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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзуи таҳқиқот қабл аз ҳама, дар он зоҳир мешавад, ки 

дар илми забоншиносии муосир бо назардошти пайдоиши самтҳои нави 

муошират тавассути технологияи компютерӣ воқеияти нави илмӣ мақом 

пайдо кардааст, ки таҳлилу баррасии он аз нигоҳи илми забоншиносии 

муосир амри зарурӣ дониста мешавад. Дар баробари ин муоширати 

компютерӣ ва дискурси компютерӣ дар муҳити маҷозӣ ё худ виртуалӣ 

сурат гирифта, хусусияти муҳимми фарқкунандаи ин навъи муошират 

дар истифодаи навъи махсуси сигналҳои мухобирот, яъне сигналҳои 

электронӣ ба назар мерасад. 

Аз лиҳози гунанокӣ дискурси компютерии муосир ба веб-дискурс, 

дискурси почтаи электронӣ, дискурси ҳамзамонӣ ва ё синхронӣ ба 

монанди анҷуманҳои «Bulletin Board System – системаҳои тахтаи 

эълонҳо», утоқи меҳмони конференсияҳо ва муоширати асинхронӣ ва 

синхронӣ, аз қабили чатҳо, айсикҳо, бозиҳо дар интернет ҷудо мешаванд. 

Дар маҷмуъ, онҳоро ба таври зайл тасниф кардан мумкин аст:  

-  дискурси мухобироти ғайрисинхронӣ;  

- дискурси мухобироти синхронӣ (чатҳо ва бозиҳо) дар интернет;  

- ба канали мухобирот табдил ёфтани сигнали электронӣ;  

- маҷозӣ ва ё худ виртуалӣ будани мухобирот;  

-  эътибори мавҷуд будани фосила ва вақти муайян дар дискурс; 

- ба воситаҳои техникӣ сурат гирифтани мухобирот, дискурс;  

- муттаҳид намудани навъҳои мухталифи дискурс ва таснифи он;  

-  истифодаи меъёри ахлоқу рафтори махсуси муоширати компютерӣ. 

Дар асоси ҳамин гуна таснифи дискурси компютерӣ, мафҳумҳои 

дигар низ мутаносибан ба ҳамин доираи мухобирот истифода мешаванд, 

ки дар илми забоншиносии муосир ба тарзу услуби ба худ хос маънидод 

мегарданд. 
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Ҳар гуна муошират дар шабакаҳои интернетӣ бо истифодаи 

сигналҳои махсуси мухобирот сурат гирифта, аз тарафи дигар, дискурси 

компютерӣ ҳамчун муошират дар мавзуъҳои алоқаманд ба компютер ва 

мафҳумҳои махсуси он чун як самти ҷудогона фаҳмида мешавад.  

Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ. Ҷанбаҳои илмию назарӣ, амалӣ ва 

сохтории корбурди низоми гуногуни дискурси компютерӣ дар доираи 

таҳлили дискурсивӣ аз назари муҳаққиқони илми забон дур намондааст. 

Таҳқиқи дискурси компютерӣ аз масъалаҳои мубрами забоншиносии 

муосир ба шумор рафта, паҳлуҳои гуногуни он аз ҷониби олимоне мисли 

Е. В. Михайлова, Е. Н. Галичкина, Е. Грязнова, Е. Н. Вавилова, А.  Д.  

Агамалиева, Н. Л. Моргун, С. Н. Антонова, П. Е. Кондрашов, Ф. О.  

Смирнов, А. Г.  Аврамова, Н. Г.  Асмус, М. Ю.  Олешков, О. В. 

Лутовинова,   Н. А.  Ахренова, М. С. Рижков, А. Ю. Фомин, А. А. 

Исакова, Ю. Елагина, И. Г. Сидорова, З. М. Мухторов,  Д. М. 

Искандарова ва дигарон баррасӣ шудааст. Бояд зикр кард, ки масъалаи 

мавриди таҳқиқ бо такя ба пажӯҳишҳои олимони варзида дар қисмат ва 

фаслҳои дахлдори диссертатсия таҳлилу баррасӣ хоҳад шуд.  

Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ. Хулосабарориҳо 

аз таҳқиқоти мазкур барои ҷустуҷӯҳои нав ва таҳияи барномаҳои 

таълимӣ метавонад истифода гардад. Мавзуи таҳқиқи мавриди назар як 

ҷузъи корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи забони тоҷикии Донишкадаи 

давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода мебошад. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ 

 Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ. Мақсади асосии таҳқиқоти 

диссертатсионӣ таҳлилу баррасии вижагиҳои дискурси компютерӣ 

ҳамчун навъи махсуси дискурс буда, масъалаи мазкур бо нишон додани 

аломатҳои умумии мафҳум, воҳидҳои дискурсивӣ ва моҳияти иҷтимоию 

фарҳангии он тавассути забони тоҷикӣ мушаххас карда мешавад.  



