке аз роҳҳои маъмули он бо 

истифодаи тугмаҳои С.Лг1, $ЫП, А11 дар тугмаи ҳарфҳои ҳамшакли онҳо ҷойгир кардани ҳарфҳои тоҷикӣ мебошад.

Ба ғайр аз ин, дар ин самт як қатор корҳои омӯзишии дигар дар 

риштаи забоншиносӣ рафта истодаанд, ки бо амалӣ гаштани ин иқдом 

боз якчанд мушкилҳои дигар низ ҳалли худро меёбанд. Масалан, дар 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон татбиқи баъзе хусусиятҳои забони 
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тоҷикиро дар технологияҳои иттилоотӣ ба тартиби зайл мавриди 

баррасӣ қарор додаанд:

> таҳлили морфологии калимаҳои тоҷикӣ;

> бунёди морфологии калимаҳои тоҷикӣ;

> ба ҳиҷоҳо ҷудо намудани калимаҳо;

> тарҷумаи дохилизабонии калимаҳои мураккаби тоҷикӣ;

> ба меъёрдарории баъзе калимаҳои мураккаб, ки тарҷумаи

онҳо ба забонҳои дигар ғайриимкон аст;

> ба воситаи компютер овоз додан ва талаффузи калимаҳои

тоҷикӣ;

> ба воситаи технологияҳои иттилоотӣ ёфтани ҳиҷоҳои задано- 

ки калимаҳои тоҷикӣ;

> баъзе пешниҳодҳо барои такмили имлои забони тоҷикӣ ва 

мутобиқсозии махсусиятҳои забони тоҷикӣ бо имконоти технологияи 

иттилоотӣ;

> тавлиди компютерии луғатҳои басомадии калима ва воҳидҳои 

сарфию наҳвии забони тоҷикӣ;

> таҳияи барномаи махсус оид ба вазни шеъри тоҷикӣ.

Татбиқи хусусиятҳои забони тоҷикӣ дар технологияҳои иттилоотӣ 
пеш аз ҳама масъалаҳои зеринро тақозо менамояд:

> мутобиқ намудани махсусиятҳои сарфиву наҳвии забони 

тоҷикӣ бо имконоти технологияи иттилоотии муосир;

> бо усулҳои тарҳрезӣ нишон додани номувофиқатии имлои ҷории забони тоҷикӣ бо технологияи иттилоотӣ;

> номувофиқатии тартиби овозӣ бо алифбои ҷорӣ;

> шаклвайроншавии баъзе ҳарфҳо дар технологияҳои иттило- 

отӣ [ниг.:161].

Ин ҳанӯз оғози кор буда, дар ин самт ҳамарӯза омӯзишу баррасии 

масъалаҳои гуногуни забонӣ мавриди таҳқиқ ва коркард бо истифода аз 
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технологияҳои иттилоотӣ қарор гирифта истодааст. Ҳамин тавр, 

забоншиносии компютерӣ яке аз илмҳои пешрафтарин дар ҷаҳони 

муосир аст, ки бо суръати қиёснопазир густариш ёфта истодааст

Дар радифи пайкараҳои муосири дунё пайкараи миллии забони 

тоҷикӣ низ дар зинаи такмилёбӣ қарор дошта, танҳо баъзе кӯшишҳое 

дар ин самт анҷом шудааст, ки ҳанӯз дастоварди ҷиддӣ муаррифӣ шуда 

наметавонанд. Бо ташаббуси Кумитаи забон ва истиллоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо мактаби Технологияҳои 

иттилоотӣ ва иртиботӣ дар сомонаи и'и'и'.1еппсот.1| бори аввал 

Пайкараи миллии забони тоҷикӣ тарҳрезӣ ва бунёд гардид. Тарҳи 

пайкараи миллии забони тоҷикӣ аз теъдоди на камтар аз 10 млн вожаҳои 

матнҳои забони тоҷикӣ ба нақша гирифта шудааст.

Кӯшиши дигар дар ин самт дар Донишгоҳи Славиянии 

Тоҷикистону Россия аз ҷониби д.и.ф., профессор Д.М. Искандарова бо 

дастгирии Ҳукуммати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар якҷоягӣ бо 

шарикони хориҷӣ сурат гирифта истодааст, ки ин лоиҳа нисбатан 

бузургтар буда, дар ин пайкара маҷмӯаи хаттии забони адабии тоҷик бо ҳаҷми 31 миллион калима истифода шудааст. Ҳар як шакли калимаи 

таҳлилшуда дорои маълумоти грамматикӣ ва тарҷума бо забонҳои русӣ 
ва англисӣ мебошад. Айни замон ба пайкара асарҳое дохил карда 

шудаанд, ки забони адабии тоҷики давраи муосир, асрҳои XX ва XXI 

дар бар мегирад.

Дар пайкара усулбҳои зерин пешниҳод карда шудаанд: наср, 

назм, драматургия, публисистика, адабиёти илмию таълимӣ, ёддоштҳо, 

адабиёти библиографӣ, адабиёти динӣ, адабиёти сиёсӣ, адабиёти ҳуқуқӣ 
ва публисистикаи рузнома.

Фоизнокӣ аз рӯи услубҳо чунин аст:

• наср - 26,6 фоиз.
• шеър - 6%
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• адабиёти илмӣ/таълимӣ -11,8%

• ёддоштҳо ва адабиёти библиографӣ - 2,4%
• журналистика - 1,3%

• адабиёти динӣ - 4,1%

• адабиёти ҳуқуқӣ - 1,4%

• адабиёти сиёсӣ - 0,3%

• афсонаҳо - 0,2%

• драма - 0,1%

• рӯзномаҳо - 50,2 %.Ҳангоми сохтани пайкара усули таҳлили автоматӣ бо истифода аз 

барномаи таҳлилгари морфологӣ истифода мешавад. Таҳлилгарро Т.А. 

Архангелский ҳамчун воситаи универсалии нармафзор барои эҷоди 

пайкараҳои забонӣ ва дар як қатор пайкараҳое, ки аз миёнаҳои солҳои 

2000-ум ин ҷониб сохта шудаанд, бомуваффақият татбиқ карда 

мешаванд ва дар ихтиёри омма қарор доранд [ниг.:142].

Пайкараи миллӣ, пеш аз ҳама барои таъмини матнҳои гуногун 

барои таҳқиқоти илмӣ-лексикӣ ва грамматикии забон ва ҳамчунин ба- 

рои ворид сохтани тағйироти бемайлони ҷараёнҳои забонӣ, ки дар 

давраҳои на он қадар тӯлонӣ ба вуҷуд омадаанд, истифода мешавад. 

Вазифаи дигари пайкара пешниҳоди маълумоте мебошад, ки он ба қисматҳои гуногуни забон вобаста мебошад. Пайкараи миллӣ матнҳои 

гуногунро аз давраҳои рушду инкишофи забони тоҷикӣ дар шакли тайёр 

пешниҳод менамояд. Дар пайкара матнҳо дар шакли нусхаи асл оварда 

мешаванд. Пайкараи миллии забони тоҷикӣ айни замон аз 

зерпайкараҳои зайл иборат аст:

> Пайкараи амиқи мухтасаршуда, ки дар ин зерпайкара барои ҳар як ҷумла сохтори пурраи морфологиву синтаксисӣ оварда шудааст;

> Пайкараи матнҳои мувозии забонҳои гуногун, ки дар он 

тарҷумаи калима ва ибораҳо дар забонҳои гуногун оварда шудааст;
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> Пайкараи матнҳои лаҳҷавӣ, ки дар он сабти нутқи лаҳҷавии

минтақаҳои гуногун пешниҳод карда мешаванд;

> Пайкараи матнҳои шеърӣ, ки дар он тамоми матнҳои дар 

шакли шеърӣ овардашуда пешниҳод мегарданд;

> Пайкараи омӯзиши забон, ки дар он мавод барои

мактаббачагон ҳамчун маводи омӯзишӣ пешниҳод мегарданд;

> Пайкараи нутқи шифоҳӣ, ки дар он сабти шифоҳии матнҳо 

оварда мешавад.

> Пайкараи Абуабдуллоҳ Рӯдакӣ;

> Пайкараи Лоиқ Шералӣ;

> Пайкараи Ҷалолуддини Балхӣ;

> Пайкараи Абулқосим Фирдавсӣ;

> Пайкараи Саъдии Шерозӣ;

> Пайкараи Ҳабибулло Файзулло;

> Пайкараи Муъмин Қаноат.

Пайкараи миллии забони тоҷикӣ аз рӯйи сохт ва таркиби худ ба 

пайкараҳои миллии дигар забонҳо шабоҳат дорад. Масалан, аз рӯйи 

сохтори пайкараҳои миллии забонҳои муқтадир дар он, пеш аз ҳама 

матнҳое ҷойгир мешаванд, ки намоёнгари забони фаъоли муосир 

бошанд. Ба пайкара, инчунин матнҳои гуногун, ки қариб ҳама паҳлуҳо 

ва шохаҳои фаъолияти забони муосирро дар бар мегиранд, намунаи 

матнҳои осори маъруфтарин ва маҳбубтарин адибони классикии форсу 

тоҷик, ба мисли Абуабдуллоҳ Рӯдакӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, Умари 

Хайём, Ҳофизи Шерозӣ, Ҷалолуддини Балхӣ ва монанди инҳо шомил 

шудаанд ва дар маҷмуъ онҳоро ба тартиби зерин тасниф намудан 

мумкин аст:

> насру назми услубҳои гуногуни адабиёти муосир;

> матни ба эфир паҳншудаи барномаҳои радио ва телевизион;

> матни рӯзномаҳо ва ахбор;
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> матни маҷаллаҳо;

> матнҳои илмӣ ва илмӣ-оммавӣ;

> матнҳои расмӣ-идорӣ ва хуқуқӣ;

> матнҳои луғоту фарҳангҳои маъруфи тоҷикӣ ва дузабона;

> матнҳои маишӣ, ба монанди номанигорӣ ва

муошират [ниг.:162].

Матнҳо вобаста ба ҳаҷму андозае дар пайкара ҷамъоварӣ мешаванд, 

ки ба мукаммалии мазмуну мундариҷаи пайкара ва умуман ба маҷмуи 

воҳиди матнҳои мавҷуда мувофиқ бошад ва барои дастраскунии 

иттилооти умумӣ ва зарурӣ аҳамият дошта бошанд. Дар айни ҳол дар 

бештари забонҳои дунё раванди сохтани пайкараҳо бо суръати баланд 

идома дорад.

Дар маҷмуъ, пайкара махзани бойи маълумотеро ташкил медиҳад, ки 

пеш аз ҳама, чи хеле ки қайд карда шуд, барои омӯзиши маводи забонӣ 
ва дигар манбаи маълумот пешбинӣ гардидааст. Инчунин барои ба як 
системаи муайян даровардани маводи вобаста ба забон ва дастрасии 

бештари маводи забонӣ дар раванди истифодаи он пешбинӣ гардидааст.

1.3. Бахшҳои ҳамгироии забоншиносии компютерӣ ва технологияҳои 

иттилоотӣ

Таҳаввулоти ҷадид дар технологияҳои иттилоотӣ, асосан, дар нимаи 

дуюми асри гузашта ба амал омад, ки тағйироти куллиро дар ин самт ба 

миён овард. Марҳалаи асосии рушди технологияҳои иттилоотӣ ва рӯйи 

кор омадани компютерҳои ҷадид дақиқан ба солҳои 70-80-уми қарни 

гузашта рост меояд. Ҳамарӯза талаботи мардум ба ин гуна техникаҳои 

пуриқтидор, ки қодиранд ҳисобҳо ва масъалаҳои мураккабро дар 

камтарин муддат ҳал намоянд, меафзуд. Дар баробари рушд намудани 

технологияҳои иттилоотӣ, инчунин шумораашон низ меафзуд. Ҳамин 

афзоиши таъхирнопазири онҳо буд, ки марҳала ба марҳала рушд намуда, 

дастраси ҳамагон гардиданд ва айни ҳол ба муҳимтарин васоити 

пешбурди фаъолияти меҳнатӣ ва рӯзмараи омма табдил ёфтаанд. Дар 
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марҳалаҳои гуногуни асосии рушди худ технологияҳои иттилоотӣ- 

компютерӣ, ҳамчун васоити кумакрасон дар кори олимон, муҳандисон, 

муҳаққиқон ва дигар табақаҳои иҷтимоӣ дар омӯзиш ва ҳалли 

масъалаҳои мураккаб истифода мешаванд. Худи технологияҳои 

иттилоотӣ бошанд, айни ҳол ҷузъи ҷудонопазири дилхоҳ самти 

фаъолияти оммавиро ташкил медиҳанд. Чи хеле ки гуфта шуд, дар самти 

таҳқиқоти илмӣ, махсусан, омӯзишу баррасии масъалаҳои мураккаби 

забонӣ дар забоншиносии муосир технологияҳои иттилоотӣ ба таври 

васеъ истифода мешаванд. Бояд тазаккур дод, ки бо истифода ва кумаки 

технологияҳои иттилоотӣ дар забоншиносии муосир як қатор 

масъалаҳое, ки ҳамчун объекти таҳқиқӣ дар омӯзиш қарор доштанд ва 

бидуни истифода аз технологияҳои иттилоотӣ - компютерӣ дарёфти роҳи ҳалли онҳо номумкин буд, дар айни ҳол метавон гуфт, ки тадриҷан ҳалу 

фасл гардида истодаанд. Раванди омӯзиш дар бахшҳои забоншиносӣ бо 

усулҳои технологияҳои иттилоотӣ ба тадриҷ идома ёфта, дар ин самт 

корҳои бештар рафта истодааст.

Зикри ин нукта муҳим аст, ки ворид гардидани забонҳои гуногуни 

дунё ва махсусан, забони тоҷикӣ ба шабакаи ягонаи ҷаҳонӣ, яъне 

интернет, объектҳои таҳқиқӣ ва мушкилиҳои навро ба миён оварда, дар 

ин самт кори муҳаққиқонро боз ҳам мураккаб намуда истодааст. 

Мутахассисонро мебояд, ки дар ин самт омӯзишро ба таври васеъ ба роҳ 
монда, баҳри тоза нигоҳ доштани забони адабӣ чораҳои таъхирнопазир 

андешанд.

Забоншиносӣ ва ё лингвистика илмест, ки дар бораи забон, моҳият 

ва функсияҳои ҷамъиятии он, сохти дохилӣ, инчунин тараққиёти 

таърихӣ ва таснифоти забонҳои дунё маълумот медиҳад. Яъне илме, ки 

дар хусуси забони инсоният маълумот медиҳад, забоншиносӣ ва ё 

лингвистика меноманд. Забоншиносӣ ҳамчун илм таърихи тулонӣ ва 

чандинасра дорад. Ба ақидаи олимони ин соҳа, заминаҳои пайдоиши 
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илми забоншиносӣ ҳанӯз дар ҳазорсолаҳои гузашта пайдо шудааст, вале 

илми забоншиносӣ ҳамчун самти нави омӯзиш ва илми ҷудогона дар 

нимаи аввали асри XIX пайдо гардидааст. Аз он замон то ин ҷониб илми 

забоншиносӣ ҳамеша мавриди таҳқиқу омӯзиши олимони ин соҳа қарор 

дорад. То кунун дар ин самт муҳаққиқони зиёд корҳои илмиву 

таҳқиқотӣ намуда, ҳар муҳаққиқ назарияҳои худро оид ба бахшҳои 

гуногуни ин илм ва навовариҳо дар ин самт пешниҳод намудаанд. 

Таҷрибаҳо собит месозанд, ки ҳар як давраи таърихӣ табадулот ва 

навгониҳои худро дар пай дорад. Ёдовар шудан зарур аст, ки инсоният 

аз ибтидо то кунун барои ноил гаштан ба шароити мусоиди тарзи зисту 

зиндагонӣ пайваста саъю кӯшишҳои зиёд менамояд. Ин аст, ки рӯз аз рӯз 

тарзи зисту зиндагонӣ ва ҳаёти ҷомеаи ҷаҳонӣ дигарун гашта истодааст.

Табиист, ки ҳар як навгонӣ ва табаддулот ба ҳаёти мо имкониятҳои 

бештар ва шароити созгорро фароҳам меоварад. Табаддулоти азиме, ки 

дар асри XX ба амал омад, аллакай ҳаёти инсониятро ба куллӣ тағйир 

дод. Ин ҳам бошад, ба пайдоиш ва рушди бемайлони техникаи 

компютерӣ рост меояд. Дар баробари ин набояд фаромӯш кард, ки 

заминаҳои пайдоиши техникаи иттилоотию компютерӣ ҳанӯз дар 

садсолаҳои гузашта ба амал омада буд. Компютер ихтирои як шахс 

набуда, балки он таҷассумгари ғояҳои олимон ва муҳандисони давру 

замонҳои гуногун ба ҳисоб меравад. Агар илми забоншиносӣ 
мустақилан дар нимаи аввали асри XIX ба амал омада бошад, пас 

пайдоиш ва рушди асосии технологияи компютерӣ ба нимаи дуюми асри 

XX рост меояд. Чунки ин давра давраи пайдоиши технологияҳои 

микропротсесорӣ ва компютерҳои фардии пуриқтидор ба шумор 

меравад. Маҳз дар ҳамин давраи тараққиёти техникаи ҳисоббарорӣ 
олимон бо истифода аз усулҳои технологияҳои иттилоотию компютерӣ 
ба омӯзиш ва таҳқиқи илмҳои гуногун пардохтанд. Яъне, ин давра 

давраи асосии ноил гаштан ба ҳадафҳои бузурге, ки аз ин пеш 
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технологияҳои иттилоотӣ чунин имкониятҳоро надоштанд, ба ҳисоб 

меравад. Чи хеле ки гуфтем, пайдоиш ва рушди технологияҳои 

компютерӣ дар пешрафт ва омӯзиши илмҳои мухталиф, ба хусус илми 

забоншиносӣ таъсири худро ба тарзи басо назаррас нишон дод. Дар 

баробари пайдоиш ва рушди компютерҳои фардӣ ҳамгироиҳои 

забоншиносӣ бо технологияҳои иттилоотию комуникатсионӣ оғоз 

гардид. Солҳои охири қарни гузаштаро давраи оғози ҳамгироиҳои қавии 

илми забоншиносӣ ва технологияҳои иттилоотӣ гуфтан мумкин аст. 

Чунки дар ин давра дар доираи илми забоншиносӣ ҳамвора бо истифода 

аз технологияҳои компютерӣ «забоншиносии компютерӣ» ҳамчун самти 

нави омӯзиш ба миён омад.

Пайдоиши фанни забоншиносии компютерӣ ва ворид шудани он ба 

низоми таълимии кишварҳои гуногун падидаи нодир ба ҳисоб мерафт. 

Маҳз бо рушди ин илм мушкилиҳои зиёди ҷойдошта дар ин самт 

марҳала ба марҳала ҳалу фасл гашта, имкониятҳои бештари омӯзиш 

барои ҳамагон ба миён омада истодааст. Як нуктаро ишора кардан зарур 

аст, ки забоншиносии компютерӣ нисбат ба дигар кишварҳо дар низоми 

таълим дар кишвари мо дертар пайдо шуда, то кунун забоншиносони 

тоҷик бо омӯзиш ва тайёр намудани мутахасисони баландихтисос дар ин 

соҳа ба дастовардҳои назаррас ноил гардидаанд. Дар ҳамбастагӣ бо 

технологияҳои иттилоотӣ илми забоншиносӣ ботадриҷ рушд намуда 

истодааст. Аз оғози ҳамгироии илми забоншиносӣ бо технологияҳои 

иттилоотӣ як қатор мушкилиҳои ҷойдошта дар забоншиносӣ баррасӣ 
гардиданд. Дар ин бахш мо бо тафсил аз дастовардҳои забоншиносии 

муосир дар сатҳи ҷаҳон ва Тоҷикистон, ки то имрӯз бо истифода аз 

усулҳои технологияҳои итттилоотӣ ба даст омадааст ва зина ба зина ин 

самт рушд ёфта истодааст, гуфта мегузарем.

Маълум аст, ки яке аз масъалаҳои муҳимми забошиносиро 

нигоҳдории маълумоти ибтидоӣ ва маводи асоснокгардида баҳри 
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таҳқиқи забонӣ ташкил медиҳанд. Дар айни замон барои ҳалли ин 

масъалаҳо матнҳои зиёди ҷамъоваришуда вобаста ба самтҳои алоҳида 

дар шаклҳои гуногун, ки нигоҳдории онҳо дар шакли электронӣ хеле 

мувофиқ аст, истифода мешаванд. Истифодаи компютерҳо ва шабакаҳои 

махсуси телекомуникатсионӣ дар забоншиносӣ на танҳо сабти ҳаҷми 

калони матнҳоро дар шакли электронӣ дар бар мегирад, балки 

имконияти ҷустуҷӯ ва коркарди онҳоро низ таъмин менамояд. Дар 

робита бо ин масъала дар забоншиносии компютерӣ самти махсуси 

илмию амалӣ бо унвони лексикографияи компютерӣ ташаккул ёфтааст. 

Лексикография самти забоншиносӣ буда, ба ташкили сохти семантикии 

калимаҳо, асосҳо, омӯзиш ва тавсифи калимаҳо дар забон машғул 

мебошад. Лексикографияи компютерӣ дар навбати худ як қисми 

забоншиносии амалиро ташкил дода, бо мақсади таҳияи луғатҳои 

компютерӣ, базаи маълумоти забонӣ ва коркарди барномаҳои ёрирасон 

барои корҳои лексикографикӣ пешбинӣ шудааст.

Вазифаи асосии лексикографияи анъанавӣ ва компютериро 

муайянкунии сохти луғатҳо, доираи луғатҳо ва ҳатто коркарди усулҳои 

сохтани шаклҳои гуногуни луғатҳо ташкил медиҳанд. Луғатҳои 

анъанавӣ шакли ҷамъоваригардидаи калимаҳо, ки бо шарҳу 

тавзеҳоташон дар шакли ягона ба тартиб дароварда шудаанд, мебошанд. 

Луғатҳои электронии автоматӣ-компютерӣ бошад, ин ҷамъоварии 

калимаҳо дар шакли махсуси компютерӣ пешбинишуда мебошанд, ки 

баҳри истифодаи одамон ё ин ки қисми таркибии барномаҳои бисёр 

мураккаби компютерӣ, ба монанди системаи тарҷумаи мошинӣ пешбинӣ 
гардидаанд [ниг.:55].

Инчунин, дар омӯзиши забонҳо низ технологияҳои компютерӣ 
нақши басо муҳим доранд. Яке аз доираҳои муҳимми истифодаи амалии 

компютерҳо дар забоншиносӣ омӯзиши компютерии забон мебошад. 

Компютеркунонӣ ва иттилоотонӣ дар маҷмуъ хусусиятҳои хоси омӯзиши
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муосирро ташкил медиҳанд, чунки истифодаи технологияҳои

иттилоотиву комуникатсионии муосир дар омӯзиш, имкониятҳои 

самараноктар гаштани сатҳи донишомӯзӣ, баланд бардоштани завқи 

хонандагон ва ҳамзамон меҳнати зиёди ҷисмониро дар ин самт кам 

менамояд.

Дар айни замон омӯзиши компютерӣ дар худ доираи алоҳидаи 

донишҳо ва таҷрибаҳои амалӣ бо истифодаи мақсадноки компютерҳоро 

дар илмомӯзӣ, инчунин омӯзиши забонҳо бо истифода аз усулҳо, 

воситаҳои барномавӣ, мақсад ва вазифаҳои худ ифода менамояд.

Компютерҳо дар омӯзиши забонҳо метавонанд дар самтҳои зерин 

истифода шаванд:

1) Компютер - ёрирасони омӯзгорон (истифодаи кимпютерҳо аз ҷониби муаллимон дар баъзе марҳалаҳои алоҳидаи корӣ);

2) Компютер - муаллим (мустақилона хондани курси пурраи 

омӯзиши бо масъалаҳои мушкили гузошташуда);

3) Компютер - манбаъ ва «таҳлилгар»-и дониш (омӯзиши гурӯҳӣ 
ва алоҳида дар доираи омӯзиши фосилавии забонҳо, ки дар он худи 

хонанда ба компютер ҳамчун бо интиқолдиҳандаи маълумоти зарурӣ ва 

баҳодиҳии донишҳои гирифташуда муошират мекунад).

Аён аст, ки ҳар як усули таълими компютерӣ дорои гурӯҳҳои 

мақсаднок ва шароитҳои худ аст. Масалан, барои омӯзиши курсҳо, ҷалби компютерҳо барои кумаки муаллимон ва қонеъ гардонидани 

талаботи инфиродӣ дар илмомӯзӣ, истифодаи компютерҳо ҳамчун 

муаллим ё манбаъҳо ва «таҳлигарон»-и илмӣ ҳатмист.

Дар ҳама ҳолатҳо воситаҳои гуногуни омӯзиши электронӣ истифода 

мешавад:

> Китобҳои электронӣ;

> Барномаҳои озмоишӣ;

> Барномаҳои таълимӣ;
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> Бозиҳои зеҳнӣ - таълимӣ;

> Маълумотномаҳои компютерӣ, энсиклопедияҳо.

Китобҳои электронӣ ё компютерӣ - комплекси барномавӣ-методие 

мебошанд, ки ба шумо имконият медиҳад, то мустақилона курси 

омӯзишӣ ва ё қисматҳои васеи онро аз худ намоед. Он дар худ 

хусусиятҳои китоби маъмулӣ, дастур, масъалаҳо ва таҷрибаи лабараторӣ 
ва ба худ ҳолати ягонаи имконпазирро қабул намекунад, балки илова ба 

шаклҳои анъанавии омӯзиш муттаҳид месозад.

Барномаҳои озмоишӣ ё санҷиши дониш - барномаи компютерие 

мебошад, ки ба корбар савол ва ба он чанд варианти ҷавобҳоро 

пешниҳод мекунад. Мақсади асосии чунин барномаҳо муайянсозии 

дараҷаи дониши истифодабарандагон мебошад.

Барномаҳои таълимӣ ё худомӯз - гуна барномаҳо қобилияти 

автоматии батанзимдарорӣ ва иҷрои амалҳои муайян дар робита бо 

роҳҳои такрори зиёди ин гуна амалҳоро доро мебошанд. Масалан, ин 

гуна барномаҳо барои омӯзиши ҳуруфчинии босуръати матн дар 

сафҳакалид усулҳои ба таври автоматӣ чоп намудан, машқҳо барои дар 

шакли дуруст истифода бурдани ҳиссаҳои нутқ дар омӯзиши забонҳо ва амсоли инҳо хизмат мерасонанд.

Бозиҳои таълимӣ ё зеҳнӣ - ин барномаҳои компютерие мебошанд, 

ки дорои имкониятҳои бозӣ ва омӯзишӣ мебошанд. Бо истифода аз ин 

гуна барномаҳои омӯзишӣ, донишҷӯён ва хонандагон метавонанд сатҳи 

дониши худро муайян намоянд ва ба ин васила дониши худро васеъ 
намоянд [ниг.:93].

Зикри ин самтҳо ва бахшҳо дар доираи таҳқиқи мо боз аз он ҷиҳат 

муҳим ба шумор меравад, ки дар тамоми ин самтҳо мо метавонем 

дискурси компютерӣ ва ҳатто дискурсҳои махсуси худи ҳамин самтҳоро 

мушоҳида ва таҳқиқ намоем.
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Инчунин, бозиҳои таълимӣ метавонанд бо мақсадҳои гуногун 

истифода шаванд, масалан:

> Барои ҳавасмандгардонии хонандагон баҳри омӯхтан ва

бадастории илмҳои нав;

> Барои истироҳат, дилхушӣ ва мушкилиҳоро аз дарс дур

кардан;

> Барои шавқи хонандагонро баланд бардоштан;

> Барои фаъолсозии мустақилияти маърифатӣ;

Инчунин, барои баландбардории сатҳи забондонӣ, шуурнокии 

хонандагон ҳамчун воситаи хуби барномавӣ хизмат мекунанд.

Китобҳои компютерӣ ва энсиклопедияҳо - барномаҳое мебошанд, ки 

танҳо барои пешниҳоди маводи таълимӣ пешбинӣ гардидаанд. Одатан 

ин гуна барномаҳо миқдори зиёди иттилоотро дар худ нигоҳ медоранд, 

ки ҳангоми истифодабарӣ ба истифодабарандагон ҳатман барои дар 

муддати кӯтоҳ пайдо намудани маводи лозимӣ имконияти истифодаи 

автоматии ҷустуҷӯро пешниҳод менамоянд. Сарчашмаҳои электронии 

таълимии шаклҳои гуногунро асосҳои омӯзиши фосилавии ҳозира 

ташкил медиҳад .

Омӯзиши фосилавӣ - шакли ташкили равандҳои омӯзишӣ дар асоси 

дастраскунии мустақилонаи илмҳо ташкил шуда, дастраскунии маводи 

илмӣ бо усулҳои технологияҳои иттилоотиву комукникатсионӣ ва 

инчунин робитаи қавии хонандагонро бо муаллимон дар раванди 

омӯзиш ва ҳамзамон барои муайянкунии сатҳи дониши онҳо дар бар 

мегирад.

Омӯзиши фосилавӣ одатан бақайдгириро талаб мекунад (яъне сабти 

ном намудан ба курси омӯзишӣ), имконияти ташкил намудани алоқаи 

дуҷонибаро бо хонандагон, баҳри дастраскунии маводи илмии шаклҳои 

гуногундошта, ба монанди матн, тасвир, видео, супоришҳо, инчунин 
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иҷроиши машғулиятҳои тестиро бо мақсади муайян намудани сатҳи 

дониши хонандагон пениҳод менамояд.

Барои ташкили курсҳои фосилавӣ нақши асосиро сохти оқилонаи он 

чун ҷудо кардани матнҳои алоҳида, интихоби маводи назариявӣ, 

супориш ва машқҳо барои ҳар як мавзуъ ва системаи омехтаи 

машғулиятҳои тестӣ мебозад. Яке аз қисматҳои марказӣ ва муҳимми 

омӯзиши муосири компютерии забонро ташаккули истифодаи 

сарчашмаҳои гуногуни интернетӣ (номаҳои электронӣ, паёмакҳо, 

муколама) бо мақсадҳои омӯзишӣ ташкил медиҳанд. Дар амал 

сарчашмаҳои интернетӣ ҳамчун ҳуҷҷати электронӣ, ки дар худ 

маълумоти гуногунро, ба монанди шифоҳӣ, нақшагӣ, овозӣ-тасвирӣ, 

видеоӣ, аниматсионӣ, барномаҳои компютерӣ ва монанди ин нигоҳ 
медоранд, бо дастрасӣ тавассути саҳифаҳои интернетии дар торнигори ҷаҳонӣ ҷойдошта фаҳмидан мумкин аст.

Тарҷумаи мошинӣ - яке аз масъалаҳои марказии истифодаи 

технологияҳои иттилоотиро дар забоншиносӣ тарҷумаи мошинӣ ташкил 

медиҳад. Қабл аз он, ки мафҳуми тарҷумаи мошиниро муайян созем, 

сараввал менигарем ба якчанд мафҳумҳои умумии назарияи тарҷума. 

Тарҷума одатан ҳамчун фаъолият дар натиҷаи матнҳои як забонро ба 

забони дигар тарҷума кардан ва мувофиқ кунонидан, ки ҳарду ба як 

маънӣ далолат мекунанд, фаҳмида мешавад. Ба ҳамагон маълум аст, ки 

тарҷумаи мавод аз як забон ба забони дигар кори басо мушкил ва 

заҳматталаб аст. Тарҷумаи мавод тавассути тарҷумонҳо ва нафароне, ки 

ба тарҷумаи мавод машғуланд, арзиши басо гарон ва ҳамзамон вақти 

зиёдро талаб мекунад. Дар даврони муосир бо истифода аз усулҳои 

технологияҳои иттилоотӣ ва омӯзиши илмӣ-техникӣ раванди тарҷумаи 

маводҳо тезонидашуда, дар муқоиса ба тарҷумаи анъанавӣ-дастӣ, 

тарҷумаи мошиниҳам аз ҷиҳати зудкорӣ ва ҳам аз ҷиҳати сарфаи вақт 

басо ҳам мувофиқ аст. Айни ҳол дар шабакаи саросарии Интернет як 
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қатор барномаҳои тарҷумонӣ ва луғатҳо аз ҷониби барномарезон 

мавриди истифодаи умум қарор дода шудаанд, ки барои дилхоҳ 
забономӯз ва нафароне, ки дар тарҷумаи мавод аз як забон ба забони 

дигар мушкилӣ доранд, истифодаи онҳо хеле ҳам қуллай мебошад. 

Метавон гуфт, ки ба ин монанд барномаҳои тарҷумонӣ дар системаҳои 

андроид ва айёс, ки ба телефонҳои мобилӣ тааллуқ доранд, рӯйи кор 

омадаанд ва ин гуна барномаҳо ивазкунандаи тарҷумонҳо ба ҳисоб 

мераванд. Яъне, гӯянда матнро бо забони худ баён мекунад ва барнома 
бо забони лозима онро баргардон менамояд [и'и'и'. Ооо1е 1гап§1а1е. сот].Ҳамин тариқ, тарҷумаи мошинӣ, ки раванди тарҷума ва интиқоли 

матнҳоро аз як забон ба забони дигар ташкил медиҳад, яке аз самтҳои 

муҳим ва устувори забоншиносии компютерӣ ба шумор меравад. Ин 

раванд ҳамчун самти нав дар забоншиносии муосир дар ҳоли рушд буда, 

бо пешрафт ва рӯйи кор омадани технологияҳои ҷадиди иттилоотию 

комуникатсионӣ ва барномаҳои омӯзишиву тарҷумонӣ боз ҳам такмил 

хоҳад ёфт.

