
ХУЛОСАИ
шурои диссертатсионии 6И. КОА-21 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
оид ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси

10.02.01. - Забони тоҷикӣ

Парвандаи аттестатсионии №
Қарори шурои диссертатсионӣ аз 22.09.2022, № 20

Барои сазовор донистани Раҳимов Фарҳод Ҳасаналиевич, шаҳрванди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи 
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 рӯзи 30-юми июни соли 2022, қарори №14 аз ҷониби шурои 
диссертатсионии бЭ.КОА-021-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, 
ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17) барои ҳимоя иҷозат дода шудааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ Раҳимов Фарҳод Ҳасаналиевич, шаҳрванди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 16-уми июни соли 1992 дар деҳаи Ориёнои ноҳияи Мир 
Саид Алии Ҳамадонии вилояти Хатлон дар оилаи деҳқон таваллуд шудааст. 
Солҳои 2010-2015 дар факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
таҳсил намуда, соли 2016 ба шуъбаи аспирантураи Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон дар кафедраи таърихи забон ва типологияи факултети филология 
дохил шуда, онро соли 2019 аз рӯйи ихтисоси забоншинос (мутахассиси 
технологияи нави иттилоотӣ) хатм кардааст.

Раҳимов Фарҳод Ҳасаналиевич аз 25.08.2016 то 01.10.2019 ассистенти 
кафедраи технологияи иттилоотӣ ва амнияти иттилоотии Донишкадаи 
идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 01.10. 2019 то 
соли 2022 муовини декани факултети идоракунии давлатӣ ва аз моҳи феврали 
соли 2022 то ҳол ба ҳайси муаллими калони кафедраи технологияи иттилоотӣ ва 
амнияти иттилоотии Академияи идоракунии давлатии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият намуда истодааст.

Мушовири илмӣ - доктори илми филология, профессор, ректори Филиали 
Донишкадаи рушди менеҷменти Сингапур дар шаҳри Душанбе Мухторов 
Зайниддин.

Муқарризони расмӣ:
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Қосимов Олимҷон Ҳабибович - доктори илми филология, мудири кафедраи 
забони тоҷикии МДТ “Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи 
Абуалӣ ибни Сино”;

Табаров Хайрулло Назарович - номзади илми филология, дотсенти 
кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон.

Муассисаи тақриздиҳанда - Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон 
ба номи Сотим Улуғзода дар тақризи мусбати худ, ки аз ҷониби мудири 
кафедраи забони тоҷикии ДДЗТ ба номи Сотим Улуғзода, номзади илми 
филология, дотсент Усмонова М.Х. имзо ва аз ҷониби ректори ин муассиса, 
доктори илми филология, профессор Гулназарзода Жило тасдиқ шудааст, қайд 
менамояд, ки диссертатсияи Раҳимов Фарҳод Ҳасаналиевич дар мавзуи 
“Вижагиҳои забонии матнҳои интернет-ВАО дар мисоли шабакаҳои иҷтимоӣ” 
таҳқиқоти илмии баанҷомрасида буда, ба талаботи “Тартиби додани дараҷаҳои 
илмӣ”, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021, №267 ба 
тасвиб расидааст, мувофиқ буда, муаллифи он барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01.- Забони тоҷикй сазовор аст.

Муассисаи пешбар ва муқарризони расмӣ бо назардошти муқаррароти 
бандҳои 31-33-35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, №267 тасдиқ шудааст, интихоб 
ва таъин гардидаанд. Интихоби муқарризони расмӣ ва муассисаи пешбар ба он 
асоснок мегардад, ки онҳо мутахассисони бевоситаи соҳаи забоншиносӣ буда, 
дар корҳои илмию таҳқиқотӣ фаъолона иштирок менамоянд ва дар ин самт 
асару мақолаҳои зиёде таълиф кардаанд, ки мазмуну муҳтавои онҳо ба мавзуи 
диссертатсияи мазкур иртибот дорад.

Довталаби дараҷаи илмӣ вобаста ба мавзуи диссертатсия 5 мақола чоп 
намудааст, ки ҳамаи онҳо дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр расидаанд.

Муҳимтарин интишороти муаллиф аз рӯйи мавзуи диссертатсия:
1.Мач,аллаҳои илмии тақризшавандаи КОА-и назди Президенти ҶТ:

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

[2-М] Раҳимов, Ф.Ҳ. Асосҳои назарии забоншиносии пайкарвӣ ва технологияи 
иттилоотии мурсир //Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. -№3,2019. - С. 172- 
178.