6 
 

Вазифаҳои таҳқиқ. Мақсади асосии таҳқиқ тавассути амалисозии 

вазифаҳои зерин ба даст меоянд: 

- шарҳу тавзеҳи илмии мафҳуми «дискурс» ва муайян намудани 

мавқеи он дар низоми истилоҳоти забоншиносии муосир; 

- таҳқиқи вижагиҳои маъноиву сохтории дискурс ҳамчун мафҳуми 

забон ва мавзуи баҳси илми забоншиносӣ; 

- муайян кардани мафҳуми «дискурси компютерӣ» ва мавқеи он дар 

забоншиносӣ; 

- мушаххас намудани мавқеи дискурс ва дискурси компютерӣ дар 

забоншиносии муосир ва забоншиносии тоҷик; 

- тавзеҳи илмии дискурси компютерӣ ҳамчун навъи махсуси муошират 

дар низоми иртибот  ва воситаҳои ахбори омма;  

- баррасии илмӣ, пажӯҳиши ҷинс ва  жанрҳои муоширати компютерӣ;  

- таҳқиқи масъалаҳои табдил ёфтани сигнали электронӣ ба воситаи 

муошират;  

- таҳқиқ ва баррасии мафҳумҳои раванди мухобирот ҳамчун 

вижагиҳои забонии дискурси компютерӣ; 

- таҳлилу баррасии мафҳумҳои муоширати электронӣ ҳамчун 

интиқоли сигнали махсус ба воситаи дискурси компютерӣ; 

- таҳлили воҳидҳои забон ҳамчун ифодагари мафҳумҳое, ки тавассути 

онҳо семантикаи дискурси компютерии забони тоҷикӣ гузориш меёбад; 

- таҳлили вижагиҳои сохторӣ ва воҳидҳои таркибии мухобироти 

компютерӣ дар забони тоҷикӣ; 

- таҳқиқ намудани вижагиҳои забонии дискурси компютерӣ; 

- таҳлил ва баррасии вижагиҳои маъноӣ ва сохтории истилоҳоти 

мансуб ба дискурси компютерӣ; 

- тасниф ва гурӯҳбандии намуд ва жанрҳои дискурси компютерӣ; 

- таҳқиқ ва мушаххас намудани фарқият ва умумияти дискурси 

компютерӣ ва мафҳумҳои мансуб ба он дар низоми дискурси умумӣ. 
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Навоварии илмии таҳқиқ. Навгонии диссертатсия, қабл аз ҳама, дар 

он дида мешавад, ки таҳқиқи дискурси компютерӣ дар забоншиносии 

тоҷик бори аввал ба таври монографӣ мавриди таҳлилу баррасии 

монографї қарор мегирад. Дар баробари ин, масъалаи таҳқиқи 

вижагиҳои забонии дискурси компютерӣ, умуман, дар забоншиносии 

муосир аз самтҳои нави илмӣ ба шумор меравад. Дар диссертатсия 

роҳҳои таҳлилу таҳқиқи масъалаи мазкур бо тарзу усулҳои муосири илмӣ 

ва ҳамзамон бо истифода аз истилоҳоти навини илмӣ мавриди корбурд 

қарор гирифтааст.   

Дар диссертатсия таносуби мафҳумҳои телефон, интернет, компютер 

дар доираи  матни бадеӣ таҳлил гардида, шакли самараноки истифодаи 

интернет ва китобхонаҳои компютерї дар ташаккули афкори насли 

наврас ба воситаи адабиёти бадеии фарогири мафҳумҳои интернет ва 

компютер матраҳ карда мешаванд. Дар баробари ин, мушаххас гардид, 

ки китобхонаи электронӣ зимни мутолиаи мавод ба хонанда таъсири 

амиқ бахшида, дар зеҳни забонии хонанда амалҳои дигарро ба таври 

автоматӣ метавонад боздорад. Истилоҳоти нави адабиёти бадеии 

электронӣ ва китобхонаи электронӣ бо номи рамзии Com-In (Ком-ин) 

мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд,  Com-In (Ком-ин) аз ибораи 

англисии Common Internet (Коммон Интернет) гирифта шуда, дар 

адабиёти бадеӣ ба маънои «интернети умумӣ»  истифода шудааст. 

