
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 пешниҳод мегардад.

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

мегардад, ки бо пайдоиш ва рӯйи кор омадани воситаҳои нави алоқа ва 

муошират тариқи технологияҳои нави иттилоотӣ-коммуникатсионӣ 

самтҳои нави омӯзиши ин падидаи иҷтимоӣ ба миён омад, ки таҳлилу 

баррасӣ ва таҳқиқи ҷиддиро тақозо дорад.

Дар ин росто таҳлили матнҳои интернет-ВАО аз рӯи хусусиятҳои 

забонӣ бегумон аз масоили мубрам ва дорои арзиши муайяни илмию 

назарӣ хоҳад буд. Баррасии матнҳои интернет-ВАО дар доираи илми 

забоншиносии тоҷик аз нигоҳи вижагиҳои забонӣ дар шабакаҳои 

иҷтимоӣ бо дарназардошти риояи қоидаҳои муошират ва меъёрҳои 

забони адабӣ то кунун мавриди пажуҳиши ҷиддӣ қарор нагирифтаанд.

Дар муқаддима чун анъана аҳамият ва дараҷаи омӯзиши мавзуи 
таҳқиқшаванда асоснок шуда, объект, мақсад, вазифа ва фарзияҳои 

диссертатсия аз ҷониби диссертант пешниҳод гардида, нуктаҳои асосии 
дар диссертатсия қароргирифта, навгонии илмӣ, арзиши назариву амалии 

натиҷаҳои таҳқиқ баён шудаанд.

Кори диссертатсионие, ки аз ҷониби Раҳимов Фарҳод Ҳасаналиевич 

анҷом шудааст, ба назари мо барои истифодаи дурусти меъёрҳои забони 

адабй дар фазои иттиллотӣ хеле муҳим ва саривақтӣ мебошад.
Маводи асосии диссертатсияро матолиби мунташиршуда дар 

интернет-ВАО ташкил медиҳад.

Дар бахши «Тавсифи умумии таҳқиқ» тибқи талаботи таҳияи 

фишурдаи диссертатсия муҳиммияти мавзуъ, дараҷаи омӯзиши мавзуъ, 

мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ, навоварии таҳқиқ, аҳамияти назариявӣ ва 

амалии таҳқиқ ва соири бахшҳои сохтории он дарҷ гардидаанд. Муҳаққиқ 
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доир ба ҳар яке аз бандҳо маълумот дода, равиши илмии пажӯҳиши худро 

ба таври мухтасар асоснок ва мушаххас намудааст.

Диссертатсияи мазкур аз муқаддима, се боб, хулоса ва рӯйхати 

адабиёт иборат аст.

Боби аввал таҳти унвони - «Ҷанбаҳои назарии забоншиносии 

компютерӣ» аз чаҳор фасл иборат мебошад. Дар ин боб сухан дар бораи 

пайдоиш ва ташаккули забоншиносии компютерӣ дар сатҳи 

забоншиносии ҷаҳонӣ ва робитаи он бо соири илмҳои иҷтимой сухан 

меравад. Ҳамзамон, дар боби мазкур муҳаққиқи ҷавон дар хусуси 

пайдоиш ва рушди технологияҳои иттилоотй маълумоти тоза ва муътамад 

медиҳад.
Фасли авали боби якум - «Рушди забоншиносии компютерӣ дар 

сатҳи забоншиносии ҷаҳонӣ» ном гирифтааст. Аз мулоҳизаҳои муаллифи 

диссертатсия бармеояд, ки забоншиносии компютерӣ ҳамчун бахши 

забоншиносй дар ҳоли рушд ва таҳаввули ҳамешагй қарор дошта, дар 

баробари он риштаҳо ва бахшҳои нави илмӣ ва амалй ба миён омадаанд, 

ки забоншиносии пайкаравй, дискурси компютерй, компютинги иҷтимоӣ 

аз ҷумлаи ин соҳаҳо маҳсуб мешаванд. Забоншиносии компютерӣ ҳамчун 

илми муосир таърихи чандон тулониро аз сар нагузаронидааст. Он солҳои 

50-уми асри XX дар заминаи дастовардҳои як силсила илмҳо, ба монанди 

риёзӣ, забоншиносй, информатика ва зеҳни сунъй падид омадааст.

