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ТАҚРИЗИ

муассисаи пешбар ба 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 тоҷикй

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. 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. Аз ин рӯ, таҳлилу баррасӣ ва таҳқиқи 
вижагиҳои забонии он яке аз масъалаҳои мубрам ба ҳисоб меравад.

Самтҳои ҷудогонаи мухобирот ва мубодилаи иттилоот дар замони 
муосир тавассути шабакаҳои иттилоотй ба таври ҷудогона рушд карда 
истодаанд, ки густариши интернет-ВАО яке аз самтҳои назаррас ва 
ҷолиб ба шумор меравад 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, вижагиҳои забонии 
он дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо дарназардошти риояи қоидаҳои 
муошират, риояи меъёри забони адабӣ муайян карда мешавад. 
Мусаллам аст, ки забон дар муоширату муносибати байни одамон ва дар 
рушди муносибатҳои иҷтимоӣ 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 
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муошират дар шабакаҳои иҷтимоиро дар бар мегирад, бисёр муҳим ба 
шумор меравад.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ. Муаллиф қайд менамояд, ки муоширати 
оммавӣ аз қадим диққати мутафаккирон, олимон, файласуфонро ба худ ҷалб 
намуда буд. Раҳимов Ф.Ҳ. ишора менамояд, ки 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, М.З.Мухторов, Е.И.Горошко, 
З.Ҷ. Усмонов, Г.М.Довудов, О.М.Солиев, Х.А.Худойбердиев ва 
З.М.Мусоямов таҳқиқу баррасӣ гардидааст.

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 
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.

Мақсади асосии таҳқиқи диссертатсиониро баррасии вижагиҳои 
луғавӣ, мазмун ва мундариҷа, вижагиҳои корбурд ва маъноиву услубии 
матнҳои интернет - ВАО дар муоширати шабакавӣ тавассути забони тоҷикӣ 
ҳамчун шакли нави муошират ва дискурси компютерӣ фаҳмида мешавад. 
Муҳаққиқ навъҳои муошират дар шабакаро муайян сохта, дараҷаи истифодаи 
забон ҳангоми муоширати шабакавиро ба риштаи таҳқиқ кашидааст.

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. Муаллиф 
барои ба ҳадаф расидан иҷрои вазифаҳои мушаххасро дар 8 банд овардааст.

Объекти таҳқиқро омӯзиш ва баррасии истифодаи забон дар фазои 
иттилоотии интернет ва истифодабарандагоне, ки забони муошираташон 
тоҷикист, ташкил медиҳад. ■

Вижагиҳои забонии матнҳои интернет-ВАО-ро, ки дар шабакаҳои 
иҷтимоӣ ба кор мераванд, ташкил додаанд.

Дар қисмати асосҳои назарии таҳқиқ муҳаққиқ як қатор олимону 
муҳаққиқони дохиливу хориҷие, ки самти нави омӯзиш дар забоншиносии 
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муосир-вижагиҳои забонии матнҳои интернет-ВАО-ро мавриди омӯзишу 
таҳлил қарор додаанд, номбар намудааст.

Асосҳои методологии таҳқиқ. Маълум гардид, ки дар пажуҳиши 
мавзуи номбурда усулҳои таҳлили миқдорӣ ва оморӣ, методи таснифот, 
таҳлили семантикӣ ва сохторию тавзеҳӣ истифода карда шудаанд. Таҳлили 
вижагиҳои таркибу таҷзия, усулҳои таҳлилу таснифоти луғавӣ ва коркарди 
компютерии матн ва воҳидҳои забонӣ мавриди истифода қарор дода 
шудаанд.

Навгонии илмии таҳқиқ. Навоварии таҳқиқи диссертатсионӣ, қабл 
аз ҳама, дар он зоҳир гардидааст, 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 дар 
диссертатсия ҳамчун навоварии кор барномаи таҳриргари матнҳо таҳия 
гардидааст, 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 таври васеъ мавриди омӯзишу баррасӣ 
қарор дода шудаанд.

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 дар 
гуфтор ва ҳамчунин мавриди истифода қарор додани он дар ҳамагуна 
воситаҳои электронӣ ҳангоми мубодилаи афкор метавонад таъсири 
мусбат расонад.

Аҳамияти назарӣ ва амалии таҳқиқ. Арзиши назарии диссертатсия 
дар он дида мешавад, ки масъалаҳои мубрами забоншиносии муосир, аз 
қабили забоншиносии компютерӣ, забоншиносии пайкаравӣ, 
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забоншиносии интернетӣ ва таҳқиқу баррасии маводи интернет-ВАО 
дар диссертатсия мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. Инчунин, 
маводи таҳқиқи мазкур ва хулосаҳои илмиву назарии он метавонад 
минбаъд барои пажуҳишҳои илмӣ дар самти забоншиносии пайкаравӣ, 
забоншиносии компютерӣ ва тахдили вижагиҳои забонӣ ба сифати 
манбаи назарӣ хидмат намояд.

