
ТАҚРИЗИ
роҳбари илмй доктори илмҳои филология Мухторов Зайнидин Мухторович 

ба рисолаи илмии Раҳимов Фарҳод Ҳасаналиевич таҳти унвони
«Вижагиҳои забонии матнҳои интернет -ВАО дар мисоли шабакаҳои 

иҷтимой», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз 
рӯйи ихтисоси 10.02.01 - забони тоҷикӣ пепшиҳод шудааст.

Зарурат ва аҳамияти пажӯҳиши мазкур, қабл аз ҳама дар он зоҳир 
мегардад, ки дар улуми муосири чаҳонӣ, бахусус илми забоншиносии муосир 
бо пайдоиш ва рӯйи кор омадани воситаҳои нави алоқа ва муошарат, 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, ки таҳқиқи вижагиҳои муошарат, хусусиятҳои 
забонии ин самт бегумон аз масоили мубрам ва дорои арзиши муайяни 
илмию назарӣ хоҳадбуд.

Аҳамияти таҳқиқот қабл аз ҳама дар он дида мешавад, ки дар илми 
забоншиносии муосир бо назардошти ба миён омадани самтҳои нави 
муошират тавассути технологияи компютерӣ воқеияти нави илмӣ мақом 
пайдо кардааст, ки таҳлилу баррасии он аз нигоҳи илмӣ забоншиносии 
муосир амри зарурӣ дониста мешавад. Масъалаҳои муошарати оммавӣ аз 
қадим диққати як қатор мутафаккирон, олимон, файласуфон ва 
муҳаққиқононро дар доираи ҳама гуна илмҳое, ки предмети омӯзиши онро 
инсон ва забони ӯ ташкил медиҳад, ба худ ҷалб намудааст. Дар алоқамандӣ 
бо вижагиҳои забонии матнҳои Интернет-ВАО дар забоншиносии муосир ва 
раванди муошарат дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва технологияҳои иттилоотӣ аз 
назари муҳаққиқони соҳаи забон дур намондааст. Агар ба таърих бинигарем, 
сухан ба дарозо хоҳад кашид ва танҳо ҳамин нуктаро бояд зикр намуд, ки дар 
бораи одоби муошарат, муносибати ному ашё ва инсону ҷомеа мо андешаҳои 
ҷолибро дар нигоштаҳои ҳакимони аҳди атиқа ва адабиёти классикии худ 
хеле дақиқ ва мушаххас мушоҳида менамоем. Дар заминаи дастовардҳои 
бузурги башар инсони муосир ба низоми муошарату мухобирот ҳамакнун бо 
такя ба технологияи муосир муносибат мекунад ва ҳатто таҳқиқи имрӯза низ 



ба ин самти ҳамоҳангиву иртиботи забон бо технологияи иттилоотӣ 
таваҷҷуҳи муҳаққиқон ба маротиб афзудааст.

Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ. Мақсади асосии таҳқиқи дисертатсионӣ 
таҳлилу баррасии вижагиҳои луғавӣ, мазмуну мундариҷа, вижагиҳои 
корбурд ва маъноиву услубии матнҳои Интернет-ВАО дар муошарати 
шабакавӣ тавассути забони тоҷикӣ ҳамчун шакли нави муошарат ва 
дискурси компютерӣ фаҳмида мешавад, ки бо муайян сохтани навъҳои 
муошарат дар шабака ва дараҷаи истифодаи забон ҳангоми муошарати 
шабакавӣ ба риштаи таҳқиқ кашида шудааст. Дар асоси ҳадафи 
муқарраршуда диққати асосӣ ба беҳтар намудани сифати муошарат ва 
муназзамии раванди дискурс дар шабакаҳои иттилоотӣ дар мисоли 
Интернет-ВАО дода мешавад. Амалисозии ҳадафи мазкур бо роҳи ҳалли як 
қатор масъалаҳои имконпазир ва иҷрои вазифаҳои зерин сурат мегирад:

- мавриди таҳлилу баррасӣ қарор додани маводи интернет-ВАО дар 
асоси методҳои забоншиносии муосир ва муайян кардани самаранокии забон 
дар он;

- таҳқиқи вижагиҳои забонии матнҳои Интернет-ВАО дар 
забоншиносии муосир ва мавриди баҳси илми забоншиносӣ қарор гирифтани 
он;