Аҳаммияти назариявии таҳқиқ. Арзиши илмию назарии таҳқиқот 

бар он асос меёбад, ки  масъалаҳои мубрами забоншиносии компютерӣ, 

аз қабили дискурси компютерӣ, муоширати шабакавии компютерӣ ва 

муоширати виртуалӣ дар диссертатсия мавриди таҳқиқ қарор дода шуда, 

муоширати компютерӣ ва омӯзиши вижагиҳои он дар робита бо 

таносуби муоширати актуалӣ таҳқиқу баррасӣ гардидааст. Ҳамчунин 

хулосаҳои илмию назарии таҳқиқ метавонад, барои пажӯҳишҳои ояндаи 
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илмӣ дар самти забоншиносии компютерӣ, таҳлили дискурсивӣ ва 

забоншиносии умумӣ ба сифати манбаи назарӣ хидмат намояд.  

 Аҳаммияти амалии таҳқиқ аз он иборат аст, ки самараи таҳқиқ, 

натиҷаҳо ва хулосаи таҳлилҳои дар таҳқиқи мазкур пешниҳодшуда барои 

таҳияи китоб, манобеи илмию назарӣ ва васоити таълимии соҳавӣ 

истифода мешаванд. Натиҷаҳои таҳқиқ ҳамчунин дар самти 

технологияҳои иттилоотӣ ва барномаҳои компютерӣ метавонанд, 

мавриди истифода қарор гирифта, барои таҳқиқу пажӯҳишҳои минбаъда 

ба сифати заминаи илмию назарӣ хидмат намоянд.  

Объекти таҳқиқ. Дар робита ба масъалаи мавриди таҳқиқ объекти 

таҳқиқ муоширати истифодабарандагони шабакаҳои иттилоотии 

компютерӣ дониста мешавад, ки муоширати онҳо ба  забони тоҷикӣ дар 

шабакаҳои иҷтимоӣ сурат мегирад ва бо ҳамин тартиб онҳо доираи 

махсуси дискурси компютериро дар шабакаи иттилоотии интернет бо 

забони тоҷикӣ фароҳам меоранд.  

Предмети таҳқиқ. Ба ҳайси предмети таҳқиқ вижагиҳои забонии 

дискурси компютерӣ дар забони тоҷикӣ аз лиҳози таҳлили дискурсивӣ 

мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор мегирад. 

Асосҳои назарии таҳқиқ. Таҳқиқи мазкур пажӯҳиши самти 

махсусро таҳти унвони дискурси компютерӣ чун падидаи нав дар 

забоншиносии муосир мавриди омӯзиш қарор медиҳад. Бинобар ин, 

барои пешбурди таҳқиқ осори илмӣ ва назарии муҳаққиқони ватаниву 

хориҷӣ, аз қабили Э. Бенвенист, Т. В. Дейк, Ж. Ж. Деррида, Д. Р. Сёрл, 

А. К. Халлидей, З. Харрис, М. Фуко, Н. Д. Арутюнова, Н. П. Двортсова, 

В. И. Карасик, В. Б. Кашкин, М. Л. Макаров, О. Г. Резвина, В. З. 

Демянков, Р. Водак, Е. А. Долуденко, П. Серио, В. Г. Костомаров, Н. Д. 

Бурвикова, З. М. Мухторов, Т. Шарипов, З. М. Мусоямов, Ҳ. Асламов, 

Е. Н. Галичкина, П. Е. Кондрашов, О. В.  Лутовинова,  Н. Н. Белозёрова 

ва корҳои дигар олимони маъруф, ки ба масъалаҳои муошират тавассути 
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технологияи иттилоотӣ ва компютерӣ бахшида шудааст, мавриди 

истифода қарор дода шуд. 

Асосҳои методологии таҳқиқ. Дар таҳқиқоти мазкур метод ва усулҳои 

таҳлили миқдорӣ ва оморӣ, методи таснифот, таҳлили семантикӣ ва 

сохторию тавзеҳӣ истифода карда шудаанд. Илова  бар ин, дар доираи 

таҳқиқоти мазкур методҳои таҳлили луғавӣ, таҳлили  вижагиҳои таркиб 

ва таҷзия, усулҳои таҳлил ва таснифоти луғавӣ ва ҳамчунин коркарди 

компютерии матн ва воҳидҳои забонӣ мавриди истифода қарор дода 

шудаанд. Ҳамчунин дар мавриди таҳлили матнҳои мушаххас, қоида ва 

меъёрҳои умумии муайянсозии услуб, сохтор ва корбурди воҳидҳои забон 

бо фарогирии маънои калима ва ибораҳо истифода шудаанд. 