Фасли дуюми боби якум - «Рушди забоншиносии компютерӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» унвон гирифта, дар он ба масъалаҳои омӯзиши 

забоншиносии компютерй дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷанбаҳои 

таърихии ин бахши забоншиносӣ таваҷҷуҳ зоҳир карда шудааст. Рушди 

забоншиносии компютерй дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди соҳаи 

маориф алоқаи ногусастанй дорад. Забоншиносии компютерй ва ё 

забоншиносии иттилоотӣ ҳамчун фанни алоҳида қобили таваҷҷуҳ ва 

омӯзиш буда, он ба низоми маориф дертар ворид гардидааст. Дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон забоншиносии компютерӣ ҳамчун фанни таълимй 
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соли 2008 дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба нақшаҳои таълимии 

ихтисосҳои филологӣ дохил карда шудааст. Дар факултети филологияи 

тоҷики Донишгоҳи миллии Тоҷикистон соли 2008 дар самти 

забоншиносии компютерй ихтисосе бо номи “Забоншиносии компютерӣ 

ва технологияҳои нави иттилоотй” таъсис дода шуд. Ҳадафи таъсиси ин 

ихтисос дар назди факултети мазкур омӯзиши амалӣ (компютерӣ)-и 

бахшҳои гуногуни забон ва бо далоили оморӣ баррасӣ намудани 

ҳодисаҳои сатҳи забон ба шумор меравад.

Фасли сеюми боби якум - «Бахшҳои ҳамгироии забоншиносии 

компютерй ва технологияҳои иттилоотӣ» ном гирифта, дар он доир ба 

масоили ҳамгироии забоншиносии компютерӣ, 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 таҳқиқ 

мавриди омӯзиш қарор мегирифтанд ва бидуни истифода аз 

технологияҳои иттилоотй-компютерӣ дарёфти роҳи ҳалли илмии онҳо 

номумкин буд, имрӯз ҳалли илмии худро пайдо намуданд.

Дар фасли чоруми боби якум - «Забоншиносии интернетӣ чун самти 

нави забоншиносии муосир» масъалаи забоншиносии интернетй мавриди 

таҳлилу баррасй қарор гирифтааст. Дар ин фасл муҳаққиқи ҷавон дар 

бораи забоншиносии интернетӣ чун самти нави забоншиносии муосир 

сухан дар миён гузоштааст. Муаллиф бо далоили боварибахш таъкид 

менамояд, ки ин самти забоншиносӣ дар фазои интернетй бо системаи 

истилоҳшиносии интернетй, адабиёти тавлидшуда ва дигар падидаҳои 

марбути он қобили таваҷҷуҳ ва таҳқиқ мебошад.

Дар боби дуюми диссертатсия «Таҳлил ва таснифи матнҳои интернет- 
ВАО дар забоншиносии компютерӣ» таснифи мутуни интернет-ВАО ба 

роҳ монда шудааст. Дар ин боб асосан таҳлили матнҳои интернет-ВАО 

дар забоншиносӣ аз нигоҳи мазмун ва мундариҷа мавриди таҳқиқу 

баррасй қарор дода шудаанд.
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Фасли якуми боби дуюм «Мавқеъ ва мақоми забони тоҷикӣ дар 

манбаъҳои иттилоотии интернетӣ» ном гирифтааст. Метавон гуфт, ки 

забони тоҷикӣ ҳамчун унсури фарҳангӣ нақши аввалиндараҷа ва созгорро 

дар пешбурди ҷомеа ва муттаҳидсозии халқу миллатҳои гуногуни кишвар 

дошта, ба василаи матолиби интишоршудаи сомонаҳои интернетӣ ин 

вазифаи муқаддаси хешро ба пуррагӣ анҷом медиҳад. Имрӯз аз 

сомонаҳои интернетӣ тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ аз фаъолияти ҳамарӯза ва 

тарзи ҳаёти якдигар огаҳӣ пайдо менамоянд ва дар мушкилоти пешомада 

мададрасони ҳам мебошанд. Дар баробари интернет ва шабакаҳои 

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

гуфт, ки интернет-ВАО дар таконбахшии ҳаёт ва фаъолияти рӯзмарраи 

омма, инчунин таъмини ҷомеа бо иттилооти тару тоза нақши назаррасе 

мебозад. Агар гӯем, ки интернет-ВАО дар замони муосир ба яке аз 

воситаҳои муҳимтарини омезиши халқиятҳо мубаддал гардидааст, саҳв 

нахоҳем кард. Имрӯз дар рушду густариши тамоми забонҳои фаъоли 

дунё, махсусан, забони адабии тоҷикӣ интернет-ВАО саҳми муҳим 

мегузорад.

Фасли дуюми боби дуюм «Сомонаҳои интернетӣ ва таҳаввулоти 

забони тоҷикӣ» ном гирифта, дар он рушди забон дар шабакаи интернетй 

ба таври алоҳида мавриди пажуҳиш қарор гирифтааст.

Фасли сеюми боби дуюм «Таҳлили сохторию маъноии маводи 

интерент-ВАО» ном гирифта, дар ин фасл таҳлили забонии матолиби 

интернет-ВАО аз нигоҳи жанру мазмун баррасӣ гардидаанд.

Дар фасли чоруми боби дуюм «Таҳлили дискурсивӣ дар маводи 

интернет-ВАО» матолиби интернет-ВАО аз назардиди дискурсивй 

мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Ҳамзамон дар ин фасл истифодаи 

дискурс ва навъҳои он дар муоширати шабакавй ҳангоми ибрози андешаи 

иштирокдорони саҳифаҳои интернетӣ муайян карда шудааст.