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда дар 7 банд оварда шудааст.
Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Мундариҷаи 

асосии диссертатсия дар баромад ва маърузаҳои конфронсҳо инъикос 
гардида, дар маҷмуа ва маҷаллаҳои гуногуни илмӣ ба табъ расидаанд,

Диссертатсия аз муқаддима, се боб, хулоса ва феҳристи адабиёт 
иборат буда, дар ҳаҷми 168 саҳифаи чопи компютерӣ таҳия шудааст. Дар 
баробари ин, бобҳои диссертатсия ва фаслҳои дахлдори мавзуъ ба 
тариқи мантиқан пайдарҳам тақсим шудаанд.

Дар боби аввал - «Ҷанбаҳои назарии забоншиносии компютерӣ», 
масъалаҳои марбут ба рушди забоншиносии компютерӣ дар сатҳи 
забоншиносии ҷаҳонӣ ва Ҷумҳурии Тоҷикистон, бахшҳои ҳамгироии 
забоншиносии компютерӣ ва технологияҳои иттилоотӣ, забоншиносии 
интернетӣ чун самти забоншиносии муосир дар чор фасл мавриди баррасӣ 
қарор дода шудааст.

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. Муаллиф дар бораи 
таърихи забоншиносии компютерӣ маълумот дода, қайд менамояд, ки он 
як бахши забоншиносии амалист.

Фасли дуюми боби мазкур - «Рушди забоншиносии компютерӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» унвон гирифтааст, ки пажуҳишгар ба масъалаи 
омӯзиши забоншиносии компютерӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ҷанбаҳои таърихӣ ва масоили муҳим дар инкишофи забоншиносӣ 
таваҷҷуҳ зоҳир кардааст. Ҳамин тариқ, дар ин фасл сухан дар бораи он низ 
меравад, ки 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 донишгоҳу донишкадаҳои кишвар мавриди омӯзиш ва 
таҳқиқ қарор гирифтааст. Инчунин ихтисоси “Забоншиносии компютерӣ 
ва технологияҳои нави иттилоотӣ” дар мактабҳои олӣ амал менамоянд. 
Омӯзиши компютерии бахшҳои гуногуни забон ва таҳқиқ дар ин самт бо 
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истифода аз усулҳои технологияҳои иттилоотӣ ҳадафи таъсиси ин 
тахассусро дар бар мегирад.

Фасли сеюми боби якум - «Бахшҳои ҳамгироии забоншиносии 
компютерӣ ва технологияҳои иттилоотӣ» ном гирифта, дар он доир ба 
ҳамгироии забоншиносии компютерӣ, технологияҳои иттилоотӣ ва 
усулҳои коркарди компютерии забон сухан меравад. Раванди омӯзиш 
дар бахшҳои забоншиносй 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»- унвон дошта, дар ин фасл сухан дар бораи 
забоншиносии интернетӣ чун самти нави забоншиносии муосир меравад, 
зеро он 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 баррасӣ қарор дода шудааст.

Фасли якуми боби дуюм «Мавқеъ ва мақоми забони тоҷикӣ дар 
манбаъҳои иттилоотии интернетӣ» ном гирифта, муаллиф дар атрофи он 
баҳс менамояд, ки дар замони муосир нақши аввалиндараҷа ва созгорро 
дар пешбурди ҷомеа ва муттаҳидсозии халқу миллатҳои гуногун 
интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ гузошта истодаанд. Дар рушду 
густариши тамоми забонҳои фаъоли дунё, аз ҷумла забони тоҷикӣ нақши 
интернет-ВАО баръало мушоҳида мегардад.

Фасли дуюми боби дуюм «Сомонаҳои интернетӣ ва таҳаввулоти 
забони тоҷикӣ» ном гирифта, дар ин фасл рушди забон дар шабакаи 
интернетӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

Фасли сеюми боби дуюм «Таҳлили сохторию маъноии маводи 
интерент-ВАО» ном гирифта, дар ин бахш таҳлили забонии маводи 
интернет-ВАО баррасӣ гардидааст.

