
ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ ба диссертатсия ва автореферати Раҳимов Фарҳод 

Ҳасаналиевич дар мавзуи «Вижагиҳои забонии матнҳои интернет-ВАО 

дар мисоли шабакаҳои иҷтимоӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади

илми филология аз руйи ихтисоси 10.02.01. - Забони тоҷикӣ.

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 таълиф гардида, фарогири 

натиҷаи пажӯҳиши муҳаққиқ бо вижагиҳои забонии матнҳои интернет- 

ВАО дар мисоли шабакаҳои иҷтимоӣ мебошад.

Муайян кардани вижагиҳои забонии матнҳои интернет-ВАО дар 

фазои иттилоотӣ-интернетӣ мавриди таҳқиқи диссертант қарор гирифта 

аз мубрам будани он шаҳодат медиҳад, зеро таҳқиқи вижагиҳои забонии 

матнҳои интернет-ВАО яке аз масъалаҳои муҳимми забоншиносии 

муосир ба шумор меравад. Натиҷаи таҳқиқи вижагиҳои забонии 

матнҳои интернет-ВАО дар мисоли шабакаҳои иҷтимоӣ Раҳимов 

Фарҳод Ҳасаналиевич аз ҷумлаи мубрамтарин дар забоншиносии муосир 

аз ҷумла забоншиносии компютерӣ маҳсуб меёбанд.

Мутобиқати муҳтавои диссертатсия ба ихтисос ё соҳаи илми 

эълоншуда. Диссертатсияи Раҳимов Фарҳод Ҳасаналиевич фарогири яке 

аз масъалаҳои муҳимми илми забоншиносии компютерӣ мебошад. 

Омӯзиши забонишиносии компютерӣ, забоншиносии пайкаравӣ, 

забоншиносии интернетӣ дар шароити соҳибистиқлолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аҳамияти бузурги илмӣ барои омӯзиши забоншиносии 

муосир дорад. Диссертатсияи Раҳимов Фарҳод Ҳасаналиевич бо 

ихтисоси илмии интихобнамудаи муаллиф мувофиқат менамояд. Мавзуи 
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диссертатсия ва мазмуну муҳтавои он ба доираи мавзуъ ва масъалаҳои 

таҳқиқии 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 

тарафи муаллифи диссертатсия таҳқиқу нигоштаҳои бештари 

донишмандони хориҷӣ оид ба вижагиҳои забонии матнҳои интернет- 

ВАО дар забони тоҷикӣ мавриди таҳлилу таҳқиқ ва омӯзиш қарор дода 
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 баррасй 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 забонй нишон диҳад. Дар диссертатсия, 
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ҳамчунин таҳлили дискурсивии матнҳои интернет-ВАО, омӯзиши 

самтҳои нав дар забоншиносӣ ба монанди забоншиносии компютерӣ, 

забоншиносии пайкаравй ва забоншиносии интернетӣ ба таври васеъ 

мавриди омӯзишу баррасй қарор дода шуданд, ки аз масъалаҳои актуалӣ 

дар забоншиносии муосир ба ҳисоб мераванд.

Аҳамияти назарӣ ва амалии таҳқиқ. Арзиши назарии диссертатсия 

дар он дида мешавад, ки масъалаҳои мубрами забоншиносии муосир, аз 

қабили забоншиносии компютерй, 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 пайкаравй, забоншиносии компютерӣ ва таҳлили 

вижагиҳои забонӣ ба сифати манбаи назарӣ хидмат намояд.

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 ҷаҳонй ва робитаи он бо дигар илмҳо меравад. Ҳамзамон, 

дар ин боб оид ба пайдоиш ва рушди технологияҳои иттилоотӣ инчунин 

мавриди таҳқиқ қарор гирифтани забон бо усулҳои компютерӣ сухан 
меравад.

Дар боби дуюми диссертатсия «Таҳлил ва таснифи матнҳои 

интернет-ВАО дар забоншиносии компютерӣ» ном дошта, аз чаҳор фасл 

иборат аст. Дар ин боб асосан таҳлили матнҳои интернет-ВАО дар 

забоншиносӣ мавриди таҳқиқу баррасй қарор дода шудааст. Ҳамзамон, 

таҳлили сохторию маъноии маводи интернет-ВАО ва таҳлили 
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дискурсивӣ дар маводи интернет-ВАО дар ин боб мавриди баррасӣ 

қарор гирифтааст.

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.

Барномаи таҳриргари матнҳои интернет-ВАО дар фасли дуюми 

боби сеюм бо номи «Модератори электронӣ» овардашуда аз таҳлили 

чуқури маводи забонии коркарди диссертант далолат мекунад.
Дар хулосаи диссертатсия натиҷаҳои таҳқиқ ҷамъбаст шуда, миқёс 

ва самтҳои асосии таҳқиқот нишон дода шудааст.