Боби сеюми диссертатсия «Таҳлили омории маводи дискурсивии 

интернет-ВАО» ном гирифта, аз ду зерфасл иборат мебошад. Дар ин боб 
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мавқеи манбаъҳои интернет-ВАО: самтҳо, рӯзномаҳо, ҳафтаномаҳо ва 

агентиҳо дар фазои иттилоотии Тоҷикистон, инчунин таҳияи барномаи 

электронии таҳрири матнҳои интернет-ВАО ва вижагиҳои он мавриди 

баррасй қарор дода шудааст.

Фасли якуми боби сеюм «Мавқеи манбаъҳои интернет-ВАО: самтҳо, 

рӯзномаҳо, ҳафтаномаҳо, агентиҳо ва гуногунрасонаӣ дар фазои 

иттилоотии Тоҷикистон» ном гирифта, дар он фаъолият ва мавқеи 

манбаъҳои интернет-ВАО: самтҳо, рӯзномаҳо, ҳафтаномаҳо, агентиҳо ва 

гуногунрасонаӣ дар фазои иттилоотии Тоҷикистон таҳлили илмии худро 

пайдо намудаанд.

Дар фасли дуюми боби сеюм «Таҳияи барномаи электронии таҳрири 

матнҳои интернет-ВАО ва вижагиҳои он» сухан аз барномаи электронии 

таҳрири матнҳо меравад, ки он метавонад барои тоза нигоҳ доштани 

забон аз унсурҳои бегона ва номатлуб дар сомонаҳои интернетӣ хизмат 

расонад.

Дар қисмати хулоса муҳаққиқи ҷавон андешаҳои худро ҷамъбаст 

намуда, миқёс ва самтҳои асосии таҳқиқотро нишон додааст.

Автореферати диссертатсияи Раҳимов Фарҳод Ҳасаналиевич дар 

асоси стандарҳои мавҷудаи илмӣ ва талаботҳои КОА назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон таълиф гардидааст. Он бо забони фасеҳу равон 

нигориш ёфта, пурра натиҷаи пажӯҳиши муаллифро инъикос мекунад. Аз 

мутолиаи он бармеояд, ки муҳаққиқи ҷавон дар баробари эҳтиром 

гузоштан ба андешаи олимон бо овардани санадҳои муътамад ба 

саҳифаҳои асарҳои илмӣ ишораҳо кардааст.

Бо вуҷуди дастовардҳо дар автореферати Раҳимов Фарҳод 

Ҳасаналиевич баъзе ғалатҳо роҳ ёфтаанд, ки қайд намудани чанде аз 

онҳоро зарур меҳисобем:

1. Азбаски теъдоди шабакаҳои иҷтимоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

хеле зиёд мебошанд, ба назари мо, беҳтар мебуд, ки таҳқиқот дар 
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заминаи матолиби мунташиршуда як ё ду шабакаи мушаххаси иҷтимоӣ 

сурат мегирифт.

2. Дар автореферати дессертатсия баъзе ғалатҳои имлой, китобатӣ ва 

техникӣ ба мушоҳида мерасад.
Дар маҷмуъ, ғалатҳои мазкур моҳияти илмӣ ва дастовардҳои 

муаллифи диссертатсияро коҳиш надода, ислоҳшаванда мебошанд.

Хулоса, таҳқиқоте, ки Раҳимов Фарҳод Ҳасаналиевич анҷом додааст, 

ҳам аз нигоҳи назариявӣ ва ҳам аз лиҳози амалӣ ва ҳам аз нигоҳи асолат 

ва навоварӣ дар забоншиносӣ муосири тоҷик пажӯҳиши арзишманд 

мебошад.
Дар асоси гуфтаҳои боло метавон ба чунин натиҷа расид, ки кори 

таҳқиқотии Раҳимов Фарҳод Ҳасаналиевич дар мавзуи «Вижагиҳои 

забонии матнҳои интернет-ВАО дар мисоли шабакаҳои иҷтимоӣ» кори ба 

анҷомрасида буда, автореферати он муҳтавои асосии диссертатсияро 
инъикос мекунад. Диссертатсия ба талаботи КОА назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пурра ҷавобгӯй буда, муаллифи он - Раҳимов 

Фарҳод Ҳасаналиевич бо ҳимояи таҳқиқи мазкур ба дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01. - Забони 

тоҷикӣ сазовор мебошад.

Муқарриз:
Сардори раёсати таълим ва __
идораи сифати таҳсилот, . ... ,
номзади илми филология Ы ҶШ

Имзои Қодиров Д.С.-ро тасдиқ мекунам. .
Сардори шуъбаи кадрҳо ва корҳои Д'
махсуси Донишгоҳи давлатии Данғара .
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