[3-М] Раҳимов, Ф.Ҳ. Ташаккул ва таҳаввули забоншиносии компютерӣ дар 
сатҳи забоншиносии ҷаҳонӣ //Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. - №4 (81), 2019. - 
С.84-89.
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[4-М] Раҳимов, Ф.Ҳ. Ташаккул ва таҳаввули назарияи забоншиносии 
компютерӣ //Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. - №1, 2020. - 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.
Ба автореферати диссертатсия аз ҷониби шахсони зерин тақризҳо навишта шуда, 

ба шурои диссертатсионӣ ворид гардидаанд:
1. Дар тақризи ба автореферати диссертатсия навиштаи д.и.ф., профессор, 

мудири кафедраи забоншиносӣ ва таърихи забони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб 
ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ Ҷумахон Алимӣ чунин эродҳо ҷой доранд:
- дар саҳифаҳои 6, 14, 17 ва 21 автореферат ғалатҳои имлоӣ ва техникӣ мавҷуд 
аст, ки ислоҳи онҳои он боиси боз ҳам беҳтар намудани кори диссертатсионӣ 
мегардад;
- дар саҳифаи 9-и автореферати диссертатсия муҳаққиқ мафҳуми пайкараро бо 
шарҳи Э. Фенеган овардааст, аммо сарчашмаи истифодашуда бо нишон додани 
саҳифаи адабиёт дар матн оварда нашудааст;

2. Тақризи ба автореферат навиштаи номзади илми филология, дотсент, 
сардори раёсати таълим ва идораи сифати таҳсилоти Донишгоҳи давлатии 
Данғара Қодиров Дилшод Сайдалоевич чунин эродҳо дорад:
- азбаски теъдоди шабакаҳои иҷтимоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле зиёд 
мебошанд, ба назари мо, беҳтар мешуд, ки таҳқиқот дар заминаи матолиби 
мунташиршуда як ё ду шабакаи мушаххаси иҷтимоӣ сурат мегирифт;
- дар автореферати диссертатсия баъзе ғалатҳои имлоӣ, китобатӣ ва техникӣ ба 
мушоҳида мерасанд.

3. Дар тақризи ба автореферат навиштаи номзади илми филология, дотсенти 
кафедраи назария ва амалияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба 
номи С. Айнӣ Раҳмонов Бахтиёр Нурмаҳмадович чунин пешниҳоду эродҳо қайд 
шудаанд:

- дар автореферати диссертатсия нагузоштани аломати вергул пас аз 
воҳидҳои иловагии ҷумла (саҳ. 3,5).

- вожаи интернетро дар баъзе ҷумлаҳо бо аввалҳарфи калон навиштан ва ё 
калимаҳои арабиаслро мисли мавзуъ бо ӯ-и дароз навиштан, ки ба талаботи 
имлои муосир мувофиқат намекунад, таҷдид мехоҳад.

Муқарризони расмӣ ва ғайрирасмӣ дар баробари муайян кардани баъзе 
эроду нуқсонҳои диссертатсия ва автореферати он (тоҷикӣ ва русӣ) аҳаммияти 
ҷанбаҳои назариявию амалӣ ва навоварии кор, инчунин, дастовардҳои илмии
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муаллифи диссертатсияро таъкид карда, онро барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илми филология рӯйи ихтисоси 10.02.01. -Забони тоҷикӣ сазовор 
донистанд.

Шурои диссертатсионӣ қайд менамояд, ки довталаби дараҷаи илмӣ дар асоси 
таҳқиқоти илмӣ чунин масъалаҳоро муқаррар намудааст:

таҳлили матнҳои интернет-ВАО ва матни форумҳои шабакаҳои иҷтимоӣ 
дар фазои воқеии мухобирот ва фазои маҷозии интернет тавассути воситаҳои 
муосири электронӣ сурат гирифта, истифодаи шифоҳӣ ва хаттии забон дар 
шабака ҳангоми муошират вижагиҳои хоси худро касб мекунад. Ин фазо ҳамчун 
соҳаи махсуси амалкарди забон дорои хусусиятҳои ҷудогонаи иҷтимоию 
фарҳангӣ буда, аз лиҳози ҷуғрофию маъмурӣ беҳудуд муаррифӣ карда мешавад;

муоширати шабакавӣ, ки дискурси компютерӣ як навъи махсуси он аст, 
дар доираи муайян, дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва дигар навъи воситаҳои муосири 
мубодилаи иттилоот ҳамчун шакли нави забониву мухобирот хидмат мекунад;

таҳлили вижагиҳои забонии матнҳои интернет-ВАО ҳамчун шакли нави 
муоширати шабакавӣ дар суҳбатҳо ва мубоҳисаҳои интернетӣ ва умуман 
мубодилаи иттилоот тавассути сомонаҳои иҷтимоӣ ва дигар навъи расонаҳои 
хабарй сурат мегирад;

таҳлили матнҳои интернет-ВАО дар фазои иттилоотӣ ва махсусан 
интернетӣ ҳамчун самти махсуси забоншиносӣ ва муошират дониста мешавад, 
ки бо воситаҳои хоси омӯзишии худ аз дигар навъи таҳлилҳои забонӣ тафовут 
дошта, босуръат рушд менамояд;

дар асоси ҳамин гуна таҳлили вижагиҳои матнҳои интернет-ВАО 
мафҳуми дигаре, ки мутаносибан ба ҳамин навъ истифода карда мешавад, ин 
шаклҳои нави мухобирот бо истифода аз риштаҳои нави муошират дида 
мешавад;