Васоити ахбори омма - азбаски мавзуи баҳс ва ҳадафи пажуҳиши 

рисолаи диссертатсионии мазкур марбут ба забон ва таҳлили 

дискурсивии маводи иттилоотии васоити ахбори омма дар шабакаҳои 

иттилоотии рақамӣ муаррифӣ мешавад, зарур мешуморем, ки доир ба 

рушди забони васоити ахбори омма ва ҳамчунин рушди забон тавассути 

васоити ахбори омма дар шабакаҳои иттилоотӣ якчанд нуктаҳои 

муҳимро зикр намоем.

Интернет-ВАО дар айни ҳол яке аз воситаҳои асосии муаррифии 

забон ва тамаддуни башар ба ҳисоб меравад. Дар даврони рушди 

технологияҳои иттилоотӣ ва ахбор дастрасии омма ба манбаъҳои 

иттилоотӣ зиёд гардида, ҳар як шахс дар ҷараёнҳои иттилоотӣ аллакай 

мавқеи ба худ хосро пайдо намудааст. Васоити ахбори омма чи тавре ки 

аз номаш маълум аст, ба рушди самтҳои гуногуни фаъолияти ҷамъиятӣ 
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такони ҷиддӣ бахшида, ба марҳалаи нисбатан нави муҳити иттилоотии ҷомеа ва шахс нақши созгор гузоштааст. Дар ин радиф, ВАО ба 

фаъолият ва равандҳои забонӣ низ такони ҷиддӣ бахшида, ба ҷузъи 

муҳимтарини муаррифгари забон ва тамаддунҳои гуногуни башарӣ 
мубаддал гардидааст. Чи тавре ки зикр гардид, имрӯз бо фароҳам 

гардидани муҳити озоди иттилоотӣ ва дастрасии омма ба манбаъҳои 

бузурги иттилоотӣ, интернет-ВАО ба худ касбият ва ҷолибияти бештар 

пайдо намудааст. Дар ин баробар саҳми ВАО дар рушду густариши 

забонҳо ва махсусан забони адабии тоҷикӣ хеле назаррас аст. Чунки 

имрӯз нисбат ба дигар самтҳо забон бештар тавассути ВАО корбурд ва 

муаррифӣ мегардад. Бешубҳа метавон гуфт, ки дар айни ҳол саҳми ВАО 

ба рушди забон беназир буда, муҳимтарин воситаи муаррифии забон ба ҷаҳониён ба шумор меравад.

Дар охири ин бахш муайян карда мешавад, ки омӯзиши компютерӣ 

ва барномавии забонҳо самти бисёр муҳим ва ояндадор дар 

забоншиносии муосир ба шумор меравад. Барои ин набояд сарчашмаҳои 

омӯзиши компютерӣ ҳамчун ивазкунандаи муаллимон шуморида 

шаванд, балки онҳо ҳамчун воситаи вусъатдиҳии доираи машғулиятҳои 

анъанавӣ барои ташкил ва иҷроиши корҳо, инкишофи малакаву 

машғулиятҳои омӯзишӣ ва ташкили имкониятҳои нав барои худомӯзӣ 
истифода шаванд.

1.4. Забоншиносии интернетӣ чун самти нави забоншиносии муосир

Дар даврони муосир интернет дар ҳаёти ҷомеа аҳамияти махсус 

пайдо намуда, ба яке аз воситаҳои асосии мубодилаи иттилоотӣ, алоқаи 

байниҳамдигарӣ бо истифода аз дастгоҳҳои мобилӣ ва дигар воситаҳои 

алоқа, инчунин яке аз муҳимтарин махзанҳои бойи иттилоотӣ ба шумор 

меравад. Дар фазои муосири рушди башарият одамон аз ҷомеаи саноатӣ 
рӯ ба ҷомеаи иттилоотӣ овардаанд. Дар ин ҷомеа иттилоот ҳамчун 

воситаи муқтадири таъсирбахш истифода мешавад. Фаъолияти рӯзмара 
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дар ҷомеаи навин нисбат ба фаъолияти ҷисмонӣ бештар ба фаъолияти 

зеҳнӣ бадал шуда истодааст, ки маҳаки асосии он иттилоот аст. Дар 

бисёре аз мамлакатҳои мутаррақии дунё коркарди иттилоот ва истеҳсоли 

технологияҳои иттилоотӣ яке аз самтҳои асосии манфиатнок ва 

рушдёфта ба ҳисоб меравад. Ҳамзамон, дар даврони муосир интернет ба 

яке аз механизмҳои пуриқтидоре табдил ёфтааст, ки мо метавонем бо 

истифода аз он муошират намоем ва иттилооти дар шакли электронӣ 
ҷамовардашударо дастрас намоем. Бартарии дигари интернет дар он 

зоҳир мегардад, ки он аз фазои иттилоотии умумииҳоташуда иборат 

буда, дар истифодаи омма қарор дорад. Барои ворид шудан ва корбарӣ 
дар шабаки ҷаҳонии интернет моро мебояд, ки дорои дониши техникӣ 
ва маҳорати истифодаи он бошем.

Дар айни ҳол ҳама самтҳои фаъолияти ҷамъиятӣ ба монанди забон, 

фарҳанг, таърих, илму техника ва ба ин монанд тавассути интернет 

нуфуз пайдо карда истодаанд ва баръакс, худи интернет ва равандҳои 

дар он баамаломада бошад, ба ҷомеа таъсири худро мерасонанд. Дар 

айни ҳол интернет ба ҳаёти маънавӣ ва ахлоқии ҷомеа таъсири худро 

расонида истодааст. Ҷиҳати таъсири маънавӣ ва ахлоқии интернет ба 

ҷомеа метавон самтҳои зеринро, ба монанди ҷаласаҳо, семинарҳо, он- 

лайн курсҳо, барномаҳои омӯзишии фосилавӣ, маҷмуи маводи илмӣ, 

инчунин як қатор самтҳои омӯзишии навро дар алоқамандӣ бо интернет 

ба монанди забоншиносии интернетӣ мисол овардан мумкин аст, ки 

бевосита ба рушди маънавӣ ва зеҳнии одамон таъсири ҷиддӣ мерасонад. 

Муҳаққиқон бар он назаранд, ки ҳалли мушкилиҳои ҷойдошта дар 

шабакаҳои муосири иттилоотӣ дар доираи ду самт забоншиносии 

компютерӣ ва забоншиносии интернетӣ дида мешавад.

Пажуҳишгарон метавонанд шабакаҳои компютериро амалан бо 

мақсади табдили мактубҳо, пайғомҳо ва маҷмуи маълумот аз як шакл ба 

шакли дигар ва дастраскунии онҳо аз дилхоҳ гӯшаи дунё истифода 
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баранд. Вале мақсади дигари истифодаи интернет ва шабакаҳои 

интернетӣ дар амалисозии таҳқиқот дар бахшҳои гуногуни илмӣ ва 

васеътар намудани доираи он фаҳмида мешавад. Дар шабакаҳои 

интернетӣ маҷмуи зиёди маводи лозимаро дидан мумкин аст, ки онҳо 

барои таҳқиқот дар самти илмҳои гуногун пешбинӣ гардидаанд.

Бо боварӣ метавон гуфт, ки имрӯз самти нави омӯзиш дар 

забоншиносии муосир забоншиносии интернетӣ, пайдо шудааст. Дар 

доираи ин самт вижагиҳои фонетикӣ, грамматикӣ, семантикӣ, семиотикӣ 
ва асосҳои калимасозӣ дар фазои интернетӣ ба танзим дароварда 

мешаванд. Инчунин, ин самти забоншиносӣ дар фазои интернетӣ забони 

муошират дар шабака, системаи истиллоҳшиносии интернетӣ, адабиёти 

тавлидшуда ва падидаҳои зиёди дигарро, ки ба самти забоншиносӣ ва ё 

филологӣ мансубанд, меомӯзад. Забоншиносии интернетӣ ҳамчун самти 

нави таҳқиқ дар забоншиносии муосир бо омӯзиши шаклҳои истеъмол ва 

истифодаи забонҳо зери таъсири фазои интернетӣ ва дигар воситаҳои 

ахбори омма фаъолиятдошта, аз қабили интернет-ВАО машғул мебошад. 

Забоншиносии интернетӣ, ки дар заминаҳои рушди забоншиносии 

компютерӣ ва дискурси компютерӣ ҳамчун самти нави омӯзиш дар 

забоншиносии муосир ба миён омадааст, дар қиёс ба ду навъи 

зикргардида, ки яке ба рушди забон дар шабака мусоидат намудаву 

дигар ба омӯзиши дискурси компютерӣ дар шабака машғул аст, дертар 

пайдо шудааст. Яъне, чи тавре ки аз номаш маълум аст, ин самти нави 

таҳқиқ дар забоншиносӣ ба ҳайси яке аз самтҳои муҳим ва мавриди 

таваҷҷуҳ дар фазои иттилоотии муосир ба омӯзиши забон дар шабака ва 

ба танзимдарории он ба фаъолият оғоз намудааст.

Марҳалаҳои рушди технологияҳои муосир пайваста самтҳои нави 

омӯзишро боз намуда истодаанд. Забоншиносии компютерӣ, 
забоншиносии интернетӣ ва дискурси компютериро мисол овардан 

мумкин аст, ки ин самтҳои нави омӯзиш дар забон дар натиҷаи густариш 

55



ва ҳамгироиҳои технологияҳои иттилоотии муосир бо забоншиносӣ ба 

миён омадаанд. Ҳамаи ин самтҳои зикгардида бо ҳам робитаи 

ногусастанӣ дошта, баҳри омӯзиши васеи забон дар шабака равона 

гардидаанд. Вазифаи дигари ин самтҳои омӯзиш аз он иборат аст, ки 

забонро дар фазои иттилоотӣ ва шабакавӣ мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор дода, мушкилиҳои онро бароварда мекунанд ва инчунин ба ҳалли 

масъалаҳои нав пайдогардида дар забон дар муҳити шабакавӣ машғул 

мебошанд. Бешубҳа, имрӯз мушкилиҳои ҷиддитар ва масъулияти бештар 

дар назди муҳаққиқони ин соҳа пайдо гардидааст, ки аз назари эшон 

хеле нигаронкунанда ҳам ҳаст.

Забоншиносии интернетӣ самти махсуси забоншиносӣ буда, ҳамчун 

равиши мустақили илмӣ аз ҷониби забоншинос Д. Кристал пешниҳод 

шудааст. Д. Кристал забоншиносии интернетиро ба чаҳор риштаи асосӣ ҷудо намудааст: сотсиолингвистӣ, илмӣ, услубӣ ва амалӣ [ниг.:152]. Ҳамаи ин фарзияҳо бо ҳамдигар алоқа дошта, таъсири мутақобила 

доранд. Ин фарзияҳо бо он равона гардидаанд, ки ҷомеа чӣ гуна таъсири 

интернетро ба дигаргуншавӣ ва рушди забон дар фазои иттилоотӣ 

баҳогузорӣ мекунанд. Пайдоиши интернет муоширатро байни одамон ба 

куллӣ дигаргун сохта, шаклҳои нави алоқаро ба монанди паёмҳои 

матнӣ, почтаи электронӣ, суҳбат дар сомонаҳои иҷтимоӣ ба миён 

овардааст. Ин тарзи муошират мушкилиҳои навро дар муносибат бо 

истифодаи забонҳо ба миён овардааст.

Ин самти илм ба омӯзиши шаклҳои нави истеъмол ва истифодаи 

забонҳо, ки дар зери фазои босуръат рушдкунандаи интернет ва дигар 

воситаҳои нави интиқоли иттилоотӣ, ба монанди паёмҳои матнӣ пайдо 

шудаанд, машғул аст. Як қатор олимон аҳамияти интернетро дар ҳаёти ҷомеаи муосир, рушди тамаддуни башарият ва равандҳои илмӣ - техникӣ 
баланд арзёбӣ мекунанд. Дар даврони муосир муоширати шабакавӣ, 

интернетӣ басо ҳам машҳур гардидааст. Вай дар худ аз оғоз роҳҳои 
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гуногуни алоқа ва мубодилаи шабакавиро баҳри ташкили тарзи муосири ҳаёт муҳайё намудааст, ки ин усулҳо ва алоқаҳои шабакавӣ тадриҷан ба 

рамзи даврони мо табдил ёфтаанд. Технологияҳои иттилоотии дар асоси 

интернет ташкилёфта, ба монанди шабакаҳои комуникатсионӣ ва 

системаҳои зеҳнии компютерӣ, баҳри наслҳои оянда фазои кушоди 

омӯзиш, имкониятиҳои васеи истифодаи махзанҳои бойи иттилоотӣ ва 

маводи гуногунро фароҳам меорад.Қабл аз ҳама, забоншиносии интернетӣ интернетро ҳамчун воситаи 

муошират арзёбӣ мекунад ва вазифаи асосии ин илм инъикоси навъҳои 

муоширате мебошанд, ки дар шабакаи интернет дида мешаванд. Саҳми 

бузургро дар рушди забоншиносии интернетӣ хусусиятҳои илмии забони 

англисӣ гузоштааст, ки дар он диққати асосиро баҳри маҷмуи маводи 

забонӣ дар шабака ва навъҳои системаҳои сохтори робитаҳои интернетӣ 
бахшидаанд. Объекти таҳқиқоти забоншиносии интернетиро дар ин 

росто муоширати электронӣ ташкил медиҳад. Дар ҳар муоширати 

мутақобила дар шабакаҳои компютерӣ ва саросарии интернет мавзуи 

таҳқиқро вижагиҳои забонии забонҳои мухталифи ташкилкунандаи 

алоқаҳо дар шабака, ба монанди хусусиятҳои морфологӣ, лексикологӣ, 

синтаксисӣ, матнӣ (дар сатҳи матн ё маҷмуи матнҳо) ташкил медиҳанд.

Дар баробари рушди фазои муоширати рӯ ба рӯ (онлайн муошират) 

доираҳои нави омӯзишӣ пайдо шуда истодаанд. Дар ҷаҳон шумораи 

истифодабарандагони интернет рӯз аз рӯз меафзояд ва рушди минбаъдаи 

забоншиносии интернетӣ муайян гардидааст, вақте ки технологияҳои 

компютерии нав пайдо мешаванд, истифодабарандагон кӯшиш

мекунанд, ки роҳҳо ва воситаҳои нави муоширатро дар фазои суҳбати рӯ 
ба рӯ, яъне онлайн муошират барпо намоянд. Интернет чун пештара дар 

пайдоиши воситаҳои нави мухобиротӣ ва барои ҷалби диққат баҳри 

истифодаи онҳо нақши муҳимро бар дӯш дорад.
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Ба ақидаи Д. Кристал пайдоиши воситаҳои нави алоқа бо истифода 

аз системаҳои компютерӣ ба таназзули забонҳо оварда намерасонанд, 

балки баръакс, нишон медиҳанд, ки то кадом андоза муошират 

метавонад дар интернет гуногуншакл бошад. Аз нуқтаи назари илмӣ, 

забоншиносии интернетӣ ба омӯзиш ва муайянсозии таъсири интренет 

ба забони адабии меъёр машғул аст. Рушди босуръати интернет бо худ 

хусуситяҳои нави забониро овард, ки танҳо хоси фазои онлайнӣ 
мебошанд. Он дар худ зиёдшавии истифодаи паёмҳои ғайрирасмии 

мухталифи забонро дар шакли навишт ва услубҳо, истифодаи 

ихтисораҳои нав (аббревиатура) дар интернет-паёмак ва паёмҳои 

сершумори матнӣ (СМС) овардааст. Ба ин монанд дар бисёр пайёмҳои 

интернетӣ бо хоҳишу дарки моликони пайёмҳо баҳри кӯтоҳ кардани вақт 

ва зиёд кардани шумораи ҷумлаҳо дар муошират дар ин гуна алоқаҳо 

ихтисораҳо (аббревиатура) дида мешаванд. Гарчанде ки истифодаи 

забонҳо дар шабакаи саросарии интернет ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ 

дар шаклҳои гуногуни услуби омиёна, ба монанди гуфтугӯӣ, лаҳҷавӣ ва 

берун аз қолибҳои забони адабии меъёр, ки аз нигоҳи мутахассисони ин 

соҳа қобили қабул нест, қайд мегардад, ки истифодаи интернет ба таври ҳатмӣ омӯхтани забон нест, балки дар ин самт метавонад танҳо кумак 

кунад. Интернет бо усулҳои гуногун шаҳодат медиҳад, ки он ба беҳтар 

кардани малакаҳои забонӣ, ба хусус ҳангоми омӯзиши забонҳои хориҷӣ 
мусоидат мекунад.

Интернет имконият ва шароити мусоидро баҳри барқарор намудани 

алоқа ва муносибат миёни нафароне, ки ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ 
машғуланд ва инчунин бо соҳибони забон ҷиҳати ислоҳи хатоҳо дар 

рафти омӯзиш фароҳам оварда, дар ин замина малакаи суханварӣ ва 

савияи дониши онҳоро зиёд мегардонад. Шаклҳои нави истифодаи 

забонӣ шавқу рағбати хонданро барангехта, дар худ омезишҳои нутқи 

шифоҳӣ ва хаттиро пайдо намудааст. Масалан, номаҳои анъанавиро бо 

58



рушди бемайлони забони интернетӣ муқоиса кунем, пас мебинем, ки ҳар 

як калима бо шаклҳои гуногун ва андозаи ҳуруф дар монитори 

компютер пайдо мешаванд. Ба ғайр аз ин, шакли нави забонӣ дар худ 

маводеро дар бар мегирад, ки онҳоро дар забони адабӣ вохӯрдан 

номумкин аст. Ба ин шаклҳои ғайрирасмии паёмакҳое, ки дар ҷавоб ба 

номаҳои электронӣ ё дар мубоҳисаҳо ва форумҳо аз ҷониби мубоҳисон 

дар шабакаҳои иҷтимоӣ мавриди истифода қарор дода мешаванд, мисол 

шуда метавонад.

Масалан, дар ин ҷо чанд матни паёмро аз сафҳаи баҳсҳои сомонаи 

«Радиои озодӣ» роҷеъ ба масъалаи сайёҳӣ дар кишвар меорем, ки дар 

айни ҳол мардум таваҷҷуҳи бештар ба ин самт равона сохтаанд ва ҳамзамон дар робита бо эълон гардидани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар кишвар дискурсҳои сайёҳӣ дар миёни ҷомеа ба 

таври густурда мавриди истифодаи умум қарор гирифтаанд, ки чанде аз 

онҳоро бо шарҳу тавзеҳоташон нишон медиҳем.

Шахсе, ки худро Фаррух муаррифӣ кардааст, роҷеъ ба масъалаи 

сайёҳӣ дар кишвар фикрашро ба таври зайл иброз намудааст:

Фаррух 20.06.2019 15:39

Соли рушди саёхи эълон гардидаасту масъулини хадамоти алоқа хеч 

натавонистанд ки алокаи ширкатхои мобилиро барои саёхони хоричи 
то ба имруз дуруст ба рох монанд. Хохед ки саёхон ба Точикистон 
оянд суръати интернетро боло бареду сайтбанди накунед.

Чи тавре ки мебинем, нигорандаи мазкур масъаларо ба таври 

пӯшида маънидод намудааст, ки ин гуна баёни андешаҳо дар ин мавзуъ 

метавонад фикру ақидаи мубоҳисонро ба дигар самти масъала равона 

намояд ва дискурсҳои зиёди сайёҳиро дар миёни ҷомеа эҷод кунад.

Нафари дигар, ки худро Акрам муаррифӣ намудааст, доир ба ин 
мавзуъ фикрашро ба таври зайл баён намудааст:
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Акрам 20.06.2019 21:27
барои саехон арзон кунед уво камбагалан мо бойем сум дорем чхели 
боша мехарем.

Аз баёни андешаи ин нигоранда дида мешавад, ки дар пайравӣ бо 

андешаи мубоҳиси дар боло овардашуда фикрашро иброз намудааст ва 

ин мубоҳис низ фикрашро оид ба масъала ба ҳамин мазмун гуфтааст. 

Мутаассифона, нигоранда баёни андешаи худро басо номураттаб, 
пурихтилоф бидуни далел, берун аз меъёри адаби муошират ва басо 

муғлақ баён кардааст.

Муҳоҷир ном шахси дигар роҷеъ ба масъалаи сайёҳӣ чунин баёни 

андеша намудааст: 

мухочир 21.06.2019 10:13
100мгб барои турист. вой бар холи зори ман ки як мох пас аз русия ба 

точикистон меравам. дар русия 20 гб ро бо нархи 360 рубл мехарам

Ин мубоҳис низ андешаи худро нисбат ба шароит ва имконоти 

сайёҳӣ дар кишвар баён намуда, нигаронӣ ва ишора ба мушкилиҳои ҷойдоштаро дар ин самт мекунад.

Ба ин монанд дар форумҳои шабакаҳои иҷтимоӣ паёмҳои зиёдеро 

дар шакли ғайрирасмӣ ва берун аз меъёрҳои забони адабӣ вохӯрдан 

мумкин аст, ки метавонад монеи рушди забони адабии меъёр гарданд ва ҳамзамон дискурсҳои зиёди соҳавиро тавлид намоянд. Дар баробари ин ҳамчунин нигоштаҳо унсурҳои номатлуб ва ғайримақбули меъёри 

забонро дар фазои муошират паҳн менамояд.

Дар ҷавоб ба мактубҳо дар бисёр ҳолатҳо мактуби нафарони 

ирсолкунанда дар шакли аслаш истифода бурда мешавад ва инчунин ба ҳамин мазмун ҷавоб гардонида мешавад. Имкониятҳои интихоби ҷавобҳо ба номаҳо басо зиёданд, вале танҳо ба чанде аз қисмҳои онҳо 

намунаҳои матни истифоданашударо мегузоранду халос, боқӣ ҳама бо қобилияти дарки худаш ҷавоб мегардонад. Мубоҳисаҳо дар форумҳо ҳатто имконияти рушди шохаҳои нави муоширатро дар навишти 
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паёмакҳо ба ширкаткунандагони баҳсҳо медиҳад. Таҳқиқоти пешин бо 

саҳми интернет ва дигар технологияҳо дар худ унсурҳои зиёди навро ба 

бор овардаанд, ки таъсири онҳо на танҳо дар шакли хатии забон, балки 

дар нутқи шифоҳӣ низ пайдо шудаанд.

Мусаллам аст, ки забоншиносон интернет ва имкониятҳоеро, ки он 

баҳри илми забоншиносӣ фароҳам овардааст, наметавонанд мадди назар 

кунанд. Интернет ин муҳити фавқулода мураккаб ва гуногун буда, 

инъикоскунандаи самтҳои ҷолиби диққати илми забоншиносӣ аст. Дар 

айни ҳол забони шабакаи ҷаҳонии интернет аз ҳамаи услубҳои 

функсионалии забон ба монанди услуби публитсистӣ, илмӣ, расми- 

коргузорӣ, бадеӣ ва ҳамчунин гуфтугӯӣ истифода мебарад. Зикри ин 

нукта муҳим аст, ки услуби гуфтугӯӣ дар интернет бо ифодаи баёни 

хаттӣ дар муоширати истифодабарандагони вай маълум гардидааст.

Дар ҳақиқат интернет яке аз самтҳо ва қисмҳои нави 

забоншиносиро ташкил медиҳад, бо каме тафовут аз ҷиҳати суръатнокӣ 

нисбат ба забони хатии анъанавӣ ва бо устуворӣ нисбат ба гуфтугӯӣ 

бартарӣ дорад. Барои мисол почтаи электрониро мегирем. Тасаввур 

кунед, ки шумо мактубе мегиред, ки аз се фасл иборат аст, ҳар кадоме аз 

фаслҳо мавзуъҳои гуногунро дар бар мегирад. Шумо метавонед ва 

имконият доред, ки ҷудогона ба ҳар як фасл ҷавоб гардонед ва ба ҳар 

яки вай ҷавоби хаттӣ нависед. Ба ғайр аз ин, шумо имконият доред, ки 

шакли ҳуруфи худро баҳри мувофиқ шудани хониш дигар намоед. Дар 

ин раванд, бисёриҳо метавонанд ҷавоби шуморо муҳокима намоянд ва 

шумо дар навбати худ метавонед мактуб ба нафари севум равон кунед ва 

аз вай низ ҷавоб гиред. Ба ин монанд, дар таърихи инсоният ҳеҷ гоҳ 
забони хатӣ вуҷуд надошт. Аз ҳамин лиҳоз, интернетро ҷузъи асосии 

инқилоби забоншиносӣ дар асри XXI номидаанд. Дар шабака ҳамаи 

забонҳои дунё, аз ҷумла забонҳое, ки дар истифода қарор надоранд ва аз 

миён рафтаанд, муаррифӣ карда мешаванд. Ногуфта намонад, ки агар 

забони шумо забони аз истифода баромада бошад, пас воситаи 
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беҳтарини нигоҳдорӣ, муаррифӣ ва вусъатдиҳӣ ба ҷуз интернет вуҷуд 

надорад. Барои он ки ҷомеаи ҷаҳонӣ бо забони шумо шинос шаванд, ҳоҷат ба муаррифии забон нест, танҳо дар шабака саҳифаи худро созед, 

матнҳоро бо забони худ ҷой диҳед ва тарҷумаашро бо якчанд забонҳои 

муқтадири дунё нависед кифоя. Бо ин васила, шумо метавонед забони 

худро ба ҳамагон муаррифӣ намоед, чунки ба ин монанд имкониятҳо дар 

гузашта вуҷуд надоштанд. Дар охирҳои асри XX дар интернет забони ҳукумфармо ва бартаридошта забони англисӣ ба шумор мерафт, чунки 

ватани интернет ИМА ба шумор мерафт. Дар оғози ин аср дар ҳафтаномаҳо «Гардиан Уикли» мақолаи забнишинос ва филологи англис 

Д. Кристалро бо номи «Забон дар шабака» («^апдиаде т Ле пеШ'огк») 

муаррифӣ карда буд [ниг.: 152]. Ақидаҳои дар ин мақола овардашуда ба 

рушди технологияҳои интрнетӣ ва забоншиносӣ дар ҷаҳон оварда 

расонд.Ҳамин тариқ, ҳамаи масъалаҳои дар боло зикргардида пайдоши 

алоқаҳо бо воситаи компютерҳо, забон, воситаҳои нави

хизматрасониҳои алоқавӣ объекти нави доираи омӯзиш дар 

забоншиносӣ ва, махсусан, забоншиносии интернетӣ гардида, ин самти 

нави илм бошад, дар навбати худ бо асосҳо ва қоидаҳои 

батанзимдарории забон дар интернет дар қисматҳои гуногуни 

забоншиносӣ, ба монанди: морфологӣ, синтаксисӣ, лексика, фонетика ва 

графика муаррифӣ гардидааст.

Забоншинос Д. Кристал забоншиносии интернетиро ҳамзамон ҳамчун таҳлили забонӣ дар ҳама доираҳои фаъолияти шабакаи интернет 

пешниҳод намудааст, ки дар худ почтаи электронӣ, шаклҳои гуногуни 

паёмҳо, бозиҳо ва ҳатто суҳбатҳои компютерӣ, ба монанди (8М8) 

паёмакҳоро низ дар бар мегирад. Ба ақидаи олим, суръати дигаргуншавӣ 

дар солҳои охир басо бештар гардидааст, ки аллакай ҷиҳатҳои 

диахроникӣ ва ҳатто синхроникии самти мазкур доираи таърихии 
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забоншиносии интернетиро дидан мумкин аст, ки ин гуна дигаргунӣ дар 

ягон илм ба ғайр аз забон дар таърихи забоншиносӣ ба амал наомадааст 

[105, с.184]. Имрӯз барои башарият интернет беҳтарин имконотро дар 

забон, фарҳангҳо, грамматика, тарзи навишт ва ҳатто дар гуфтор 

тағйироти назаррас ва пешрафтҳои ҷолибро фароҳам овардааст.Ҳамин тариқ, забоншиносии интернетӣ дар робита бо

забоншиносии компютерӣ, дискурси компютерӣ ва компютинги иҷтимоӣ 

дар ҳоли рушд буда, мавриди таваҷҷуҳи бештари олимони соҳа қарор 

мегирад. Омили дигари рушди ин самт дар он дида мешавад, ки айни ҳол 

забон ба таври васеъ дар шабакаи интернетӣ мавриди истифодаи умум қарор дорад ва аз ин хотир, омӯзиши он мавриди таваҷҷуҳ бештаре қарор грифтааст ва забоншиносии интернетӣ дар омӯзиш ба ин самт 

рушд намуда истодааст.
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БОБИ II. ТАҲЛИЛ ВА ТАСНИФИ МАТНҲОИ ИНТЕРНЕТ-ВАО ДАР 

ЗАБОНШИНОСИИ КОМПЮТЕРЙ

2.1. Мавқеъ ва мақоми забони тоҷикӣ дар манбаъҳои иттилоотии 
интернетӣ

Шабакаҳои иҷтимоӣ ва интернет дар ҷаҳони муосир ба яке аз 

воситаҳои пуриқтидори робита ва мубодилаи афкор дар байни ҷомеа 
табдил ёфтаанд. Зикри ин нукта муҳим аст, ки интернет дар замони 

муосир ба муҳимтарин воситаи пешбурди фаъолияти омма табдил 

ёфтааст, ки бе истифода ва ёрии он наметавон кореро ба дурустӣ анҷом 

дод ва инчунин наметавон фаъолияти рӯзмарраи шахсро дар 

ҷомеаи муосир тасаввур намуд. Метавон гуфт, ки нақши аввалиндараҷа 

ва созгорро дар пешбурди ҷомеа ва муттаҳидсозии халқу миллатҳои 

гуногун низ интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ гузошта истодаанд. Имрӯз 

интернет боис бар он гардидааст, ки тамоми ҷомеаи ҷаҳон аз фаъолияти ҳамарӯза ва тарзи ҳаёти якдигар огаҳӣ пайдо намоянд ва дар мушкилиҳо 

мададрасони ҳамдигар бошанд. Дар баробари интернет ва шабакаҳои 

иҷтимоӣ нақши интернет-ВАО низ дар ин самт хеле ҳам назаррас аст. 

Чунки дар таконбахшии ҳаёт ва фаъолияти рӯзмарраи омма, инчунин 

таъмини ҷомеа бо иттилооти навтарин ва манфиатнок интернет-ВАО 

нақши хеле назаррас дорад. интернет-ВАО дар замони муосир ба яке аз 

воситаҳои муҳимтарини омезиши халқиятҳо мубаддал гардидааст гӯем 
ҳам, хато намекунем, чунки ҷузъи фаъоли муаррифкунандаи забон ва 
фарҳанги миллиро дар шабакаҳои интернетӣ, интернет-ВАО ташкил 
медиҳад. Дар рушду густариши тамоми забонҳои фаъоли дунё нақши 
интернет-ВАО баръало мушоҳида мегардад. Махсусан, дар рушду 

густариши забони адабии тоҷикӣ интернет-ВАО саҳми басо муҳим, 

арзанда ва қиёснопазир дорад. Ба ин васила, имрӯз дар манбаъҳои 

иттилооти-интернетӣ забони тоҷикӣ нуфузи ба худ хос пайдо намудааст. Ҳамарӯза бо пахши маводи хусусияти гуногундошта дар шабакаи 

саросарии инетрнет ва дигар навъи шабакаҳо доираи фаъолият ва фазои
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муаррифии забони тоҷикӣ боз ҳам васеътар гардида, мавқеи ба худ 

хосро дар радифи як қатор забонҳои муқтадири дунё дар шабака пайдо 

намуда истодааст. Истифодаи васеи забон дар ҷараёни муколамаҳо ва 

мубоҳисаҳо дар сомонаҳои иҷтимоӣ ва инчунин пахши ҳамагуна 

барномаҳо бо забони тоҷикӣ дар шабакаҳои интернетӣ, интернет-ВАО 

худ далели ин гуфтаҳост. Инчунин, таҳия ва пешниҳоди як қатор 

барномаҳои компютерии илмию омӯзишӣ, луғоту фарҳангҳо ва дигар 

васоити таълимӣ бо забони тоҷикӣ метавонад ба густариши забон дар 

фазои иттилооти-интернетӣ кӯмак намояд. Таҳия ва воридкунии маводе, 

ки бевосита муаррифгари забон ба шумор мераванд, ба монанди осори 
маъруфтарин шоирон ва нависандагони форсу тоҷик дар шабакаи 

ҷаҳонии интернет низ баҳри густариши забони тоҷикӣ хеле назаррас 

арзёбӣ мегардад. Қайд кардан ба маврид аст, ки забони тоҷикӣ чун дигар 

забонҳои муқтадири дунё дар фазои иттилооти-интернетӣ мавқеъияти ба 

худ хос касб намудааст. Маҷмуан, интишори ҳамагуна маводҳо ва 

таҳияи барномаҳое, ки муаррифгари забони тоҷикӣ дар торнамо ба 

шумор мераванд метавонанд мавқеъ ва ҷойгоҳи забони тоҷикиро дар 

миёни дигар забонҳои дунё дар фазои иттилооти-интернетӣ устувортар 

гардонанд. Дар воқеъ, интернет ва интернет-ВАО баҳри рушди ҷомеаи 

муосир ва пешрафти кору фаъолияти инсонҳо ба яке аз ҷузъҳои 

муҳимтарини ҳаётӣ ба монанди обу ҳаво гардидааст, ки бе ҳастии он 

зиндагӣ кардан хеле душвор ва ҳатто номумкин ба назар мерасад. Дар ин 

самт аз паҳлуҳои дигари интернет-ВАО низ ёдовар шудан мумкин аст, ки 

нақши калидиро дар рушду густариши забонҳои гуногуни дунё гузошта 

истодааст.