Фасли чоруми боби дуюм таҳти унвони «Таҳлили дискурсивӣ дар 
маводи интернет-ВАО» масъалаи истифодаи дискурс ва навъҳои он дар 
муоширати шабакавӣ ҳангоми ибрози андешаи иштирокдорони 
саҳифаҳои интернетиро дар бар гирифтааст.
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Боби сеюми диссертатсия «Таҳлили омории маводи дискурсивии 
интернет-ВАО» ном гирифта, аз ду зерфасл иборат мебошад.

Фасли якум «Мавқеи манбаъҳои интернет-ВАО: самтҳо, рӯзномаҳо, 
ҳафтаномаҳо, агентиҳо ва гуногунрасонаӣ дар фазои иттилоотии 
Тоҷикистон» ном гирифта, дар он сухан дар бораи фаъолият ва мавқеи 
манбаъҳои интернет-ВАО: самтҳо, рӯзномаҳо, ҳафтаномаҳо, агентиҳо ва 
гуногунрасонаӣ дар фазои иттилоотии Тоҷикистон меравад.

Дар фасли дуюми боби сеюм «Таҳияи барномаи электронии таҳрири 
матнҳои интернет-ВАО ва вижагиҳои он» 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 хулосаи диссертатсия ҷамъбасти андешаҳои илмии муҳаққиқ 
дар Г1 банд оварда шудааст.

Бо вуҷуди ҳамаи ин муваффақиятҳо дар диссертатсияи Раҳимов Ф.Ҳ. 
бархе норасоиву камбудиҳо ба назар мерасанд, аз ҷумла:

1. Дар кори диссертатсионӣ камбудиҳои техникӣ роҳ дода шудаанд.
2. Дар диссертатсияи мазкур ғалатҳои имлоӣ (саҳ. 7, 12,17, 24,30, 42, 

60, 73, 80, 90,), пунктуатсионӣ (29, 95, 123, 130) ва услубӣ (саҳ. 21, 22, 93) 
ҷой доранд.

4. Муаллифро зарур аст, ки маъхазҳоро ишора намояд (саҳ. 21, 57).
5. Зимни овардани ному насаби олимону забоншиносон тартиби алифбо 

риоя карда шавад (саҳ. 19).
Камбудӣ ва костагиҳои зикршуда ҷузъӣ буда, арзиши 

диссертатсияро кам намекунанд.
Дар маҷмуъ эродҳои мазкур ба мазмуну мундариҷаи диссертатсия 

таъсири манфӣ намерасонанд ва арзиши илмии он коста намегардад. 
Мутобиқати автореферат ба муҳтавои диссертатсия. Автореферати 
диссертатсия, гузоришҳои илмӣ ва мақолаҳои ба чоп расонидаи Раҳимов 
Фарҳод Ҳасаналиевич муҳтавои асосии диссертатсияро инъикос 
менамоянд.

Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. 
Диссертатсия 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.

Тақриз дар ҷаласаи васеи кафедраи забони тоҷикии Донишкадаи 
давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода 25-уми августи 
соли 2022, суратҷаласаи № 1/1 муҳокима шуд.
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Дар ҷаласаи кафедра иштирок доштанд: 20 нафар. Натиҷаи 
овоздиҳӣ: «тарафдор»- 20 нафар, «зид» -нест, «бетараф» -нест.

Раиси ҷаласа:
Номзади илмҳои
филологӣ, дотсенти кафедраи забони 
тоҷикии Донишкадаи давлатии 
забонҳои Тоҷикистон ба номи
Сотим Улуғзода Усмонова Мунаввара 

Холиқовна
Омодакунандаи лоиҳаи тақриз 

номзади илми филология, 
дотсенти кафедраи забони тоҷикии 
ДДЗТ ба номи С. Улуғзода [асруллоев Муҳаммад 

Нуриллоевич
Котиби илмии ҷаласа:

Омӯзгори кафедраи забони тоҷикии
Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷиқистон 
ба номи С. Улуғзода Ғуломалиева Рузафзун 

Қувватбековна 
Имзои дотсент М.Х.Усмонова^отсент М.Н. Насруллоев ва омӯзгор 
Р.Қ.Ғуломалиева -ро 
Сардори шуъбаи к 
ДДЗТ ба номи С.

дсдик мекуна-м: 
ои • г.

ғуғзода р А

Суроғаи муассисаи пешбар;.-’
Нишонӣ: 734019, ш. Душанбе, 
кӯчаи Муҳаммадиев, 17/6 

Донишкадаи давлатии забонҳои 
Тоҷикистон ба номи С. Улуғзода 
Тел: +992 (37) 232-50-00
Сомонаи расмӣ: ч¥мд¥. скШД 
Е-шаП: ббзШДсШ.О

Наҷмуддинов Шоҳиддин 
Мирзомуддинович

Я02-2
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