
ТАҚРИЗ 
ба автореферати диссертатсияи Раҳимов Фарҳод Ҳасаналиевич дар мавзуи 
«Вижагиҳои забонии матнҳои интернет - ВАО дар мисоли шабакаҳои 
иҷтимоӣ», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология, аз рӯйи 
ихтисоси 10.02.01. - Забони тоҷикӣ.

Дар забоншиносии тоҷик дар баробари ҳалли як қатор омӯзиши 
масъалаҳои назариявӣ ва амалии марбут ба вижагиҳои забонии матнҳои 
интернет - ВАО дар мисоли шабакаҳои иҷтимоӣ низ мавҷуданд, ки 
ҳалли мусбатро талаб мекунанд. Таҳқиқ, омӯзиш ва ба низом 
даровардани вижагиҳои забонии матнҳои интернет дар забони адабии 
муосири тоҷикӣ диққати ҷиддиро талаб менамояд.

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. Тахдили 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 дарбар мегирад. 
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 дарбар мегирад, бисёр муҳим 
ва мубрам аст.

Дар муқаддима аҳамият ва дараҷаи омӯзиши мавзуи 
таҳқиқшаванда асоснок шуда, объект, мақсад, вазифа ва фарзияҳои 
диссертатсия аз ҷониби диссертант пешниҳод гардида, нуқтаҳои асосии 
дар диссертатсия қароргирифта, навгонии илмӣ, арзиши назариву 
амалии натиҷаҳои таҳқиқ баён шудаанд.

Кори диссертатсионие, ки аз ҷониби Раҳимов Фарҳод 
Ҳасаналиевич анҷом шудааст, барои истифодаи дурусти забон дар фазои 
иттиллотӣ ва иштибоҳоте, ки дар таҳқиқи рисола нишон дода шудааст, 
хеле муҳим ва саривақтӣ арзёбӣ мегардад.

Маводи асосии диссертатсияро таҳқиқи маводи забони интернет- 
ВАО ташкил медиҳад.
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Дар бахши «Тавсифи умумии таҳқиқ» ҳамаи талаботҳои вобаста ба 
таҳияи фишурдаи рисола, аз қабилӣ: муҳиммияти мавзуъ, дараҷаи 
омӯзиши мавзуъ, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ, навоварии таҳқиқ, 
аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқ ва дигар бахшҳои сохторӣ дарҷ 
гардидааст. Муҳаққиқ доир ба ҳар яке аз бандҳо маълумот дода, равиши 
илмии пажӯҳиши худро ба таври мухтасар асоснок кардааст.

Диссертатсияи мазкур аз муқаддима, се боб, хулоса ва рӯйхати 
адабиёт иборат аст.

Боби аввал таҳти унвони - «Ҷанбаҳои назарии забоншиносии 
компютерӣ», аз чор фасл иборат мебошад. Дар ин боб сухан дар бораи 
пайдоиш ва ташаккули забоншиносии компютерй дар сатҳи 
забоншиносии ҷаҳонӣ ва робитаи он бо дигар илмҳо меравад. Ҳамзамон, 
дар ин боб, оид ба пайдоиш ва рушди технологияҳои иттилоотӣ, 
инчунин, мариди таҳқиқ қарор гирифтани забон бо усулҳои компютерӣ 
сухан меравад

Фасли аввали боби якум - «Рушди забоншиносии компютерӣ дар 
сатҳи забоншиносии ҷаҳонӣ» ном гирифтааст. 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 риёзй, 
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.

Дар фасли дуюми боби якум - «Рушди забоншиносии компютерӣ 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» сухан рафтааст, ки ба масъалаи омӯзиши 
забоншиносии компютерӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷанбаҳои таърихӣ 
ва масоили муҳим дар инкишофи забоншиносӣ таваҷҷуҳ зоҳир карда 
шудааст. 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” 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.
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Фасли сеюми боби якум - «Бахшҳои ҳамгироии забоншиносии 
компютерӣ ва технологияҳои иттилоотӣ» ном гирифта, доир ба 
ҳамгироии забоншиносии компютерӣ ва технологияҳои иттилоотӣ ва 
усулҳои коркарди компютерии забон сухан меравад. 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.

Фасли чоруми боби якум - «Забоншиносии интернетӣ чун самти нави 
забоншиносии муосир» мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст. Дар 
ин фасл, сухан дар бораи забоншиносии интернетӣ чун самти нави 
забоншиносии муосир меравад, ки яке аз самтҳои муҳим ва рушдёфта 
дар забоншиносии муосир ба истифодаи забон дар шабакаҳои 
компютерӣ машғул мебошад. Инчунин, ин самти забоншиносӣ дар 
фазои интернетӣ забони муошират дар шабака, системаи 
истилоҳшиносии интернетӣ, адабиёти тавлидшуда ва падидаҳои зиёди 
дигарро, ки ба самти забоншиносӣ ва ё филологӣ мансубанд, меомӯзад.

Дар боби дуюми диссертатсия «Таҳлил ва таснифи матнҳои 
интернет-ВАО дар забоншиносии компютерӣ» баррасӣ гардидааст. Дар 
ин боб асосан таҳлили матнҳои интернет-ВАО дар забоншиносӣ 
мавриди таҳқиқу баррасй қарор дода шудааст.

Фасли якуми боби дуюм «Мавқеъ ва мақоми забони тоҷикӣ дар 
манбаъҳои иттилоотии интернетӣ» ном гирифтааст. 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.