Забон таҷассумгари фарҳангу арзишҳои халқ, ифодагари таъриху 

тамаддун ва маданият аз оғоз то даврони рушду таҳаввул ба шумор 

меравад. Забон миллатро муттаҳид намуда, давлатро мустаҳкам ва дар 

айни замон як қисми ҷудонопазир ва муҳимми фарҳанги миллии мо ба 

шумор меравад. Чи тавре ки мегӯянд, забон яке аз рукнҳои асосии давлат 
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ба ҳисоб меравад. Албатта, ҳар як миллату давлат ва қавмият аз рӯйи 

забонаш шинохта мешавад, аз ин ҷо бар меояд, ки забон ин омили 

ягонагӣ ва ҳастии қавму миллатҳои гуногуни дунё ба ҳисоб меравад. Дар 

бораи забонгумкардагон ва шахсоне, ки нисбати забони миллии худ 

арҷгузорӣ намекунанд, адибону шоирон, нависандагон ва дигар ашхос 

аз табақаи зиёиён дар осор ва ашъори худ бисёр суханҳои пурмазмун ва 

муассир гуфтаанд.

Забони тоҷикӣ ҳамчун асоси бунёдии тамаддун ва фарҳанги миллии 

тоҷикӣ дар таърихи мавҷудияти худ чандин марҳалаҳоро аз сар 

гузаронидааст. Бо вуҷуди тай намудани марҳалаҳои гуногуни таърихӣ ва 

рӯ ба рӯ шудан ба тағйироти зиёди грамматикӣ, забони тоҷикӣ нуфузи 

худро гум накарда, то ин дам ба мо омада расидааст. Дар баробари ноил 

гардидан ба истиқлоли давлатӣ, забони тоҷикӣ ҳамчун забони давлатии 

Тоҷикистони соҳибистиқлол нуфузи дубора пайдо намуд. Дар ин айём, 

якчанд тағйирот ба забони тоҷикӣ ворид гардиданд, ки ин то андозае ба 

кам гардидани унсурҳои бегона дар забони тоҷикӣ мусоидат намуд. 

Масалан, дар ин айём ворид намудани як қатор тағйирот ба имлои 

забони тоҷкӣ дар солҳои 1998-2011, ки ҷиҳати муайян кардани калимаву 

вожаҳои аслии тоҷикӣ дар миёни калимаҳои вомгирифта, ки аз забонҳои 

мухталифи дунё бо усулҳои гуногун ба забони тоҷикӣ ворид гардидаанд 

ва инчунин баҳри истифодаи дурусти калимаҳо дар муошират ва шакли 

хаттии забон мусоидат намуд [ниг.:117].

Дар даврони муосир бо истифода аз техника ва технологияҳои 

муосири электронӣ ва истифода аз шабакаҳои компютерӣ ва бо нақши 

интернет-ВАО баҳри густариши забони адабии тоҷикӣ боз ҳам 

имкониятҳои васеътар пайдо гардид. Тавре ки ба мо маълум аст, айни ҳол забони ҳукумрон ва афзалиятдошта дар системаҳои компютерӣ ва ҳамагуна манбаъҳои иттилоотии-интернетӣ забоне ба ҳисоб меравад, ки 

дар ин системаҳо ва манбаъҳо пуштибонӣ шудаанд ва қоидаҳои хоси ин 
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забон ҷойгир карда шудааст. Тули солҳои охир бо кӯшиш ва талошҳои 

пайвастаи мутахассисони самти забоншиносии компютерӣ ва олимони 

риштаи забоншиносӣ дар Ҷумҳурии Тоқикистон ҷиҳати мавқеъи устувор 

пайдо намудани забони тоҷикӣ дар системаҳои компютерӣ ва дигар 

воситаҳои электронӣ дар фазои иттилоотии-интернетӣ ки дар он забон 

муаррифи мегардад корҳои зиёде рафта истодааст. Масалан, аз ҷониби 

олимон ва мутахассисони риштаи забоншиносии компютерӣ ба 

монанди, Усмонов З.Ҷ., Довудов Г.М., Солиев О.М., Худойбердиев Х.А. 

барномае бо номи “Тафтиши имлои забони тоҷикӣ дар М8 о£йсе” дар 

Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи 

Академик М. Осимӣ ва мактаби илмии забоншиносии тоҷикӣ дар назди 

Ташкилоти ҷамъиятии “Маркази рушди технологияҳои иттилоотӣ Зафар 

Усмонов” ва дар ҳамкорӣ бо ширкати умумиҷаҳонии «Мхсгозой» сохта 

шудааст, ки метавонад то як андоза хусусиятҳои забони тоҷикиро дар ин 

система ҳифз намояд ва барои устувор гардидани мавқеъи забони тоҷикӣ 
дар миёни дигар забонҳо ва муаррифии забон дар сатҳи ҷаҳонӣ мусоидат 

намояд. Ба ин монанд барномаҳо ва корҳои илмӣ таҳқиқотӣ дар ин самт 

хело зиёд гардида истодаанд, ки ҷиҳати ба танзимдарорӣ ва мавқъият 

пайдо намудани забони тоҷикӣ дар манбаъҳои иттилоотии-интернетӣ 
равона гардидаанд.

Воситаи дигари муррифии забон дар фазои иттилоотӣ - интернетӣ 
метавон васоити ахбори оммаро арзёбӣ намуд. Афзалияти ВАО ҷиҳати 

мавқеъият пайдо намудани забон дар манбаъҳои иттилоотӣ - интернетӣ 
дар он зоҳир мегардад, ки дар айни замон дар фазои иттилоотӣ - 

интернетӣ забоне мавқеъи бештар дорад, ки зиёдтар маълумотҳо ба он 

забон нашр мегарданд. Дар айни ҳол, таъсири васоити ахбори омма, 

хусусан, дар шакли электронӣ, ба монанди радио, телевизион ва дигар 

воситаҳои муосири мухобирот дар ташаккули забони тоҷикӣ басо 

назаррас аст. Тибқи маълумоти омории солҳои охир 10-20% 
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истифодабарандагон иттилоотро тавассути рӯзномаву маҷаллаҳои даврӣ 
дастрас менамоянд ва 80-90% бо истифода аз воситаҳои телевизионӣ, 

радиошунавоӣ, шабакаи саросарии интернет ва дигар сомонаҳои 

интернетӣ мегиранд, ки ин шумора ҳамарӯза бо суръати хеле баланд 

афзуда истодааст. Мувофиқ ба ин сарчашма солҳои 2017-2018 шумораи 

истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ бо суръати баланд зиёд 

гардида, ҳамарӯза як миллион нафар дар тамоми дунё худро ба 

шабакаҳои гуногуни иҷтимоӣ ба қайд мегиранд [и-^^аигЬ-сапаре.ги]. 

Воситаҳои электронии васоити ахбори омма ВАО дар навбати худ аз 

асри XX то инҷониб дар ҳамаи гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва сину соли гуногун 

барои ба танзим даровардани меъёрҳо ва қонунҳои забон имкониятҳои 

васеъро соҳиб гаштааст. Сифати технологияҳои иттилоотӣ ва истифодаи 

онҳо хусусияти ҳаёти ҷомеа, масъалаҳои муносибати байни ҷомеа ва 

воситаҳои ахбори омма, дараҷаи озодии ВАО аз ҷониби ҷомеа, ҳукумат 

ва давлат аҳамияти махсус пайдо намудаанд.

Дар марҳалаи рушди бемайлони техникаи электронӣ воситаҳои 

ахбори омма яке аз унсурҳои муҳимми муттаҳидкунандаи ҷомеа, 

муаррифгари фарҳангу тамаддуни миллӣ ба ҷаҳониён ва инчунин дар 

баланд бардоштани савияи донишу маърифати шаҳрвандон нақши 

муҳим дорад. Ҷомеае, ки мо дар он умр ба сар мебарем, ба худ номи ҷомеаи иттилоотиро гирифтааст. Ҷомеаи иттилоотӣ ҷомеаест, ки дар он 

шаҳрвандон ба интиқол, коркард, мубодила ва дар баъзе маврид ба 

фурӯши иттилоот машғуланд. Тибқи таҳлилҳо ва назарсанҷиҳои солҳои 

охир, як қисми бузурги ҷомеаи муосир ҳаёт ва ҳастии худро ба 

мавҷудияти техникаи электронӣ ва интернет марбут медонанд. Ба 

ақидаи таҳлилгарони соҳаи технологияҳои иттилоотӣ шахс агар пеш аз 

мавҷудияти технологияҳои иттилоотӣ ва интернет тамоми маълумоте, ки 

дар тӯли ҳаёти хеш ба даст меовард, нафари ҷомеаи иттилоотӣ 

метавонад ин миқдор маълумотро дар як рӯз ба даст оварад. Аз 
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гуфтаҳои боло бармеояд, ки нақши технологияҳои иттилоотию 

комуникатсионӣ, инчунин, васоити ахбори омма дар густариши ҳама 

самтҳои фаъолияти ҷомеаи башар ва махсусан рушди забонҳо, минҷумла 

забони муосири тоҷикӣ басо таъсиргузор аст. Васоити ахбори омма дар 

шароити муосир воситаи пуриқтидори хабаррасонӣ дар шакли возеҳ, 

оммафаҳм ва мукаммал ба ҳисоб меравад. Забони интернет-ВАО дар 

доираи меъёрҳои забони адабӣ ва гуфтор корбурд шуда, аз унсурҳои 

бегона то андозае эмин нигоҳ дошта шудаааст. Мо ҳамарӯза метавонем 

бо истифода аз интернет-ВАО хабарҳои тоза ва навро оид ба ҳама 

ҷанбаҳои ҳаёти ҷомеа дастрас намоем. Инчунин, саҳми интернет-ВАО 

баҳри муаррифии забони давлатӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ ва омӯзонидани он 

ба шаҳрвандони хориҷӣ, ҳамзамон пешгирии он аз омиёнашавӣ басо 

назаррас аст.

Имрӯз дар марҳалаи ҷанги иттилоотӣ, идеологӣ ва психологӣ 
забони тоҷикӣ метавонад аз нав зери дигаргуниву тағйирот ва таҳти 

таъсири унсурҳои бегона қарор гирад. Дар айни замон, таъсири васоити 

ахбори оммаро баҳри ташкили тарзи нави ҳаёт ва махсусан, арзёбии 

рушди забони давлатӣ тасаввур накардан ғайри имкон аст. Дар даврони 

муосир дилхоҳ моликони забонҳои мухталифи дунё бо имкониятҳои 

манбаъҳои иттилоотӣ - интернетӣ баҳри муаррифии забон ва фарҳанги 

халқи худ ба ҷаҳониён роҳҳои гуногунро истифода мебаранд. Яке аз 

роҳҳои асосии муаррифии забони миллӣ ба ҷаҳониён бунёди пайкараи 

миллӣ ва ворид намудани он ба манбаъҳои иттилоотӣ - интернетӣ ба 

шумор меравад. Дар шароити муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби 

муҳаққиқон ва забоншиносон паҳлуҳои гуногуни забони тоҷикӣ бо 

усулҳои технологияҳои иттилоотӣ мавриди омӯзишу баррасӣ қарор 

гирифтааст. Масалан, дар доираи заминагузорӣ ва бунёди пайкараи 

миллии забони тоҷикӣ, муаррифӣ ва пешкаш гардидани пайкараҳои 

чанде аз адибони маъруфи форсу тоҷик ва матнҳои мухталиф баҳри 

69



муаррифии забон ва фарҳанги миллӣ дар манбаъҳои иттилоотӣ - 

интернетӣ басо назаррас аст. Ба ғайр аз ин имрӯз чандин лоиҳаву 

нақшаҳои гуногун дар ин самт кори худро аллакай оғоз намудаанд, ки 

ин метавонад баҳри мавқеи устувор ва ҷойгоҳи худро пайдо намудани 

забони тоҷикӣ дар манбаъҳои иттилоотӣ - интернетӣ ва муаррифии он 

нақши созгор гузорад. Бо боварии том гуфтан мумкин аст, ки бо амалӣ 
гаштани ҳадафҳо ва нақшаҳои пешгирифтаи муҳаққиқони соҳа забони 

тоҷикӣ метавонад дар манбаъҳои иттилоотӣ нуфузи бештар пайдо 

намояд. Пеш аз ҳама забони тоҷикӣ дар манбаъҳои иттилоотӣ - 

интернетӣ ҳамчун забони ягона ва дорои қонуниятҳои ба худ хос ба ҷаҳониён муаррифӣ гардидааст.

Инчунин як қатор барномаҳои омӯзишӣ таҳия ва баҳри хонандагон 

пешкаш гардидаанд. Луғатҳо ва фарҳангҳои тоҷикӣ, ки аллакай бо 

чандин забонҳои муқтадири дунё, аз қабили забони англисӣ, русӣ, арабӣ 
ва чанде дигар, ки баҳри тарҷумаи забонӣ сохта шудаанд, ба ин мисол 

шуда метавонад. Бо ин васила дар манбаъҳои иттилоотӣ - интернетӣ 
забони тоҷикӣ муаррифӣ гардида, мавқеи ба худ хосро касб намудааст. 

Ба ин монанд барномаҳои тарҷумонӣ низ амал мекунанд, ки хос барои 

омӯзиш ва тарҷумаи маводҳо пешбинӣ гардидаанд. Метавон гуфт, ки 

айни ҳол дар шабакаи саросарии интернет як миқдор маълумот ва 

маводи гуногун бо забони тоҷикӣ ҷойгир карда шудаанд, ки барои 

хонандагон ва хоҳишмандон бо забони тоҷикӣ хеле ҳам қулай ва муфид 

арзёбӣ мегардад. Ҷиҳати муайян кардани мавқеъ ва мақоми забони 

тоҷикӣ дар шабакаи саросарии интернет ва манбаъҳои иттилоотӣ - 

интернетӣ метавон самтҳои гуногуни истифодаи забониро дар шароити 

муосир арзёбӣ намуд.

Метавон гуфт, ки ин ҳоло оғози кор буда, дар ин самт пайваста 

корҳои таҳқиқӣ ва омӯзишӣ аз ҷониби муҳаққиқони соҳа роҳандозӣ 

гашта истодаанд, ки ин кӯшишҳо метавонанд ба дастовардҳои бештар ва
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дараҷаҳои баланди рушди забон дар манбаъҳои иттилоотӣ - интернети 

оварда расонад.

2.2. Сомонаҳои интернетӣ ва таҳаввулоти забони тоҷикӣ

Интернет ва сомонаҳои иҷтимоӣ дар даврони муосир ба яке аз 

воситаҳои пуриқтидори муоширати байни оммавӣ дар тамоми дунё 

мубаддал гардидааст. Имрӯз нафареро ёфтан душвор аст, ки аз васоити 

ахбори омма ва аз шабакаҳои иҷтимоӣ истифода набарад. Дар баробари 

тараққиёт ва рушди худ, воситаҳои муосири мухобирот ва дастрасии 

омма ба он мушкилиҳо ва камбудиҳои навро дар самти истифодаи 

забонҳо, махсусан забони тоҷикӣ ба миён овардааст. Саҳми воситаҳои 

муосири мухобиротӣ ба таҳаввулоти забони тоҷикӣ басо ҳам назаррас 

буда, дар ин радиф таъсири мусбат ва манфии худро ба густариши 

забони тоҷикӣ дар фазои иттилоотии-интернетӣ мерасонад. Бартариҳо 

ва афзалиятҳои воситаҳои интернетӣ ба рушди забони тоҷикӣ дар бисёр 

самтҳо зоҳир мегардад. Масалан, имрӯз интернет ва сомонаҳои 

интернетӣ ба яке аз ҷузъҳои асоситарини фаъолияти ҷамъиятӣ мубаддал 

гардидааст. Махсусан, дар ҷумҳурии мо, ки интернет нисбатан дертар 

ворид гардидааст, нақши созгорро дар пешбурди ҳама самтҳо расонида 

истодааст. Рушди шабакаи ҷаҳонии интернет дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба рушди интернет-ВАО мусоидат намуд. Интернет ва ё интернет-ВАО 

дар замони муосир беҳтарин ва муҳимтарин воситаи дастраскунии 

иттилоот ва мухобирот дар кулли дунё ба шумор меравад. Ҳоло забони 

тоҷикӣ дар шабакаи ҷаҳонии интернет ва интернет-ВАО ба таври васеъ 

корбурд мешавад, ки ин барои рушд ва муаррифии забони тоҷикӣ дар 

шабака мусоидат менамояд ва аз ҷониби дигар ҳамзамон ба вайроншавӣ 
ва омиёнашавии забон дар шабака низ оварда мерасонад. Агар ба 

фаъолияти ВАО дар гузашта ва берун аз фазои иттилооти назар 

афканем, мебинем, ки то як андоза баҳри тоза нигоҳ доштани забон аз 

унсурҳои бегона кӯшишҳо анҷом медоданд, аммо имрӯз бо ворид 

гардидани ВАО ба интернет ва мубаддал гардидани он ба интернет-ВАО 
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фаъолияти он хеле ҳам дигаргун гардидааст. Чунки имрӯз 

рузноманигорон метавонанд ҳамагуна иттилоотро аз манбаъҳои 

иттилоотӣ - интернетӣ дастрас намоянд. Ин ҷо метавон аз нақши ВАО 

дар густариши забонҳо сухан ронд, ки дар гузашта дар шакли анъанавӣ 

ва имрӯз дар шакли муосираш муаррифгари асосии забон ба шумор 

меравад. Васоити ахбори омма дар ҷаҳон зиёда аз ним аср боз рисолати 

бузургеро ба дӯш дорад. Яке аз рисолатҳо ва вазифаҳои муҳимми ВАО 

ин сарукор доштан бо забони халқҳо мебошад, ки дар ин роҳ ба сохту 

такмили забонҳо саҳми худро гузошта ва ҳамзамон қодир аст, ки ба 

таназзули забонҳо оварда расонад. Имкони афзояндаи васоити ахбор он 

аст, ки дар радифи нутқи шифоҳиву китобӣ, ки асарҳо маънавиёту 

фарҳанги миллатҳоро аз аср ба аср пайванд месозад, навору аксҳои 

гӯёро дар ин радиф чун як василаи дигари пайвандсоз илова намуд. 

Маълум аст, ки наворҳову аксҳо ҳатто бидуни ҳарф низ калому нутқи 

муайянеро дар домани худ нигоҳ медоранд. Ҷиҳати дигар он аст, ки 

таъсири «каломи зоҳир» дар аксар мавридҳо нерумандтар ва фавритару ҷолибтар аз таъсири каломи шифоҳиву китобии классикист. Бо ин қиёс 

мо каломи шифоҳиву китобии гузаштаро муҷрим сохта наметавонем, 

зеро ташаккулу таҳаввули ҷомеаи гузашта дар сатҳу фазои хоси худ қарор дошт.

Воқеияти ошкору ҳикмати қобили таваҷҷуҳ он аст, ки нутқи 

шифоҳиву китобӣ бидуни баҳс нерӯйи бузургест, ки танҳо бо фаросату 

дарки амиқ метавон ба таври мусбат аз он истифода бурд. Дар 

гузаштаҳо, ки сухани матбуъ ва минбарҳои дигари паҳни ахбору афкор 

вуҷуд надошт, доираи ин таъсирҳо кам ва хеле маҳдуд буд. Акнун 

васоити ахбор аз асри XVI инҷониб масъули камтаъсиру пуртаъсир ва 

мусбату манфӣ будани ҳамагуна каломҳо мебошад. Албатта дар ин самт 

усулҳову қоидаҳои дигари марбут ба усули пешниҳод вуҷуд доранд, ки 

онро қонуниятҳои илми журналистикаи имрӯза меомӯзад. Дар ҳар сурат, 
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имрӯз васоити ахбор василаи пешниҳоди афкору андешаҳост ва бошад, 

ки аз ин «каломҳо» ба маънии мусбат истифода кунад.Ҷойи инкор нест, ки ВАО забонҳоро камол мебахшад ва бо забонҳо ҳадафҳои худро пиёда месозад. Ин як ҷараёни мураккабест, ки дарки 

амиқи он барои ҳамагон муяссар нест. Ин ҳадафҳо ҳазорон шохаро дар 

роҳи муборизаҳои мухталиф дар бар мегирад. Дар ин муборизаҳо силоҳи 

васоити ахбор ҳамон суханест, ки ҳазорсолаҳо бузургони мо қудрати 

онро қоил буданд ва ҳастанд. Мусаллам аст, ки қудрати сухан дар 

доираи ҳеҷ гуна васф намеғунҷад. Маълум аст, ки неруйи сухан баробари 

тири қотил ва ҳатто аз он бештар аст. Тири сухан заҳру позаҳре дорад, 

ки ба пайкари дили ҳазорон нафар рафта мерасад. Агар тири силоҳ ба як 

нафар равона гардад, қурбони тири сухан ҳазорҳо мебошанд ва ин 

таъсир ба ҳазорҳо дар фосилаҳои кӯтоҳу тӯлонии вақт зоҳир мешавад. 

Ин сухан забонҳоро, халқҳоро, фарҳангҳоро, таърихҳоро, тақдирҳоро 

месӯзаду месозад.

Гуфтан ба марвид аст, ки ВАО хусусият ва принсипи вижае ба 

монанди халқият дорад ва дарду рози содаву фаҳмои одамон аст. Дар 

баробари ин ВАО минбарест, ки дар он забони халқ тантана дорад. Аз 

он ки халқ доимо забонро месозад, васоити ахбор бо ин халқияти худ 

сарчашмаи бузурги забонсоз ба ҳисоб рафта метавонад. Ин аст, ки 

оламиён нахуст моро аз забони матбуоту васоити дигари ахбор 

мешиносанд. Ин минбарҳои халқиятдошта дарвозаҳои бузургро 

бароямон дар арсаҳои байналхалқӣ мекушоянд.

Таъбире вуҷуд дорад, ки агар боигарии халқеро донистан хоҳед, 

забони онро омӯзед. Чун нафари дигаре забони моро меомӯзаду 

медонад, нахустин равзанаи нигоҳи ӯ ба фарҳангу сарвати маънавии мо 

ба васоити ахбори мо мебошад. Бошад, ки забони васоити ахбори мо 

намунаву софу булӯр бошад. Бошад, ки забони қаламкаши мо миллӣ 
бошаду гузаштаву имрӯзаи моро ифода карда тавонад. Дар ин самт 
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андешаҳо гуногунанд. Баъзан гумоневу ҳукмеву тахмине вуҷуд дорад, ки 

мо бояд ба ҷараёни «модерну иноватсия»-и ҷаҳонишавӣ ҳамоҳанг 

бошем. Аз «марҳамату ташриф»-и калимоту иқтибосоти фаровони 

мухталиф боке надошта бошем. Ба чунин пиндор розӣ гаштан душвор 

аст. Сарватмандтарин забон ҳамон забоне аст, ки бо шумори ками 

ифодаву ташбеҳот фаҳмову одӣ бошад. Аммо имрӯз мебинем, ки 

намунаҳои алоҳидаи расонаҳои ахбории мо бо усулҳои гуногун барои 

худ ҷойгоҳ меҷӯянд. Масалан, баъзан аз гӯиши эрониву арабиву 

англисиву русӣ истифода кардани баъзе васоити ахбори ватании мо дар 

назар як чизи муқаррарӣ намояд ҳам, вале даҳҳо унсуре вуҷуд доранд, ки 

онҳоро дар дунёи забони модарии худ рахна номида метавонем. Хеле ба 

хайр буд, ки дар замони шуравӣ мо таҳти таъсири танҳо як забони русӣ қарор доштем. То имрӯз азияти онро мекашему дар қабули корбасти 

аксар истиллоҳоту ифодаҳо мушкилӣ дорем. Имрӯз чандин забонҳо дар 

пешорӯву интихоби мо қарор доранд. Ин падидаро мо ҳеҷ гоҳ омили 

пешрафту нумӯи забон номида наметавонем. Дуруст аст, ки забонҳои ҷаҳонӣ бо роҳи қабули калимоту иқтибосот ва таъбироти гуногуну 

беҳисоб худро ғановатманд, бо мартаба ва болонишин сохтаанд ва ҳатто 

соҳибони ин забонҳо ҳақиқатҳоро қоил нестанду калимоту ифодаҳои 

иқтибосшударо моли аслии миллатҳои «сохта»-и худ медонанд. Мо 

мегӯем, ки онҳо аксаран аз нодориву касодии забонашон аз ин усул 

истифода бурдаанд. Ҳамзамон ҳеҷ гоҳ забонҳои ба қавле ҷаҳонӣ аз баҳри 

ягон калимаву иқтибоси худ нагузаштаанд. Дар шароити имрӯза забоне 

ки аз истиллоҳоту иқтибосоти бегона пур мешавад, мушкил аст, ки онро 

ба қонуниятҳои забони худ мувофиқ сохт. Ин аввалин зарбаи ҷонкоҳ 
барои соҳибзабонони бетафовутест, ки баъдтар иштибоҳи худро дарк 

менамоянд.

Дар баробари ин, барои омӯзиши забон имрӯзҳо аз технологияи 

иттилоотӣ хеле самаранок истифода мебаранд ва гуфтан мумкин аст, ки 
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технологияҳои иттилоотӣ маҳаки асосии забон ва рушду таҳаввулоти ин 

самт низ ба ҳисоб меравад. Муҳаббати аввалин ба Ватан ин муҳаббат ба 

забон аст. Забонро гарави пешрафт ва асоси амнияти давлату кишварҳо 

донистаанд. Бо забон сиёсатҳо пиёдаву амалӣ карда мешаванд. Таҳоҷум 

ба забони миллат ва онро захмӣ сохтан, ин таҳоҷум ба дили миллат 

мебошад. Забон барои миллат ҳуҷҷат аст. Забон оинаест, ки дар он 

инъикоси марзу бум, мулк, таърих, ғановат, сарват ва хислати як халқро 

мебинем. Сад забонро донистану забони модарии худро фаромӯш 

кардан аз тӯтие беш будан нест. Ҳатто тӯтӣ афзалтар аст, ки онро 

Худованд дар олами вуҳуш халқ кардааст ва мо аз тӯтӣ ақлу фаросат 

доштану надоштанашро пурсон намешавем. Феълан, як унсури зинда 

мондан ва ё фано гаштани забонҳоро васоити ахбор ба дӯш дорад. 

Маҷаллаву рӯзнома, радиову телевизион ва ахиран Интернет ва 

шабакаҳои иҷтимоӣ имрӯз василаест, ки бо омма калом мегӯяд. Омма аз 

саҳифаҳои онҳо забонро омӯхта истодааст. Мардум ба ин минбар бовару 

эътимод дорад ва соҳибони ин минбарро зиёиву равшанфикру оқил 

эътироф менамоянд. Аз забону аз матни саҳифаҳои васоити ахбор 

калимаву ибораҳоро ёд мегираду дар забони гуфтораш ҷой медиҳад. 

Агар танҳо ба замони истиқлол нигарем, садҳо калимаву ифодаҳои 

навро маҳз васоити ахбор ба омма пешниҳод кардаанду имрӯз мавриди 

истифода қарор додаанд. Чунончи, истиқлол, ҳамгироӣ, ваҳдат, миллат, 

тазоҳурот, ихтилоф, ҳизб, ташаннуҷ, ифротгароӣ, танзим он маҳсули 

навеанд, ки нахуст дар забони эҷодкорон ба гардиш омадааст. Албатта, 

дар гузашта дар фонди луғавии забон ин ифодаҳову калимаҳо вуҷуд 

доштанд, аммо бо тақозои замону фазо рӯзноманигору қаламкашон 

онҳоро ба майдон бароварданд. Ин ҷараён имрӯз низ идома дорад. 

Масалан, танҳо дар Интернет, имрӯзҳо даҳҳо ифодаву истиллоҳ бо 

тарҷумаву шакли суфташуда ба забони гуфтугӯиву китобии мо ворид 

шуда истодаанд. Ба касе пӯшида нест, ки имрӯз, махсусан дар забони 

75



ҷавонони кӯчаҳои шаҳр як забони бисёр махлуте ба назар мерасад, ки 

баъзе ҷузъиёти он дар матни саҳифаҳои ахбору кинофилму ҳар гуна 

роликҳо ба назар мерасанд. Махсусан, ҳангоми истифодаи забон дар 

шабакаҳои иҷтимоӣ ин зуҳурот бисёртар ба назар мерасад. Ин падида 

бисёр ташвишовар аст. Ҳатто дар забони рекламаву эълонҳои кӯчаҳо ва 

баъзан васоити ахбор ин забон роҳ ёфтааст. Дар ин самт ба 

рузноманигорон ва нафароне, ки ба коркард ва табодули иттилоотӣ дар 

сомонаҳои интернетӣ ва ҳамагуна шабакаҳои иттилоотӣ машғуланд 

мебояд маводе, ки дар сомонаҳо ҷой медиҳанд тибқи талаботи забони 

адабӣ меъёр омода ва пешниҳод карда шавад.

Аз таҳлилҳои солҳои охир бармеояд, ки аҳолии Тоҷикистон 

дастрасӣ ба технологияҳои иттилоотӣ, телекомуникатсионӣ, васоити 

ахбори омма ва шабакаҳои иҷтимоиро доранд. Аз ин хулоса баровардан 

зарур аст, ки ҳамарӯза забони тоҷикӣ дар сомонаҳои иҷтимоӣ ҳангоми 

мубоҳиса ва муколамаҳо ба таври васеъ истифода мешавад. Вале то 

кадом андоза ҳангоми муколамаҳо дар саҳифаҳои хусусӣ, дар шабакаҳои 

интернетӣ меъёрҳои забони адабии гуфтор риоя мегардад, бо чанд 

мисолҳо ба ин масъала равшанӣ меандозем. Тибқи назарсанҷиҳо ва 

таҳлилҳои бархе аз сомонаҳои иҷтимоӣ ба мо маълум гардид, ки теъдоди 

зиёди истифодабарандагони шабакаи ҷаҳонии интернетро дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҷавонон ташкил медиҳанд. Ин ҷо аз хулосаи таҳлилҳо ва 

омилҳои вайронкунии забони адабӣ ва инчунин риоя нагардидани 

забони адабӣ дар шабакаҳо чунин хулоса кардан мумкин аст, ки 

мушкилии асосӣ ҳангоми суҳбатҳо ва омилҳои вайронкунандаи забони 

адабии меъёр дар шабкаҳои иҷтимоӣ ин надонистан забони адабӣ ва ё қасдан вайрон кардани меъёрҳои он, инчунин бегонапарастии моликони 

забони мо ба шумор меравад. Дар ин самт метавон омилҳои зиёди 

дигарро матраҳ намуд, ки ба вайроншавии забон дар шабака 

асаргузоранд. Дар воқеъ, айни ҳол нақши сомонаҳои иҷтимоӣ ва 
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интернет-ВАО дар таҳаввулоти забони тоҷикӣ хеле назаррас аст. 

Метавон аз дигар самтҳои фаъолияти сомонаҳои иҷтимоӣ дар 

таҳаввулоти забони тоҷикӣ ёдовар шуд, ки барои рушди забон дар 

шабака хеле ҳам назаррас аст.

Ба ин мазмун тариқи хулоса чунин нуктаҳоро зикр кардан мехоҳем:

1. Забони ҳама гуна васоити ахбори омма бояд намунаву ибратомӯз 

бошад ва мутобиқ ба меъёрҳои забони давлативу модарӣ сурат гирад. 

Масъулияти дучанди муҳарирону муассисон роҳи ҳалли ин масъала 

гашта метавонад;

2. Кумитаи забон ва истиллоҳот тариқи минбари омма бояд таблиғу 

ташвиқи доманадореро дар роҳи ислоҳи забони имрӯзаи ҷавонон ба роҳ 
гузорад;

3. Имрӯз дар масъалаи забони шабакаҳои иҷтимоӣ чизе гуфтан 

мушкил шудааст. Бояд аз воситаҳое кор гирифт, ки забони тоҷикӣ дар 

шабакаи саросарии Интернет зери назорат қарор гирад. Кумитаи забон 

ва истиллоҳот ва Вазорати фарҳангро зарур аст, ки дар ҳамкорӣ бо 

мутахассисони самти забоншиносии компютерӣ ҷиҳати ҳалли ин 

масъала ҳамкорӣ намоянд ва дар якҷоягӣ ин мушкилиҳоро бартараф 

намоянд [117, с. 50].

2.3. Таҳлили сохторию маъноии маводи интерент-ВАО

Чӣ тавре ки ба мо маълум аст, муддати зиёд аст, ки технологияҳои 

иттилоотӣ ва интернет ба тамоми самтҳои омӯзиш ва илм ворид 

гардидааст. Аз ин ҷост, ки олимон ва муҳаққиқони соҳаҳои гуногун, 

бахусус, олимони риштаи забоншиносӣ ва адабиётшиносӣ муддатест, ки 

бо ин васила як қатор масъалаҳои мубрами ин самти илмро мавриди 

омӯзишу баррасӣ қарор дода ба натиҷаҳои дилхоҳ расидаанд ва ҳанӯз ин 

раванд тадриҷан инкишоф ёфта истодааст. Махсусан, бо истифода аз 

навтарин васоити электронӣ ва технологияҳои иттилоотӣ дар 

забоншиносии муосир таҳқиқоти ҷадид ба амал омада истодааст, ки ин 
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аз рушди бемайлони таҳқиқи илмӣ дар ин самти илм шаҳодат медиҳад. 

Солҳои охир таҳлилҳо дар самтҳои гуногуни забонӣ, ба хусус, таҳлили 
сохторию маъноӣ ва дискурсивии маводи интернет-ВАО аз ҷониби 

муҳаққиқон дар забоншиносии муосир мавриди омӯзишу баррасӣ қарор 

гирифтааст. Зикри ин нукта муҳим аст, ки пайгирӣ намудан ва 

гузаронидани таҳқиқот дар ин бахши забон аз ҷониби муҳақиқон бар он 

равона гардидааст, ки то кадом андоза забон ва меъёрҳои он дар шабака 

мавриди истифодаи умум қарор мегирад. Истифодаи забон дар шабака 

ва таҳқиқи он айни ҳол яке аз масъалаҳои муҳимми забоншиносии 

муосирро дар бар мегирад. Инчунин, дар ин бахш метавон аз таҳлили 

дискурсивии маводи интернет-ВАО сухан ронд, ки масъалаи марказии 

ин самти омӯзишро ташкил медиҳад. Бояд ёдовар шуд, ки дискурс аз 

нимаи дуввуми асри XX то ин ҷониб мавриди омӯзишу таҳқиқи олимони 

соҳа қарор гирифтааст ва қариб дар ҳамаи нишастҳои илмӣ миёни 

олимони ин соҳа сухан дар бораи дискурс ва таҳлили дискурсивии 

маводи интернет-ВАО меравад. Бояд зикр намуд, ки муҳиммияти махсус 

пайдо намудан ва зери таваҷҷуҳи зиёд қарор гирифтани ин масъала дар 

он зоҳир мегардад, ки забон аллакай пурра ба шабака ворид гардидааст 

ва он дар худ мушкилҳои навро тавлид намуда истодааст.

