
ТАҚРИЗ
ба автореферати диссертатсияи Раҳимов Фарҳод Ҳасаналиевич дар 

мавзуи «Вижагиҳои забонии матнҳои интернет-ВАО дар мисоли 
шабакаҳои ичтимоӣ» диссертатсия барои дарёфти дарачаи илмии 
номзади илми филология аз рӯи ихтисоси 10.02.01. - Забони тоҷикӣ.

Зарурат ва аҳамияти пажуҳиши мазкур, қабл аз ҳама дар он зоҳир 

мегардад, ки дар 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 ва 

ҳамчунин, интернет яке аз василаҳои муҳимми иртиботӣ ба шумор меравад, 

ки дар шароити имрӯза ҳаёти башарро бе он тасаввур кардан ғайриимкон аст. 

Аз ин лиҳоз, омӯзиши забони он ва пешниҳоди роҳҳалҳои муносиб нисбат ба 

мушкилоти дар ин самт ҷойдошта муҳим арзёбӣ мегардад.

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 иҷтимой бо 

назардошти риояи қоидаҳои муошират, риояи меъёри забони адабӣ дар бар 

мегирад. Мусаллам аст, ки дар муошират, муносибати байни одамон ва 

умуман дар рушди муносибатҳои иҷтимоӣ забон нақши асосӣ дорад. Барои 

самаранок ва фаъол нигоҳ допггани 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.

Дар муқаддима аҳаммият ва дараҷаи омӯзиши мавзуи таҳқиқшаванда 

асоснок шуда, объект, мақсад, вазифа ва фарзияҳои диссертатсия аз ҷониби 

диссертант пешниҳод гардида, нуқтаҳои асосии дар диссертатсия 
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қароргирифта, навгонии илмӣ, арзиши назариву амалии натиҷаҳои таҳқиқ 

баён шудаанд.

Маводи асосии таҳқиқи диссертатсияро маводи забони интернет-ВАО 

ташкил медиҳад.

Дар бахши «Тавсифи умумии таҳқиқ» ҳамаи талаботҳои вобаста ба 

таҳияи фишурдаи рисола аз қабили муҳиммияти мавзуъ, дараҷаи омузиши 

мавзуъ, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ, навоварии таҳқиқ, аҳаммияти назариявӣ 

ва амалии таҳқиқ ва дигар бахшҳои сохторӣ дарҷ гардидааст. Муҳаққиқ доир 

ба ҳар яке аз бандҳо маълумот дода, равиши илмии пажуҳиши худро ба таври 

мухтасар асоснок кардааст.

Автореферати мазкур аз муқаддима, тавсифи умумии таҳқиқ, ки дар он 

фишурдаи бобҳои диссертатсия оварда шудааст, хулоса ва рӯйхати панҷ 

номгӯй мақолаҳои дар маҷаллаҳои тақризшаванда нашрнамудаи муаллиф 

оварда шудааст, таркиб ёфтааст, ки дар ҳар бахш вобаста ба унвони худ 

маълумотҳои нав, муфид ва таҳлилҳои ҷолиби диққат оварда шудааст.

Дар қисмати хулоса муҳаққиқ андешаҳои худро ҷамъбаст намуда, миқёс 

ва самтҳои асосии таҳқиқотҳоро нишон додааст.

Автореферати диссертатсияи Раҳимов Фарҳод Ҳасаналиевич дар асоси 

стандарҳои мавҷудаи илмӣ ва талаботҳои КОА-и назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон таълиф гардидааст. Фишурдаи мазкур бо забони 

фасеҳу равон буда, дар маҷмуъ натиҷаи пажуҳиши муаллифро инъикос 

мекунад. Аз мутолиаи он бармеояд, ки муҳаққиқ дар баробари эҳтиром 

гузоштан ба андешаи олимон бо овардани санадҳои муътамад ба саҳифаҳои 

асарҳои илмӣ ишора карда андеша ва пешниҳодоти худро вобаста ба 

масъалаҳои пешомада ироа кардааст.

Дар автореферати Раҳимов Фарҳод Ҳасаналиевич баъзе камбудиҳои 

имлоӣ аз қабили нагузоштани аломати вергул пас аз воҳидҳои иловагии 

ҷумла (саҳ. 3, 5), вожаи интернетро дар баъзе ҷумлаҳо бо аввалҳарфи калон 

навиштан ва ё дар калимаҳои арабиасл мисли мавзуъ бо ӯ-и дароз навиштан, 
ки ба талаботи имлои муосир мувофиқат намекунад.
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Камбудиҳои имлоии мазкур ислоҳшаванда буда, моҳияти илмй ва 

дастовардҳои муаллифи диссертатсияро кам намекунанд. Аз ин ҷиҳат, 

тадқиқоте, ки Раҳимов Фарҳод Ҳасаналиевич анҷом додааст, ҳам аз нигоҳи 

назариявӣ ва ҳам аз лиҳози амалӣ дар забоншиносӣ муосири тоҷик, 

пажӯҳиши нав, дархури манфиат ва эҳтиёҷи замон ва шароити муосир 

мебошад.

Дар асоси гуфтаҳои боло метавон ба чуини натиҷа расид, ки кори 

тадқиқотии Раҳимов Фарҳод Ҳасаналиевич дар мавзуи «Вижагиҳои забонии 

матнҳои интернет-ВАО дар мисоли шабакаҳои иҷтимоӣ» кори ба 

анҷомрасида мебошад. Автореферати он муҳтавои асосии диссертатсияро 

инъикос мекунад. Таълифоти муаллифи рисола ба талаботи КОА назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пурра ҷавобгуй буда, фарогири мавзуи 

диссертатсия мебошанд. Муаллифи диссертатсия - Раҳимов Фарҳод 

Ҳасаналиевич, бо ҳимояи таҳқиқи мазкур лоиқи дарёфти дараҷаи илмии 

номзади илми филология аз рӯи ихтисоси 10.02.01. - Забони тоҷикӣ 
мебошад.

Муқарриз:
номзади илми филология, 
дотсенти кафедраи назария ва 
амалияи 
С. Айнӣ

РАЁСАТИ

Тбдноми
гТдх'

Раҳмонов Бахтиёр 
Нурмаҳмадович

КАДРҲО |1'
Имзои Раҳмоной В^Н.-ро тасдиқ мекунам.

V- <•, АХСУ С / /
Сардори раёса ги кадрҳо ва корҳои 
махсуси Донишгоҳи давлатии 
омӯзгории Тоҷикистон ба номи 
С. Айнӣ

Суроғаи муассиса: 734003, ш. Душанбе, 
хиёбони Рудакӣ 121; тел: 992 (37) 224-13-83

1§рп.1), Е-шай: 1п£о@Дери.11

Мустафозода А.

»2022

3


