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ХУЛОСАИ
донишгоҳи миллии тоҷикистон

Диссертатсияи “Вижагиҳои забонии матнҳои интернет-ВАО дар мислои 
шабакаҳои иҷтимоӣ” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ дар кафедраи таърихи 
забон ва типологияи факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
ба анҷом расидааст.

Раҳимов Фарҳод Ҳасаналиевич соли 2015 факултети филологияи 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро аз рӯйи ихтисоси забоншинос (мутахассиси 
технологияи нави иттилоотӣ) хатм намдуа, соли 2016 ба шуъбаи аспирантураи 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дохил шуда, онро соли 2019 хатм намудааст. 
Раҳимов Фарҳод Ҳасаналиевич фаъолияти омӯзгории худро аз соли 2016 дар 
кафедраи технологияи иттилоотӣ ва амнияти иттилоотии Донишкадаи (ҳоло 
Академия) йдоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
шуруъ кардааст. Айни ҳол ба ҳайси муовини декан оид ба илми факултети 
идоракунии давлатии Академияи идоракунии давлатии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон кор мекунад.

Роҳбари илмӣ: доктори илмҳои филологӣ, профессор, директори 
Пажӯҳишгоҳи равандҳои сиёсӣ, дипломатия ва масоили ҷаҳонишавии 
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Мухторов Зайнидин.

Мавзуи диссертатсия дар ҷаласаи кафедраи таърихи забон ва типология 
ва Шурои олимони факултети филологияи ДМТ рӯзи 04. 03. 2016, қарори № 
6 тасдиқ шудааст.
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Аз муҳокимаи диссертатсия чунин натиҷагирӣ карда шуд:
Аҳамияти диссертатсияи номзадии Раҳимов Фарҳод Ҳасаналиевич, 

пеш аз ҳама дар ин аст, ки дар улуми муосири ҷаҳонӣ, бахусус илми 
забоншиносии муосир бо пайдоиш ва рӯйи кор омадани воситаҳои нави 
алоқа ва муошарат, бо истифода аз технологияҳои нави иттилоотй- 
коммуникатсионӣ самтҳои нави омӯзиш ба миён омадаанд, ки таҳлилу 
баррасӣ ва таҳқиқи он зарур шуморида мешавад. Таҳлили матнҳои 
Интернет-ВАО дар доираи таҳқиқи забоншиносии тоҷик сурат гирифта, 
кор бо забон ва вижагиҳои забонии онро дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо 
назардошти риояи муошарат, риояи меъёри забони адабӣ дар бар мегирад. 
Аз тарафи дигар, мубрамии таҳқиқи мазкур аз он бармеояд, ки имрӯзҳо 
барои боз ҳам мураттаб ва боз ҳам самараноктар гардидани забони 
Интернет-ВАО мутахассисони соҳа барои тоза намудан ва ҳифзи асолати 
забон аз омилҳои номатлуб ва номураттабу халалдоркунандаи меъёри 
забони адабӣ, махсусан дар низоми Интернет-ВАО талош доранд. Таҳқиқи 
вижагиҳои забонии матнҳои интернет-ВАО дар забоншиносии муосир 
сурат гирифта, аҳамияти махсуси он чунин аст, ки ҳамагуна муошарат дар 
шабакаҳои иҷтимоиро дар бар мегирад. Матнҳои Интернет-ВАО аз лиҳози 
гунанокӣ ба оммавӣ, маишӣ, илмӣ, бадеӣ ва амсоли инҳо ҷудо мешаванд.

Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ. Мақсади асосии таҳқиқи 
дисертатсионӣ таҳлилу баррасии вижагиҳои луғавӣ, мазмуну мундариҷа, 
вижагиҳои забонии 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. Амалисо.зии 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;

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

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

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

Асосҳои назариявӣ ва методологии таҳқиқи мазкурро осори илмӣ ва 
назарии як қатор олимон ва муҳаққиқони дохиливу хориҷӣ, ба монанди 
М.А. Уланова, А.В. Зубов, А.Н. Баранов, В.П.Захаров, Г.В. Кулаева, Г.В. 
Попович, С.Г Минасова, М.Ю. Сидорова, О.Н. Шувалова, Д.М. 
Искандарова, А.Ю. Фомин, А.Г. Амрамова, Х.А. Асламов, Н.А. Ахренова, 
Ф.С. Комилов, М.Л. Макаров, П.В. Кошель, Е.И. Горошко, Т. Ж. 
Бальжирова, У. Айвеляйт, Т.М. Николаева, В.А. Маслова, Л.П. Крысин, 
Ю.Н. Караулов, В.З. Демьянков, И.Р. Гальперин, В.В. Богданов, Е.Г. 
Беляевская З.Ҷ. Усмонов, Г.М. Довудов, О.М. Солиев, Х.А. Худойбердиев, 
Т. Шарифов, З.М. Мусоямов ва корҳои дигар олимони ин самт, ки ба 
масъалаҳои омӯзиши забон дар шабака ва муошарати шабакавӣ бахшида 
шудааст, ташкил медиҳад.

