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ХУЛОСАИ ШУРОИ ОЛИМОНИ ФАКУЛТЕТИ ФИЛОЛОГИЯИ 
донишгоҳи миллии тоҷикистон

Диссертатсияи Раҳимов Фарҳод Ҳасаналиевич таҳти унвони «Вижагиҳои 
забонии матнҳои интернет - ВАО дар мислои шабакаҳои иҷтимоӣ» барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 
10.02.01 - Забони тоҷикӣ пешниҳод шудааст. Кори диссертатсионӣ дар 
кафедраи таърихи забон ва типологияи факултети филологияи Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон анҷом дода шудааст.

Раҳимов Фарҳод Ҳасаналиевич соли 2015 факултети филологияи 
тоҷики Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро аз рӯйи ихтисоси забоншинос 
(мутахассиси технологияи нави иттилоотӣ) хатм намуда, солҳои 2016-2019 дар 
зинаи аспирантура аз рӯйи ихтисоси забоншиносии Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон таҳсил кардааст.

Роҳбари илмии Раҳимов Ф.Ҳ. доктори илми филология, профессори 
кафедраи таърихи забон ва типологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
Мухторов Зайнидин Мухторович мебошад.

Мавзуи диссертатсия дар шурои олимони факултети филологияи Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон дар таърихи 04.03.2016, қарори № 6 тасдиқ карда 
шудааст.

Муҳтавои асосии диссертатсия дар 5 мақолаи муаллиф дар маҷаллаҳои 
тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос ёфтааст.

Диссертатсияи Раҳимов Фарҳод Ҳасаналиевич дар мавзуи «Вижагиҳои 
забонии матнҳои интернет-ВАО дар мисоли шабакаҳои иҷтимой» дар ҷаласаи 
кафедраи таърихи забон ва типологияи факултети филологияи Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон аз 5 октябри соли 2021, суратҷаласаи №7 баррасӣ ва ба 
ҳимоя тавсия шудааст.

Диссертатсия дар ҷаласаи васеи шурои олимони факултети филологияи 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо иштироки муқарризони холис 
доктори илми филология, профессор Мирзоева М.Ҷ. ва номзади илми 
филология, дотсент Иматшоева М.Б муҳокима гардид. Аз маърузаи 
унвонҷӯ, суолу ҷавоб, баромади муқарризони холис ва муҳокимаи 
диссертатсия



чунин натиҷагирӣ карда шуд:
Дар раванди таҳқиқ вижагиҳои забонии матнҳои интернет-ВАО дар 

робита бо технологияҳои иттилоотии-коммуникатсионӣ ҳамчун воситаи 
нави мубодилаи афкор дар ҷомеаи муосир ва ҳолати истифодаи забон дар 
ин навъи воситаҳои мухобиротӣ баррасӣ гардиданд.

Дар доираи таҳқиқи вижагиҳои забонӣ дар фазои иттилоотии - 
интернетӣ ва форумҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо дарназардошти 
табақаҳои иҷтимоии иштирокдорон навъҳои мухталифи мубоҳисаҳо, 
муколамаҳо ва дискурсҳои гуногуни соҳавӣ дар шабака дида мешавад.

Дар форумҳои шабакаи интернет асосан мубоҳисаҳо атрофи мавзуи 
пешниҳодгардида сурат гирифта, дар ин доира дискурсҳои соҳаҳои 
мухталиф аз ҷониби мубоҳисон мавриди истифода қарор мегирад.

Омӯзишу пажӯҳиши вижагиҳои забонии матнҳои интернет-ВАО 
нишон дод, ки муоширати компютерӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва 
шабакаҳои интернетӣ васеъ ба кор рафта, дар онҳо вазифаҳои иҷтимоӣ, 
навъи вижагиҳои забонӣ ва рафтори мухобиротии он аломатҳои 
замонавии иртиботи шахсидоштаро ташкил медиҳанд. Аз ин ҷиҳат 
диссертатсияи Раҳимов Фарҳод Ҳасаналиевич дар забоншиносии муосир 
кори ҷолиби таваҷҷуҳ буда, таҳлилу таҳқиқи вижагиҳои забонии матнҳои 
интрнет-ВАО дар забоншиносии муосир аз ҷумлаи мавзуъ ва масъалаҳои 
муҳимми илми забоншиносӣ мебошад.

Мақсади аслии таҳқиқи диссертатсионӣ ва вазифаи аввалиндараҷаи 
муаллифи он таҳлилу баррасии вижагиҳои луғавӣ, мазмуну мундариҷа, 
вижагиҳои корбурд ва маъноиву услубии матнҳои интернет-ВАО дар 
муоширати шабакавӣ тавассути забони тоҷикӣ ҳамчун шакли нави 
муошират ва дискурси компютерӣ фаҳмида мешавад, ки бо муайян 
сохтани навъҳои муошират дар шабака ва дараҷаи истифодаи забон 
ҳангоми муоширати шабакавӣ ба риштаи таҳқиқ кашида, барои расидан 
ба ин ҳадафҳо иҷрои вазифаҳои зерин зарур ҳисобида шудааст:

- 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 муоширати компютерӣ ҳамчун дискурси 
компютерӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва интернет-ВАО;



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

услуб;
- пешниҳод намудани барномаи махсуси коркарди матн дар шабакаҳои 

иттилоотй ва барномаҳои компютерй 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 иттилоотӣ ва технологияи компютерӣ ба воситаи таҳриргари 
шабакавӣ.