Дар даврони муосир густариши технологияҳои иттилоотӣ ва 

Интернет дар ҳаёти ҷомеа дигаргуниҳои куллиро ба миён овард. 

Масалан, дар гузаштаи начандон дур агар мо барои ирсоли як мактуб ё ҳуҷҷати расмӣ аз як ҷо ба ҷойи дигар ҳафтаҳо ва ҳатто моҳҳо интизорӣ 
мекашидем, ҳоло бошад, ин корро бо истифода аз технологияҳои муосир 

ва дастрасӣ ба шабакаи умумиҷаҳонии интернет метавонем дар як ё 

якчанд сония анҷом бидиҳем. Бешубҳа, технологияҳои иттилоотӣ ва 

шабакаҳои компютерӣ саҳми беандоза калони худро дар густариши ҷомеаи муосир гузошта истодааст ва ба ин васила, муошират ва 

додугирифти байни халқу миллатҳои гуногун ва минтақаҳои сайёраро бо 
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ҳам пайвастааст. Пеш аз ҳама, технологияҳои иттилоотӣ ва шабакаҳои 

компютерӣ барои ҳар як истифодабарандаи худ озодии суханро фароҳам 

овардааст. Яъне новобаста аз синну сол, халқияту миллат, касбу кор, 

табақаи иҷтимоӣ ва минтақаи сукунати худ, мо метавонем фикру 

андешаҳои худро роҷеъ ба масъалаҳое, ки имрӯзҳо дар сомонаҳои 

иҷтимоӣ матраҳ мешаванд, иброз намоем. Ҳар як шахсро зарур аст, ки 

дар мавриди андешаронӣ ва баёни фикр дар чунин баҳсҳо, пеш аз ҳама, 

меъёри муошират, нозукиҳои забони адабӣ ҳусни гуфтор ва фарҳанги 

истифодабарӣ аз технологияҳои муосирро донад ва инчунин ҳар сухане, 

ки мегӯяд, берун аз доираи меъёри забони тоҷикӣ ва қонунҳои 

амалкунандаи кишвар набошад. Имрӯзҳо дар шабакаҳои интернет-ВАО 

мо хуб мушоҳида мекунем, ки мардум баҳсу мунозираҳо мекунанд ва ҳамакнун зарурати омӯзишу таҳқиқи ин масъала муҳимму саривақтӣ аст. 

Барои исботи ин гуфтаҳо як мақоларо бо ибрози андешаҳои 

иштирокдорони баҳсҳо меорем ва шарҳу тавзеҳ медиҳем, ки ин мавод аз 

сомонаи интернет-ВАО гирифта шуда, суроғаи он («и'и'и'.о/ос)1.огд») 

мебошад.

Мақолае, ки дар таърихи 19-04-2016 дар шабакаи иттилоотӣ - 

интернетии («и-уисо/осй.огд») аз ҷониби мухбири ин сомона Афсона 

Акобиршоева нашр шудааст, вобаста ба сарбози қисми низомии 02011-и Қӯшунҳои зудамали Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳс 

мекунад, назарҳо ва ақидаҳои мухталиф хеле зиёданд. Ҳангоми ташхису 

таҳлили вижагихои забониву луғавии матни форумҳо дар заминаи ин 

мавод ва ҳамчунин, матни ҳамин мақола мо ба вожаҳои иқтибосие, ки аз 

нигоҳи басомади истеъмол бештар ба назар мерасад, таваҷҷуҳ кардем. 

Дар ин самт барои мо равшан шуд, ки ду калимаи иқтибосии забони 

арабӣ ба забони мо воридшуда мавриди истифодаи умум қарор доранд 

ва муаллифи матн дар қисмати асосии мақола аз ин ду калима - “дифоъ” 

ва “иддао”-ро зиёд ба кор бурдааст. Аз истифодаи ин ду калима қаблан 
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ба хулосаи нисбие омадан мумкин аст, ки сухан аз кадом масъала 

меравад. Вожаи “дифоъ” дар ин матн маъмулан ҳамчун истиллоҳи ҳарбӣ 
истифода шудааст ва гуфтан ба маврид аст, ки ин вожа ҳамчун 

истиллоҳи ҳуқуқӣ низ истеъмол мешавад. Манзури мо дар таҳлили 

мазкур асосан ба ҳукми истиллоҳи ҳарбӣ истифода шудани ин вожа аст.

Вожаи “дифоъ” арабӣ мебошад ва дар фарҳанги арабӣ-тоҷикии 

доктор С. Сулаймонӣ чунин тарҷума шудааст:

“Дифоъ - пуштибонӣ, ҳимоя, дифоъ ё ин ки касеро дар додгоҳ 
пуштибонӣ кардан;

Дифоъ - боздошт, ҷилвагири касеро аз чизе;

Дифоъ - муқовимат, истодагӣ кардан дар муқобили касе ё чизе” [201, 

с. 384].

Вожаи дифоъ ба маънии ҳимоя кардан, истодагарӣ кардан ва 

муқовимат кардан омадааст. Доираи истеъмоли ин вожа басо маҳдуд 

буда, дар услуби гуфтугӯӣ мавриди истифода қарор надорад. Қисмати 

дигари сафҳаи интернетӣ, ки дар он мақола ҷой дода шудааст ва «Бахши 

назарҳо» номгузорӣ шудааст, бештар иштибоҳоти имлоиву орфографӣ 
ва истифодаи калимаҳои иқтибосиву шевагӣ ҳангоми ибрози андешаҳо 

аз тарафи хонандагон ва истифодабарандагони интернет ба назар 

мерасанд ва мо бо навбат ҳар яки онҳоро бо мисолҳову далелҳо шарҳу 

тавзеҳ хоҳем дод.

Шахсе, ки худро бо номи “Шаҳрванд” муаррифӣ кардааст, дар 

сомонаи и'и'и'.о/осП.огд санаи 20.04.2016 дар матни паёмаш калимаҳои 

(подвал, камера ва телевизор)-ро истифода бурдааст.

Чунон ки мебинем, нигоранда вожаҳои хоси дигар забон, ки дар 

забони тоҷикӣ пурра ҳазм шудаанд ва дар гуфтугӯ онҳоро бештар 

вомехӯрем ба кор бурдааст. Вожаҳои (подвал, камера, ва телевизор) хоси 

забонҳои бегона буда, тавассути забони русӣ ба забони тоҷикӣ ворид 

гардида мавриди истифода қарор гирифтаанд ва то дараҷае ҳазм 
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шудаанд, ки касе ба бегона буданашон аҳамият намедиҳанд ва дар ҳамин 

шакл ҳамарӯза дар услуби гуфтугӯӣ истифода мебаранд. Калимаҳои 

мазкур дар луғати “Русско-таджикский словарь” ба таври зайл тарҷума 

шудаанд:

Подвал - таҳхона, хонаи (ошёнаи) зеризаминӣ, заминкан;

Подвал - таҳсаҳифа (қисми поёнии саҳифаи рӯзнома барои 

мақолаи алоҳида; мақолаи дар он ҷо чопшуда) [ниг.:200].

Ин вожа дар бисёр шеваҳо дар услуби гуфтугӯӣ истифода шуда, 

калимаи серистеъмол ба шумор меравад.

Вожаи камераро низ дар забони тоҷикӣ ба маъноҳои гуногун 

истифода мебаранд. Масалан, ба маънои аввал “камера” дар зиндонҳо ҳуҷраи алоҳидаеро мефаҳмонад, ки маҳбусонро дар он нигоҳ медоранд 

ва ё хонае, ки дар он молу амволро нигоҳ медоранд.

Дар луғат чунин тарҷума шудааст:

Камера - хона, хонаи бағоҷнигоҳдорӣ;

Маънои дигари ин вожа, ки ҳамагон дар услуби гуфтугӯӣ ба таври 

васеъ дар ҳамаи шеваҳо истифода мебаранд ва ҳамарӯза бо ин калима ва 

бо ин таҷҳизот вохӯрдан мумкин аст, ин асбоби аккосӣ ва ё наворгирӣ 
мебошад, ки дар ҷойҳои зарурӣ насб карда мешавад.

Дар луғат ба маъноҳои зерин омадааст:

Камера - дар соҳаи техника; камера ҷойи маҳкамкардашудаи ягон 

асбоб ё мошин;

Камера - асбоби аккосӣ, фотокамера (қисми дарунии аппарати 

суратгирӣ, ки ба вай пластинка ё плёнка гузошта мешавад).

Маънои дигари ин калима ба таври зайл аст:

Камера - халтаи резинӣ, ки бо ҳаво пур карда мешавад ба монанди 

тубҳои футболбозӣ [ниг.: 200].

Вожаи “телевизор” дар забони тоҷикӣ калимаи серистеъмол аст ва 

ин вожаро ҳамагон дар услуби гуфтугуи ҳамарӯза дар ҳамаи шеваҳо 
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истифода мебаранд. Ин вожа ҳам дар забони тоҷикӣ яке аз вожаҳои ҳазмшуда ба шумор рафта, касе ба бегона будани ин вожа таваҷҷуҳ 
намекунад, ҳатто ашхосе ҳастанд, ки тарҷумаи тоҷикии ин вожаро 

намедонанд ва ин вожаро ба ҳамин маъно медонанд ва истифода 

мебаранд. Инчунин, дар забони англисӣ низ ба ин маъно истифода 

мешавад. Дар луғатҳои забони русӣ ва тоҷикӣ ва англисиву тоҷикӣ ин 

вожа ба таври зайл шарҳ ёфтааст:

Телевизор - телевизор, экрани телевизор [200, с.1092].

Калимаҳои камера ва телевизор дар забони англисӣ ба маънои зайл 

омадаанд:
Сатега - кинокамера, дурбин.
Те1е^^8юп - телвизион, оинаи нилгун [ниг.: 198].

Шахси дигаре, бо номи “Дод аз Бедоди” худро муаррифӣ кардааст, 

дар санаи 20.04.2016 10:08 дақиқа дар матни паёмаш калимаҳои

(экспертиза ва духтур)-ро истифода кардааст.

Чунон ки мебинем, дар матни овардашуда калимаи хоси забони 

русӣ (экспертиза)-ро муаллиф ба кор бурдааст. Калимаи “экспертиза” 

дар соҳаи тиб ва санҷишҳои судӣ (суд, экспертиза) истифода мешавад ва ҳамагон ин калимаро ба ҳамин маъно мефаҳманд.

Вожаи экспертиза дар фарҳанги “Русско-таджикский словарь” ба 

таври зайл тарҷума шудааст:

Экспертиза - санҷиш, озмоиш, санҷиши тиббӣ [200, с.1229].

Вожаи духтур, ки ҳамагон ба таври васеъ ҳамарӯза истифода 

мебаранд, аз калимаи “доктор” баромадааст ва инчунин синоними ин 

калима “врач” ҳам мавриди истифода қарор дорад.

Дар луғати “Русско-таджикский словарь” вожаи мазкур ба ин маъно 

тарҷума шудааст:

Доктор - дар гуфтор духтур, табиб;
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Доктор - дар соҳаи илм унвони илмӣ доктори соҳаи ягон илм [200, 

с.226]. Доктори якум ба маънои табиб духтур, ки ҳамарӯза дар гуфтугӯи 

худ доир ба соҳаи тиб мардуми мо истифода мебаранд.

Ширкаткунандаи дигар бо номи “сарбози қаторӣ” дар таърихи 

20.04.2016 10:31 дақиқа вожаҳои (медосмотр ва годен)-ро ҳангоми 

баёни андешааш истифода намудааст.

Калимаҳои “медосмотр” ва “годен” калимаҳои хоси забони русӣ 
мебошанд, ки нигоранда дар матнаш истифода бурдааст.

Вожаи “медосмотр” мансуб ба забони русӣ буда, он ба маънои 

муоинаи тиббӣ кардан аз муоинаи тиббӣ гузаштан истифода шудааст. 

Дар луғати “Русско-таджикский словарь” ба ин маъно омадааст: 

Медосмотр - муоинаи тиббӣ; аз муоинаи тиббӣ гузаштан [200, с.471].

Ин вожа дар соҳаи тиб ва низомӣ дар услуби гуфтугуӣ бештар истифода 

мешавад.

Вожаи “годен” мутааллиқ ба забони русӣ буда, он маънои солим, 

тандуруст ва қобили амалу фаъолиятро дорад. Дар луғат ба чунин маъно 

омадааст:

Годен - корӣ, қобилияти корӣ дошта, короянда, муносиб, боб, соз [200, 

с.180].

Ин вожа дар миёни ҷавонони синни хизмати ҳарбӣ ва ҳамчунин 

хизматчиёни ҳарбӣ дар услуби гуфтугӯӣ истифода мешавад ва баромади 

ин калима аз забони русӣ буда, ҳангоми пур кардани ҳуҷҷат ва санади ҳарбии ҷавонони ба хизмат сафарбаршаванда навишта мешавад. Ҳоло ба ҷойи ин калима дар муассисаҳои масъули санҷиши саломатии 

хизматчиён ва ҳарбиён калимаи “солим” ва ба ҷойи “не годен” калимаи 

“носолим” истифода мешавад.

Шахси дигар, ки худро “Беном” муаррифӣ кардааст дар санаи 21. 

04. 2016 00:33 калимаҳои (план, войнкамат ва инвалид)-ро ба кор 

бурдааст.
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Калимаи “инвалид” мансуб ба забони русӣ буда, дар забони тоҷикӣ 
дар нутқи гуфтугӯи мавриди истифода қарор мегирад, вожаи “уаМ” ба 

маънои «қобили амал», “солим” бо пайваст шудан бо пешванди инкории 

«ш-» маънои баръакс, яъне “ғайри қобили амал, носолим”-ро ифода 

мекунад ва аз забони англисӣ ба русӣ ва аз русӣ ба тоҷикӣ дар 

гуфтор истифода бурда мешавад. Масалан, дар луғати “Англисӣ- 

тоҷики”-и А. Маҳмадназаров ин калима чунин шарҳ ёфтааст: “^а1Ш” - 

маънои якум дорои эътибор ва дуюм ба маънои қавӣ нерӯманд омадааст 

[198, с.425].

Вожаи “инвалид” дар луғати “Русско-таджикский словарь” ба ин 

маъно омадааст:

Инвалид - инвалид, маъюб, маслуқ қобилияти корӣ надоштан [200, 

с.280].

Вожаи “план” мансуб ба забони русӣ буда, дар нутқи гуфтугӯӣ ба 

таври васеъ истифода мешавад ва дар тамоми самтҳои фаъолияти хеш 

онро одамон ба кор мебаранд. Дар луғати “Русско-таджикский словарь” 

вожаи “план” чунин шарҳ ёфтааст:

План - нақша, план, тарҳ, реҷа;

План - ният, тахмин, пешбинӣ;

План - нақша, сохт, тартиб, тарҳ, план;

План - ҷой, мавқеъ” [200, с.345].

Вожаи “военкомат” хоси забони русӣ буда, дар забони тоҷикӣ дар 

гуфтор ба таври васеъ корбурд карда мешавад. Дар луғат ба чунин 

маъно омадааст:

Военкомат - комисарияти ҳарбӣ, военкомат [200, с.114].

Аслан ин калима шакли рехта ва ихтисоршудаи “Военный 
комиссариат” мебошад.

Ин калимаро ба таври васеъ дар гӯиш мардум истифода мебаранд. 

Вале ҳангоми пур кардани ҳуҷҷатҳо аз ин калима истифода намебаранд 

ва ба ҷойи он комисарияти ҳарбиро ба кор мебаранд. Яъне барои 
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истифодаи калимаҳои адабӣ ба ҷойи калимаҳои бегона, чунончи ба ҷойи 

вожаи “военкомат” истифода кардани истиллоҳи “комиссариати ҳарбӣ” қобили қабул аст ва ин муодилҳоро мо дар шакли намуна аз луғатҳои 

гуногуни забони тоҷикӣ дар боло зимни таҳлили ҳар як калима 

овардаем.

Нигорандаи дигари мусоҳиба бо номи Афзалшо дар санаи 20.04.2016 

12:03 вожаҳои (серьезно ва армияй)-ро истифода кардааст.

Муаллифи ин сатрҳо, чӣ хеле ки мебинем дар баробари истифодаи 

калимаҳои мансуб ба дигар забон, инчунин калимаҳои лаҳҷавӣ ва услуби 

пастдоштаро дар матнаш ба кор бурдааст. Чунончи, калимаҳои 

иқтибосии русӣ “серёзно” ва “армия” калимаҳои шевагӣ ба монанди (вая, 

задас) ва амсоли инҳоро мавриди истифода қарор додааст.

Вожаи “серёзно” русӣ буда, дар забони тоҷикӣ дар нутқи шифоҳӣ 
мавриди истифода қарор дорад. Дар фарҳанги “Русско-таджикский 

словарь” ба чунин маъноҳо омадааст:

Серьезно - ҷиддан, ба таври ҷиддӣ;

Серьезно - беҳазл, бешӯхӣ;

Серьезно - ростӣ, ҳақиқатан [200, с.1007].

Ин вожа низ дар нутқи гуфтугӯӣ яке аз вожаҳои серистеъмол ба 

шумор рафта, онро дар тамоми қаламрави ҷумҳуриямон ба кор 

мебаранд. Истифодаи ин калима бештар ҳангоми гуфтугӯ ба назар 

мерасад ва бо истифодаи ин калима онҳо сухани худ ё ҳамсуҳбаташонро 

тасдиқ мекунанд. Умуман, ин калима дар истифодаи омма қарор дорад 

ва онро дар нутқи гуфтугӯӣ ҳамагон истифода мебаранд.

Вожаи “армия” мансуб ба забони русӣ буда, дар забони тоҷикӣ 
зиёдтар дар гуфтор мавриди истифода қарор дода мешавад.

Дар луғати “Русско-таджикский словарь” ба чунин маъно омадааст:

“Армия - армия, қушун,- армия” [200, с.38].
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Ин вожа дар гузашта дар соҳаи низоми истифода мешуд. Ҳоло 

бошад, онро кам истифода мебаранд ва ба ҷойи он вожаи артишро ба 

кор мебаранд ва ҳангоми пур кардани ҳуҷҷатҳои ҳарбӣ ва суханварӣ аз 

калимаи артиш истифода мекунанд.

Шахси дигаре, ки худро бо номи “Таркхзит” муаррифӣ кардааст 

санаи 20.04.2016 12:35 аз хатти лотинӣ истифода намудааст ва ҳамзамон 

вожаҳои мутаалиқ ба дигар забон, (масъул ва ҳаводис)-ро дар матнаш ҷой додааст.

Дар ҳар як низоми хат ва алифбо меъёрҳои муайяни истифода вуҷуд 

дорад. Нигоранда матнро бо хатти лотинӣ навиштааст ва ҳамзамон аз 

калимаҳои хоси забони арабӣ “масъул” ва “ҳаводис” истифода бурдааст, 

ки ин барои хонандаи тоҷик хонишро душвор месозад. Сабаби бо хатти 

лотинӣ навиштани матнҳои баҳскунандагон ба омилҳои гуногун вобаста 

аст. Шояд яке мехоҳад бо ин роҳ тафовути худро аз дигарон ва инчунин 

пешқадамию донишмандии худро нисбат ба дигарон нишон бидиҳад. 

Дигаре шояд дар кишваре қарор дорад, ки истифодаи алифбои сириллик 

мушкил аст. Ба ин монанд хатоҳо дар сомонаҳои иҷтимоӣ зиёд ба назар 

мерасанд, ки ин албатта хатои номақбул аст ва аз тарафи 

иштирокдорони баҳсҳо роҳ дода шуда, метавонад боиси ба забон ворид 

шудани унсурҳои бегона шавад.

Агар ба истифодаи вожаҳои арабӣ, ки дар забони тоҷикӣ 
душворфаҳманд, таваҷҷуҳ кунем, вожаи “ҳаводис” дар “Фарҳанги арабӣ- 

тоҷики”-и доктор С. Сулаймонӣ ба чунин маъно омадааст:

Ҳаводис - ҳодиса, рӯйдод, пешомад;

Ҳаводис - воқеаи ногувор; бадбахтӣ, фалокат, ҳодисаи ногаҳонӣ” 

[201, с.237].
Мавриди зикр аст, ки чунин калимаи камистеъмоли мансуб ба 

забони арабӣ дар ҳолати ба ҳуруфи лотинӣ навиштан хондану 

фаҳмиданро барои хонанда боз ҳам душвор месозад.
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Дар саҳифаи баҳсҳои сомонаи интернетии “Озодӣ” шахси дигар бо 

номи Меҳроб дар санаи 20.04.2016 14:43 ба таври зайл ибрози андеша 

кардааст:
ДАР ВАТАНИ ХУДАМОН ИН ХЕЛ КОРО БИСЁР РУХ МЕДИХАД 
БАРОИ ХАМИН ЧАВОНОН АЗ ХИЗМАТИ ХАБИ РУХ МЕГАР 
ДОНАН

Чӣ хеле ки мебинем, матн пурра бо ҳарфҳои калон навишта шуда, 

пур аз ғалатҳои имлоиву услубӣ аст ва хатои муаллиф дар он аст, ки 

калимаҳоро дурусту пурра нанавиштааст ва матн мувофиқи меъёри 

забони тоҷикӣ таҳия нашудааст. Дар баробари ин, андешаҳои ӯ низ 

баҳснок ва пурихтилоф аст, мақсади асосии муаллифро хонанда ба осонӣ 
дарёфта наметавонад. Лозим ба ёдоварист, ки як сабаби асосии ба чунин 

хатоҳо роҳ додани баҳскунандагони форумҳои интернетӣ дар он аст, ки 

онҳо мехоҳанд бо ин васила диққати мардумро ба сатрҳои худ ҷалб 

намоянд. Аз ин ҷост, ки мардуми мо ҳангоми ибрози андешаҳояшон дар 

сомонаҳои интернетӣ ба чунин хатоҳои гуногун роҳ медиҳанд. Аз тарафи 

дигар як қисми онҳо аз меъёри забони тоҷикӣ бехабаранд.

Дар ин ҷо як умумияти фикрҳоро бояд ёдовар шуд, ки ҳамаи 

иштирокдорони баҳсҳо ба оилаи марҳум сабру таҳаммул ва ҳамдардии 

худро дар ин мусибат баён кардаанд. Дар рафти азназаргузаронии 

сафҳаи баҳсҳои ин мақола ба мо маълум шуд, ки ҳамаи иштирокдорони 

баҳсҳо қариб, ки якхела ибрози андеша намуда, пуштибонӣ аз оилаи 

марҳум кардаанд. Хатои дигаре, ки аз тарафи иштирокдорони сафҳаи 

баҳсҳо ба чашм мехӯрад, ин риоя накардани меъёрҳои хат ва имлои 

забони тоҷикӣ ҳангоми навишти матнашон аст. Масалан, онҳо бештар 

аз калимаҳои шевагӣ, хати лотинӣ, ҳарфҳои хурду калон истифода 

намудаанд, ки барои хонандагони гуногун мушкилӣ пеш меорад.

Зикри ин нукта муҳим аст, ки чунин шабакаҳои иттилоотии 

интернет-ВАО барои беҳдошти ҳолати забони адабӣ ва риояи меъёри 
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забони адабӣ камтар таваҷҷуҳ менамоянд. Дар мавриди фавқуззикр дар 

сафҳаҳои форумҳо ин гуна шабакаҳои иттилоотиро зарур аст, ки матнҳо 

ва навиштаҳои пуриштибоҳро мунташир насохта, ба муаллифон таъкид 

медоштанд, ки навиштаҳояшонро дуруст ва дар доираи риояи меъёрҳои 

забони адабӣ бинависанд. Мутаассифона, дар бисёр сафҳаҳои ин гуна 

шабакаҳои иттилоотӣ хилофи манфиатҳои миллӣ ва хилофи риояи 

меъёри забони адабӣ маводи зиёде ба нашр мерасад ва барои рушди 

забони адабии тоҷикӣ ҳаргиз наметавонад омили муҳим бошад.

Баръакс, чунин тарзи интишороти иттилоот дар сатҳи мухобирот ва 

шабакаҳои иҷтимоӣ дискурсҳои мухталиф ва афкору муносибати 

гуногунро дар ҷомеа эҷод мекунад. Бино бар ин, таҳлили сохториву 

маъноӣ ва дискурсивии матнҳои гуногун дар интернет-ВАО ва 

шабакаҳои гуногуни иҷтимоӣ яке аз масъалаҳои мубрами рӯз дар илми 

забоншиносӣ муаррифӣ мешавад. Ҳамарӯза, бо пахши маводи забонӣ аз 

ин гуна сомонаҳо, ба монанди сомонаи иҷтимоии озодӣ, ки ба 

хусусиятҳо ва меъёрҳои забонии матни паёмҳои мубоҳисон диққат 

надода, онҳоро бе таҳрир ва дар шакли асл дар шабакаҳои иҷтимоӣ 
интишор менамоянд, боис бар он мегардад, ки дар забони тоҷикӣ 
дискурсҳои соҳаҳои мухталиф пайдо гарданд. Фаъолияти чунин 

сомонаҳои иҷтимоиро дар фазои иттилоотии Тоҷикистон зиёновар 

арзёбӣ намудан мумкин аст, чунки мусоидат намудан ва фароҳам 

овардани фазои муоширати аз ҷониби ин гуна сомонаҳо дар муносибат 

бо забон метавонад мушкилиҳои зиёдеро ба миён оварад ва ба 

фаъолияти минбаъдаи забони тоҷикӣ таъсири манфии худро гузорад. 

Баҳри рафъи мушкилиҳои ҷойдошта дар фаъолияти хизматӣ сомонаҳои 

иҷтимоиро зарур аст, ки ба шакли нави хизматрасонӣ ва истифодаи 

барномаи таҳриргари матнҳои забонӣ гузаранд ва маводҳоро дар 

сафҳаҳои худ мувофиқ ба меъёрҳои забони адабӣ интишор намоянд. Бо 

дарназардошти талабот ба ин гуна барномаҳо мо дар бахши амалии 
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рисолаи худ барномаи таҳриргари матнҳоро сохтем, ки ин барнома 

имконият ва қобилияти таҳрири забонии матнҳоро дар худ дошта, 

инчунин дар омӯзиши масъалаҳои гуногуни забонӣ ҳамчун воситаи 

муҳим ва талаботи омӯзиши муосири забонӣ ба кор бурда мешавад. Дар 

ин самт боз ҳам корҳои бештарро метавон анҷом дод, ки баҳри риояи 

меъёрҳои забони адабӣ ва поку беолоиш нигоҳ доштани забони тоҷикӣ 
аз ҳар гуна дискурсҳо ва паёмадҳои нав, ки монеи рушди забони адабии 

меъёр дар сатҳи муошират гардидаанд, муфид арзёбӣ мегарданд.

Иштибоҳи дигари иштирокдорони баҳсҳо дар он зоҳир мегардад, ки 

онҳо ҳангоми навиштан ба ҷумлаҳои худ эътибор намедиҳанд, баъзе ҳарфҳоро менависанд, баъзеро наменависанд ё ин ки ба ҷойи як ҳарф ҳарфи дигаро менависанд ва баъзан тамоми ҷумлаҳояшонро бо ҳарфҳои 

калон менависанд, ки ин мувофиқи меъёри забони адабии тоҷикӣ нест. 

Як сабаби истифодаи калимаҳои хоси услуби гуфтугӯӣ шояд дар он 

бошад, ки ин гуна форумҳо ва суҳбатҳо худ як намуди суҳбати оммаро ба 

воситаи шабакаҳои интернетӣ нишон медиҳад. Яъне онҳо бевосита 

мехоҳанд, ки назарҳои хешро оид ба ин мавзуъ баён созанд, вале ҷиҳати 

забонии фикрҳои худро, ки ба талаботи имло мувофиқ нест, ба назар 

нагирифтаанд. Аз ин ҷост, ки ҳангоми навишти ибораву ҷумлаҳои худ 

дар матнҳо ба хатоҳои басо ҷиддӣ роҳ додаанд. Ин хатоҳоро мо дар он 

мебинем, ки мардуми мо дар муҳлати кӯтоҳ ба шабакаҳои иҷтимоӣ 
пайвастаанд ва ҳамзамон дар шабакаҳои иҷтимоии мо ягон хел назорат 

нест, ҳамагуна тарзи фикррониро дар шабакаҳо ҷой медиҳанд ва ба 

омма пешниҳод мекунанд. Сабаби дигари ба хато роҳ додани мардуми 

мо, албатта паст будани сатҳи донишу фикронии баъзе 

иштироккунандагон аст. Аксарияти мардуми мо забонро дар ҳамон 

доираи минтақа ва маҳалли зисти худ медонанд ва аз ин ҷост, ки бештар 

аз лаҳҷаи худ истифода мебаранд. Ба замми ин дар байни ҷавонони мо 

як одати нохуб аст, ки онҳо ҳангоми суханронии худ аз калимаҳои 
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бегона зиёд истифода мебаранд, бо ин роҳ мехоҳанд, ки як шахси гӯё 

замонавӣ будани худро нишон диҳанд ва ба ин ақида худро аз дигарон 

афзалтар нишон диҳанд, ки дар асл боло будан не, балки мувофиқ 
набудани тафаккури онҳо ва дур мондан аз забони адабии тоҷикиро 

нишон медиҳанд. Хушбахтона, ин ақида дар байни ҳамаи ҷавонони мо 

роиҷ нест. Ин ақида бештар дар байни як гурӯҳ ҷавонон мушоҳида 

мешавад. Ин раванд шаҳодат аз он медиҳад, ки агар пеши роҳи ин 

зуҳуроти номатлуб гирифта нашавад, дар оянда мумкин аст, ки забони 

тоҷикӣ ба мушкилиҳои зиёд рӯ ба рӯ шавад. Дар ибтидо моро зарур аст, 

ки сомонаҳои интернетиямонро аз ин гуна суханрониҳои пучу бемаънӣ 
тоза намоем ва бо ин иқдом садди роҳи омиёна шудани забони тоҷикӣ ҳам дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҳам дар дигар самтҳо бишавем. Ҳамчунин масъалаи мазкур дар пажуҳиш ва таҳқиқоти гуногуни соҳаи 

интернет ва шабакаҳои иттилоотӣ, дар масоили мансуб ба назарияи 

мухобирот ба таври муфассал баррасӣ шуда истодааст.

Аз таҳлили ин мавод чунин хулосабарорӣ кардан зарур аст, ки дар 

ин ҷо аз саҳифаи асосӣ сар карда то саҳифаи баҳсҳо хатоҳо басо зиёд ва 

гуногун буданд ва мо дар ин ҷо хатоҳои ҷиддии иштирокдоронро 

бештар дар самти истифодаи луғат баррасӣ намудем. Дар ин мақола аз 

саҳифаи асосӣ ва нуҳ нафар иштирокдорони баҳсҳо зиёда аз шаст 

калимаи иқтибосии арабӣ ва русӣ ва ҳамзамон зиёда аз сад калимаи 

гуфтугӯӣ ва шевагӣ муайян ва таҳлил карда шуд. Илова бар ин, дар 

бораи дигар ҷиҳатҳои забонии ин мубоҳисаҳои интернетӣ сухан кардан 

мумкин аст. Ба ин монанд мақолаҳои зиёдеро дар сомонаҳои иҷтимоӣ 
дидан мумкин аст, ки саросар пур аз хатоҳо ва норасоиҳои забонӣ буда, 

ба монанди мақолаи мазкур дар ҳамин шакл таҳия гардида, мавриди 

истифодаи омма қарор дода шудаанд. Аз ин гуна муомила бо забон 

чунин хулосабарорӣ намудан мумкин аст, ки забони тоҷикиро чи дар 
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сомонаҳои иҷтимоӣ ва чи дар истифодаи умум метавонад мушкилиҳои 

муайян ҳамроҳӣ намояд.

Бинобар ин, зарурати кору талош дар таҳриру ислоҳи забон 

тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ва умуман, тавассути технологияи 

иттилоотӣ ва васоити ахбори омма пеш омадааст ва ҳар чи зудтар дар 

пайи ҳалли ин муаммо бошем, ҳамон қадар барои беҳбуди забон 

муваффақ хоҳем шуд. Дар ин росто кори бештаре вобаста ба таҳриру 

тасҳеҳи матнҳои иттилоотӣ дар шабакаҳо, корҳои фаҳмондадиҳӣ 
тавассути ҳамин гуна шабакаҳои иҷтимоӣ ва форумҳо бояд роҳандозӣ 
шавад. Бо мақсади роҳ надодан ба истифодаи вожагони нодуруст ва 

номатлуб дар саҳифаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ ва форумҳо чораҳои 

таъхирнопазир бояд андешида шавад. Аз ҷумла, таҳияи барномаҳои 

махсуси электрониву компютерӣ аз қабили модераторҳои электронӣ бо 

мақсади поксозии матнҳо аз вожаҳои нодурусту дағал барои ҳифзи 

асолати забони тоҷикӣ амри зарурӣ ва ногузир аст. Барои ин 

мутахасисони моро мебояд, ки талошҳои пайвастаи худро баҳри ҳалли 

ин масъала равона намоянд, то ки ҳеҷ як калимаву ибораи бегона 

натавонад ба забони ширину фасеҳи мо ворид гардад ва мавқеи 

истифодаи забони тоҷикӣ ро чӣ дар гӯйиш ва чӣ дар истифодаи 

шабакавӣ танг намояд.