Навоварии 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 рисола таҳқиқу таҳлили 
масъалаи мазкур бо тарзу усулҳои муосири илмӣ ва ҳамзамон бо истифода 
аз воситаҳои муосири технологияҳои иттилоотӣ-комуникатсионӣ сурат 
гирифтааст.

Диссертатсияи номзадии Раҳимов Фарҳод Ҳасаналиевич аз чанд ҷиҳат 
аҳамияти вижа дошта, арзиши назариаш дар он зоҳир меёбад, ки маводи 
дар ин таҳқиқ фароҳам омада ва хулосаҳои он барои омӯхтани вижагиҳои 
забонии матнҳои интернет-ВАО метавонад ҳамчун маводи илмӣ ба 
забоншиносон ёрӣ диҳад.

Арзиши назариявӣ ва амалии кори диссертатсионии Раҳимов Фарҳод 
Ҳасаналиевич дар он зоҳир мегардад, ки масъалаҳои мубрами
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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 онро метавон барои 
пажӯҳишҳои илмӣ дар самти забоншиносии пайкаравӣ, забоншиносии 
компютерӣ ва таҳлили вижагиҳои забонӣ ба сифати манбаи назарӣ истифода 
кард.

Мундариҷаи асосии диссертатсияи Раҳимов Фарҳод Ҳасаналиевич дар 5 
мақолаи чопнамудаи муаллиф дар маҷаллаҳои таъйиднамудаи Комиссияи 
Олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос 
ёфтааст:

[1-М]. Раҳимов, Ф. Рушди забоншиносии компютерӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон [Матн] / Ф. Раҳимов // Паёми Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон. - Душанбе: Сино, 2018, № 8/2. - С. 47-50.

[2-М]. Раҳимов, Ф. Асосҳои назарии забоншиносии пайкаравӣ ва 
технблогияи иттилоотии муосир [Матн] / Ф. Раҳимов // Паёми 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. - Душанбе: Сино, 2019, №3. - С. 
172-178.

[3-М]. Раҳимов, Ф. Ташаккул ва таҳаввули забоншиносии компютерӣ 
дар сатҳи забоншиносии ҷаҳонӣ [Матн] / Ф. Раҳимов // Паёми 
Донишгоҳи омӯзгорӣ. - Душанбе: Сино, 2019, №4 (81). - С. 84- 
89.

[4-М]. Раҳимов, Ф. Ташаккул ва таҳаввули назарияи забоншиносии 
компютерӣ [Матн] / Ф. Раҳимов // Паёми Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон. - Душанбе: Сино, 2020, №1- С. 24-30.

[5-М] Раҳимов, Ф.Ҳ. Саёсати ҷаҳонӣ дар самти ҳамгироии 
забоншиносии компютерӣ ва технологияҳои иттилоотӣ// 
Маҷаллаи илмию сиёсии Академияи идоркунии давлатии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. - №4/1 (48), 2020 - с.230-237.
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Кафедраи таърихи забон ва типология ДМТ диссертатсияи 
Раҳимов Фарҳод Ҳасаналиевичро дар мавзуӣ “Вижагиҳои забонии 
матнҳои интернет-ВАО дар мислои шабакаҳои иҷтимоӣ” кори 
анҷомёфтаи муҳимму зарурӣ меҳисобад, ки дар сатҳи баланди илмию 
таҳқиқотй таълиф шуда, ба ҳамаи талаботи кори диссертатсионӣ ҷавобгӯ 
аст. Дар ин замина, диссертатсияи мазкурро барои ҳимоя аз рӯйи ихтисоси 
10.02.01 - Забони тоҷикӣ барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
филологӣ тавсия менамояд.

Хулоса дар ҷаласаи кафедраи таърихи забон ва типологияи 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон қабул гардид.

Иштирок дошт: 14 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» -14 нафар, 
«зид»-нест, «бетараф» - нест, қарори№2, аз 08. 10.2021.

Мудири кафедраи таърихи 
забон ва типология, доктори 
илмҳои филологӣ, профессор

Котиби илмӣ, номзади илмҳои 
филологӣ, ассистент

Тасдиқ мекунам:
Сарцори раёсати кадрҳо ва корҳои махсуси ДМТҷ^Я><- Тавқиев Э.
«^$>« »»соли«2021» дЖ. Ж' * (

А.Б. Ҷобиров

Ф.Х. Шарипова
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