 Саҳми шахсии муҳаққиқ. Таҳқиқоти илмии мазкур чун натиҷаи 

пажӯҳиши манобеи иттилоотӣ ва таҳлилу баррасии маводи марбут ба 

муошират ва дискурси компютерӣ бо назардошти тарзу усулҳои 

гузоришёбии чунин намуди нави муошират тавассути технологияи 

иттилоотӣ, яъне компютерҳо, муаррифӣ мешавад, ки мустақиман аз 

тарафи муҳаққиқ гузаронида шудааст. Ҳамзамон аз тарафи муаллифи 

диссертатсия таҳқиқоту нигоштаҳои донишмандони ватанию хориҷӣ 

перомуни проблемаҳои дискурси компютерӣ ва матн дар забони  тоҷикӣ 

мавриди таҳлилу таҳқиқ ва омӯзиш қарор дода шудааст.   

Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. Диссертатсия 

таҳти унвони «Таҳлили дискурси компютерӣ ва вижагиҳои забонии он» 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология бо шиносномаи 

ихтисоси илмии 10.02.01 – Забони тоҷикӣ мувофиқат мекунад. 

Нуктаҳои зерин ба ҳимоя пешниҳод мешаванд: 

1. Муоширати шабакавии компютерӣ дар фазои воқеии мухобирот ва 

фазои маҷозии интернет тавассути воситаҳои техникӣ сурат мегирад ва 

тавассути фаъолияти нутқи тарафҳои муошират вижагиҳои махсус пайдо  

мекунад. Ин фазо ҳамчун соҳаи махсуси амалкарди дискурси компютерӣ 
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дорои хусусиятҳои ҷудогонаи иҷтимоию фарҳангӣ буда, аз лиҳози 

ҷуғрофию маъмурӣ беҳудуд муаррифӣ карда мешавад. 

2. Муоширати компютерӣ дар фазои муайян, дар шабакаҳои 

умумиҷаҳонӣ, дар шабакаи интернетӣ ҳамчун сигнали махсуси забониву 

мухобирот хидмат мекунад. 

3. Вижагиҳои забонии дискурси компютерӣ як навъи махсуси 

муоширати компютерӣ буда, тавассути шабакаҳои интернетӣ гуфтугӯйи 

ду шахс ва муоширати муназзаму пайдарҳами онҳоро ташкил медиҳад. 

4. Дискурси компютерӣ ҳамчун низоми махсуси нутқ ва муошират 

фаҳмида мешавад, ки ба аломатҳои умумидискурсии худ аз дигар 

намудҳои муошират фарқ карда, ҳаракати пайвастаи босуръат ва 

тағйирпазир дорад. 

5. Дар асоси ҳамин гуна таснифи вижагиҳои дискурси компютерӣ 

мафҳумҳои дигаре, ки мутаносибан ба ҳамин навъ истифодаи сигнали 

махсуси мухобирот, яъне муоширати электронӣ марбутанд, дида 

мешавад. 

6. Дар робита ба масъалаи бозии видеоӣ ҳамчун маҳсули 

технологияҳои иттилоотӣ ва компютерӣ ҳаминро ҳам бояд зикр кард, ки 

дар баробари рушди саноати бозиҳои видеоӣ, дар технологияи 

компютерӣ низ муодили гуногуни он ба шаклҳои  махсуси дискурсивӣ 

муарифӣ мешавад. 

7. Таҳлилу баррасии матнҳои махсуси дискурси компютерӣ чунин 

қонунияти ҷолиберо нишон медиҳанд, ки дараҷаи истифодаи дискурси 

компютерӣ дар онҳо бевосита аз сатҳи технологияи иттилоотӣ ва 

компютеркунонии кишвар ба ҷомеа робитаи ногусастанӣ дорад.  

Тасвиби  амалии  натиҷаҳои  таҳқиқ. Диссертатсия дар ҷаласаи 

кафедраи забони тоҷикии факултети филологияи Донишкадаи давлатии 

забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода (Суратмаҷлиси №9, аз 5. 

04. 2021) ва кафедраи таърихи забон ва типологияи Донишгоҳи миллии 



11 
 

Тоҷикистон (Суратмаҷлиси №3, аз 19. 10. 2021) муҳокима шуда, барои 

дифоъ тавсия дода шудааст.  

Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи  диссертатсия. Муҳтавои асосии 

таҳқиқоти диссертатсионӣ дар 5 мақолаи муаллиф инъикос гардидааст  

ва дар маҷаллаҳои илмие нашр шудаст, ки аз ҷониби Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия дода 

шудаанд. Маводи пажӯҳиш инчунин дар конференсияҳои назариявӣ ва  

илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ ва байналхалқӣ баррасӣ шудааст (Душанбе, 

2017–2021). 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, 

хулоса ва феҳристи адабиёт иборат буда, дар 165 сафҳаи чопи компютерӣ 

таҳия шудааст. Дар баробари ин, бобҳои диссертатсия ба фаслҳои 

дахлдори мавзуъ ба тариқи мантиқан пайдарҳам тақсим гардидаанд. 
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БОБИ I. ТАҲҚИҚИ ҶАНБАҲОИ ИЛМИЮ НАЗАРИИ   

ДИСКУРСИ КОМПЮТЕРӢ ДАР ЗАБОНШИНОСӢ 

1.1. Баррасии илмии дискурси компютерӣ дар забоншиносии муосир 

Технологияи иттилоотии компютерӣ тағйироти куллие дар 

муоширати байни инсонҳо ворид намуда, имконоти бештареро барои 

нигоҳдорӣ ва зуд интиқол додани ҳаҷми калони иттилоот фароҳам 

овард. Аз ҷумлаи муҳимтарин хусусиёти ин намуди муошират 

мавҷудияти сигнали электронӣ ҳамчун канали муошират, имконияти аз 

фосилаи дур дидану шунидан, инчунин хусусиятҳои дигаре маҳсуб 

мешаванд, ки дар диссертатсия мавриди баррасӣ қарор мегиранд. 

Солҳои охир дар забоншиносии муосир ба омӯзиши дискурси 

компютерӣ таваҷҷуҳи махсус зоҳир мегардад. Дар баробари ин, 

мавҷудияти паҳлуҳои зиёди дискурс боиси ба вуҷуд омадани ихтилофи 

назарҳо роҷеъ ба моҳияти дискурс дар миёни муҳаққиқон шудааст. 

Корҳои зиёди илмӣ ба тавзеҳи худи мафҳуми «дискурс» бахшида 

шудаанд (Шефрин, 1994; Серио, 1999; Костомаров, Бурвикова, 1999). 

Дар баъзе асарҳо илмӣ масъалаи таносуби байни «дискурс» ва «матн» 

[Миркин, 1994; Сиротинина, 1994; Макаров, 1998] ва таносуби байни 

«дискурс» ва «нутқ» мавриди баррасӣ қарор гирифта, дар баъзеи дигар 

хусусиёти сохтории дискурс, таносуби байни дискурс ва навъҳои 

муоширати ниҳодӣ  таҳқиқ  шудаанд (Водак, 1997; Коротеева, 1999; 

Карасик, 2000; Шейгал, 2000).  

Дар ин фасл мо бештар ба он паҳлуҳои дискурс таваҷҷуҳ зоҳир 

хоҳем кард, ки аз ҷониби муҳаққиқони соҳа баҳснок боқӣ мондаанд. 

Онҳоро  ба таври зайл ҷудо намудан мумкин аст: 

1) аз нигоҳи иртиботу иттилоърасонӣ  (коммуникатсия) – дискурс 

ҳамчун воситаи мубодилаи афкор дар шакли нутқ ва корбурди  забон 

[210, с. 9], инчунин дискурс ҳамчун мусоҳиба, яъне навъи мубодилаи 

мустақими афкор  [208, р. 231] фаҳмида мешавад; 
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2) аз лиҳози сохтор ва синтаксис – дискурс ҳамчун порчае аз матн, 

яъне таркиби аз ҷумла калонтар, ягонагии фаротар аз ҷумла, банди 

синтаксисӣ, сархат, порчае аз дискурс [72, с.176] ва ё ҳамчун тафсили 

мазмуни матн дар шуури шунаванда фаҳмида мешавад (муқоиса шавад: 

дискурс ҳамчун раванди тафсил ёфтани матн дар шуури қабулкунандаи 

иттилоот) [93, с. 205]. 

3) аз нигоҳи сохтору услубиёт – дискурс ҳамчун таркиби 

ғайриматнии нутқи шифоҳӣ фаҳмида мешавад, ки дорои хусусиятҳои 

дақиқан ба қисмҳо ҷудо  нашудан, афзалият доштани робитаҳои 

ассотсиативӣ дар он мебошад  

4) аз лиҳози аҳаммияти иҷтимоӣ ва корбурд – дискурс матне 

мебошад, ки дар раванди муошират, воқеият ва ҳаёт сурат мегирад [10, с. 

136–137], ҳамчун як навъи гуфтори аз ҷиҳати иҷтимоӣ ва ё идеологӣ 

маҳдуд мебошад. Масалан, дискурси феменистӣ [156, с. 26–27] ва ё 

ҳамчун «забони махсус дар забоне» дониста мешавад, ки тафаккури 

махсусро ифода карда, аз  матнҳои хурд таркиб меёбад  [167, с. 38].  