2.4. Таҳлили дискурсивӣ дар маводи интернет-ВАО

Дискурс дар забоншиносӣ, махсусан, дар забоншиносии муосир ҷойгоҳи хосса дорад. Дар бораи мақом ва мавқеи дискурс дар 

забоншиносӣ аз ҷониби олимони соҳаи забоншиносӣ бисёр корҳои илмӣ 
гузаронида шудааст. Вожаи дискурс дар забонҳои гуногуни дунё ба як 

маъно омадааст. Дар фаронсавӣ - Ш§соиг§, англисӣ - Шзсоигзе, лотинӣ - 

Шзсоигз ба маънои суҳбат, гуфтугӯ, муҳокима, мулоҳиза, андеша ва 

раванди фаъолияти забонӣ тавассути гуфтор мебошад. Ба ғайр аз ин, дар 

бисёре аз луғатҳо, энсиклопедияҳо ва фарҳангҳо вожаи “дискурс” ба 
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ҳамин маъноҳо омадааст. Вожаи “дискурс” истиллоҳи сермаъно буда, 

дар баробари як қатор илмҳои гуманитарӣ ва фанҳое, ки бавосита ё 

бевосита ба омӯзиш ва фаъолияти забонӣ машғул мебошанд, ба монанди 

забоншиносӣ, адабиётшиносӣ, семиотика, сотсиология, фалсафа, 

этнология, антропология фаҳмида мешаванд. Бори аввал истиллоҳи 

таҳлили дискурсиви («Шзсоигзе апа1у8^8»)-ро олими амрикой Зеллиг 

Харрис дар соли 1952 истифода бурдааст. Ин истиллоҳ марҳала ба 

марҳала рушд карда, то ба замони мо омада расидааст. Ҳазорсолаҳо 

муқаддам шакли хаттии забон ҳамчун воситаи мухобиротии фосилавӣ 
байни гӯянда ва шунаванда пайдо шудааст. Рушди минбаъдаи 

технологияҳои иттилоотӣ ба пайдоиши тарзҳои мураккаби таркиби 

забонҳо ва дискурс, аз қабили суҳбатҳои хаттӣ, гуфтугӯи телефонӣ, 

воситаҳои радиошунавоӣ, муошират бо истифода аз сомонаҳои 

иҷтимоӣ, почтаи электронӣ оварда расонд. Илова бар ду навъи гуногун 

ва фундаменталии дискурс - хаттӣ ва шифоҳӣ як навъи дигарро ҳам бояд 

илова кунем, ақлӣ ё ин ки зеҳнӣ. Таҳқиқи хусусиятҳои муоширати 

электронӣ яке аз самтҳои инкишофёфтаи таҳлили муназзами доираи 

дискурси муосир мебошад. Дар миёни таҳлилҳои дискурсивии гузашта ҳамчун самтҳои асосии илмӣ бештар аз ду навъи таҳқиқ метавон ёдовар 

шуд. Якум, ин навъи таҳқиқи этнолингвистикӣ мебошад, ки дар асоси 

навишт ва таҳлили матнҳои шифоҳии забонҳои гуногун нишон дода 

шудааст. Дар миёни намояндагони маъруфи ин самт бештар мактаби 

этнолингвистикии амрикоӣ дида мешавад, ки асосгузораш Франс Боас 

мебошад. Дуюм ин мактаби забоншиносии чех, ки асосгузораш Вилям 

Матезиус мебошад, диққати бештар ба ин мафҳум дода, назарияи 

мушаххаси ин самтро ба миён овардааст [ниг.:113].

Мафҳуми дискурс дар натиҷаи аз ҳудуди ҷумла берун шудани 

таҳқиқоти лингвистӣ ва оғоз ёфтани омӯзиши синтаксисии фароҷумла ва 

фаъолияти нутқ ба вуҷуд омадааст. Аз ин ҷиҳат, аз нигоҳи забоншиносӣ 
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дискурс ин, пеш аз ҳама, воҳиди маҷмӯие мебошад, ки аз ҷумлаҳои 

муттасили бо ҳам робитаи маъноӣ дошта таркиб ёфтааст. Ҳар як 

соҳибзабон аз принсипҳои калидии муайяне бархӯрдор аст, ки ин ба ӯ 

имкон медиҳанд, то вай ҳамкориҳои маъноии воҳидҳои забониро дар ҳамаи қабатҳои дискурс пайгирӣ намояд. Амали ин принсип тамоми қабатҳои забонро (аз ҷумлаи фонологӣ то қабати фароҷумла) фаро 

гирифтааст, ки дар навбати худ амалҳои зеринро таъмин менамояд: а) ба 

таври автоматӣ кушодани таркиби дискурс ба маънои анъанавӣ; б) 

назорати таркиби сохтор ҳангоми мавриди маъноҳои ғайрианъанавӣ. 

Азбаски тавлидкунандаи маъно восита ва вазифаҳои синтаксисии 

воҳидҳои забонӣ ба шумор меравад, он гоҳ зарур аст, ки синтагматикаи 

дискурсро дар ҳамаи қабатҳо таҳлил намуда, он принсипҳое муайян 

карда шаванд, ки сохтани сохтори дискурс ва вусъати маъноҳои онҳо аз 

принсипҳо вобаста аст. Таваҷҷуҳи махсус ба воҳидҳои забонии дорои 

маънои аслӣ ҳамчун оператори муҳим дар ташаккул додани дискурс 

зоҳир мегардад.

Масъалаи семантика (маъно) дар маркази таваҷҷуҳи забоншиносии 

муосир на аз он ҷиҳат қарор дорад, ки ба туфайли он моҳияти 

мухобиротии забон ошкор мегардад, балки барои он ки паҳлуи маъноии 

забон бевосита ба фаъолияти маърифатии инсон алоқаманд аст ва соҳаи 

омӯзиши бисёр фанҳои омехта - фалсафа, гносеология, адабиётшиносӣ, 

информатика ва дигар илмҳо ба шумор меравад, ки нақши маъноиро дар 

раванди ташаккулёбии донишҳо ва интиқоли онҳо таҳқиқ мекунад. Аз 

ҷиҳати маъно таҳқиқ кардани дискурс тасвири анъанавии дискурсро дар 

семантика ҳам тасвири холис амалгаро (прагматики)-ро таъмин 

менамояд, ки маънои суханро ба мавқеи корбурди он баробар мекунад 

ва ҳам холис маъное, ки дискурсро ҳамчун сохтори умумии маъноӣ 

баррасӣ менамояд ва имконияти омезиши онҳоро доранд, ҳамгиро 

сохтани тасвири дискурс дорои қобилияти тавлиди маъно мебошад.
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Ҳамзамон, чунин усули омӯзиши дискурс дугона аст, зеро он аз як тараф 

маҳсули фаъолияти мухобиротӣ мебошад, аз тарафи дигар дискурс ба 

амали мухобирот, ба фаъолияти нутқкунӣ нигаронида шудааст. 

Мафҳуми дискурс ба мафҳуми “нутқи ба таври хаттӣ мураттабшуда” 

наздикӣ дорад ва вазифаи он, пеш аз ҳама коммуникативӣ мебошад.

Дигар навъи паҳнгардидаи дискурс-дискурси компютерӣ мебошад. 

Мафҳуми дискурси компютериро бо ду тарз тасвир кардан мумкин аст: 

аз як тараф, ин ҳар гуна муошират дар шабакаҳои компютерӣ ва 

иҷтимоӣ, муошират бо истифодаи сигналҳои махсус, сигналҳои 

электронии мухобира мебошад; аз тарафи дигар, дискурси компютериро 

метавон, ҳамчун суҳбат аз рӯйи мавзуи алоқаманд бо компютерҳо 

маънидод кард. Барои мо ҳар ду таъйиноти дискурси компютерӣ муҳим 

мебошанд. Ҳар ду навъи дискурс айни ҳол ба таври васеъ дар истифодаи 

умум қарор доранд, чунки дар амали ҳаррӯза ва фаъолияти рӯзмарраи 

омма ин навъ муколамаҳо зиёд гардидаанд [ниг.:112].

Ин самтро, ки баъзан таҳлили гуфтугӯӣ ҳам ном мебаранд, дар 

солҳои 1970-ум гурӯҳи сотсиологҳои амрикоӣ дар базаи бо номи 

“этнометодология” асос гузошта буданд. Таҳлили нутқи шифоҳӣ-ин 

пешниҳоди ҳамаи қонунҳои этнометодологӣ бо таъсиррасонии 

мутақобилаи забонӣ мебошад. Усулҳои таҳлили дискурсивӣ дар 

забоншиносӣ ба аввали соли 1970-ум рост меояд, ва баъдан дар солҳои 

80-90-уми асри гузашта таҳқиқи дискурсивӣ ҳамчун яке аз қисматҳои 

муҳимми забоншиносии компютерӣ ба миён омад.

Дар даврони муосир нишастҳои илмие дида намешавад оид ба 

забоншиносии компютерӣ, ки дар худ масъалаи таҳлили дискурсивиро 

дар бар нагирад. Шумораи мутахасисони шинохтаро дар ин самт Б. 

Грос, К. Сайднер, Дҷ. Хиршберг, Дҷ. Хоббс, Э.Хови, Д. Румелхарт, К. 

Маккюин ва дигарон ташкил медиҳанд [ниг.:125]. Дар охири солҳои 

1970-ум омӯзиши равандҳои дискурсивӣ як қатор марказҳои илмӣ 
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таҳқиқиеро, ки ба таҳқиқи масъалаҳои зеҳни сунъӣ ва коркарди 

автоматии забонро дар бар мегиранд, ба миён овард.

Таҳлили дискурсивӣ ҳамчун самти нави таҳқиқ дар забоншиносии 

муосир давра ба давра рушд намуда, масъалаҳои муҳимми ҷамъиятиро 

дар худ гирифтааст. Чӣ хеле ки қайд карда шуд, дар даврони муосир бо 

истифода аз усулҳои технологияҳои иттилоотӣ, шабакаҳои компютерӣ 
ва телекоммуникатсия муошират ва муколама байни ҷомеа боз ҳам 

осонтар ва беҳтар гардидааст. Имрӯз барои рӯзноманигорон ҷиҳати 

расонидани иттилоот ба мардум ҳамагуна имконот муҳайё гардидааст. 

Онҳо метавонанд ҳар лаҳза бе мушкилӣ бо истифода аз шабакаи ҷаҳонии 

интернет иттилооти заруриро ба омма расонанд ва баръакс ҳар як шахс 

метавонад роҷеъ ба масъалаҳои ҷорӣ андешаи худро иброз намояд. 

Акнун истифодаи дискурсро дар маводи интернет-ВАО дида мебароем, 

ки мардум ҳангоми мубоҳисаҳову муоширатҳояшон дар сомонаҳои 

иҷтимоӣ то кадом андоза масъаларо дарк мекунанд.

Мақолае, ки дар таърихи 07.02.2019 аз ҷониби Мирзонабии 

Холиқзод дар сомонаи “и'и'и'.о/ос11.огд” роҷеъ ба масъалаи муҳоҷирони 

меҳнатӣ нашр шудааст, инчунин мавриди баҳсу талош ва ибрози назари 

хонандагони гуногун қарор гирифтааст, ҳамакнун ақида ва андешаи 

чанде аз иштирокчиёни сафҳаи баҳсҳои ин мақоларо дида мебароем. Дар 

мақола асосан сухан дар бораи масъалаи ҳалли мушкилоти муҳоҷирони 

меҳнатӣ ва роҳ кушодани онҳо ба давлати Қатар меравад. Мавзуъ зери 

баҳсҳои гуногуни мубоҳисони ин саҳифа қарор гирифта, дар ин самт 

андешаҳо ва фикрҳо гуногунанд. Гуфтан мумкин аст, ки солҳои охир 

мафҳуми муҳоҷират бевосита ба як масъалаи мубрами дискурсивӣ дар ҷомеаи мо гардидааст ва ҳатто метавон дар ин ришта таҳқиқи ҷудогона 

вобаста ба таҳлили дискурсивӣ гузаронид. Доираи таҳлили дискурси 

«муҳоҷират» ҳамакнун на танҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва ё матнҳои 

интернет-ВАО, балки дар гуфтори рӯзмарраи мардум, дар муоширати 
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хонаводагӣ ва ҳатто дар мухобироту суҳбат ва дар табодули иттилооти 

расмии сатҳҳои маъмурӣ низ дискурси махсус ва нисбатан густурда 

муаррифӣ мешавад. Дар ин ҷо мо дискурси муҳоҷиратро дар 

доираи маводҳое, ки дар сафҳаи интернет-ВАО ба нашр расидааст ва 

вобаста ба он дар сафҳаи форуми он низ фикру андешаи мардум ҳамчун ҷузъҳои татбиқии дискурси муҳоҷират мунташир шудааст, таҳлил кунем.

Нафаре, ки худро “Б1уа1у1” муарифӣ кардааст дар таърихи 07.02.2019 

22:44 чунин менигорад:

1. Хапопи дих^агоп Ъа^аз^ Ка1аг ра^ага пакипед к р^^Ьетоп те^Ьа^ед. Рк 
дий,хий.
2. ХаЬот агаЫго падопед адаг акуо1а1оп Ьад тезЬа^ад ищо. Катки агаЫ 
допед коп ЬеЫаг уойап пахагЬаКо88^уао8оЫага8Ь
3. Мап ттаНпоп дийа тзЬа! Ьа дЬайити8а1топ ЬагЫп дозЫато итед 

пакипед.

Чӣ тавре ки ба мо маълум гардид, ин нафар ҳангоми ибрози андеша 

дар матн аз ҳуруфи лотинӣ истифода намудааст ва ҳамзамон матни 

баёнаш ба меъёрҳои адабии гуфтор мувофиқ набуда, хоси услуби 

гуфтугӯӣ мебошад. Дар матн вожаҳои хоси соҳаи алоҳида дида 

намешаванд. Инчунин, дар матн вожаҳои маҷозӣ ё ин ки жаргон дида 

намешавад. Дар баробари ин матн ба қоидаҳои грамматикии забон ва 

меъёрҳои имло мувофиқ набуда, сирф лаҳҷа мебошад. Ҳадафи 

суханрониаш ҳушдори муҳоҷирон аз вазъи талаботи муҳоҷират ба ин 

кишвар ва талаботи муҳоҷират дар ин мамлакат мебошад.

Дар доираи ҳамин мавзуъ ва шарҳи вожаи “муҳоҷир”, ки аз ҷониби 

Саъди Маҳди санаи 3-юми феврали соли 2022 дар сомонаи иҷтимоии 

“ҒасеЬоок” мақолаи дигар бо номи “Муҳоҷир аз мардикор фарқ 
дорад!”нашр гардидааст баҳсҳо хело зиёдан ва мо чанде аз матнҳои 

баёни андешаҳои иштирокдоронро дида мебароем.

Худи муаллиф вожаи “муҳоҷир”-ро ба таври зайл шарҳу тавзеҳ 
намудааст:
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“Муҳоҷирро аз мардикор (муздур) фарқ кунед. Мардуми мо ин 2-ро ҳамеша дуруст истифода мекард. Дар деҳаи мо оилае, ки нав кӯчида 

омада буд, м(уҳ)оҷирако мегуфтем. Муҳоҷир аз як ҷо ба ҷои дигар барои 

иқомат кӯчида меравад. Решаи он ҳиҷрат аст. Онҳое, ки ба Русия ба 

муддати 6 моҳ ё зиёдтар ба кор мераванду баъд баргашта меоянд, 

муҳоҷир нестанд. Онҳо мардикор ё муздуранд!”

Муаллиф ҳангоми баёни андешааш асосан вожаи “муҳоҷир”-ро бо 

овардани мисолҳо шарҳу тавзеҳ намудааст, ки ин таваҷҷуҳи зиёди 

иштирокдоронро ба таҳлилу баррасии вожаи мазкур ҷалб намудааст.

Шахси дигар бо номи Баҳром Джумаев муаррифӣ намудааст вожаи 
“муҳоҷир”-ро ба таври зайл шарҳ додааст:

“Мусофир - оне ки берун аз ватан муваққатӣ ба кор меравад.

Муҳоҷир - оне ки берун аз ватан рафта доимӣ зиндагонӣ мекунад”.

Нафари дигар, ки худро Хомид Хостихудоев ном бурдааст фикрашро 
ба таври зайл баён намудааст:

“Мардикорхо дар назди бозори "Султони Кабир". Мухочирон дар 
Москва. Фахмиши Ман хамин, бе занаучивать”.

Мубоҳиси дигар бо номи Азим Байзоев фикрашро ба таври зайл 
баён намудааст:

“Илтимос, аз пашша фил сохта машғули баҳси беҳуда нашавед. Он чӣ 
шумо дар назар доред, муҳоҷири корӣ асту бас, хоҳ мавсимӣ бошад, хоҳ 
доимӣ”.

Дар ҷавоб ба фикри мубоҳиси болозикр муаллиф Саъдии Маҳди 
чунин ҷавоб гардондааст:

“Азим Байзоев Пашаро шумо сохтед ку. Муҳоҷири корӣ як гапи сохта 

аст. Дар ин ибора ду маъно аст, касе, ки ҳиҷрат кардааст, яъне 

муҳоҷир, дуюм касе, ки барои кор рафтааст, яъне муздур ё мардикор. 

Ду чизро як ибораи бемаънӣ кардаанд. Ин аст баҳси беҳуда!”

Шахси дигар бо номи Неъматулло Каримов чунин баёни андеша 
намудааст:
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“Устод оё баъзе занҳое ки меоянд ба руссия онҳоро ҳам МАРДИКОР 

гуем????? МАРД ВА КОР. ҲАМИНХЕЛ???”

Дар ин ҷо бозҳам баҳс миёни муаллиф Саъдии Маҳди ва мубоҳис 
Умед Ҷайҳонӣ атрофи вожаи “мардикор” меравад, ки шарҳи он чунин 
аст:

“Умед Ҷайҳонӣ муҳоҷирати корӣ ғалат аст. Як нафар ё муҳоҷират 

меравад, яъне бо кӯчу бандаш, оилавӣ. Ё ки коркунӣ ё чуноне ки шумо 

гуфтед, корҷӯӣ меравад. Агар муқимӣ шавад,баъд муҳоҷир мешавад. 

Агар гашта биёяд, мардикор ё корҷӯ”.

Нафари дигар бо номи Исҳаки Нурмаҳмад чунин баёни андеша 
намудааст:

“Эшон ҳама марди коранд..Дар Панҷекат ин маънии ғуломшавиро 

дорад”.
Боз ҳам муаллиф Саъдии Маҳди дар ҷавоб ба шарҳи мубоҳиси дигар 

Исхаки Нурмахмад чунин ҷавоб гардондаанд:

“Мебахшед, ғулом тамоман иртиботе ба мардикор надорад.

Мардикор бо қувваи худ нон мехӯрад ва муҳтоҷи касе нест”

Дискурси муҳоҷират яке аз дискурсҳои густурда миёни омма ба 

шумор рафта, ҳамагон атрофи ин масъала доимо суҳбат мекунанд. Аз 

матни паёмҳои овардашуда вобаста ба дискурси “муҳоҷират” низ 

мушоҳида мегардад, ки азбаски бошандагони Ҷумҳурии Тоҷикистон хело зиёд ба муҳоҷират ва ё мардикорӣ мераванд аз ин лиҳоз ин навъи дискур миёни омма зиёд ба кор бурда мешавад. Чӣ тавре, ки аз матни паёми мубоҳисон ба мо маълум гардид, нисбат ба ин вожа таъбирҳои гуногун миёни ҷомеи мо мавҷуд аст.
Дар таърихи 12.01.2019 аз ҷониби хабарнигори радиои “Озодӣ” 

Афсона Акобиршоева мақолаи дигаре роҷеъ ба “миллионер”-ҳои тоҷик 

нашр гардидааст, ки чанде аз назарҳои мардумро оид ба ин мавзуъ дида 

мебароем. Ҳадаф аз пайгирии ин мавзуъ ва суҳбат бо шаҳрвандон ин 

муайян кардани сатҳи тафаккури омма нисбати “миллионер”-ҳои тоҷик 
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ва мавҷудияти онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки матни 

суҳбатҳои чанде аз иштирокчиёни ин саҳифаро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор медиҳем.

Масалан, дар таърихи 15.01.2019 20:04 дақиқа нафаре бо ном

“Ҳисорӣ” оид ба масъалаи ҷойдошта фикрашро ба таври зайл иброз 

намудааст:

“Моихои бузургу калон моҳиҳои хурдро мехурад боз аз мохиои 

калонаракш моҳиои хурдтарака мехурад. Дар точикисото млионерхои 

мо каманд бисера карздоранд”.

Матни баёни ақидаи ин мубоҳис ду ҷумла ва як сархатро ташкил 

медиҳад. Аз ҷиҳати баёни фикр матн хоси услуби гуфтугӯӣ ва қисман 

бадеӣ буда, ҳамзамон муаллифи матн фикрашро ба таври маҷоз ва 

ташбеҳ бо як муғлақии махсус баён намудааст, ки асли мақсади ӯро 

дарёфтан ва фаҳмидан душвор аст. Дар самти истифодаи калимаву 

ибораҳои соҳавӣ ба ҷуз вожаи моҳӣ вожаҳои хоси ягон соҳаи дигар дида 

намешавад. Дар маҷмуъ матн фарогири мавзуи мазкур буда, характери 

сиёсӣ ва оммавӣ дорад.

Ном Холов дар таърихи 14.01.2019, 01:54 дақиқа масъаларо чунин 

шарҳ медиҳад:

“Кисаи кас надид пури, То накард ихтиёри кисабури!!! !!!!! Халк хуб 
медонад кушкхову мошинхои бодабдаба аз кадом хисоб аст”.

Баёни андешаи ин иштирокчии саҳифаи баҳсҳо аз ду ҷумла иборат 

мебошад. Аз ҷиҳати сабки баён матн хоси услуби гуфтугуӣ буда, 

фарогири масъалаи мазкур мебошад. Дар матн вожаҳои соҳаҳои алоҳида 

дида намешавад. Инчунин дар матн хатоҳои имлоӣ зиёд ба назар 

намерасанд. Асоси баёни андешаро дар матн баёни масъалаи ҷойдошта 

дар шакли мақол ё сухани мардумӣ ташкил намуда, дорои характери 

оммавӣ мебошад.
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Нафари дигаре, ки худро Беном муаррифи кардааст санаи 12.01.2019 

22:46 чунин менигорад:

“Ман худам милонерам худоро шукр се то фарзанди солим дорам”.

Матн аз як ҷумла иборат буда, хоси услуби гуфтугӯӣ мебошад. 

Инчунин матн характери оммавӣ дошта, муаллифи матн фикрашро дар 

шакли ташбеҳ баён намудааст. Яъне кӯдаконашро ба молу сарват 

ташбеҳ додааст ва доштани фарзандон барои ӯ худ як сарвату давлат аст. 

Дар матн вожаҳои марбут ба ягон соҳаи алоҳида дида намешавад, ҳамзамон оммафаҳм мебошанд. Нигорандаи ин матн муҳиммияти 

масъаларо дарк намуда, фикрашро баён намудааст ва гуфтан мумкин 

аст, ки ин ҷумла хусусияти пандуахлоқӣ ҳам дорад ва баҳси 

ширкаткунандагонро ба тарафи масъалаи дигар, аз қабили хонавода, 

тарбияи фарзанд мебарад ва ба баҳси ширкаткунандагон як обуранги 

хубу танзимкунанда медиҳад.

Мақолаи дигаре, ки дар таърихи дуюми июли соли 2010 аз ҷониби 

Муъмин Аҳмадӣ дар сомонаи “и'и'и'.о/осП.огд” доир ба ифшои як ҳодисаи қочоқи духтарони тоҷик ба шаҳри Дубай нашр гардидааст, 

назарҳо ва ақидаҳои мардум гуногунанд. Мақола асосан фарогири 

масъалаи муҳоҷирати занон ва бонувони тоҷик ба хориҷи кишвар ва 

интиқоли онҳо ба шаҳру давлатҳои гуногун ва махсусан шаҳри Дубай ва ҳамчун қочоқ харидуфурӯши онҳо меравад, ки чанде аз назарҳои 

саҳифаи баҳсҳои ин мақоларо низ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор хоҳем 

дод.

Масалан, барои шарҳи гуфтаҳои хеш ин ҷо мо матни паёми як тан аз 

иштирокдори ин мавзуъро меорем, ки худро “Беном” муаррифӣ 
намудааст, дар санаи 02.07.2010, 18:51 чунин ибрози андеша намудааст:

«Боз ин ҷо диндорони мо онҳоро намунаи ибрат оварда аз 

таърифашон як чизе мешаванд. Дидед бародарон шайхҳои дар зери 

саллаву риш чи корҳое намекунанд. Дилам аз ҳамон давлати 
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исломиашон ҳам монд. Аз ҳамин мусулмонии худамон намонем».

Ин нафар тавонистааст, ки фикрашро дар чор ҷумла иброз намояд. 

Аз ҷиҳати услуби баён матни паёми ин мубоҳис мутааллиқ ба гуфтугӯӣ 

буда, муаллиф фикрашро дар шакли танбеҳ баён намудааст. Дар матн 

вожаҳои марбут ба дин, ба монанди риш, сала, шайх оварда шудааст. 

Инчунин, муаллифи ин матн масъаларо ба дигар тараф ҳам бурдааст, ки 

ин боиси баҳси мубоҳисон дар дигар масъала, ба монанди дин гардида, 

инчунин доираи ин баҳсро боз ҳам васеътар намудааст. Дар маҷмуъ, 

матн характери оммавӣ дошта, фарогири масъалаи мазкур мебошад. 

Нигорандаи дигар, ки дар санаи 02.07.2010, 21:12 дақиқа бо номи 8ЬагоГ 

худро муаррифӣ намудааст, фикрашро чунин баён намудааст:

«Касоне, ки гӯянд эй Кибирё, ки моем муъмин ба ту эй Худо. 

Бибахшо гуноҳони мо эй ғафур, Зи сӯзанда оташ нигаҳ дор дур».

Чӣ тавре ки мебинем, муаллифи ин матн фикрашро дар шакли 

мисраъҳои шеърӣ баён намудааст ва матн аз ду ҷумла ва як сархат 

иборат мебошад. Матни мазкур хусусияти тарбиявӣ ва пандуахлоқӣ 

дошта, дар ҷавоб ба ақидаҳои мубоҳисони ин саҳифа гуфта шудааст. Дар 

матн вожаҳои марбут ба ин мавзуъ оварда шудааст. Матн дар услуби 

бадеӣ инъикос гардида, оммафаҳм мебошад.

Нафари баъдӣ, ки худро бо номи почг (атпко) дар ин саҳифа 

муаррифӣ намудааст, дар санаи 02.07.2010 22:28 роҷеъ ба мавзуъ чунин 
баёни андеша намудааст:

Апоштка пазЪгкитго Ьа йкп тап Ьа§ кагдап дагког Ь^епот 8ихапЬо^ 
та^ико па^^818аа§1 а/ сЫ теЫгзад к1 потазЫо патепа^^8ад тапа 
КаЬтаШПо а/ та^КЬо^ тагд Ьагт тепа^^8аб иго Ье] ка8 иц1Ь 
пакада81-ки ЬагоПагоп уа хоЬагоп пакпЫПа потЬо^ хидго уа такот 

хидго па^^8ед адаг папа^^8ед т одоЫ ЬаЬ8го ^аЬоп кагбад^ те^Ьа^а уа 
гадю^ охоШ т идгЬЬого паЬо^ад сЬор кипад.....................даг Ьога^

идгта аууа! па^^^идгт Паг Ьога^ Ко88^а:Напдоте к Ьа а8р па1 
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техапапд ти§Ъ Ъат ро теЬагдогадИ 1ац^а хапед1п гайоп Ко88^а 
Ьатт та^о1го Ьардат оуагс!»

Чӣ тавре ки дида мешавад, матни нигорандаи мазкур бо ҳарфҳои 

лотинӣ навишта шуда, аз як ҷумла ва як мақоли халқӣ таркиб ёфтааст, 

ки ба рафти мубоҳисаҳо рангу тобиши дигар медиҳад ва ҳамзамон фикри 

мубоҳисонро ба дигар тарафи масъала низ мебарад. Матн дар услуби 

гуфтугӯӣ ва лаҳҷа навишта шуда, оммафаҳм мебошад. Инчунин дар матн 

норасоиҳо ва хатоҳои зиёди имлоӣ ба назар мерасад. Дар матн вожаҳои 

соҳаи алоҳида дида намешавад. Муаллифи ин матн аз иштирокдорон ва 

мубоҳисони сафҳаи баҳсҳои ин мақола даъват ба амал овардааст, ки ҳангоми баёни фикр аз навиштани номҳои махфӣ худдорӣ намуда, 

номҳои аслии хешро нависанд. Ин нафар моҳияти мавзуъро дарк намуда, 

дар чаҳорчӯбаи қонун будани баёни андешаҳои мубоҳисонро таъкид 

месозад. Матн дар алоқамандӣ ба мавзуъ навишта шуда, характери 

оммавӣ дорад.
Масалан, шахси дигар, ки бо номи АЬи (Атога!) дар 

таърихи 02.07.2010 21:17 дар ин саҳифа худро муаррифӣ намудааст, 

фикрашро ба ин маънӣ баён намудааст:

«$а1от Ьа Ыппа! хопапдадоп. МуЫагат Ьепот: 1)иЬа1 уаке а/ атогай 
тиИаЫШ агаЬ теЬо8Ьад,^а т с1аук.П ^81от^ пезЫаг Ьапи агаЬЬо 

8Ьах8опе Ьа^Ыпд к1 Ытотап Ыдаг дтго терага^Ыпд.ах дагдоЫ 
РагуагШдог дуо текупет к1 т дупа а8Ьхо8го Ыдоуа! купад^а а/ 

Ьукута! 1а1аЬ текупет к Ьаго^ т дупа духЫгоп сЬогаЬо^ ]’ЫШ 
Ьтапд,сЬупЫ даг оуапда того с!ау1аи Ьота@п£а1 8Ыпо8апд па т к1 

(ТоЫ^Ьа). а1ЬаИа 8Ьагой даг |'ут11упуатоп паопкадаг хуЬ а81,уа1е т 
гоЫдугу^! пе81 Ьаго^ ре^Ь ЬугдаЫ хтдадьдаг сЬапде ]утЬуп то 
аЬагкудга! паЬо^Ьад Ьат уа1е Ы]’ка8 ах дугу^пад^ патугдаа^Цп 1оПа 
одатоп хоЫ^Ы хтдадц 8Ыгт духагопдап техоЬапд Ьа гоЫ О8оп,а?8у8 

оЫЬаЬ т 080Ы ту^ЪкЫЬое догад к1 даг йкгу хаЬоп пахШк патеоуад».
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Матни мубоҳиси мазкур дар пайравӣ ба матнҳои дигар 

иштирокдорон гуфта шуда, бо ҳарфҳои лотинӣ навишта шудааст. Матн 

аз шаш ҷумла ва як сархат таркиб ёфта, фарогири мавзуи мазкур 

мебошад. Инчунин, матн ба талаботи қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ 

ҷавобгӯ набуда, хатоҳои зиёд дорад. Баёни фирки ин нигоранда ба 

услуби гуфтугӯӣ тааллуқ дошта, оммафаҳм мебошад. Дар матн вожаҳои 

хоси дин ва сиёсат оварда шудааст. Нигорандаи ин матн моҳияти 

мавзӯро дарк намуда, фикрашро баён намудааст ва дар бораи ин қазия 

маълумоти мухтасарро пешниҳод намудааст, ки метавонад ақида ва 

андешаҳои мубоҳисонро нисбат ба муҳоҷирон ба ин кишвар дигар 

намояд. Матн характери оммавӣ дошта, нигоранда масъаларо мавриди 

назар қарор дода, маълумоти заруриро мувофиқ ба ин мавзуъ дар баёни 

андешааш пешниҳод намудааст.

Масалан, ном Баходур (Кулоб) дар санаи 02.07.2010 20:19 фикрашро 
бо чунин тарз баён намудааст:

«Дуруду салом ба хаммаи хамватанони азизу мехрубон!! Бародар бе- 

ном ба фикрам аз тарих бехабар асти? Зеро ки ислом дини арабхо нест 
(,) балки дини тамоми мардум аст аз замони пайгамбар то рузи киё- 

мат. Илова бар ин ман инро гуфтани астам км аввалин инсононе ки 
садди рохи даъвати пайгамбар дар он замон шуданд онхо араб буданд 

ва аввалин инсонхое ки пайгамбарро озор доданд низ араб буданд 
монанди абу чахл абу лахаб умая ва дигар душманони ашаддии ислом 
ки дар ибтидои ислом ба пайгамбар душмани карданд ва дар ин кир- 
дори бад ноком гаштанд (,) араб буданд, парвардигор дар куръон 

мегуяд ки (((мо шуморо миллатхо ва кабилахои гуногун гардонидем 
(,)то ки дар байни шумо унс ва шиносои пайдо гардад, ва азизтарин ва 
махбубтарин ва бехтарини ин мардуми гуногун такводортарини онхо 
аст))). Парвардигор нагуфта аст ки бехтарини шумо арабхо астанд. 
арабхо низ монанди дигарон инсон астанд ва ягон имтиёзе нисбат ба 
дигар миллатхо надоранд. Ва ногуфта намонад ки бисёри бузургони 
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ислом форси забон буданд, махсусан муаллифи китоби сахех бухори 
ки дар ислом баъд аз куръон аввалин китоб аст муаллифи у Мухаммад 
ибни Исмоили бухорогй буд яъне форси забон буд. Худо нигахбони 
шумо».

Матни баёни андешаи нигорандаи мазкур аз панҷ ҷумла ва як 

сархат иборат буда, хусусияти пандуахлоқӣ низ дорад. Матн дар услуби 

гуфтугӯӣ бо ҳуруфи сириллик навишта шуда, оммафаҳм мебошад. 