дар алоқамандӣ бо масъалаҳои вижагиҳои забонӣ дар шабакаҳои 
иҷтимоӣ ҳамчун маҳсули технологияҳои иттилоотӣ ва компютерӣ зикри ин 
нукта муҳим аст, ки дар баробари рушди технологияҳои иттилоотӣ воситаҳои 
нави мухобиротӣ пайдо гардида, забон ба шаклҳо ва талаботи хоси ин воситаҳо 
муаррифӣ ва мавриди истифода қарор мегирад;

таҳлилу баррасии вижагиҳои забони матнҳои интернет-ВАО ва 
шабакаҳои иҷтимоӣ бо истифода аз барномаи махсуси таҳриргари матнӣ чунин 
қонуниятҳои хосеро собит менамояд, ки дараҷаи истифодаи забон бевосита ба 
рушди технологияҳои иттилоотӣ ва компютеркунонии кишвар ва робитаи ҷомеа 
бо забон дар истифодаи воситаҳои иттилоотии электронӣ ба минбаъда 
ногусастанӣ хоҳад буд ва таҳқиқ дар ин росто ба маротиб афзун хоҳад шуд.
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Объекти таҳқиқ. Ба ҳайси объекти таҳқиқ омӯзиш ва баррасии истифодаи 
забон дар фазои иттилоотии интернет, аз ҷумла дар шабакаҳои иҷтимоие, ки 
истифодабарандагони он бо забони тоҷикӣ муошират мекунанд, интихоб 
шудааст.

Асосҳои назарии таҳқиқ. Таҳқиқоти мазкур пажуҳиши самти махсусро 
таҳти унвони вижагиҳои забонии матнҳои интернет-ВАО ҳамчун самти нави 
омӯзиш дар забоншиносии муосир мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор медиҳад. 
Бинобар ин, барои пешбурди таҳқиқ осори илмй ва назарии як қатор олимон ва 
муҳаққиқони дохиливу хориҷӣ ба монанди М.А. Уланова, А.В. Зубов, А.Н. 
Баранов, В.П. Захаров, О. А. Кулаева, Г.В. Попович, С.Г. Тер-Минасова, М.Ю. 
Сидорова, О.Н. Шувалова, Д.М. Искандарова, А.Ю. Фомин, Х.А. Асламов, Н.А. 
Ахренова, Ф.С. Комилов, М.Л. Макаров, П.В. Кошел, Е.И. Горошко, Т.Ж. 
Балжирова, Т.М. Николаева, В.А. Маслова, Л.П. Крисин, Ю.Н. Караулов, В.З. 
Демянков, И.Р. Галперин, В.В. Богданов, Е.Г. Беляевская З.Ҷ. Усмонов, Г.М. 
Довудов, О.М. Солиев, Х.А. Худойбердиев, З.М. Мусоямов, М. Р. Ҷӯраева, Д. М. 
Искандарова ва ба ин монанд корҳои дигари олимони ин самт, ки ба масъалаҳои 
омӯзиши забон дар шабака ва муоширати шабакавӣ бахшида шудаанд, мавриди 
корбурд қарор дода шуданд.

Аҳаммияти натиҷаҳои бадастовардаи довталаб барои дарёфти дараҷаи 
илмй дар амалия чунин тасдиқ карда мешавад, ки натиҷаҳои таҳқиқро дар 
таълифи рисолаву китобҳои дарсӣ, таҳияи васоити таълимӣ, таҳқиқ ва таҳлили 
маводи интернет-ВАО ва инчунин, машғулиятҳои амалии рӯзноманигорон 
баҳри омӯзиши забон дар шабака ва дараҷаи истеъмоли он метавон истифода 
кард. Инчунин, дар факултетҳои филология ва журналистика маводи таҳқиқӣ 
ҳамчун васоити таълимии соҳавӣ бо мақсади омӯзиши тарзи дурусти истифодаи 
забон дар шабака ва омӯзиши забони интернет-ВАО истифода мешавад. 
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.

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.

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 гузориши чунин намуди нави таҳлил тавассути технологияи иттилоотӣ, 
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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.

Дар ҷаласаи шурои диссертатсионии бВ.КОА-21-и назди Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон аз 22 сентябри соли 2022 дар бораи ба Раҳимов Фарҳод 
Ҳасаналиевич додани дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 
10.02.01. - Забони тоҷикӣ қарор қабул карда шуд.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ аз 15 нафар аъзои шурои 
диссертатсионӣ, ки бо фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1-уми июли соли 2022, №210/шд ба ҳайати 
шуро ворид шудаанд, 14 нафар иштирок доштанд, ки аз онҳо 5 нафар доктори 
илм аз рӯйи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда мебошанд.

Аз 14 нафар аъзои шурои диссертатсионии дар ҷаласа иштирокдошта овоз 
доданд: тарафдор - 14 нафар, муқобил - нест, бюллетенҳои беэътибор -нест.

Хоҷаев Д.

Ҷӯраева М.

Раиси шурои диссертатси0нцу^<Т^>\^ о 
доктори илми филологи

Котиби илмии шурои дис 
доктори илми филология, пр

22.09.2022
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