Дар маркази бархӯрд ба дискурс, аз лиҳози аҳаммияти иҷтимоию 

корбурди он, фаъолияти нутқ қарор дорад, ки аз ҷониби гурӯҳи одамон 

анҷом дода мешавад ва онҳо дар чаҳорчӯбаи ҳолатҳо ва шароити 

муайяни муошират амал мекунанд [79, с. 30]. 

Дар чаҳорчӯбаи фаҳмиши дискурс, аз лиҳози аҳаммияти иҷтимоӣ ва 

корбурди амалӣ, бо назардошти хусусиятҳои ширкаткунандагони 

муошират ду навъи дискурс фарқ карда мешаванд: дискурси мутамоил ба 

шахс ва дискурси мутамоил ба ниҳоди иҷтимоӣ. Дар мавриди дискурси 

навъи якум олами ботинии ширкаткунандагони муошират комилан 

зоҳир мегардад. Дар мавриди дискурси навъи дуюм ширкаткунандагони 

муошират ҳамчун намояндагони гурӯҳҳои муайяни иҷтимоӣ зуҳур 

мекунанд. Дискурси мутамоил ба шахс, дар навбати худ, ду хел мешавад: 

сухани рӯзмарра ва сухани аслӣ ва ё воқеӣ. Сухани рӯзмарра – гуфтугӯи 
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байни ду шахси бо ҳам хуб ошно мебошад, ки хусусиятҳои он бо тамоми 

ҷузъиёташ дар илми коллоквиалистика (илм дар бораи таҳлили забони 

адабии шаҳр) омӯхта шудааст. Сухани аслӣ ё воқеӣ ин дақиқан ифода 

намудани дунёи ботинии худ мебошад, ки дар матни бадеӣ ва тафсири 

фалсафию равоншинохтӣ имконпазир мегардад. Дискурси ба ягон ниҳод 

нигаронидашуда низ ду навъ мешавад. Муколамаи вобаста ба ҳолату 

нақш ин нутқи шифоҳӣ мебошад, ки мутобиқ бо интизориҳои одамон аз 

рӯйи қолаби муайян сурат мегирад [155, с. 57]. Дискурси ниҳодӣ аз 

намунаҳои нутқи шифоҳие иборат мебошад, ки дар ҷомеа дар 

алоқамандӣ ба соҳаҳои муайяни муошират ташаккул ёфтааст [77, с. 90–

191]. 

Дар заминаи андешаҳои муҳаққиқони варзида таъкид бояд кард, ки 

дискурс паҳлуҳои зиёде дорад ва аз нигоҳи коммуникативӣ ҳамчун 

муоширати шифоҳӣ, аз лиҳози сохторию маъноӣ (семантикӣ) ҳамчун 

порчаи матни аз ҷумла васеътар, аз нигоҳи сохторӣ-услубӣ ҳамчун 

таркиби ғайриматнии нутқи шифоҳӣ ва аз лиҳози иҷтимоӣ-амалӣ ҳамчун 

матни дар ҳолати муошират истифодашаванда маънидод карда мешавад 

[79, с. 30]. 

Таҳти мафҳуми дискурси компютерӣ дар диссертатсия муошират 

дар шабакаҳои компютерӣ фаҳмида мешавад. Муоширати компютерӣ, 

метавонад ба шахси ҷудогона нигаронида шуда бошад (мукотиба 

тавассути почтаи электронӣ), инчунин метавонад ба доираи муайяни 

одамон нигаронида шуда бошад (суханронӣ дар конфренсияҳо роҷеъ ба 

мавзуъҳои мухталиф: сиёсат, варзиш, тиб ва ғайра). Ин навъи дискурс 

дар худ аломатҳои ҳамаи навъҳои дискурси ниҳодиро фаро гирифтааст, 

дар ҳоле ки ба ҳеҷ яке аз онҳо комилан тааллуқ надорад: навъҳои 

дискурси ниҳодӣ дар жанрҳои дискурси компютерӣ инъикос ёфтаанд. 

Дискурси компютерӣ бо иртиботи омма аз бисёр ҷиҳат монандӣ дорад, 

вале комилан ба он як хел нест, зеро иртиботи компютерӣ бар хилофи 
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васоити ахбори омма хусусияти байниҳамдигарӣ дорад ва бисёре аз 

матнҳо на танҳо хусусияти ниҳодӣ, балки хусусияти инфиродӣ доранд. 