Муаллифи ин паём ишора ба гуфтаҳои мубоҳисони дигар ба ин масъала 

равшанӣ андохта, суханҳои воқеӣ роҷеъ ба динро далел овардааст, ки 

фарогири мавзуи мазкур мебошанд. Дар матн вожаҳои марбут ба дин 

зиёд истифода шудааст. Хатоҳои зиёде дар матн дида мешаванд, ки ин аз 

нигоҳи қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ қобили қабул нест. Инчунин, 

муаллифи матн ҳангоми навишт аз аломатҳои китобат ва смайликҳо 

истифода бурдааст. Дар маҷмуъ, нигорандаи ин матн моҳияти мавзуъро 

дарк намуда, фикрашро баён намудааст.

Бояд тазаккур дод, ки дар айни ҳол дар миёни ҷомеаи Тоҷикистон 

дискурсҳои сайёҳӣ ва муҳоҷират бештар мавриди истифодаи омма қарор 

гирифтаанд, ки ин аз рушди соҳаи сайёҳи дар кишвар ва мушкилҳои 

муҳоҷирати меҳнатӣ ба кишварҳои хориҷа, ки солҳои охир муҳоҷирони 

тоҷик мувоҷеҳ бар он гардидаанд, шаҳодат медиҳад.

Дар воқеъ, дискурсҳои муҳоҷират ва сайёҳӣ дар давоми солҳои охир 

хеле зиёд гардида, мавриди истифодаи омма қарор доранд. Таваҷҷуҳ ва 

назари хоси мардум нисбат ба ин самтҳои муҳимми рушди иқтисоди 

кишвар хеле зиёд ва гуногун буда, дар доираи ин самт ҳамарӯза 

дискурсҳои нав пайдо гардида истодаанд, ки метавонанд баҳри ҷалби 

бештари ҷомеа ба ин самтҳо ва тарзи андешаи мардум таъсири ҷиддӣ 
гузоранд.

Дар хотимаи ин зерфасл зарур аст, то доир ба табиат ва хусусияти 

дискурс изҳори назар кард. Ба ин маънӣ, мувофиқ ба гуфтаҳои Э. 

Бенвенист солҳои охир дар таҳқиқи забон ва ё забонҳо тағйироти ҷиддие 
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ба амал омад, ки боз ҳам васеътар намудани доираи омӯзиши илми 

забоншиносиро, ки бе назардошти ин ҳам худ хеле васеъ аст, талаб 

менамояд. Моҳияти ин тағйиротро дар назари аввал дарк кардан хеле 

душвор ва номумкин аст. Ақидаҳои як зумра олимон ба хусус ақидае, ки 

Э. Бенвинист дар солҳои 70-уми асри гузашта пешниҳод намудааст, 

имрӯз муҳим ба назар мерасад. Дар ин ҷо асосан мо ба таҳлили 

хусусиятҳои дискурсивии матни паёмҳои форумҳои шабакаҳои иҷтимоӣ 

ва дискурси онҳо таваҷҷуҳ зоҳир намудем, ки мақсад аз таҳқиқи ин 

зерфасл низ фарогири ҳамин масъала буд. Ҳамин тавр, дискурс ин соҳаи 

мавҷудияти забон буда, ҳамчун муттасилии маъноии алоқамандии 

ҷумлаҳо, гуфтор (репликаҳо), як навъи матни мураккаби шифоҳӣ ва ё 

хаттии муколамавӣ-монологӣ, ки бо нутқ алоқаманд буда, ба 

шунаванда, хонанда, нигаронида шудааст, зоҳир мегардад.

Дар маҷмуъ, дискурс ин тарзи гӯйише, ки ҳам дар шакли хаттӣ ва ҳам дар шакли шифоҳӣ ва табодули афкор дар миёни аъзои ҷомеа 

корбурд мегардад, фаҳмида мешавад.
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БОБИ III. ТАҲЛИЛИ ОМОРИИ МАВОДИ ДИСКУРСИВИИ 
ИНТЕРНЕТ-ВАО

3.1. Мавқеи манбаъҳои интернет-ВАО: самтҳо, рӯзномаҳо, ҳафтаномаҳо, 
агентиҳо ва гуногунрасонаӣ дар фазои иттилоотии Тоҷикистон

Интернет ин воситаи нави мубодилаи иттилоот дар ҷомеаи муосир 

буда, бо саҳми он мо метавонем новобаста аз макони сукунат маълумоти 

заруриро ба даст орем, дар мубоҳисаҳои интернетӣ ширкат варзем, 

молҳои ниёзи худро интихоб ва харидорӣ намоем, бо иттилоотҳои навин 

шинос шавем, ба омӯзиш машғул шавем ва ба ин монанд амалҳоро 

метавон тавассути интернет анҷом дод, ки фосилаи вақт ва масофаро 

кутоҳ намуда, сифати кор ва фаъолияти омаро меафзояд. Метавон гуфт, 

ки интернет дар шакли муосираш ин иборат аз теъдоди бузурги маводҳо 

ва маълумотҳое мебошад, ки бо ҳамдигар дар шаклҳои гуногун, ба 

монанди матнӣ, савту садоӣ, видеоӣ бо мавзуъҳои хусусиятҳои 

гуногундошта, калидвожаҳо ва дигар навъҳои манбаъҳои иттилоотӣ, ки 

маводи асосии интернетиро ташкил медиҳанд, таркиб ёфтааст. Ҳамагуна 

сарчашмаҳои интернетӣ дар худ хусусиятҳои истифодабарӣ ва қобилияти таъсиррасонӣ ба истифодабарандагонро доранд. Барои мисол 

ин ҷо асосҳои забони интернет-ВАО-ро мебинем. Дар ҷаҳони пуртазод 

интернет-ВАО ба яке аз воситаҳои пуриқтидори таблиғу ташвиқ ва 

мубодилаи иттилоотӣ табдил ёфтааст. интернет-ВАО дар шароити 

имрӯза дар пешрафти ҷомеаи муосир нақши калидиро гузошта 

истодааст. Васоити ахбори омма дар шакли электронӣ ба навъҳои 

гуногун ҷудо мешавад. Бархе аз онҳоро нусхаҳои аслии шакли чопии 

коғазии нашрияҳо ташкил медиҳанд. Як қисми дигарашон бо истифода 

аз имкониятҳои технологияҳои нави иттилоотӣ дар шабака муаррифӣ ва 

пешниҳод карда мешаванд. Масалан, шакли электронии маводи ВАО ва 

рӯзномаҳо дар интернет самтҳои алоҳидаро, ба монанди дарки ақидаҳои ҷамъиятӣ, мубоҳисаҳо дар форумҳо, саҳифаҳои алоҳидаи муаллифони 

рӯзномаҳо ва ба ин монанд баҳри муколамаи васеъ бо хонандагонро дар 
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шабака дар бар мегирад. Маҳз дар доираи чунин маводи афзун 

дискурсҳои гуногун ташаккул меёбанд. Масалан, афкори мардум, ки дар 

пайи мақолаҳои муаллифони гуногуни интернет-ВАО дар бораи нархи 

молу коло ва нархи ғизо дар мағозаву бозорҳо ба миён меояд, метавонад 

як дискурси ҷудогонаро мутаносибан ба нарху наво ба миён орад.

Тафовути бештари васоити ахбори оммаи электронӣ ва хусусиятҳои 

асосии он дар муқоиса бо нашрияҳои чопӣ дар истифодаи фаъоли он 

зоҳир мегардад. Дар фаъолияти шабакавӣ самтҳои зерин дида мешаванд: 

имкониятҳои васеи пешниҳоди маводи электронӣ барои

истифодабарандагон, батанзимдарорӣ ва иҷро кардани дархостҳои 

хонандагон ба маълумот, ташкилкунии имкониятҳои муошират баҳри 

хонандагон бо ёрии шахсони алоҳида дар форумҳо. Дар замони муосир 

ВАО дар шакли электронӣ имкониятҳои васеи муоширати дуҷониба ва 

бисёрҷонибаро баҳри ҷалби хонандагон дар мубоҳисаҳо дар ин ё он 

масъала дар шабака фароҳам овардааст. Ин ҷо сухан дар бораи 

батанзимдарории муколамаҳои муосир баҳри муоширати дуҷониба ва 

хусусӣ дар шабака меравад, ки ҷиҳати комёбшавӣ ва амалисозии 

нақшаҳои шабакавӣ кӯмак мекунад. Нашрияҳо ва сарчашмаҳои 

электронӣ ба иттилоотӣ, омӯзишӣ ва хусусияти маърифатидошта тақсим 

мешаванд. Сарчашмаҳои иттилоотӣ раванди омӯзишро бо маълумоти 

пурраи иттилоотӣ таъмин мекунанд. Нашриёти электронии омӯзишӣ 
раванди таълимро таъмин ва дар худ маводи ба низом даровардаро дар 

доираи мавзуъҳои таълимӣ қабул мекунанд. Нашриётҳо ва сарчашмаҳои 

хусусияти маърифатидошта барои танзим ва васеъкунии доираҳои 

фарҳангӣ аз ҷумла, саёҳат, сайругашт дар шаҳрҳо ва мавзеъҳои сайёҳӣ 
кӯмак мекунанд. Бо дарназардошти мушкилиҳои ҷойдошта дар ин самт 

таркиби забони интернет-ВАО аз маводи тарҷумашуда ва калкаҳо орӣ 
нест. Як қатор рӯзномаҳои давлатӣ ва ғайридавлатие, ки дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон расман ба қайд гирифта шудаанд ва фаъолият доранд, 
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сарчашмаҳои асосии худ рӯзномаҳо ва агентиҳои иттилоотии хориҷиро қарор додаанд, ки ин асоси пайдоиши маводи тарҷумавӣ ва калкаҳо дар 

рӯзномаҳои тоҷикӣ ба шумор мераванд. Табиист, ки ҳар як ҳодисаву 

воқеоти наве, ки дар тамоми дунё ба амал меоянд, аввалин гирандаи он ҳамон нашрия, агентӣ ва ё шабакаҳои фаъоле мегарданд, ки ҳамкориҳои 

худро дар кишварҳои мухталифи дунё доранд. Баъдан дигар расонаҳои 

хориҷӣ ва махсусан расонаҳои хабарии фаъолияткунанда дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон низ истифодабарандаи маълумоти ин расонаҳо ба шумор 

мераванд. Агар мушоҳида кунем, мебинем, ки хабарҳо аз расонаҳои 

фаъоли хориҷӣ бо забонҳои гуногун пахш мегарданд ва чанде баъд дар 

расонаҳои маҳаллӣ бо забони тоҷикӣ пешниҳод мегарданд. Яке аз 

сабабҳои асосии кам гардидани шумораи хонандагони рӯзномаву 

маҷаллаҳо дар кишвар низ ҳамин омилро гуфтан мумкин аст.

Дар шароити имрӯза, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои сайёҳӣ ва 

рушди ҳунарҳои мардумӣ эълон гардидааст, рӯзноманигорон 

метавонанд дар ин мавзуъҳо мақолаҳои ҷолиби диққат навишта 

тавассути навиштаҳои худ дискурси сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумиро дар 

афкору зиндагии ҷомеа роҳандозӣ намоянд. Бо эътимоди комил гуфтан 

мумкин аст, ки бо чунин роҳу усул вобаста ба мавзуъҳои мазкур 

мубоҳисаҳои ҷолиби диққат ва арзишмандро ба миён оварда, афкору 

андешаи мардумро вобаста ба ин мавзуъ бештар ва амиқтар мефаҳмем.

Дар ин ҷо матни чанде аз мубоҳисаҳоро аз сомонаи иҷтимоии 

“Озодӣ” роҷеъ ба ин масъала меорем ва назари мардумро нисбат ба ин 

мавзуъ муайян месозем. Мақолае, ки дар таърихи 19 августи соли 2019 

дар мавзуи “Афзалшоҳ Ҷабборов: 45 пешниҳод ба Кумитаи сайёҳии 

Тоҷикистон” дар сомонаи “Озодӣ” нашр гардид баҳсҳои зиёдро дар ин 

самт ба миён оварда, афкори ҷомеаро нисбат ба соҳаи сайёҳӣ дар 

кишвар бедор намуд.
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Масалан, бо номи “Мухочир” шахсе дар санаи 20.08.2019 16:40

чунин андешаронӣ кардааст, ки онро ҳамроҳ бо назари чанде дигар дар 

шакли асл меорем:

Мухочир 20.08.2019 16:40
«Сайёхири бояд аз кореяи чануби ёд гирем ман худам дар корея хастам 
ин чо хама чиз дар кади рох берун аз хона меистад дару панчара нест 
ягон кас намегирад намерасад хама як дигарро эхтиром мекунад одами 
бегонаро бинан ёрдам мекунанд».

44 чашма 20.08.2019 10:00:
«ба Асадулло Чилучорчашма дар хатлон мавзеи серодамтарин аз мохи 
март то мохи октябр хаст ичораи як кат аз 20 то 50 сомони, ичораи дегу 
курпача, дигар махсулотхо низ аз 10 то 30 сомони холати мавзе ба ягон 
талабот чавобгу нест бехтараш хамаашро хамчун мачмааи давлати 
намоянд ва ободонияшро аз хисоби даромадаш ба рох монанд».

Точир 09.04.2018 11:18
«Агар сайёхони дохили хам ки бошан ба чойхои таърихии кишвар 
сафар кунандкамбагалам бошанд аз пирашкифуруши он макон 
пирашки мехаранд кори вайхампешрафт бо такси меравад кори 
таксиронхам пешрафт рухияи фархангиаш боймешавад инхам фоида. 

якбора ба сатхи турция ва тайланд расонидан намешавад.хаммаи кор 
охиста охиста мешавад».

Чӣ тавре ки мебинем, назарҳо, андешаҳо ва пешниҳодҳо нисбат ба 

соҳаи сайёҳӣ дар кишвар хеле зиёданд ва мардум нисбат ба ин соҳа 

таваҷҷуҳи хеле зиёд доранд. Дар асоси ин чаҳор матни пайёми 

мубоҳисон, ки аз сомонаи иҷтимоии “Озодӣ” доир ба масъалаи сайёҳӣ ва 

ба ин васила муайян намудани дискурси сайёҳӣ дар афкори ҷомеа буд, то 

андозае ба ин масъала равшанӣ андохтем.

Дар шароити муосири Тоҷикистон саҳми Интернет-ВАО инчунин, 

сомонаҳои иҷтимоӣ, рӯзномаҳо, маҷаллаҳо, ҳафтаномаҳо, агентиҳои 

иттилоотӣ ва дигар расонаҳо баҳри рушди ҷомеа ва забон басо назаррас 
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арзёбӣ мегардад. Дар ҷаҳони муосир фазои иттилооти-интернетӣ 
бениҳоят васеъ гардида, воситаҳои нави муоширатӣ ва мухобиротӣ рӯйӣ 
кор омада истодаанд. Як қисми муҳим ва фаъоли фазои иттилоотиро дар 

тамоми дунё шабакаҳои иҷтимоӣ ба монанди “ҒасеЪоок”, 

“Ойпок1а88ткР’, “^Шег”, “^ЪаЬАрр”, “8куре” ва монанди инҳо ташкил 

медиҳанд, ки аз фаъолтарин сомонаҳо ба ҳисоб мераванд. Ҳамарӯза 

миллионҳо нафар аз тамоми сайёра ба ин сомонаҳо ворид гардида, 

мубодилаи афкор менамоянд ва хоҳишу дархостҳои худро бароварда 

менамоянд. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ба яке аз кишварҳои фаъоли 

истифодабарандаи сомонаҳои иҷтимоии зикргардида ба ҳисоб меравад. 

Дар айни ҳол қисми зиёди бошандагони Тоҷикистон дастрасӣ ба 

манбаъҳои иттилоотии интернетиро доро буда, ҳамарӯза аз ин 

сарчашмаҳои интернетӣ ба таври васеъ истифода мебаранд.

Яке аз сомонаҳои машҳур дар тамоми дунё ин шабакаи иҷтимоии 
“ҒасеЬоок” ба шумор меравад. Шабакаи “ҒасеЬоок” 4-уми феврали соли 

2004 аз тарафи М. Сукерберг барои муоширати донишҷӯёни Донишгоҳи 

Гарвард сохта шудааст. Тафовути асосии “ҒасеЬоок” аз дигар сомонаҳои 

фаъолияткунанда дар он вақт ин буд, ки он дорои имкониятҳои алоқавӣ 
буд. М. Сукерберг ба мардум имконият ва воситаи мувофиқи мубодилаи 

иттилоотиро байни ҳамдигар фароҳам овард. То моҳи сентябри соли 

2005 ин сомонаро танҳо донишҷӯён истифода мебурданд. Дар моҳи июни 

соли 2006-ум ҒасеЬоок ба доираҳои касбӣ кушода шуд ва дар моҳи 

сентябри ҳамон сол дар сомона бақайдгирии ройгон ба кори худ оғоз 

намуд. Дар соли 2008 шумораи истифодабарандагони сомонаи иҷтимоии 

ҒасеЬоок 90 млн. нафарро ташкил медод [ниг.:Ьир8://па.ги/]. Бояд 

тазаккур дод, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз хизматрасониҳои ин 

сомона ҳамарӯза шаҳрвандони мо ба таври васеъ исифода мебаранд.

Дар ин радиф сомонаи иҷтимоии “Одпок1а88шкГ’-ро дидан мумкин 

аст, ки дар даврони худ ба шумори сомонаҳои серталаботтарин шомил 
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буд ва баъд аз рӯйи кор омадани навъҳои муосири воситаҳои муоширатӣ 
дар самти хизматрасониҳои телекоммуникатсионӣ мавқеи худро аз даст 

дода, айни ҳол шумораи истифодабарандагонаш хеле кам гардидаанд. 

Ин сомона 4-уми марти соли 2004-ум ба кор оғоз намудааст. Дар ибтидо 

лоиҳа баҳри дарёфти ҳамсинфон ва ҳамкурсон ҳамчун манбаъ пешниҳод 

гардида буд, баъдан истифодабарандагони он ниҳоят зиёд гардид. 

Муаллифи сомонаи иҷтимоии “Однокласники” А. Попков буда, 

дизайнер ва мушовир Д. Уткин мебошад. Махсусан Д. Уткин нишони 

(логатип) машҳури “Однокласники”-ро фикр карда баромадааст. 

Созандагони сомона бартарии “Однокласники”-ро аз бисёр сомонаҳои 

иҷтимоӣ дар тарҳи беҳамто ва такрорнашавандаи он мебинанд, ки аз 

шаклҳои ҳамтоёни дигари худ тафовути зиёд дорад. Аввалин 

истифодабарандае, ки худро ба қайд гирифтааст, ин дизайнери сомонаи 

иҷтимоӣ Д. Уткин мебошад. Дар оғоз “Однокласники” ҳамчун воситаи 

тиҷоратӣ ва ояндадор барои фазои таблиғотӣ дида намешуд ва баъдан 

шумораи истифодабарандагони сомона бениҳоят афзуда, дар моҳи 

ноябри соли 2006 аллакай беш аз 1,5 млн. истифодабарандаи худро 

пайдо кард. Аз ин рӯ, таҳиягарони сомона қарор доданд, ки шахсони ҳуқуқии дахлдор ба қайд гирифта шаванд. Дар ин давра лоиҳа танҳо бо 

пули шахсии А. Попков таҳия карда мешуд, ки он ба зудӣ тамом шуд. 

Дар натиҷа, барномасоз бо интихоби худ рӯ ба рӯ шуда буд - фурӯхтани 

лоиҳа ё инкишоф додани он бо ҷалби сармоягузорон. Тирамоҳи соли 

2006-ум сармоягузор пайдо гардид, ва дар пайи ин “Однокласники” 

шакли барномаҳои технологии худро иваз намуда, мутахасисони 

ботаҷриба ҷалб гардид ва мунтазам ба тартиб дароварда шуда, ба як 

ширкати азим табдил ёфт [1Шр7/и-у-у'теос1е<±1т.1].

Сомонаи дигар ин сомонаи иҷтимоии “^Ьег” ба шумор меравад. 

Муаллифони ягона ва таҳиягарони ширкаии^УПэет МеШа”мебошад, ки 

бо сохтани ин сомона шуҳрати ҷаҳонӣ ба даст овард. Соҳибони идея И.
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Магазиник ва Т. Марко мебошанд. Онҳо ҳарду шаҳрванди Исроил буда, 

Магазиник дар Русия таваллуд шуда, то сини 16 солагиаш дар Нижний 
Новогород умр ба сар бурда, баъдан ба Исроил меравад. Чуноне ки 

муаллифон изҳор медоранд, “^Ьег” маҳз идеяи И. Магазиник буда, Т. 

Марко бошад дар рафти коркард ба вай кӯмак намудааст. Дар натиҷа 

дар лоиҳа як гурӯҳ барномасозон корро оғоз намуданд. Дар соли 2010 

идеяи сохтани ин гуна барнома аз тарафи соҳибони ташкилот пайдо 

гардид. Маркази коркарди ширкат дар Исроил ва Минск ҷойгир буд. 

Бори аввал барнома дар системаи оператсионии Ю$ дар соли 2010-ум 
пайдо шуд. Намунаи охирини он дар заминаи Ю$, АпдгоМ пайдо шуда, 

Мпскшт, РЬопе бошад, дар миёнаҳои соли 2012 рӯйӣ кор омадааст. Дар 

соли 2013 дар қатори функсияҳо боз имконияти алоқа намудан ба 

рақамҳои шаҳрӣ илова карда шуд. Дар ибтидои соли 2014 ширкати 

КакШеп бо 900 млн доллар соҳиби “^Ьег” гардид. Вайбер то кунун ба 

ширкати КакШеп тааллуқ дошта, ба иттилои манбаъ ширкат ба 

соҳибонаш қариб 1,5 млн доллар дар як сол фоида меорад. Вазифаи 

асосии ин гуна шабакаҳо ба тартиби зайл аст:

• анҷомдиҳии зангҳо тавассути манбаъҳои интернетӣ;

• алоқаҳои видеоӣ;

• истифодаи рақами телефон дар сифати аккаунт;

• табодули номаҳо ва паёмҳои матнӣ;

• имкониятҳои фиристодани файлҳои мултимедӣ ба монанди 

(расмҳо, наворҳо, садоҳо) [ниг.: . 1Шрт//о-у1Ьетти]

Сомонаи дигар ин сомонаи иҷтимоии “"МЫшАрр” буда, 

асосгузорони он ду нафар Ян Кум ва Брайн Эктон ба шумор мераванд. 

Ян Кум ва Брайн Эктон қаблан дар ширкати “¥аЬоо” кору фаъолият 

менамуданд. Баъди аз кор рафтан аз ин ширкат Ян Кум телефони 

мобилии ^РЬопе харидорӣ менамояд ва дар бораи фаъолияти ояндааш ҳам он қадар фикр намекунад. Ян Кум иқтидори ин телефони мобилиро 

дида, дар ҳайрат меафтад. Баъд аз ин вай дар фикри сохтани шакли нави 
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хизматрасонии мобилӣ мешавад. Бо сабаби кам будани таҷрибааш Ян 

Кум дар пай ҷустуҷӯи мутахассиси алоқаҳои мобилӣ мешавад. Дар ин 

кор ба вай рафиқи русаш Алекс Фишман, ки бисёртар дар ин бора бо вай 

суҳбат мекард, кӯмак менамояд. Фишман вайро ба назди И. Саламенко 

мутахассиси русиягӣ мебарад. Ян Кум ба таври оҷилӣ “~М11аиАрр"-ро 

фикр карда мебарояд. Ҳамин тавр, Ян Кум 24 феврали соли 2009 

ширкати “'МЬаиАрр 1пс”- ро дар Калифорния таъсис медиҳад. Дар оғози 

соли 2011 ^Ьа^зАрр машҳуртарин сомона дар Амрико ба шумор мерафт 
[ниг.: 11Пр^://и-у-У'.1огЬе^г1.1].

Янус Фриси ва Никлас Зенстр барои табодули мавод барномаеро бо 
номи “КаЯаА” ташкил намуданд. Бояд гуфт, ки бунёдгарони ширкати 

“КаХаА” асосан ба масъалаҳои ташкилӣ ва маркетинг машғул буданд, 

татбиқ ва таъсиси лоиҳаи мазкур аз ҷониби ҳамватанони эстониашон Ян 

Таллинн, Прийт Казесал ва Ахти Хейнла сурат гирифтааст. Ҳамин тавр 

то охирҳои соли 2001-ум кори сомонаи табодули файлӣ басо хуб буд. 

Баъдан онҳоро барои поймол кардани ҳуқуқи муаллифӣ соҳибони 

якчанд мусиқиҳо ба суд муроҷиат намуданд. Мушкилӣ танҳо дар 

охирҳои соли 2001-ум вақте ки соҳибони “КаХаА” барномаро ба 

ширкати австриялиягӣ мефурӯшанд, ба анҷом мерасад. Барои сохтани 

барномаи нав вақти зиёд лозим нашуд, 29 августи соли 2003-ум бо 

кӯмаки рафиқони барномасозашон муаллифон намунаи нави барнома 

“8куре”-ро рӯйӣ кор оварданд. Дар як муддати кӯтоҳ барнома диққати ҳазорон нафарро ба худ ҷалб намуд [ниг.: 11Пр7/и'и'и'^еч)с1ес1.г1.1].

Зикри ин нукта муҳим аст, ки тавассути ин гуна шабакаҳо воситаи 

асосии мухобирот ҳамон забон боқӣ мемонад ва ин шабакаҳо дар 

баробари истифода кардан ва таҳаввул ёфтан аз бандҳои гуногун, ҳамзамон забонҳои мавриди истифодаро такмилу такон мебахшанд. Дар 

ин росто забони муосири тоҷикӣ низ истисно нест ва марҳила ба 

марҳила дар ин гуна шабакаҳо забони тоҷикӣ густариш меёбад, ки дар 
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ин замина дар забони тоҷикӣ низ таҳаввулоти назаррас рӯйи кор хоҳад 

омад.

Манбаъҳои иттилоотии “ҒасеЪоок”, “Ойпок1а88шкР’, “^Шег”, 
“^ЪаЬАрр”, “8куре” ва “КаХаА” низ метавонанд дар фазои мухобироти 

забони тоҷикӣ афкору андеша ва мавзуъҳои дискурсивиро ба миён 

оваранд ва истифодабарандагони онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон асосан 

ба забони тоҷикӣ ва қисман ба забонҳои русиву англисӣ муошират 

мекунанд. Дар ин шабакаҳо низ ба таври густурда метавон мавзуъҳои 

дискурсивиро чун дискурси ҷавонон, дискурси сайёҳӣ, дискурси 

муҳоҷират, дискурси таҳсилоти олӣ, дискурсҳои гуногуни ҳунариро низ 

мушоҳида намуд, ки метавон дар ин ришта таҳқиқи ҷудогонаеро 

роҳандозӣ кард. Дар ин шабакаҳо низ ширкаткунандагони гуногун 

мутаносибан ба рушду таҳаввули забони адабии тоҷик метавонанд 

барои худ меъёрҳои гуногун, вожаҳо ва таъбироти гуногунро интихоб 

намоянд. Инчунин метавон дар муоширати минбаъда аз онҳо истифода 

намуд, ки ин ҳама ба рушди забони адабии тоҷикӣ ва таҳаввули меъёри 

он таъсири муайян мерасонад.

Дар қатори сомонаҳои иҷтимоӣ нақши рӯзномаҳо, маҷаллаҳо, ҳафтаномаҳо ва агентиҳои иттилоотӣ барои таъмин намудани ҷомеа бо 

иттилооти пурра ва саҳеҳ басо назаррас аст. Қайд кардан ба маврид аст, 

ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи зиёди рӯзномаву маҷалаҳо, 

агентиҳои иттилоотӣ ва ҳафтаномаҳои давлатию ғайри давлатӣ 
фаъолият мебаранд.

Мувофиқ ба омори расмии Вазорати Фарҳанги Ҷумҳурии 

Тоҷикистон то якуми январи соли 2019 чунин рӯзномаҳо, маҷаллаҳо ва 

оҷонсиҳои давлатӣ ба қайд гирифта шудаанд. Шумораи умумии 

рӯзномаҳо 376 ададро ташкил медиҳанд, ки аз ин шумора 112 ададашро 

рӯзномаҳои давлатӣ ва 264 ададашро рӯзномаҳои ғайридавлатӣ ташкил 

медиҳанд. Ҳамин тариқ, шумораи умумии маҷаллаҳо 245 ададро ташкил 
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медиҳанд, ки аз ин теъдод 114 ададашро маҷаллаҳои давлатӣ ва 131 

ададашро маҷаллаҳои ғайридавлатӣ ташкил медиҳанд. Шумораи 

умумии оҷонсиҳои хабариро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 10 адад ташкил 

медиҳад, ки аз ин шумора яктоаш давлатӣ ва нуҳтои дигараш ғайридавлатӣ мебошанд [и'и'и'.Гаг1тапд.1П. Ҳар яки онҳо хонандаи худро 

дошта, фарогири мавзуъҳо ва самтҳои гуногун мебошанд. Дар ин ҷо 

фаъолият ва доираи истифодаи чанде аз манбаъҳои иттилоотии 

номбурдаро ба тафсил дида мебароем. Ҳамзамон, хусусиятҳои забонии 

онҳо, ба монанди тарзи масъалагузорӣ, ҷиҳатҳои фарогирии самтҳо, 

тафовути байни онҳо ва инчунин дигар хусусиятҳои ин манбаъҳоро 

мавриди омӯзиш қарор дода, мавқеъияти онҳоро дар фазои иттилоотии 

Тоҷикистон муайян месозем.

Рӯзномаи «Ҷумҳурият». Яке аз рӯзномаҳои машҳур дар шароити 

муосир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта, фарогири 

масъалаҳои мубрами ҷамъиятӣ мебошад. Нахуст шумораи «Ҷумҳурият» 

бо номи «Иди тоҷик» дар шаҳри Душанбе ба табъ расид ва он барои 

ҷумҳурии нав таъсиси Тоҷикистон ва миллати тоҷик рӯйдоди муҳимми 

таърихӣ ба ҳисоб мерафт. Рӯзномаи «Ҷумҳурият» аз соли 2000-ум 

инҷониб бо забони тоҷикӣ фаъолият дорад. Айни ҳол нашрияи расмии 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мебошад. Ношир редаксияи рӯзномаи «Ҷумҳурият» ва муассиси он Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Мавзуъҳои рӯзнома шарҳу тавзеҳот ва рафти воқеаву рӯйдодҳои 

Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар бар мегирад. Рӯзнома фарогири масъалаҳои 

сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ-ҳуқуқӣ ва инчунин фарҳангии мамлакат ба ҳисоб меравад.

Мувофиқ ба таҳқиқи охирин дар ин рӯзнома, ки 8 апрели соли 2018 

гузаронида шудааст, рӯзнома тибқи таҳлилҳои Маркази таҳқиқоти 

сотсиологии «Зеркало» аз рӯйи радабандӣ серхонандатарин рӯзнома дар 
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ҷумҳурӣ ба шумор рафта, 38% маҷмуи умумии хонандагонро дар бар 

мегирад р^^^.щтЪипуаИП.

Рӯзномаи «Омӯзгор». Ҳафтаномаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, бо забони тоҷикӣ нашр мешавад. ношир 

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Мавзуъҳои 

рӯзнома шарҳу тавзеҳи вазъи маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар 

бар мегирад. Инчунин, таҳлил ва шарҳи масъалаҳои таълиму тарбия дар 

муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии кишвар, усулҳои нави таълиму 

тарбия ва ҳаёти иҷтимоӣ ва фарҳангии мамлакатро дар бар мегирад. Аз 

рӯйи радабандии рӯзномаҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзномаи мазкур 

баъд аз «Ҷумҳурият» дар ҷойи дуюм қарор дошта, 23,8% овозҳоро дар 

бар мегирад. Сомонаи расмии ин рӯзнома дар шабакаи Интернетӣ чунин 
аст: «и-у-у\оти1/дог-пеи^.1|>>.

Рӯзномаи «Минбари халқ». Ҳафтаномаи ҷамъиятиву сиёсӣ ба забони 

тоҷикӣ, русӣ ва ӯзбекӣ буда, дар шаҳри Душанбе нашр мешавад. Ношир 

- Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон мебошад. Мавзуъҳои рӯзнома - 

шарҳу тавзеҳи рафти воқеаҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз қабили 

таҳлил ва шарҳи масъалаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ-ҳуқуқӣ, ҳаёти 

иҷтимоӣ ва фарҳангиро дар бар мегирад. Тибқи радабандӣ рӯзномаи 

мазкур дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар зинаи сеюм қарор дошта, 22,2%-ро 

ташкил медиҳад.

Рӯзномаи «Оила ва муҳаббат». Забони нашри ин рӯзнома тоҷикӣ 
буда, ношир - Редаксияи рӯзномаи «Оила> мебошад. Самтҳое, ки 

рӯзнома дар бар мегирад шарҳу тавзеҳи масъалаҳои оиладорӣ, таҳлил ва 

шарҳи муносибатҳои байни аъзои оила, масъалаҳои гендерӣ ва нашри 

мақолаву ҳикояҳо дар бораи муносибатҳои оилавӣ мебошад. Рӯзнома ба 

андозаи А - 3, 16 саҳифа ба забони тоҷикӣ, дар як ҳафта 1 маротиба 

нашр мешавад «и'и'и'.011а.1|».
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Рӯзномаи «Садои мардум». Якуми январи соли 1991 нахустин 

шумораи рузномаи «Садои мардум» нашрияи имрӯзаи Маҷлиси Олии 

Чумҳурии Тоҷикистон, ки ҳанӯз 29 августи соли 1990 таҳти №115 бо Қарори Советии Оллии РСС Тоҷикистон дар бораи ташкили он ҳамчун 

органи Совети Олии РСС Тоҷикистон имзо шуда буд, ба табъ расидааст. 

Самти фаъолияти ин рӯзнома фарогири масъалаҳои сиёсиву иҷтимоӣ 

буда, аз соли 2013 ин ҷониб рӯзнома таҳти чунин суроға дар шабакаи 

Интернетӣ фаъолият дорад «и-уиа ^аскмтагскппл)».