- муайян кардани мафҳуми забоншиносии компютерӣ, забоншиносии 
пайкаравӣ ва забоншиносии интернетӣ дар забоншиносии муосир ва 
забоншиносии тоҷик;

- таҳлилу баррасии навъҳои муошарати компютерӣ ҳамчун дискурси 
компютерй дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва Интернет-ВАО;

баррасии навъҳои услубҳои муошарати компютерии шабакавӣ;
- таҳқиқи сохторию маъноӣ ва дискурсивии маводи Интернет-ВАО;
- тасниф ва гурӯҳбандии навъҳои муошарати шабакавӣ аз рӯйи сабку 

услуб;
пешниҳод намудани барномаи махсуси коркарди матн дар шабакаҳои 

иттилоотӣ ва барномаҳои компютерӣ бо мақсади минбаъда таҳрир ва 
мураттабсозии матнҳои қобили коркарди Интернет-ВАО дар асоси меъёри 
забони адабӣ;

- татбиқи минбаъдаи барномаҳои пешгирикунандаи вожаҳо ва 
таъбироти номатлуб ва нописандидаи меъёри забони адабӣ дар шабакаҳои 
иттилоотй ва технологияи компютерй ба воситаи таҳриргари шабакавӣ.



Объекти таҳқиқ. Дар робита бо масъалаи мавриди таҳқиқ, объекти 
таҳқиқро ҳамагуна муошарати истифодабарандагони шабакаҳои интернетӣ - 
шабакаҳои иҷтимоӣ ва инчунин матни рӯзномаву маҷаллаҳо, ҳафтаномаҳо, 
агентиҳои иттилоотӣ ва дигар навъи манбаъҳои иттилоотӣ, ки дар шабакаи 
саросарии Интернет бо истифода аз забони тоҷикӣ фаъолият мебаранд, 
ташкил медиҳад.

Аҳамияти назарии рисола. Арзиши назарии диссертатсия дар он дида 
мешавад, ки масъалаҳои мубрами забоншиносии муосир, аз қабили 
забоншиносии компютерӣ, забоншиносии пайкаравӣ, забоншиносии 
интернетӣ ва таҳқиқу баррасии маводи интернет-ВАО дар рисола мавриди 
омӯзиш қарор дода шудааст. Омӯзиши вижагиҳои забонии матнҳои 
Интернет-ВАО дар асоси муошарати шабакавӣ сурат гирифта, мавриди 
хулосабарориҳои илмӣ қарор гирифтааст. Инчунин маводи таҳқиқи мазкур 
ва хулосаҳои илмиву назарии он метавонад минбаъд барои пажӯҳишҳои 
илмӣ дар самти забоншиносии пайкаравӣ, забоншиносии компютерӣ ва 
таҳлили вижагиҳои забонй ба сифати манбаи назарӣ хидмат намояд.

Навгониҳои илмии таҳқиқ. Навоварии таҳқиқи диссертатсионй, 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 
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 рисола таҳқиқу таҳлили 
масъалаи мазкур бо тарзу усулҳои муосири илмӣ ва ҳамзамон бо истифода аз 
воситаҳои муосири технологияҳои иттилоотӣ - комуникатсионӣ сурат 
гирифтааст.

Диссертант ба ҳадаф ва вазифаҳое, ки дар назди худ гузоштааст, 
дасрас гардидааст. Аз муҳтавои диссертатсия бар меояд, ки сабки хуби илмӣ 
ошно шуда, дар мақолаҳои илмй инъикос гардидааст. Вобаста ба мавзӯъ аз 
тарафи унвонҷӯй 4 мақола чоп гардидааст, ки онҳо дар маҷаллаҳое, ки дар 
КОА Ҷумҳурии Тоҷикистон номнавис шудаанд, ба табъ расидаанд. 
Ҳамчунин натиҷаи татқиқот дар конференсияҳои илмӣ ироа гардидаанд.

Бинобар ин ҳамчун роҳбари илмӣ рисолаи илмии Ф. Раҳимовро таҳти 
унвони « Вижагиҳои забонии матнҳои интернет -ВАО дар мисоли 
шабакаҳои иҷтимоӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 



филология аз руйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ таҳия шудааст, барои 
дифоъ тавсия менамоям.
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