Фасли дуюми боби дуюм «Сомонаҳои интернетӣ ва таҳаввулоти 
забони тоҷикӣ» ном гирифта, дар ин фасл рушди забон дар шабакаи 
интернетӣ маврди баррасӣ қарор гирифтааст.
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Фасли сеюми боби дуюм «Таҳлили сохторию маъноии маводи 
интерент-ВАО» ном гирифта, дар ин бахш таҳлили забонии маводи 
интернет-ВАО тахдилу баррасӣ гардидааст.

Фасли чоруми боби дуюм «Таҳлили дискурсивӣ дар маводи 
интернет-ВАО» мебошад ва дар ин фасл таҳлили дискурсивӣ дар маводи 
интернет-ВАО мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Ҳамзамон, дар ин 
фасл истифодаи дискурс ва навъҳои он дар муоширати шабакавӣ 
ҳангоми ибрози андешаи иштирокдорони саҳифаҳои интернетй муайян 
карда шудааст.

Боби сеюми диссертатсия «Таҳлили омории маводи дискурсивии 
интернет-ВАО» ном гирифта, аз ду зерфасл иборат мебошад. Дар ин боб 
мавқеи манбаъҳои интернет-ВАО: самтҳо, рӯзномаҳо, ҳафтаномаҳо, 
агентиҳо ва гуногунрасонаӣ дар фазои иттилоотии Тоҷикистон ва 
инчунин, таҳияи барномаи электронии таҳрири матнҳои интернет-ВАО 
ва вижагиҳои он мавриди баррасӣ қарор дода шудааст.

Фасли якуми боби сеюм «Мавқеи манбаъҳои интернет-ВАО: самтҳо, 
рӯзномаҳо, ҳафтаномаҳо, агентиҳо ва гуногунрасонаӣ дар фазои 
иттилоотии Тоҷикистон» ном гирифта, дар ин фасл фаъолият ва мавқеи 
манбаъҳои интернет-ВАО: самтҳо, рӯзномаҳо, ҳафтаномаҳо, агентиҳо ва 
гуногунрасонаӣ дар фазои иттилоотии Тоҷикистон мавриди баррасӣ 
қарор гирифтааст.

Дар фасли дуюми боби сеюм «Таҳияи барномаи электронии таҳрири 
матнҳои интернет-ВАО ва вижагиҳои он» мебошад ва дар ин фасл 
барномаи электронии таҳрири матнҳо таҳия гардидааст, ки ин барнома 
метавонад барои тоза нигоҳ доштани забон аз унсурҳои бегона ва 
номатлуб дар сомонаҳои интернетӣ хизмат намояд.

Дар қисмати хулоса, муҳаққиқ андешаҳои худро ҷамъбаст намуда, 
миқёс ва самтҳои асосии таҳқиқотҳоро нишон додааст.

Автореферати диссертатсияи Раҳимов Фарҳод Ҳасаналиевич дар 
асоси талаботҳои КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таълиф 
гардидааст. Фишурдаи мазкур бо забони фасеҳу равон буда, дар маҷмуъ 
натиҷаи пажӯҳиши муаллифро инъикос мекунад. Аз мутолиаи он 
бармеояд, ки муҳаққиқ дар баробари эҳтиром гузоштан ба андешаи 
олимон бо овардани санадҳои муътамад ба саҳифаҳои асарҳои илмӣ 
ишораҳо кардааст.

Аз мутолиаи автореферати диссертатсияи Раҳимов Фарҳод 
Ҳасаналиевич чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки муҳаққиқ дар 
натаҷаи меҳнати чандсола ба мақсади худ расидааст. Тахдилу муҳокима 
ва натиҷагирии муаллифи диссертатсия аз ҳар ҷиҳат ҷолиби диққат аст. 
Дар баробари муваффақияти бадастомада дар автореферат баъзе 
камбудиҳо мушоҳида карда шуд, ки ислоҳи онҳо ба манфати кор 
мебошанд:

1 .Дар саҳифаҳои 6, 14, 17 ва 21 автореферат ғалатҳои имлоӣ ва 
техникӣ мавҷуд аст, ки ислоҳи он боиси боз ҳам беҳтар намудани кори 
диссертатсионӣ мегардад;
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2 . Дар саҳифаи 9-и автореферати диссертатсия муҳаққиқ мафҳуми 
пайкараро бо шарҳи Э. Финеган оварда шудааст, аммо сарчашмаи 
истифодашуда бо нишон додани саҳифаи адабиёт дар матн оварда 
нашудааст;

Ҷойи зикр аст, ки камбудиву нуқсонҳои мазкур характери ҷузъӣ 
дошта, ислоҳшавандаанд ва қимати илмии авторефератро намекоҳонад.

Дар маҷмуъ, автореферати диссертатсияи Раҳимов Фарҳод 
Ҳасаналиевич дар мавзуи «Вижагиҳои забонии матнҳои интернет-ВАО 
дар мисоли шабакаҳои иҷтимоӣ», дуруст, пурра ва мукаммал буда, ба 
талаботи Низомномаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, муаллиф барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология, аз рӯйи ихтисоси 
10.02.01 - Забони тоҷикӣ сазовор мебошад.

д.и.ф., профессор, мудири кафедраи
забоншиносӣ ва таърихи забони
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи у -
Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ: / Ҷумъахон Алимӣ

Имзои д.и.ф., профессор, Ҷ.Ал 
тасдиқ мекунам:
Сардори РК КМ Донишгоҳи Мвлатий
Кӯлоб ба номи Абуабдулло 7 Амиров Ф.А.

Маълумот дар бораи иртиботҲ+, 
735360, ш. Кӯлоб, кӯчаи С.Сафа 
Е-тай: а11т1-62@таП.ги
Телефон: (+992) 918-11-26-62
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