Агентиҳои иттилоотӣ низ чун дигар манбаъҳои иттилоотӣ дар 

фазои иттилоотии Тоҷикистон нақши созгор доранд. Аз ин лиҳоз, 

омӯзиши таърихи пайдоиш ва ташаккули онҳо бамаврид аст. Дар 

ибтидои истиқлолияти кишвар танҳо як агентии иттилоотӣ фаъолият 

дошт, ки идомадиҳандаи кори «Тоҷик ТА» буда, ҳамчун як сохтори 

мустақил Агентии телеграфии: «Тоҷик-ТА» 10 апрели соли 1992 ба ҳайати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гардида буд. Дар санаи 

10-уми апрели соли 1992 номи расмии «Тоҷик-ТА» ба Маркази 

иттилоотии Тоҷикистон “Ховар” табдил дода шуд. Дар таърихи 30-уми 

апрели соли 2004 бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон номи МИТ 

“Ховар” ба Агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон «Ховар» иваз карда 

шуд. Агентии милии иттилоотии Тоҷикистон «Ховар» ҳуқуқи аз номи 

Тоҷикистон паҳн намудани иттилооти расмиро дорад. АМИТ «Ховар» 

низ ба раванди ҷаҳонишавии ахбор ворид гашта, ахборро ба воситаи 

Интернет тавассути сомонаи «и-уиакЬоуагЛ)» паҳн мегардонад. Аз моҳи 

октябри соли 2002 агентӣ дар Интернет сайти худро дорад. Саҳифаи 

русии агентӣ дар интернет аз соли 2002 фаъол аст ва баъдан саҳифаҳои 

тоҷикӣ, англисӣ, арабӣ, форсӣ ва олмонӣ кушода шуданд. Имрӯз АМИТ 

«Ховар» ягона агентии иттилоотӣ дар ҷумҳурӣ мебошад, ки мақоми 

расмӣ дорад. Пас аз ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Агентии миллии 
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иттилоотии Тоҷикистон «Ховар» 2 июни соли 2011 Корхонаи воҳиди 

давлатии радиои «ҒМ Ховар» таъсис ёфт. Радиои «ҒМ Ховар» 12 

августи соли 2011 ба пахши барномаҳояш шурӯъ намуд. Радиои мазкур 

дар мавҷи 101,5 ҒМ дар ҳудуди шаҳри Душанбе, ноҳияҳои тобеъи марказ 

ва вилояти Хатлон пахш шуда, радиои иттилоотӣ-мусиқӣ ба ҳисоб 

меравад [ниг.:81].
Агентии иттилоотии «Азия Плюс» аввалин агентии иттилоотии 

хусусӣ дар Тоҷикистон буда, соли 1995 дар вазорати адлияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон сабти ном шудааст. Моҳи апрели соли 1996 аввалин 

шумораи бюллетени иттилоотӣ-таҳлилии он бо забони англисӣ ва русӣ 
нашр шуд. Аз аввали соли 1997 саҳифаи интернетии ахбори «Азия Плюс» 

ба кор шурӯъ кард ва имрӯзҳо ба яке аз сомонаҳои серхонанда табдил 

ёфтааст. Суроғаи интернетии агентӣ то соли 2012 «и'и'и'«шар1и1^.1|» буд 

ва ҳоло дар сомонаи «и'и'и'.пеи^Л|'» мебошад. «Азия Плюс» дорои 

шабакаи хусусии хабарнигорон дар тамоми минтақаҳои Тоҷикистон, 

инчунин дар Руссия, ИМА, Бритониёи Кабир мебошад. Имрӯз аз 

хизматрасонии иттилоотии Оҷонсии иттилоотии «Азия Плюс> Дастгоҳи 

иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, парлумони кишвар, 

вазорату идораҳо, бонкҳо, сохторҳои бузурги тиҷоратӣ, тамоми 

сафоратҳои хориҷии муқими Тоҷикистон, бештари созмонҳои 

байналмиллалии дар кишвар фаъолиятдошта истифода мекунанд. Дар 

баробари он ки ахбори агентӣ тавассути Интернет пахш мегардид, моҳи 

январи соли 2009 ҳафтаномаи ҷамъиятӣ-сиёсии «Азия Плюс> ва 9-уми 

сентябри соли 2002 радиои «Азия Плюс> ташкил карда шуд. Маҷаллаи ҷилодори «^1Рхопе» замимаи иттилоотию тафреҳии нашрияи «Азия 

Плюс> мебошад, ки аз 14-уми марти соли 2008 ба табъ мерасад. Ҳоло 

агентии иттилоотии «Азия Плюс» ба низоми мултимедиявӣ гузаштааст. 

Яъне барои хонандагони худ хабар, видео ва аудиоро пешниҳод мекунад.
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Ҳоло метавон дар сомонаи ин агентӣ навор, аудио, матн, шумораҳои 

рӯзномаи «Азия Плюс» ва ҳам маҷалаи «^1Р/опе »-ро хонд [ниг.:80].

Агентии иттилоотию интернетии «Авесто» соли 1999 ба фаъолият 

оғоз кардааст. Муассиси он фонди дастгирии демократия «Кӯҳи нор» 

буда, он муассисаи ғайридавлатӣ мебошад. Мақсад ва вазифаи агентӣ 
фавран расонидани иттилоот ва огоҳнамоии мардум аз воқеоти 

Тоҷикистон мебошад. Агентӣ дар шабакаи Интернет таҳти чунин ном 

фаъолият мебарад: «и'и'и'.ауе^1о.1|». Ахбор дар ин сомона асосан бо за- 

бони русӣ ва англисӣ ҷой дода мешавад. Агентӣ саҳифаи тоҷикии 

ахбори худро бо номи «и'и'и'./атоп.1|» таъсис дода буд, вале ҳоло фаъол 
нест [ниг.:80].

Агентии иттилоотӣ-таҳлилии «Варорӯд» дар моҳи декабри соли 

2000-ум таъсис ёфта, моҳи январи соли 2001 ба фаъолият шурӯъ 

кардааст. Маводи агентӣ ҳам дар шакли электронӣ ва ҳам дар шакли 

чопӣ паҳн мешуданд ва сомонаи интернетии он дар «и^иауагогискогд» ҷой дошт. Аз моҳи январи соли 2002 агентӣ ҳафтаномаи «Варорӯд»-ро 

бо забонҳои русию тоҷикӣ нашр мекард. Айни ҳол агентӣ фаъолият 

надорад.

Агентии иттилоотии умумимилии «Тоҷнюс» тарҳи нави Созмони ҷамъиятӣ «Индем» дар бозори иттилоотӣ Тоҷикистон аст. Агентии 

иттилоотии «Тоҷнюс» 21-уми сентябри соли 2009 дар Тоҷикистон ба 

фоъолият шурӯъ намудааст. Ин оҷонсӣ ба созмони ғайридавлатии 

«Индем» дар Тоҷикистон тааллуқ дорад. Дар соли 2014 шакли русии 

сомонаи агентии иттилоотии мазкур фаъол гардид. Агентиҳои 

иттилоотии маҳаллии Тоҷикистон аслан аз ҳисоби грантҳо ва маблағҳои 

муассисон фаъолият мекарданд ва имрӯз аксарияти онҳо фаъолияти 

худро қатъ кардаанд [ниг.:80].

Дар ин зерфасл каме ҳам бошад, аз рафти кор ва вазъи манбаъҳои 

иттилоотии фаъолиятдошта дар ҳудуди кишвар маълумоти мухтасар
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пешкаш намудем. Аз таҳлили ин бахш ба мо маълум шуд, ки нақши 

кадом манбаъҳои иттилоотӣ баҳри таъмини ҷомеа бо иттилооти пурра 

ва саҳеҳ зиёд ба назар мерасад. Дар ин ҷо метавон аз фаъолияти 

агентиҳои иттилоотие ишора намуд, ки то андозае метавонанд талаботи 

мардумро қонеъ гардонанд. Яъне, дар расонидани саривақтии маълумот 

ба мардум баъзе аз онҳо фаъолтар нисбат ба дигар сарчашмаҳои 

иттилоотӣ ба назар мерасанд. Чӣ тавре ки зикр намудем, яке аз омилҳои 

асосии кам гаштани хонандагони рӯзномаву маҷаллаҳо дар ғайриқаноатбахш будани фаъолияти онҳо зоҳир мегардад. Тахмин 

меравад, ки баъд аз ду ё се даҳсола дигар ҳеҷ як маводи чопӣ хонандаи 

худро пайдо карда наметавонад, чунки аллакай мавқеи онҳоро 

манбаъҳои иттилооти-интернетӣ пурра ишғол менамоянд. Сабаби 

асосии кам гаштани хонандагони рӯзномаву маҷаллаҳо низ дар айни ҳол ҳамин фарзия гуфта мешавад. Имрӯз одамон баҳри

дастраскунии иттилоот аллакай аз манбаъҳои иттилоотӣ, ба хусус 

рӯзномаву маҷаллаҳо ба пеш гузаштаанд, яъне маводе, ки дар рӯзнома 

дар чоп аст, аллакай мардум онро хондаанд ва аз он огаҳӣ доранд. Дар 

сурати фаъолнокии омма аз ин манбаъҳо эҳтиёҷ ба ин сарчашмаҳо боқӣ 
намемонад ва тадриҷан ба ҳамон давроне, ки дар боло зикр гардид, 

ҷомеа наздик мегардад. Як омили дигари кам гардидани хонандагони 

рӯзномаву маҷаллаҳоро метавон надошатни сомонаҳои интернетии 

баъзе аз онҳо унвон намуд, ки талаботи асосии замони муосир ба шумор 

меравад. Яъне чи хеле ки гуфтем, имрӯз нисбат ба маводи чопӣ талабот 

ба маводи электронӣ зиёд гардидааст. Ҳангоми таҳқиқ ва шиносоии 

наздик аз рафти кори кормандони рӯзномаву маҷаллаҳо ба мо маълум 

гардид, ки баъзе аз рӯзномаву маҷаллаҳо, ҳатто сомонаи интернетии 

худро надоранд ва ё бо кадом мушкилие солҳост, ки сомонаҳои онҳо 

фаъол нестанд ва инчунин маводи худро дар шакли электронӣ ба 
хонандагон тавассути шабакаи Интернетӣ пешкаш наменамоянд. Барои 
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кам нагардидани хонандагони худ ин рӯзномаву маҷаллаҳоро мебояд, ки 

бо дар назардошти талаботи замон фаъолияти худро ба роҳ монда, 

сомонаҳои интернетии худро фаъол намоянд ва зиёдтар маводи худро 

дар шакли электронӣ дар шабака пешниҳоди ҳамагон гардонанд. Дар ин 

сурат метавонанд дар бозори иттилоотӣ то андозае рақобатпазир 

гардаднд. Дар акси амал наздик аст, ки ба таназзул раванд ва ба 
фаъолияти худ хотима бахшанд.

Дар айни ҳол дар фазои иттилоотии Ҷуҳурии Тоҷикистон шумораи 

зиёди сомонаҳои иҷтимоӣ мавриди истифодаи омма қарор доранд, ки ҳар кадоме аз онҳо бо принсипҳои ба худ хос фаъолият намуда 

истодаанд. Нақши ҳамин манбаъҳо дар фазои иттилоотии Тоҷикистон 

баҳри ташаккули афкори солими иҷтимоӣ ба воситаи эҷоди дискурсҳои 

соҳаҳои гуногун хеле муҳим буда, инчунин ба фаъолият ва рушди забон 

низ хеле асар гузоштааст. Нақши шабакаҳои иҷтимоии мазкур ва 

корбурди дискурсҳои соҳаҳои мухталиф ҷиҳати баланд бардоштани 

фарҳанги миллӣ ва тарзи афкори ҷомеа, махсусан ҷавонон хеле арзанда 

аст. Баръакси ҳол дар сомонаҳои иҷтимоӣ дискурсҳое дида мешавад, ки 

истифодаи онҳо метавонад ба афкори солими ҷомеа ва фаъолияти 

забонӣ мушкилӣ эҷод намояд. Дар ин самт рӯзноманигорон ва 

нафароне, ки тавассути интернет дар сомонаҳои иҷтимоӣ фаъолият 

мебаранд, зарур аст, ки диққати мардумро бештар ба самтҳо ва 

мавзуъҳое, ки ба рушди фарҳанги миллӣ ва забон таъсиргузор ҳастанд, ҷалб намоянд ва ба ин васила ба паҳн гардидани дискурсҳои номуносиб 

дар миёни ҷомеа роҳ надиҳанд.

3.2. Таҳияи барномаи электронии таҳрири матнҳои интернет-ВАО ва 

вижагиҳои он

Фарҳанги барномарезии классикӣ, ки анъанаи бештар аз нимасра 

дорад, асосан, ба принсипи Ҷон Фон Нейман бунёд ёфтааст. Ба сифати 

аввалин барномасоз математики соҳибистеъдод Огаста Ада Лавлейсро 
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метавон ном бурд, ки маҳз ин шахс аввалин шуда, дар ҷаҳон барномаеро 

сохт, ки он барои мошини таҳлилии Чарлз Беббиҷ пешбинӣ гардида буд 

[115, 42с]. Аз он замон то ин ҷониб барномасозӣ дар ҷаҳон ба ҳукми 

анъана даромада, марҳала ба марҳала рушд намудааст. Дар шароити 

имрӯзаи ҷаҳони муосир шумораи барномаҳо ва нафарони барномасоз 

хеле зиёд гардидааст. Яъне, асри XXI чун асри илму техника ва 
навоварии техникӣ унвон гирифтааст, ки дар ин аср чи нафарони 

алоҳида ва чи ширкатҳои барномасозӣ ба таҳия ва такмили барномаҳои 

гуногуни компютерию мобилӣ ва дигар навъи барномаҳо машғуланд. 

Маврид ба зикр аст, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ин гуна 

соҳибистеъдодҳо кам нестанд ва дар баробари як қатор 

барномасозони кишварҳои мутараққии дунё ҳамарӯза дар пайи сохтани 

барномаҳои гуногунанд. Дар ин радиф, махсусан фаъолияти насли ҷавон 

ва ҳамқадами истиқлоли кишварро ёдовар шудан мумкин аст, ки аллакай 

як қатор барномаҳои худро, ки фарогири самтҳои гуногун мебошанд, 

мавриди истифодаи умум қарор додаанд.

Тавассути компютер иҷро намудани алгоритми ҳалли масъала 

сараввал онро ба шакли махсус овардан лозим аст, ки онро барномаи 

компютерӣ мегӯянд. Ҳама гуна барномаҳои компютерӣ бо ёрии 

забонҳои барномарезӣ сохта мешаванд. Имрӯз дар ҷаҳон бештар аз 2000 

забонҳои барномарезӣ мавриди истифода қарор дорад [115, 214].

Забонҳои барномарезӣ ҳамчун воситаи асосии муколамаи байни 

инсон ва компютер имрӯз хеле такмил ёфта, дастраси доираи васеи 

мутахассисони касбию ғайрикасбӣ гаштаанд. Дар самти рушди 

барномаҳои компютерӣ панҷ насли забонҳои барномарезиро ёдовар 

шудан мумкин аст. Се насли аввалаи забонҳои барномарезӣ комилан аз 

рӯйи калимаҳои хидмативу синтаксисӣ тавсиф ва маънидод карда 

мешуданд, ки ин ҳолат омӯзиши онҳоро ба мутахассисони ғайрикасбӣ 
мушкил мегардонд. Гарчанде забонҳои насли чорум то ҳол ҳангоми 
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барномарезӣ риояи синтаксисии қатъиро талаб кунанд ҳам, аммо 

омӯзиши онҳо осонтар гардонида шудааст. Забонҳои барномарезии 

насли панҷум, ки дар ҷараёни коркард ва арафаи анҷомёбӣ қарор 

доранд, дорои имкониятҳои фаровони табодули иттилоот буда, бо қоидаҳои граматикӣ ва синтаксисии забонҳои гуфтугӯӣ наздик 

гардонида шудаанд ва риояи қоидаҳои махсуси синтаксисиро талаб 

мекунанд. Чӣ тавре ки гуфта шуд, дар айни ҳол шумораи зиёди забонҳои 

барномарезӣ мавриди истифодаи барномасозони ҷаҳонӣ қарор доранд, 

ки ин барномаҳо бо хусусиятҳои хоси худ ҳамагӣ баҳри сохтани 

барномаҳои компютерӣ ва дигар навъи барномаҳо пешбинӣ гардидаанд.

Дар ин фасли диссертатсия, ки таҳияи барномаи электронӣ ва 

модератори электронӣ ба нақша гирифта шудааст, мо бо истифода аз 

гунаи нави забони барномасозии (У18иа1 Ва§к) барномаи худро таҳия 

намудем, ки бо тартиби алгоритми таҳияи барнома шинос хоҳем шуд. 

Сараввал мебояд ба таври мухтасар дар бораи забони барномасозии 

«У18иа1 Ва§й> маълумот диҳем. Гунаи якуми забони барномасозии «У18иа1 

Ва8Й> соли 1991 аз ҷониби ширкати Мкгозой барои завқмандони 

компютер пешниҳод гардидааст. Ҳамин тавр солҳои баъди гунаҳои 

дигари ин забон, ки нисбат ба пештара имкониятҳои зиёд доштанд рӯйи 

кор омаданд [ниг.:115]. Дар айни ҳол бошад, забони барномарезии 

«У18иа1 Ва8Й> дар миёни забонҳои гуногуни барномарезӣ шуҳрати бештар 

пайдо намуда, мавқеи ба худ хосро касб намудааст.

Муҳити барномасозии Мкго^оЙ У18иа1 8Шйю Ехрге88. Мюго^ой 

У18иа1 $Шдю - ин муҳити кории коркарди намудҳои гуногуни барномаи 

«\ЕТ» ҳисоб меёбад, ки ширкати «Мюго8ой» онро пешниҳод кардааст. Қисмати охирини ин муҳити интегронӣ Мюго^ой У18иа1 $1идю 2019 

«У$2019» ном дорад, гарчанде ки гунаҳои қаблии он Мюго^ой У18иа1 

$1иПю 2010 «У$2010» то ҳол васеъ истифода мегардад. Ин нишон

медиҳад, ки «У$ 2010» интерфейси истифодабарии Ме1го дорад, ки дар 
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барномаҳои системавии «Мпикш^ 8» истифода мегардад. Ба ғайр аз ин ҳар ду қисат (У$ 2017 ва У$ 2010) имконияти наздик барои коркарди иеЬ 

-барномаҳоро доранд. У18иа1 $Шдю-ро барои навиштани код дар 

забонҳои гуногуни барномасозӣ истфода бурдан мумкин аст: С++- и 

идорашаванда - У18иа1 Ва§ю, С#.

Асбобҳое, ки дар барномасозии «У18иа1 $Шдю Ехрге§8» ҳастанд дар 

сохтани лоиҳа ва барномаи «У18иа1 $1идю Ехрге88» ба шумо кӯмак 

мерасонанд. Сатри меню барои шумо “ворид шудан” ва бисёр 

фармонҳоро таъмин менамояд, ки барномасозиро идора мекунанд. 

Меню ва фармонҳо дар ҳамоҳангсозӣ бо ҳам тавассути стандартҳо 

фаъолият мекунанд, ки барои ҳамаи барномаҳои «"Мпикши» як хел 

мебошанд. Ба кор даровардани меню тавассути мӯш ва тугмачаҳо ба роҳ 
монда мешавад. Дар сатри меню лавҳаи асбобҳо ҷойгир аст, интихоби 

тугмачаҳо, нишона (ярлик) барои фармонҳо ба ҳисоб мераванд, ки 

тавассути онҳо барои он ки дар бораи иҷрои вазифаи ҳар як тугмача 

маълумоти мушаххас пайдо кунед, шумо бояд нишони (тирчаи) мушакро 

дар болои он гузоред. Лавҳаи асбобҳо одатан дар тарафи чапи 

монитори компютер ҷойгир аст.

Баъд аз он ки воситаҳои идоракунӣ ба қолаб дароварда мешаванд, 

онҳо объект ё унсурҳои барномасозии истифодабарии интерфейс меша- 

ванд. Воситаҳои идоракунӣ, ки дар лавҳаи асбобҳо ҷойгиранд, барои 

иловакунӣ ба шакли расмҳо, этикетҳо, тугмачаҳо, рӯйхатҳо, меню, ша- 

клҳои геометрӣ ва ба гунаи ин истифода бурда мешаванд. Лоиҳаи нав ба 

воситаи забони барномасозии «У18иа1 $Шдю Ехрге88» ҳамроҳи баъзе 

равзанаҳо ва асбобҳо дар расми зерин нишон дода шудааст.
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Сатри 
Меню

Равзанаи 
лоиҳа

Лавҳаи ас- 
бобҳои бар- 
номасозӣ.

Равзанаи 
қолаб

Лоиҳаи ас- 
бобҳои стан- 

дартӣ

Равзанаи 
хосият

Расми 1.1. Равзанаҳои асосии муҳити кории «У18иа1 8Шдю Ехргезз».

Сохтани муҳити кории барнома. Дар «^8» ба ҳар як барномаи 

сохташаванда муҳити корӣ лозим аст. Муҳити корӣ аз ҷузвдонҳо, ки дар 

онҳо файлҳои код ва инчунин ҷузвдонҳои дар онҳо файлҳои 

конфигуратсионӣ нигоҳдошташаванда иборат аст. Муҳити кории 

лоиҳаи нав ба тариқи зайл сохта мешавад:

1. Дар муроҷиати «Рго]ес1» «Сохтани лоиҳаи нав»-и нишонаи 

«Сгеа1е» дар саҳифаи нахустини «81аг1 Раде ^8.^ЕТ»-ро зер мекунем ва 

баъд аз иҷрои ин амал, равзанаи сохтани лоиҳаи нав «\е\о Рго]ес1» 

) кушода мешавад.(Расми. 1.2

2. Дар дарахте, ки дар зерравзанаи «Рго]ес1 Туре» (Типи лоиҳаҳо) 

намоён мегардад, «У18иа1 8ТЦВЮ / \\'тс1о\\;»» - ро интихоб кунед. Дар 

зерравзанаи Тетр1а1ез (Қолабҳо) «\\'тс1о\\;> АррПсайоп» барномаи 

«\\'тс1о\\т»-ро интихоб кунед.
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Расми 1.2. Тарроҳи сохтани лоиҳаи нав «\еи' Рго]’ес1 М/агсЬ»

Дар майдони «^ате» (Номи лоиҳа) номи лоиҳаро нависед - китоби 

электронӣ (номи лоиҳа мувофиқи синтаксиси зерин дода мешавад: номи 

лоиҳа, мавқеи сабт, иҷроиш ва номи он).

3. Тугмаи «ОК» (ҳа) - ро зер кунед ва баъдан тарроҳи сохтани 

лоиҳаи нав класси нави «Ғогт1»-ро, ки аз «^уҶет^тскш», Ғогтз,

Ғогт» ҳосил шудааст, бо методи дуруст ҷуршудаи «Мат» месозад. Дар 

хосиятҳои лоиҳа ба таври автоматӣ маҷмуъҳои зарурии китобхонаи 

классҳои асосӣ сохта мешаванд. Дар экран қолаби графики муҳити 

коркард пайдо мешавад.
йД \Мпс1о1Л15Арр||сз110п8 - М|сго5оЛ¥|5иа1 5Шс1!о Ехрге55 2012 для Ц/т<1о№ ОебЙор (Администратор) Быстрый запуск (С1г1+0)

ФАЙЛ ИЗМЕНИТЬ ПРОСМОТР ПРОЕКТ ПОСТРОЕНИЕ ОТЛАДКА КОМАНДА ФОРМАТ СЕРВИС ТЕСТ ОКНО СПРАВКА 

й - йй Ы *? ' ’ ► Запуск ▼ ОеЬид ’ АпуСРО - _:? II ■ ф | -» <»■ С* = ?: Я '

Панель элементов

Поиск по панели элементов

ВсеформыМпс1омгеҒогт5 * 

\ Указатель

ВаскдгоипсМогкег

Вт<11пдНау|даҒог 

В)П(1|пд$оигсе 

(Т) Вийоп 

[7] СИескВох 

|= СНескеНЬ|51:Вох 

ГТ*] Со1огО!а1од

СотЬоВох

*~1 Соп1ех1Мепи81пр

0: ОаСаСпсМеглг

0а1а8е1

Оа!еТ|теР|скег

77 □|гес1огуЕп1гу

Р 0|гесТогу8еагсКег

Оота1пирОомм , 

Источн... Обозрев.,, Панель...

Ғоггп1.уЬ [Конструкгор]* -в X Свойства

Ғогш1 8у51ет.У/|п<1ол'5,Ғогт5,Ғогт ’

Ц]Л [£> *
иаеМ/аЛСигзог Ғаке

Тех!
Текст, связанный сэлементом управления,

Обозреватель решений ’ Р х

£ о ■ ? О □ о- <> *[р 

Обозреватель решений - поиск (С1г1+ж) Р ’ 

51 Решение"\Мп(1о1л«Арр||саЬоп8" (проектов: 1) 

и £в] №гк!о№Арр1!са1к)п8
Л МуРго)ес1
Д Арр.сопҒ!д

1> щ ҒоггпГ.уЬ

Обозреватель,,. Командный об... Окно классов

Показатьвыходныеданные от: *] | ^ | = = | = "ь<3
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Расми 1.3. Қолаби графикии равзанаи асосии барнома.

Бо ёрии тарроҳи қолабҳои графикӣ ба барнома элементи дилхоҳи 

идоракуниро илова кардан мумкин аст ва он барои ин элементҳо ба 

таври автоматӣ код менависад дар аввал файли қолаби асосии барнома

«Ғогт1.^Ь» ном дорад.

Расми 1.4. Интихоби реҷаи «У1еи; Соде» дар менюи мафҳумӣ.

Барои дидани коди тавлидшудаи барнома дар равзанаи «$о1и1юп
Ехр1огег» бо тугмаи рости мушак дар руи файли «Ғо£т1.^Ь» зер карда 
дар менюи пайдошуда «У1еи; Соде»-ро интихоб кардан зарур аст

[Х^ Китоби Электрони - МкгозоН: Укиа! ЗДисНо Ехргезз 2012 для МЛгъбот Ое5к±ор (Администратор)

фАЙ/1 ИЗМЕНИТЬ ПРОСМОТР ПРОЕКТ ПОСТРОЕНИЕ ОТЛАДКА КОМАНДА СЕРВИС

© ■ ® й и 9 .

пБыстрый запуск (СЬН+О)

ОКНО СПРАВКА

► Запуск - ОеЬид х86 (4 “Й V

Панель элеыентов Свойства

Поискпо гинели элементов р г

Общие

1± Указатель

[?1 Текст; Рисх.1

®,Тоо15±пр1

ВРиЬИс С1а55 Ғогт1
01т ±±, Ри± А5 5±г1п£
В1т К, К, КК, Т, 1 А5 1п±е§ег
01т У1с1 А5 1п±е§ег
01т Меа А5 Уаг1ап±Туре

$ 11етС1ккес1

Н Рг1ха±е 5ыЬ 71сЛтоз±0Ьек± ( )

Тоо1Б±г1р1.У151Ые = Ға15е
Р1с±игеВох1.'Ы.53.Ые = Ға15е

ЫеЬВгоизегХ.Уззз.Ые = Тгие

Тоо1Б±г1р1.У151Ые = Тгие
Р1с±игеВок1.У151Ые = Тгие

ЫеЬВгонзег!.У151Ь1е
Анализ кода

Анализировать ’

Епс! БиЬ
1 ТИеп Ви±±оп1.ЕпаЫес1 = Тгие : Ви±±оп2. Епайес! = Ға15е

Рг1уа±е БиЬ О±кг1±()
0репҒИе01а1о§1.БИон01а1о§()
1-Ғ ОрепҒИеВ1а1ое1.ҒИеНате = Чо±Ыпе ТНеп Ех1± БиЬ
Ые ЬВгоиБе г1.Ыа¥1^а±е (Ореп Ғ 11е 01а1о§1.Ғ 11е 1Чаше)

Источн... Обозре... Панель... 100 V* Анал... Обоз... Кома... Окно...

Расми 1.5. Интихоби реҷаи коди «Ғогт.^Ь».
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Муайянсозии элементҳоро коде амали мекунад, ки онро дар 

равзанаи коди «$о1ийоп Ехр1огег пункти Ғогт» «^е8^дпег.с8» (Расми 1.5)- 
ро зер карда, дидан мумкин аст.

Дар муайянсозии класси Ғогт1 калимаи калидии «РиЬНс С1а§8» 
истифода бурда мешавад ва он имкони муайян кардани клас, сохтор ва 

интерфейси дар якчанд файл ҷойгиршударо медиҳад. Дар «У^8иа1 $Шдю» 

2010 класси «Мтскши^-формаҳо дар ду файл ташкил мешаванд: 

«Ғогт1.^Ь» ва «Ғогт1.^е8^дпег.^Ь» Дар файли «Ғогт1» «^е^^дпег.^Ь» 

коде ҷойгир аст, ки тарроҳи «"Мтскши» қолаб тавлид кардааст, дар 

файли «Ғогт1.^Ь» бошад, коди муайянсозии класс ва аъзоҳои 

истифодабарандагии клас (майдонҳо, методҳо, ҳодисаҳо, намояндагон) 

ҷой доранд.

Воридсозии элементҳои идоракунӣ ба лоиҳа. Барои дохил кардани 

элемент (объект)-ҳо аз панели идоракунии Тоо1Ьох, ки ҳангоми пахши 

тугмаи чапи мушак аз болои тугмаи махсус иҷро мегардад, истифода 

мебаранд. Ҳар як элемент ном ва хосиятҳои худро дорад, масалан, тугма, 

майдони матнӣ, соат, майдони графикӣ, қайд «^аЬе1», байрақчаҳои 

ишоратӣ «СЬескВох», калиди тағйирдиҳӣ «КадюВийоп», тасмачаҳои 

тобдиҳии вертикалӣ «^$сго11Ваг» ва горизонталӣ «НзсгоПВаг» ва ба монанди инҳо барои сохтани лоиҳа дар забони ^В истифода мешаванд.

СЬескВох2

СпесКВох!

СЬескВохЗ

НааоВиИоп! 
Аа<АоВи((оп2 
АаскоВиКопЗ 
Аас8оВи1(оо4

^1П]х]

Р СИескВох!

Г СИескВох2

АадоВи((оп1 
ВадоВиНоп2 
Нас1оВи1опЗ 
АаЛоВиНопДР СИескВохЗ

Расми 1.6, 1.7. Элементҳои идоракунанда
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Навишти коди барнома. Дар компютерҳои фардӣ яке аз масъалаҳои 

асосӣ ин сохтани барнома мебошад. Барои сохтани барномаҳои визуалӣ 
бо ёрии ягон компонент аввал бояд алгоритми халли масъалаи дар пеш 
гузошташуда тартиб дода шавад ва баъд дар асоси алгоритми 
тартибдодашуда коди он сохта мешавад.

Масалан, бигзор баъди дохилкунии объектҳо ба қолаб ва ба кор 

даровардани барнома «бо пахши тугмаи Ғ5 ё тгумаи Кип аз панели 

асбобҳо» дар равзана ҳангоми пахши тугма ё ҳангоми ҳаракати давак 

(ползунок) дар тасмачаҳо ягон ҳодиса рух диҳад. Барои ин фаҳмидан 

зарур аст, ки дар вақти пахши тугма ва ё ҳаракати давак «УВ умуман чӣ 
кор карда метавонад. Донистан зарур аст, ки чӣ тавр барномаро дуруст 

навиштан даркор аст, ки компютер онро ичро намояд. Масалан, агар дар 

вақти пахши тугмаи «ВиКоп1» бари тасмачаи горизонталӣ ба 100 пиксел 

баробар шавад. Команда (оператор) барои ин чунин тарзи навишт 

дорад:
«Н$сго11Ваг1 .МкШа = 100»

Муайян мекунем, ки дар ин ҷо «Н$сго11Ваг1» ин номи тасмачаи 

горизонталии лоиҳаи мо, «МкЫа» ғафсии онро мефаҳмонад, ки ба 100 

пиксел баробар аст. Нуқта хосияти объектро, ки дар тарфи рост аз номи 

объекти дар тарафи чапи он чойгир бударо ҷудо менамояд.

Равзанаи код. Акнун чӣ бояд кард, ки компютер ин операторро ҳангоми пахш намудани тугмаи «ВиИоп1» иҷро намояд, гуфта мегузарем. 

Барои ин аввал муайян мекунем, ки режими проектиронӣ кушода 

шудааст. Ду маротиба тугмаи «ВиМоп1»-ро пахш намудан лозим аст. Дар 
монитор равзанаи нав -равзанаи код пайдо мешавад (Расми 1.8.):

Агар бо ягон сабаб дар экран равзанаи кодҳо набошад, он гоҳ аз 

банди «У1еи-С'ос1е»-ро интихоб намудан мумкин аст.

Аз рӯйи расм маънои ду сатри додашударо дида мебароем.