Мутолиаи хулосаи таҳқиқ далели он аст, ки дар ҳақиқат, муаллиф 

ба мақсад ва вазифаҳои дар пеши худ гузошта ноил гаштааст. Раҳимов 

Фарҳод Ҳасаналиевич дар бандҳои хулосаи диссертатсия натиҷаҳои 

асосии таҳқиқотро аз ҷиҳати илмӣ ва мушаххас ҷамъбаст намудааст, ки 

мазмун ва мӯҳтавои ҳар банд ифодагари фаслу зерфаслҳои диссертатсия 
мебошанд.

Ба ҳамаи дастовардҳо нигоҳ накарда, ҷо-ҷо дар рисола ва 

фишурдаи он баъзе эродҳо низ ҷой доранд, аз қабили:

1. Дар диссертатсия хатогиҳои техникӣ ва баъзан имлоӣ дида 

мешавад.

2. Ҳар як бобҳои рисола аз хулосаҳо иборат мебошад, аммо 

хулосаҳои баровардашуда пурра ва комил дарҷ мегардид, боз ҳам 

хубтар мегардид.

3. Дар фишурдаи рисолаи илмӣ (манзур ба тарҷумаи руссии 

автореферат) ғалатҳои имлоӣ ва техникӣ низ дида мешавад.

4. Баъзе иқтибосҳо дар диссертатсия такрор омадаанд.
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5. Дар рӯйхати адабиёт номгӯи рисола ва корҳои илмии 

донишмандони ватанӣ, ки ба мавзуъ наздикӣ доранд, кам ба назар 
мерасад.

Новобаста аз ин, норасоиҳои мазкур қиммати илмию амалии 

диссертатсияро коста намегардонанд ва онҳо ислоҳпазир буда, дар 

коркард ва ба инобат гирифтани фаъолияти минбаъда пешниҳод карда 

мешаванд. Диссертатсияи Раҳимов Фарҳод Ҳасаналиевич таҳқиқи илмии 

комилро мемонад, ки дар сатҳи баланд иҷро шудааст. Натиҷаҳо ва 

хулосаҳои ба дастовардаи муаллиф боваринок, хулоса ва тавсияҳои 

манзургардида асоснок мебошанд.

Дар диссертатсияи мазкур адабиёти зиёди илмӣ, методию таълимӣ 

ва луғатҳои забонҳои арабӣ, русӣ, англисӣ ва фарҳанги забони тоҷикӣ 

инчунин дигар луғатҳои тафсирии забони тоҷикӣ истифода шудаанд.
Натиҷаҳои асосии диссертатсия дар корҳои чопии интишорёфтаи 

диссертант инъикос ёфта, онҳо дар конференсияҳои минтақавию 
ҷумҳуриявӣ, байнидонишгоҳӣ, байналмиллалӣ ва маҷаллаҳои илмӣ 

пешниҳод гардидаанд. Диссертант оид ба рисолаи таҳқиқотӣ 5 мақола 

чоп намудааст, ки ҳамаи он ба маҷаллаҳои аз ҷониби Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияшуда 
мансуб мебошанд.

Автореферати диссертатсияи номзадии Раҳимов Фарҳод 

Ҳасаналиевич ва мақолаҳои нашршудаи вай мазмуну мӯҳтавои таҳқиқро 
пурра ифода мекунанд.

Натиҷаҳои ба даст овардаи муаллиф боваринок, хулоса ва 
тавсияҳои манзургардида асоснок мебошанд.

Хулоса
Вобаста ба мубрамият, навгонии илмӣ, меъёри таҳқиқоти 

иҷрогардида ва аҳамияти илмию амалии натиҷаҳои бадастомада 

диссертатсияи номзадӣ дар мавзӯи «Вижагиҳои забонии матнҳои
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интернет-ВАО дар мисоли шабакаҳои иҷтимоӣ» ба талаботи Комиссияи 

олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (бандҳои 

31-35-и Меъёрҳои омодасозии диссертатсия) пурра ҷавобгӯй буда, 

муаллифи он Раҳимов Фарҳод Ҳасаналиевич сазовори гирифтани 

дараҷаи илмии номзади илми филология аз руйи ихтисоси 10.02.01. - 

Забони тоҷикӣ мебошад.

Муқарризи расмӣ:
номзади илми филология, 
дотсёнти кафедраи забони 

тоҷикии Донишгоҳи славянии 

Россия ва Тоҷикистон <7?^МХ^ТабарОВ ХайРУлл0 
Назарович

Имзои дотсент Табаров Х.Н-ро 
тасдиқ мекунам:

Сардори Шуъбаи кадрҳои

Донишгоҳи славянии Россия ва ТоҷикисгДм——^^^^^Щаҳимов А.А.
734025. ш. Душанбе, кӯч. М. Турсунзода з1®Иҳ