Муаллиф ба ҳимоя нуктаҳои асосӣ ва меҳвариеро пешниҳод 
намудааст, ки воқеан, дар илми забоншиносӣ арзиш ва аҳаммияти зиёд 
доранд.

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 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-комуникатсионй сурат гирифтааст.

Таҳқиқи диссертатсионии мазкур аз ҷиҳати масъалагузориҳо, 
мавзуи интихобшуда, метод ва равишҳои таҳқиқ ва натиҷагириҳо 
аҳаммияти махсуси илмй дорад.

Баррасии диссертатсия, нуктаҳои асосии ба ҳимоя 
пешниҳодшаванда, хулоса ва тавсияҳо, таҳлилу баррасиҳо, муҳокимаю 
далелсанҷиҳо, асосноккунии назария ва андешаҳои баёншуда аз саҳми 
шахсии довталаб дар таҳқиқ гувоҳӣ медиҳанд.

Диссертант дар раванди таҳқиқ аз равиши таҳлили самти таҳлилу 
баррасии вижагиҳои забонии интернет-ВАО ва дигар хусусиятҳои 
забоншиносии муосир бо мақсади муайян кардани дараҷаи истифода ва 
риояи меъёрҳои забонӣ дар шабака истифода карда, ба осори илмию 
назарии муҳаққиқони ватанию хориҷӣ такя намудааст.

Арзиши назарии диссертатсия дар он зоҳир меёбад, ки масъалаҳои 
мубрами забоншиносии муосир, аз қабили забоншиносии компютерӣ, 
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 пажӯҳишҳои илмӣ дар самти 
забоншиносии пайкаравӣ, забоншиносии компютерӣ ва таҳлили 
вижагиҳои забонӣ ба сифати манбаи назарӣ хидмат намояд.

Арзиши амалии диссертатсияи мазкур аз он иборат аст, ки натиҷаи 
он бевосита метавонад дар самти таҳқиқ ва таҳлилҳои маводи интернет- 
ВАО ва инчунин, дар фаъолияти рӯзноманигорон баҳри омӯзиши забон 
дар шабака истифода шавад. Натиҷаи амалии таҳқиқ баҳри 
батанзимдарорӣ ва мукаммалгардонии меъёр ва низоми одоби муошират 
дар . фазои маҷозӣ ва инчунин баландбардории сатҳи муошират дар 
доираи меъёри забони адабӣ мусоидат менамояд.

Илова бар ин, аз маводи диссертатсия, натиҷаи таҳқиқ ва хулосаҳои 
илмии муаллиф зимни таълифи диссертатсияҳои илмӣ, китобҳои дарсӣ, 
дастурҳои таълимӣ барои донишҷӯёну магистрант докторантҳо, 
аспирантон ва унвонҷӯёни факултаҳои филологию шарқшиносии 
донишгоҳу донишкадаҳо самаранок истифода намудан мумкин аст.

Мавзуи диссертатсияи пешниҳодгардида ба доираи мавзуъ ва 
масъалаҳои таҳқиқии шиносномаи ихтисоси илмии дарёфтшаванда 
мувофиқ мебошад.

Диссертатсия дар доираи корҳои илмӣ-таҳқиқии кафедраи таърихи 
забон ва типологияи факултети филологияи Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон таълиф шудааст.

Автореферати диссертатсия ва мақолаҳои нашрнамудаи муаллиф 
муҳтавои асосии диссертатсияро инъикос менамоянд.

Хулоса, шурои олимони факултети филологияи Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон кори диссертатсионии Раҳимов Фарҳод Ҳасаналиевичро кори 
илмӣ-таҳқиқии муҳим ва арзишманд меҳисобад. Диссертатсия ва 
авторефёрати Раҳимов Ф.Ҳ. 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 ба талаботи бандҳои 31-35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, 
ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, 
таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқат дошта, шурои олимон дар асоси 
тақризҳои мусбат ва баромади муқарризони холис - доктори илми 
филология, профессор Мирзоева М.Ҷ. ва номзади илми филология, 
дотсент Иматшоева М.Б. онро барои ҳимоя ва дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илми филология ба шурои диссертатсионии бЭ.КОА-021-и



назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон пешниҳод менамояд.
Хулоса дар ҷаласаи васеи шурои олимони факултети филологияи 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон қабул гардид.
Иштирок доштанд: аз 27 нафар аъзои шурои олимон 24 нафар.
Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» - 24 нафар, «зид» - нест, «бетараф» - нест.

қарори№9, аз 28.04. 2022.

Раиси шурои олимон, 
доктори илми филолог Сироҷиддини 

Эмомалӣ.
Муқарризони холис:
доктори илми филологи 
профессори кафедраи услубшиносӣ
ва таҳрири адабии
факлтети журналистикаи ДМТ

номзади илми
филология, дотсенти кафедраи 
филологияи англисии 
ДДЗТ ба номи С.Улуғзода

Котиби илмии шуро, дотсент

Мирзоева М.Ҷ.

Иматшоева М.Б

Мавлонзода Ш.

Имзоҳои С. Эмомалй, Мирзоева М. ва 
Ш. Мавлонзодаро тасдиқ мекуш 
сардори раёсати кадрҳо ва кор^^ахсу 
Донишгоҳи миллии Тоҷикист
Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикй^ 
шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ/ 
Телефон: (+992-37) 221-62-25; факс: 22Т-
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