«РпусПе $иЬ ВиКоп1 СНск (Ву^а1 зепдег А§ $у§1ет ОЬ]’ес1, Ву^а1е А§ 

$у§1ет.Е^еп1Агд§ НапШез ВиКопЬСНек»
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Расми 1.8. Равзанаи коди барнома

Калима 8иЬ протседураро ифода мекунад. Калимаи «СНск» «пахши 

мушак»-ро мефаҳмонад. Дар сатре, ки курсор гузошта шудааст, моро 

водор месозад, ки операторҳои даркориро дохил намоем. Ин операторҳо ҳангоми пахши тугмача иҷро мегарданд. Дар сатри охир калимаи «Епд 

8иЬ» «охири протседура»-ро нишон медиҳад. Ҳамаи фазо байни ин ду 

сатр, ки операторҳо пур карда мешаванд, танаи проседура ном дорад.
Имконияти навиштани барнома дар забони барномаи «^8» дар он 

аст, ки баъди объект гузоштани нуқта дар назди шумо рӯйхати баъди 

нуқта ҷойгиршаванда пайдо мешаванд (Расми 1.9). Ба шумо фақат аз 

болои калима ду маротиба пахши мушак ва ё ин ки пахши тугмаи «ТаЬ»- 

и сафҳакалид лозим меояд.

|(ри(:

Рп*а1е ЗиЬ Вийоп1_С1|ск(ВуУа1 зепс1ег Аз 8уз1ет ОЬ]ес1, ВуУа1 е Аз 8у51ет.Егеп1Агдз) НапсПез Вийоп1 С1(ск
Н8сго11Ваг11

Епй 8иЬ й? ТаЫпйех ^1
ЕпС С1азз ТаЬЯ°Р

Й? Тад
Й? ТехС
Й1 Тор
♦ ТоЗСплд
♦ 11рЬа(е

Й? Уа1ие
Й* УвЫе

Расми 1.9. Кушодани рӯйхат дар равзанаи коди барнома

Агар шумо руйхатро аз назар гузарондан нахоҳед, барои ҷустуҷӯи

калимаи даркорӣ метавонед баъди нуқта фақат ҳарфҳои ин калимаро аз 
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сафҳакалид дохил намоед ва компютер аз рӯйхат калимаи даркориро 

ёфта интихоб менамояд.
Акнун равзанаи код чунин намудро дорад:
«РпуаЮ 8иЬ Вийоп1СНск (Ву^а1 зепдег А§ 8у§1ет ОЬ]’ес1, ВуУа! е А§ 

8у§1ет.Е^еп1Агд§) НапШез Вийоп1 СНск

Н8егоНВаг1. ^МШ = 100
Епд 8иЬ»

Ҳодисаҳо ва коркарди он. Қайд кардан ба маврид аст, ки ҳар як 

объект дорои хосият, метод ва ҳодиса мебошад. Барои мо бештар як 

намуди ҳодиса -пахши мушак аз болои тугмача маълум аст. Аммо 

объекти «УВ» хусусан қолаб ва элементҳои идоракунанда ҳодисаҳои зиёд 

дорад. Чи хеле ки тугмача «ВиМоп1» дорои ҳодисаҳои зерин: пахши 

тугмаи мушак аз болои он, пайдо шудани нишондиҳандаи мушак дар 

тугмача, пахши клавиши мушак аз болои тугма, сар додани мушак аз 

болои он, ивази ранги тугма, ивази андозаи тугма ва ба гунаи ин 
мебошад. Майдони матнӣ бошад дорои ҳодисаҳои ду маротиба зеркунии 

он, ивази матн дар майдон ва ба гууни инро доро мебошад.

Дар қолаб ҳодисаҳои ҳаракати мушак дар қолаб, ивази андозаи он, 

ба кор даромадани қолаби «Ғогт^оаН», маҳкам кардан ва дигар намуди ҳодисаҳо дида мешаванд.

Коркарди ҳодисаҳо. Масъалаеро дида мебароем, ки ҳангоми пахши 

мушак аз болои тугмачаи «Вийоп1» яъне ҳодисаи пахши тугмаи мушак 

компютер чунин фармонро иҷро намояд: андозаи тасмачаро иваз намояд 

ва элементи «КаНюВиМоп»-ро нонамоён кунад. Масалан:
«РпуаЮ 8иЬ ВиКоп1 _С Ыск (Ву^а1 зепбег А§ 8у§1ет.ОЬ]’ес1, Ву^а1е А§ 

8у§1ет.Е^еп1Агд§) НапШез ВиИоп1.СНек

Н8сгоНВагШ1аШ = 100
КаНюВиИоп2.НМе ()
Епд 8иЬ».

Сарлавҳаи проседураро «НапШез Вийоп1.СНск» дида мебароем. Дар 
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он гуфта шудааст, ки протседура инро фақат дар вақти пахш аз болои 

тугмаи Вийоп1 иҷро намояд.

Дар ин ҷо «СНск» пахши мушак (ҳодиса), «Вийоп1» - номи объекте, 

ки бо пахши он ин ҳодиса рӯй медиҳад, «НапШез» маънои коркарданро 

дорад. Яъне проседурае, ки коркарди пахши мушак аз болои тугмачаи 

«ВиМоп1» - ро иҷро менамояд.

Мисолҳои коркарди ҳодисаҳо. Дар поён барнома аз якчанд 

протседура барои коркарди ҳодисаҳо оварда шудааст, ки ба қолаб ва 

элементҳои идоракунанда тааллуқ доранд. Барои коркарди ҳодисаи қолаб: агар дар «У18иа1 $Шдю .^ЕТ 2003 ҳодисаи Ғогт1 Руеп(8 дар 

^^8иа1 $Шдю А’ЕТ» - ҳодисаи Ва8е С1а88 Еуеп(8 интихоб намоед.

«РпуаЮ $иЬ ВиМоп1_Мои8е Еп!ег(Ву^а1 8епНег А8 ОЬ]’ес1, Ву^а1е А8 

$у8!ет.Е^еп!Агд8) НапШе8 ВиМоп1.Мои8еЕп1ег»
«ТехШох1. Тех! = Мушак дар болои тугмача намудор шуд»
ЕпН $иЬ
Рггуа!е $иЬ Вийоп1_Мои8е 1)ои'п (Ву^а1 8епНег А8 ОЬ]’ес1, Ву^а1е А8 

$у8!ет. Мтс1ои'8. Ғогт8. Мои8еЕ^еп!Агд8) _НапШе8 ВиПопЕМотеОои-п

ТехШох1.Тех! = «Пахши тугмаи мушак дар болои тугмачаи қолаб» 

ЕпН $иЬ
Рггуа!е $иЬ ВиМоп1_ Мои8еир(Ву^а1 8епНег А8 ОЬ]’ес1, ВуУа1 е А8 

Мои8еЕ^еп!Агд8) НапШе8 Вийоп1.Мои8еир
ТехШох1.Тех! = «Сар додани тугмаи мушак аз болои тугмачаи қолаб»

ЕпН $иЬ
РпуаЮ $иЬ ТехШох2_Тех! СИапдеН (ВуУа1 8епдег А8 ОЬ]’ес1, Ву^а1е 

А8 $у8!ет.Е^еп!Агд8) _НапШе8 ТехШох2.Тех!СИапдед
ТехШох1.Тех! = «Ивази матн дар майдони матн»
Веер ()
ЕпН $иЬ
РпуаЮ $иЬ Ғогт1_ЬоаН (Ву^а1 8епНег А8 ОЬ]’ес1, Ву^а1е А8 $у8-
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1ет.Е^еп1Агд§) НапШез МуВазеХоад

МздВох «Проседураи Ғогт1_Ьоад иҷро мегардад. Қолаб ҳоло 

намоён нест».

ТехШох1.Тех1 = «Қолаб машғул аст»

Епд 8иЬ
Рпуа1е 8иЬ Ғогт1_С1о§ед (Ву^а1 зепдег А§ ОЬ]’ес1, Ву^а1е А§ 8у§- 

1ет.Е^еп1Агд§) НапШез МуВа§е.С1о§ед

МздВох ("Қолаб маҳкам мегардад")

Епд 8иЬ
Рпуа1е 8иЬ Ғогт1_Ке§ке (ВуУа! зепдег А§ ОЬ]’ес1, Ву^а1е А§ 8у§- 

1ет.Е^еп1Агд§) НапШез МуВазе.Кезке

ТехШох1.Тех1 = «Қолаб андозаро иваз мекунад»

Епд 8иЬ
Рпуа1е 8иЬ Ғогт1_Мои§еМо^е (Ву^а1 зепдег А§ ОЬ]’ес1, Ву^а1е А§ 

8у8(ет.^1п^о^8. Ропт.МотеЕуешАгд^) _ НапШез МуВазе.МоизеМо^е

ТехШох1.Тех1 = «Мушак аз болои қолаб мелағжонад

Епд 8иЬ»

Шумо метавонед руйхати ҳодисаҳои объектҳоро бо шарҳашон аз 

рӯйи системаи ёрирасон ё ин ки курсори матниро дар болои объект 

гузошта тугмаи Ғ1 ро истифода намоед.

Таҳригари матнии Блокнот. Барномаи Блокнот таҳриргари матнӣ ба 
ҳисоб рафта, барои азназаргузаронии файлҳои матнии типи «ТХТ» 

сохтани ҳуҷҷатҳои на чандон калон ва азхудкунии тугмаҳои сафҳакалид 

(клавиатура) истифода бурда мешавад. Ин барномаро бо ёрии фармони 
Менюи асосии система ба кор даровардан мумкин аст: Пуск 

(Оғоз) ► Программы (Барномаҳо) ►Стандартные (Стандартӣ) ►Блокнот 

(Блокнот).
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Расми 1.11. Равзанаи Блокнот
Тарзи дохилкунии матн бо ёрии Блокнот хеле оддӣ аст. Барои 

дохилкунии матни ягон ҳуҷҷат бештар аз блоки ҳарфӣ-рақамии 
клавиатура истифода мебаранд. Ҳангоми ба канори рости равзанаи 
барнома расидани матн, истифодабаранда бояд тугмаи Еп1ег-ро пахш 
намояд. Агар ӯ хоҳад, ки матн ба таври автоматӣ аз сатр гузаронида ша- 

вад, он гоҳ ӯ бояд аз фармони менюи равзана Формат^Перенос по сло- 

вам (Қолиб^Гузариш аз рӯи калимаҳо) истифода барад.
Блокнот имконият медиҳад, ки матни ҳуҷҷат ба воситаи танҳо яке аз 

намудҳои ҳуруфҳо дохил карда шавад.

Расми 1.12. Равзанаи Шрифт-интихоби ҳуруф
Интихоби ҳуруф, андоза ва тарзи зоҳиршавии ҳуруф (муқаррарӣ, 

моил, ғафс ва ғафсу моил) бо ёрии фармони равзанаи он Формат 

► Шрифт (Қолаб^Ҳуруф) идора карда мешавад.
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Ҳуҷҷати сохташударо бо ёрии фармони Файл^Сохранить как 

(Файл^Сабткунӣ ҳамчун) дар хотира (винчестер ё дискҳои берунӣ) 

нигоҳ доштан мумкин аст. Агар шумо ҳангоми таҳриркунии матн тугмаи 

функсионалии «Ғ5»-ро зер кунед, он гоҳ дар матни ҳуҷҷататон ба таври 
автоматӣ таърихи рӯз ва вақти ҷорӣ гузошта мешавад.

Дар барномаи «ЭДогдРад» ҳамаи решаҳои содаи забони тоҷикӣ
дохил гардиданд, расми 2.4.

Сохтани модератор аз истифодаи элементи идоракунии «Вийоп» ва 

«^аЬе1» вобастагӣ калон дорад. Функсияи элементнҳои идоракунии 

истифодагардидаи барномаро дида мебароем:
Элементи «^аЬе1». Компоненти мазкур барои баровардани 

навиштаҷот истифода мешавад. Ба ин хотир дар компоненти менюи 

Тоо1Ьох пиктограммаи А ; ■ интихоб шуда, дар ҷойи зарурии қолаб 

навиштаҷоти «^аЬе1» гузошта мешавад. Дар ин вақт андоза, мавқеи ҷойгиршавӣ танзим шуда, хосияти «Сар1юп»-и нозири объектҳо тағйир 

ёфта, дар он матни зарурӣ дохил карда мешавад. Масалан, сатри номгӯй 

расмҳо», ҳамчунин услуби матн низ интихоб карда мешавад хосияти 

«ҒопЬ>.

Элементи ВиЬоп. Дар сархатти «Тоо1Ьох» пиктограмаи аЬ Е : -ро

интихоб карда, ба қолаби компоненти «ВиЬоп1» (2,3,...) мегузорем. Ба 
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воситаи нозири объектҳо сарлавҳаи «Сарйоп»-ро ба матни дилхоҳ, 

масалан, «дохилкунии матн» иваз карда, андоза ва мавқеи ҷойгиршавии

тугмачаро танзим мекунем.

Элементи «ЮсЬТехШох». Таҳриргари матнии модератор барои 

коркарди маълумоти матнӣ истифода мегардад. Барои дохилкунии 

маълумоти зарурӣ варақи корӣ барои дохил кардани қолаб лозим меояд. 

Ин амалро компоненти «ТехШох ё 1<1с11Те'.хШох» иҷро мекунад. Барои 

фаъол кардани он дар менюи Тоо1Ьох пиктограммаи аЬ| ё

«1<1с11Те.хШох»-ро интихоб карда, онро дар ҷойи зарурии қолаб

мегузорем.Ҳамаи эелеметҳои қайдгардидаро ба қолаби асосии барнома дохил 

карда ба таҳияи барнома оғоз менамоем. Қайд кардан зарур аст, ки ҳангоми кор бо интерфейси барнома лавҳаҳо ва элементҳои он аз рӯйи 

мувофиқати қолаб ҷойгир мешаванд, яъне дар вақти калон ё хурд 

кардани қолаб компонентҳои дар дохили он мавҷудбуда бо истифодаи 

хосияти ҷобаҷокунӣ ва муайянкунии «Рапе1» ҳудудҳо тағйир меёбанд. 

Компонентҳое, ки дар онҳо массивҳо ва дигар натиҷаҳо хориҷ мегарданд 

барои ивазкунӣ бояд иҷозат надошта бошанд.

Намуди тахминии қолаб дар расми 1. нишон дода шудааст, ки дорои 

компонентҳои зерин мебошад: <ШаЬе1, 1<1с11Те'.х1Ьох, ВиМоп».

: др _ - • - ЬЛ I » '. - ■ ■ - ; - : > Оеьӣэ -ГП? I -I I ДТ~ГД| -
: ■■■ I !■■■ :■ .1 - I . . ;."1 пд - I ■ ®г зй и I ■ « *: ■-■> 1ЕЭЕ3 1 <* I . : I 4! -

Равзанаи 2.10. Барномаи компютерии имлои забони тоҷикӣ
Пас аз тайёр кардани алгоритм коди барномаи модераторро дохил 

мекунем.
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Ибтидо 1
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Алгоритми нишондодашуда аз қадамҳои зерин иборат аст: Дар қадами аввал алгоритм кори худро оғоз менамояд. Дар қадами дуюм 

дохилкунии рамз (символ) аз сафҳакалид иҷро мегардад. Қадами сеюми 

алгоритм шартро тафтиш мекунад: агар шарт дуруст бошад, яъне 

аломати дохилшуда фосила «пробел» набошад, он гоҳ қадами чорум 

иҷро мегардад, дохилкунии рамз (символ)-и ояндаро талаб менамояд; 

агар рамз (символ)-и дохилшуда фосила «пробел» бошад, он гоҳ қадами 

панҷум рамз (символ)-и пайвастшуда калимаро ташкил медиҳанд. Қадами шашум зербарномаи муроҷиат ба базаи калимаро даъват 

менамояд ва дар қадами ҳафтум калимаи ҳосилшударо ҷустуҷӯ 
менамояд. Дар қадами ҳаштум алгоритм шартро месанҷад, яъне 

мавҷудияти калимаро дар манбаи додашудаҳо муайян мекунад: агар 

шарт дуруст бошад (калима дар манбаи додашудаҳо мавҷуд бошад), он 

гоҳ қадами нуҳум ва даҳумро иҷро мекунад ва калимаи дохилшударо 

дуруст ҳисоб намуда, ранги сиёҳро қабул мекунад. Ин қадамҳо муайян 

мекунанд, ки калима мувофиқ ба меъёрҳои забони адабӣ тоҷикӣ 
мебошад. Дар ин ҳолат қадами ёздаҳум ва дувоздаҳум иҷро мешаванд. Қадами ёздаҳум нишон медиҳад, ки калимаи дохилшуда нодуруст, ғайри 

адабӣ ва ё калимаи дигар забон аст. Қадами дувоздаҳум калимаи 

нодурустро бо ранги сурх тасвир менамояд. Қадами сездаҳум охири 

алгоритмро мефаҳмонад.

Дар натиҷа барномаи компютерӣ модератор ҳосил мекунем, ки ба 
воситаи пахши тугмачаи асосии ба кор дароварда мешавад.

Пас аз пахши тугмача равзанаи асосии барнома кушода мешавад. (расми 

2.10.) Равзана аз ҷойи дохилкунии матн, тугмадони равзанаи забони 

тоҷикӣ ва тугмачаҳои кушодани файл ва дохилкунии реша иборат аст.

Тугмачаи кушодани файл имконият медиҳад, ки матни тайёрӣ дар 

файл пешакӣ сабтшударо дар равзанаи асосии барнома кушода, 
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калимаҳои нодурустро ислоҳ намоем. Пас аз пахши тугмача дар экран 

равзанаи кушодани файлҳо пайдо мегардад, расми 2.11.

Расми 2.11. Кушодани файлҳо.

Файли лозимиро аз диск интихоб намуда, тугмачаи кушоданро пахш 

менамоем ва дар равзанаи асосӣ маълумоти дохили файл ҷойгиршуда 

пайдо мегардад. Барнома ба таври автоматӣ калимаҳои нодурустро бо 

ранги сурх муайян мекунад. (расми 2.12). Ин чунин маъно дорад, ки дар 

базаи калимаҳои бо ранги сурх навишташуда мавҷуд нестанд ва дохил 

кардани онҳо дар база зарур аст. Агар решаҳои калима дар база мавҷуд 

бошанд, он гоҳ онҳо бо ранги сиёҳ навишта мешавад.

Расми 2.12. Равзанаи муайянкунии хатогии калимаҳо.

Калимаҳои берун аз қолабҳои забони адабӣ меъёри тоҷикиро ислоҳ 
кардан мумкин аст. Агар шакли дурусти калима дар базаи решаҳои 

калима мавҷуд набошад, он гоҳ онро дохил кардан лозим меояд. Барои 
139



дохил кардани решаи калима аз тугмачаи дохилкунӣ истифода мекунем.

Пас аз пахши тугмачаи дохилкунӣ равзанаи нав пайдо мегардад. (расми 

2.14).

Расми 2.13. Ислоҳи калимаҳои нодуруст.

Расми 2.14. Равзанаи дохилкунии решаи нави калима.
Решаи калимаи навро дохил карда тугмачаи ОК-ро пахш

менамоем, ки ин решаи калима ба база дохил мегардад.

Ба ғайр аз дохилкунии маълумоти дар дохили файл ҷойдошта 

сафҳакалиди компютерро барои дохилкунӣ истифода мебаранд. Лекин 

бештари истифодабарандагон мавқеи ҳарфҳои забони тоҷикиро дар 

сафҳакалид намефаҳманд. Барои дуруст навиштан ва мавқеъи ҷойгиршавии ҳарфҳои тоҷикиро дар сафҳакалид муайян намудан 

метавон ба ҳарфҳои ҳамшакли он бо ёрии тугмаҳои ёрирасон ва ҳарфҳои 

хоси забони русӣ дар сафҳакалид муроҷиат намуд.
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Дар охир метавон гуфт, ки бо таҳия ва сохти мукаммалтари ин гуна 

модератори электронӣ мо метавонем дар сомонаҳои иҷтимоӣ то 

андозае садди роҳи омиёнашавии забони тоҷикӣ гардем ва меъёрҳои 

дурусти истифодаи забони тоҷикиро ба ҳамагон пешниҳод намоем. Дар 

сурати амалӣ гардидани ин гуна барномаҳо, метавон гуфт, ки забони 

тоҷикӣ дар сомонаҳои иҷтимоӣ тадриҷан ба танзим дароварда шуда, аз 

таҳдидҳои омиёнашавӣ ва вайроншавӣ ҳифз карда мешавад. Бояд 

тазаккур дод, ки ин гуна модератори электронӣ метавонад дар навбати 

аввал ҳамчун ёрирасони инсон модераторҳо бошанд ва дар сурати ҷой 

додани амалиётҳо ва функсияҳои пурраи инсон мотераторҳо 

метавонад ивазкунандаи онҳо бошанд. Модератори электроние, ки мо ҳамчун навоварӣ ва натиҷаи таҳқиқи илмӣ дар кори худ сохтем ва 

пешниҳод намудем ҳоло дар зинаи ибтидоӣ қарор дошта, дар оянда аз 

рӯйи нақша онро мукаммал намуда дар асоси принсипи кории инсон 

модераторон метавонад фаъолият намояд. Чӣ тавре ки гуфтем, 

амалисозии пурраи функсияҳои ин модератор дар асоси алгоритми 

фаъолияти кории инсон модераторҳо сурат гирифта мунтазам сохта 

мешавад. Дар навбати аввал модератори электронӣ, чи тавре ки дар 

алгоритми фаъолияти он нишон дода шудааст, метавонад калимаҳое, ки 

берун аз меъёрҳои забони адабии гуфтор навишта мешаванд, ба таври 

автоматӣ шинохта ва ғалат будани онҳоро бо амали сурх намудани 

калима нишон медиҳад. Дар оянда ин гуна модераторҳои электронӣ 
метавонанд аз бисёр ҷиҳатҳо забонро дар шабака таҳлил намуда, кори 

инсон-модераторҳоро хеле осон намоянд. Мусаллам аст, ки барои 

таҳлили пурраи матни паёмҳо дар форумҳои шабакаҳои иҷтимоӣ ва 

умуман интернет-ВАО шумораи зиёди инсон-модераторҳо лозим аст, то 

ки тавонанд матнҳои воридгардидаро дар форумҳои сомонаҳои иҷтимоӣ 
дар доираи забони адабии меъёр ва дигар талаботу қонуниятҳо 

пешниҳод намоянд. Дар рафти таҳқиқ ба мо маълум гардид, ки инсон- 
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модераторҳо аз рӯйи принсипҳои кории хеш матнҳое, ки мубоҳисон дар 

форумҳо менависанд бе пешниҳоди талаботҳои дахлдори сомона ба 

мубоҳисон баъзе аз онҳоро ихтисор ва ё ҳазв мекунанд, баъзеашонро 

умуман ба сафҳаи сомона ҷой намедиҳанд ва монанди ин ки дар бисёр ҳолатҳо боиси баҳсҳои зиёд ва ба хашму ғазаб омадани мубоҳисон 

мегардад. Модератори электорнӣ бошад, аз рӯйи принсипҳои кории худ 

ба мубоҳисоне, ки матнҳои навиштаи онҳо қобили қабул нест, метавонад 

дар ҷавоб ба онҳо шаклҳои дурусти баёни андеша ва калимаҳое, ки 

мутааллиқ ба меъёрҳои забони адабии гуфтор ҳастанд, пешниҳод 

намояд. Ин амал ба он хотир дар принсипи кори модератори электронӣ ҷой дода мешавад, ки мубоҳисон ва ҳама он нафароне, ки дар форумҳои 

шабакаҳои иҷтимоӣ ворид мешаванд ва ибрози андеша менамоянд, 

эҳтимол ҳамагӣ аз меъёрҳои забони адабии гуфтор огаҳӣ надоранд. Дар 

ин самт модератори электронӣ ба онҳо ёрӣ мерасонад, то ки дар доираи 

забони меъёр фикрҳояшонро гуфта тавонанд. Инчунин, дар навишти 

матнҳо дар форумҳо хатоҳои зиёди имлоӣ, истифодаи ҳуруфи гуногун, қиёфабозӣ (смайлик) ва дигар камбудиҳо дида мешаванд, ки ин барои 

бархе аз хонандагон мушкилӣ эҷод менамояд. Ҳамин тавр, модератори 

электронӣ бо назардошти талаботҳои ҷойдошта дар самти истифодаи 

забон ва хат таҳия гардида дар сомонаҳои иҷтимоӣ метавонад ба ҳалли 

як қатор мушкилиҳои ин самт мусоидат намояд.
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ХУЛОСАҲар як давру замон хусусиятҳои ба худ хоси рушди забонро дорад. 

Таҳқиқоти забони интернет-ВАО имконияти хуби фаҳмиш ва дарки ҳама 

гуна дигаргуниҳое, ки дар ҳаёти иҷтимоӣ ва маънавии ҷомеа нисбат ба 

забон ба амал меоянд, медиҳад. Пажуҳиши диссертатсионии мазкур 

кӯшишест, ки таҳлили вижагиҳои забонии матнҳои интернет-ВАО-ро дар 

фазои иттилооти-интернетӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавзуи асосии 

таҳқиқ қарор додааст. Дар ин замина омӯзиши самтҳои гуногуни 

истифодаи забон дар шабакаи интернетӣ аз ҷумла, истифодаи дискурси 

компютерӣ ва мавқеи он дар забоншиносии муосир матраҳ гардидааст.

Аз баррасии масъалаҳои дар фаслҳо ва зерфаслҳои дар рисола 

матраҳгардида ба чунин хулоса омадем:

1. Дар раванди таҳқиқ вижагиҳои забонии матнҳои интернет-ВАО 

дар робита бо технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ ҳамчун 

воситаи нави мубодилаи афкор дар ҷомеаи муосир ва ҳолати истифодаи 

забон дар ин навъи воситаҳои мухобиротӣ баррасӣ гардиданд.

2. Дар доираи таҳқиқи вижагиҳои забонӣ дар фазои иттилоотӣ - 
интернетӣ ва форумҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо дарназардошти 

табақаҳои иҷтимоии иштирокдорон навъҳои мухталифи мубоҳисаҳо, 

муколамаҳо ва дискурсҳои гуногуни соҳавӣ дар шабка дида мешавад.

3. Дар форумҳои шабакаи Интернет асосан мубоҳисаҳо атрофи 

мавзуи пешниҳодгардида сурат гирифта, дар ин доира дискурсҳои 

соҳаҳои мухталиф аз ҷониби мубоҳисон мавриди истифода қарор 

мегирад.

4. Таҳлили вижагиҳои забонии матнҳои интернет-ВАО нишон дод, ки 

муоширати компютерӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва шабакаҳои интернетӣ 
васеъ ба кор рафта, дар онҳо вазифаҳои иҷтимоӣ, навъи вижагиҳои 

забонӣ ва рафтори мухобиротии он аломатҳои замонавии иртиботи 

шахсидоштаро ташкил медиҳанд.

143



Дар марҳалаи начандон зиёди солҳои охир назарияи забоншиносии 

компютерӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ хеле рушд намуда, мавриди омӯзиши 

бештари олимони соҳа қарор гирифтааст. Дар ин раванд забоншиносии 

компютерӣ ба омӯзиши масъалаҳои гуногуни забонӣ заминагузорӣ 
намуда, омӯзиши самтҳои навро ба миён овардааст. Забоншиносии 

компютерӣ дар Ҷумҳуриии Тоҷикистон низ ба таври густурда рушд 

намуда, ба омӯзиши самтҳои гуногуни забони тоҷикӣ дар забоншиносии 

тоҷик ба ҳайси яке аз самтҳои муҳим ва қобили ҳамешагии таваҷҷуҳ 

рӯйи кор омадааст.

Дар замони муосир рушди технологияҳои иттилоотӣ ба таҳаввулоти 

азими илмӣ дар соҳаҳои гуногун, ба хусус забоншиносии муосир оварда 
расонид. Дар бахши ҳамгироиҳои технологияҳои иттилоотӣ ва 
забоншиносии муосир дар доираи мавзуи таҳқиқии худ мо асосан аз 
дастовардҳои ин ду самт дар якҷоягӣ ба таври мухтассар мисолҳо 
оварда, шарҳу тавзеҳ намудем. Инчунин, дар доираи таҳқиқоти самтҳои 

зикргардида, самти нави таҳқиқ забоншносии интернетиро мавриди 

омӯзиш ва баррасӣ қарор дода, аҳамияти пайдоиш ва мавқеи онро дар 

забонишиносии муосир муайян намудем. Аз таҳқиқи ин фасл ба чунин 
хулоса омадан зарур аст, ки забоншиносии компютерӣ дар баробари 

рушди соҳаи технологияҳои итилоотӣ ва шабакаҳои интернетӣ боз ҳам 
рушд намуда, дар раванди омӯзиши забон дар шабака ба самтҳои нави 

таҳқиқ замина хоҳад гузошт.

Таҳлили вижагиҳои забонии матнҳои интернет-ВАО яке аз ҳадафҳои 

асосии таҳқиқ дар рисола ба шумор меравад. Дар омӯзиш ва баррасии 
масъалаҳои матраҳгардида дар ин фасл ба чунин натиҷаҳо ноил 

гардидем:
1. Интернет-ВАО дар замони муосир яке аз воситҳои фаъол ва 

муҳимми иттилоотрасонӣ дар фазои иттилоотӣ ба шумор рафта, ба 
густариши самтҳои гуногуни фаъолияти ҷамъиятӣ оварда расонидааст. 
Дар доираи омӯзши ин бахш мо доир ба нақши интернет-ВАО дар рушду 
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густариши забони адабии тоҷикӣ таҳқиқ гузаронида, аҳамият ва таъсири 

интернет-ВАО-ро дар рушду инкишофи забонҳои гуногуни дунё ва 

махсусан забони тоҷикӣ мавриди баррасӣ қарор додем;
2. Дар доираи омӯзиши ин бахш ҳамчунин мавқеъ ва мақоми забони 

тоҷикиро дар манбаъҳои иттилоотии итернетӣ мавриди таҳқиқ карор 

дода, дараҷаи шинохт ва муаррифии забонро дар шабака муайян 
намудем;

3. Нақши сомонаҳои иҷтимоӣ ба таҳаввули забони тоҷикӣ дар фазои 

иттилоотӣ - интернетӣ сурат гирифта, муайян карда мешавад, ки 

сомонаҳои иҷтимоӣ дар самти муаррифӣ ва инкишофи забон дар 
шабака то кадом андоза саҳми муҳим доранд;

4. Таҳлили сохторӣ ва дискурсивии маводи интернет-ВАО аз 
масъалаи дигари мавриди таҳкиқ қарор гирифта, дар ин самт ба шумор 

меравад. Дар баробари ворид гардидани забон дар шабака ва истифодаи 
он дар фазои интернет-ВАО масъалаи таҳқиқ ва баррасии масъалаҳои 

гуногуни он пайдо гардидаанд;
5. Таҳлили сохтории маводи интернет-ВАО дар таҳқиқи мо дар 

мисоли шабакаҳои иҷтимоӣ ва матни пайёмҳои форумҳо сурат гирифта, 
дараҷаи истифода ва корбурди забон дар шабака мавриди омӯзишу 
баррасӣ қарор дода шудааст. Забон дар шабака мавриди истифодаи 
бештар қарор дошта, ҳамзамон риояи қонуниятҳои забони адабии меъёр 
аз мадди назари истифодабарандагони забон дар шабака дур мондааст;

6. Таҳлил дискурсивии маводи интернет-ВАО мавзуи мубрам ва 
мавриди таваҷҷуҳи бештар дар забоншиносии муосир ба шумор рафта, 
омӯзишу таҳлили маводи интернет-ВАО низ дар ин бахши рисола ба 
ҳамин самт равона гардидааст. Аз таҳқиқи самти мазкур ба мо маълум 
гардид, ки дискурс ин навъи мухобироте мебошад, ки миёни ду ва ё зиёда 
одамон дар мавзуи мушаххас сурат гирифта, дар ин самт дискурсҳои 
мухталифро эҷод мекунад.

7. Таҳлили омории маводи дискурсивии интернет-ВАО-ро дар доираи 

таҳқиқи худ зарур шуморида, дар ин самт фаъолияти як қатор рӯзномаву 
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маҷаллаҳо, ҳафтаномаҳо, агентиҳо ва сомонаҳои мухталифи иҷтимоиро 

мавриди таҳқиқ қарор дода, дар шакли омор натиҷаи онро пешниҳод 
намудем.

Дар натиҷаи омӯзиш ва таҳқиқи маводи расонаҳои иттилоотии 

зикргардида мавқеи онҳо дар фазои иттилоотии Тоҷикистон ба мо 

маълум гардид. Аз натиҷаи таҳқиқи ба дастомада дар ин самт ба чунин 
хулоса омадан мумкин аст, ки расонаҳои иттилоотӣ нақши хеле муҳим 

дар густариши забони адабӣ дошта, ҳамзамон муаррифгари фарҳанги 
миллӣ ба шумор мераванд ва аз ин хотир гуфтан мумкин аст, ки натиҷаи 

фаъолияти бархе аз ин расонаҳо дар фазои иттилоотии ҷумҳурӣ 
ғайриқаноатбахш арзёбӣ гардида, наметавонанд дар ин самт талаботи 

оммаро қонеъ гардонанд.
Яке аз усулҳои таҳқиқ дар забоншиносии муосир ин воситаҳои 

омӯзиши барномавӣ ба шумор мераванд. Таҳрири матнҳо бо усули 
худкор дар забоншиносии муосир дар давоми солҳои охир зиёд ба назар 
расида, дар ин самт кӯшишҳои зиёде аз ҷониби мутахасисон анҷом дода 
шудааст. Ҳамчун навоварӣ дар рисолаи худ мо барномаи таҳриргар 
«Модератори электрони»-ро сохтем, ки метавонад дар навбати аввал 
ҳамчун ёрирасони модераторон ва минбаъд ҳамчун модератор хизмат 
намояд. Ин барномаи таҳриргар имкон дорад, ки матнҳоро дар 
форумҳои шабакаҳои иҷтимоӣ таҳрир намуда мувофиқ бо меъёрҳои 

забони адабӣ пешниҳод намояд. Раванди бозсозии ин барнома дар оянда 

давом дошта, мавриди омӯзиши пурра қарор дода хоҳад шуд.
Омӯзиши мавзуи мазкур ба мо имкон медиҳад, ки истифодаи 

дурусти забонро дар фазои иттиллотӣ ба инбоат гирифта, аз 
иштибоҳоте, ки дар таҳқиқи рисола нишон дода шудааст, худдорӣ 
намоем ва забонро дар доираи меъёрҳои адабии гуфтор истифода 
намоем ва ба ин васила садди роҳи омиёнашавӣ ва вайроншавии забони 

тоҷикӣ дар фазои иттилооти-интернетӣ шавем.
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