Хусусияти махсуси муоширати компютерӣ истифодаи сигналҳои махсус, 

яъне сигналҳои электронии иртиботӣ мебошад. Аммо, агар дар телеграф 

мухобираи электронӣ роҳҳои муоширатро ба таври куллӣ тағйир надода, 

танҳо шарту шароити муоширатро қисман аз ҷиҳати шакл тағйир диҳад 

ва ё ба он иловаҳо ворид намояд, мухобираи компютерӣ бошад, дар 

мухобироти байни одамон шаклҳои нав ва рушдкардаву 

мукаммалтареро ба вуҷуд меоварад. Ин навовариҳо бо чунин 

хусусиятҳои техникии компютерҳои муосир, ба мисли имконияти 

нигоҳдорӣ ва зуд интиқол додани ҳаҷми калони иттилоот, истифодаи 

навъҳои каналҳои аудиоӣ ва видеоӣ, инчунин муошират дар ҳолати 

тамоси мустақим (on-Line), яъне иртиботи бевоситаи мустақими байни 

мусоҳибон алоқаманд мебошанд. 

Муоширати компютерӣ бо суръати тез ба шаклҳои зиёди муошират, 

ки бо мусоидати васоити ахбори омма сурат мегирад, табдил ёфта 

истодааст. Агар ахбор барои омма як муоширате бошад, ки дар он нутқ 

аз ҷониби ниҳоди муайяни иҷтимоӣ идора гардида, шунавандаи он 

номуайян аст (маҳз дар ин асос «интишоротро барои омма» ба навъи 

дискурси ниҳодӣ дохил мекунанд), вале муоширати компютерӣ 

имконияти муоширати байни шахсони ҷудогонаро ҳам фароҳам меорад. 

Ҳамин тавр, муоширати ниҳодӣ бо муоширати нафарони ҷудогона 

тавассути компютер муқоисанашаванда мебошад. 

Бо назардошти қоидаи системанокии дискурс, дар маҷмуъ метавон 

гуфт, ки дискурси компютерӣ унсури таркибии системаи умумӣ буда, 

дорои аломатҳои ташкилдиҳанда ва системасоз мебошад. 

Ҷузъҳои ташкилдиҳандаи дискурс аз ширкаткунандагон, шароит, 

раванди ташкил, воситаҳо ва маводи муошират иборат мебошанд, яъне 

одамон дар раванди муошират бо мақому нақш ва ҳолати муошират; 
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соҳаи муошират ва муҳити муошират; мақсаду сабаб, равиши тафсилот 

ва ба бахшҳо ҷудо шудани муошират; канал, реҷа, лаҳн, услуб ва жанри 

муошират, ҷиҳати моддии муошират, ба ибораи дигар матнҳои ғайри 

шифоҳӣ аз ҳам фарқ мекунанд [78, с. 5]. 

Бо назардошти қолабҳои муошират дар забоншиносии иҷтимоӣ 

(сотсиолингвистика) коркардшуда,  муоширати компютериро мо, пеш аз 

ҳама, аз рӯйи аломатҳои зерин: 1) ширкаткунандагон; 2) вазъияти 

(шароити) муошират (замон, ҷой, муҳити коммуникативӣ, хронотоп; 3) 

мақсади муошират; 4) воситаи муошират; 5) мавзӯи суҳбат (Fishman, 

1976; Brown, Fraser, 1979; Hymes, 1972, Белл, 1980 ва дигарон) мавриди 

баррасӣ қарор медиҳем. 

Ширкаткунандагони дискурси ниҳодӣ (институтсионалӣ) ба ду 

гурӯҳ: агентиҳо ва муштариён ҷудо мешаванд. Агентиҳо инҳо 

намояндагони ниҳодҳои иҷтимоӣ (духтурон, омӯзгорон ва дигарон), 

муштариён инҳо одамоне мебошанд, ки ба ниҳодҳои иҷтимоӣ рабте 

надоранд, ба мисли маризон, хонандагон ва ғайра. Агентиҳо дар 

ҳолатҳои муошират дорои хусусиятҳои мавқеӣ буда, дар ин раванд 

нақши фаъол доранд ва муқобилгузории агентиҳою муштариён имкон 

медиҳад, ки байни навъҳои муоширати рӯзмарра ва муоширати махсус 

ҳам фарқ гузорем.  

Ширкаткунандагони дискурси компютерӣ на танҳо аз 

истифодабарандагони одии  ба масъалаҳо ва проблемаҳои рӯзмарра 

таваҷҷуҳ кунанда, иборат мебошанд, балки бисёр вақт 

ширкаткунандагони дискурси компютерӣ одамони таҳсилкардаи дорои 

маълумоти олӣ ва дорои дараҷаҳои илмиро ташкил медиҳанд. Маҳз 

барои ҳамин интихоби жанри дискурси компютерӣ аз дараҷаи таҳсилоти 

ширкаткунандагон вобаста аст. Масалан, ҳангоми баррасии масъалаҳои 

мухталиф ва мубодилаи афкор дар конференсияе, ки тавассути компютер 
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сурат мегирад, вобаста ба мавзуи илмӣ таҳсилу дониши мувофиқ доштан 

зарур аст. 

Дар бисёре аз жанрҳои дискурси компютерӣ [Чат, ICQ] баробарии 

ширкаткунандагони он мушоҳида мешавад, дар ҳоле ки дар 

конференсияҳои компютерӣ ҳарчи бештар нобаробарии дараҷаҳо ба 

назар мерасад. 

Маъмулан адресати сухан, яъне қабулкунандаи иттилоот мушаххас 

ва ё номаълуму умумӣ аст. Ба ақидаи мо, хусусияти махсуси дискурси 

компютерӣ аз он иборат аст, ки адресати номуайян, ки дар дискурс 

ширкат меварзад, дар ҳар лаҳза метавонад муайян гардад. Ғайр аз ин, 

дар муносибат ба дискурси компютерӣ аз ҷиҳати муносибатҳои байни 

субеъкту адресат зарур аст, то иштирокчии севвумро ҳам фарқ кунем, ки 

ғайрифаъол аст (мешунавад, мебинад, вале дар дискурс ширкат 

намеварзад ва чунин иштирокчии ғайрифаъолро «Lurker» (Лукер) ном 

мебаранд). Яъне хусусияти махсуси дискурси компютерӣ аз доираи васеи 

фарогирии он иборат аст. Зери мафҳуми доираи васеи фарогирӣ дар 

назар гирифта мешавад, ки иштирокчии фаъол ва ё иштирокчии 

ғайрифаъоли дискурси компютерӣ ҳар як шахс шуда метавонад. 

Забоншиноси шинохта И. А. Эренбург мегӯяд: «Ҳар гуна дискурси 

компютерӣ ибрози назар кардан дар фазои муайян мебошад». Муошират 

ба воситаи шабакаи компютерӣ ҳам, дар ҳақиқат, ибрози назар кардан 

дар майдон аст, зеро мактуби шумо метавонад, дар як лаҳза дастраси 

ҳамагон гардад. Иртиботи компютерӣ бисёрпаҳлу мебошад. Он дорои 

хусусиятҳоест, ки намудҳои дигари иртиботро ҳам ифода мекунад. Аз 

лиҳози фарогирӣ иртиботи компютерӣ дорои хусусиятҳои оммавӣ 

(муошират бо аҳли ҷаҳон), хусусиятҳои муоширати дарунӣ (муошират 

байни истифодабаранда ва компютер) ва хусусиятҳои муоширати гурӯҳӣ 

(муоширати гурӯҳи одамон) мебошад. 
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Бо назардошти омили вақт, яъне давомнокии раванди иртиботи 

компютерӣ, муоширати компютериро метавон ба ду навъ ҷудо кард: 

муоширати кӯтоҳ (масалан, гирифтани иттилоот тавассути почтаи 

электронӣ) ва муоширати аз лиҳози вақт бемаҳдуд (масалан, ширкат дар 

конференсияҳо тавассути компютер). 

Аз нигоҳи шакл иртиботи компютерӣ ду хел мешавад: муоширати 

шифоҳӣ (дар сурати мавҷудияти модеми овозӣ) ва муоширати хаттӣ 

(тавассути матн ва графика). Таҳти мафҳуми муоширати графикӣ 

интиқоли расмҳо, тарҳ ё нақша ва монанди инҳо дар назар гирифта 

мешавад, на ҳарфҳо. Аз ҷиҳати воситаи тамос муоширати компютерӣ 

муоширати бавосита маҳсуб мешавад, зеро тавассути воситаҳои техникӣ 

сурат мегирад. 

Аз рӯйи канали интиқол ва дарки маълумот тамоси компютерӣ ба 

актуалӣ (муошират бо одамони шиносу маълум) ва виртуалӣ (муошират 

бо одамони ношинос, мусоҳибони хаёлӣ) ҷудо мешавад. 

Бо назардошти мулоҳизоти дар боло баёншуда, мо, фаразан, қолаби 

зайли муоширати компютериро пешниҳод менамоем (нигаред ба ҷадвали 

1). 

Муоширати компютерӣ муоширати виртуалӣ аст. Омўзиши 

муоширати компютерӣ аз нигоҳи хусусиятҳои эҳсосӣ ва фардӣ ҳамчун 

ҳолатҳои муоширати компютерӣ мумкин аст. Дар робита ба ин, зарур 

аст, робитаи байни муоширати актуалӣ ва виртуалиро баррасӣ намоем. 

Ҷадвали 1. Қолаби муоширати компютерӣ 

Тамоси компютерӣ 

Аз лиҳози 

миқёс  

Аз лиҳози 

вақт 

Аз лиҳози 

шакл 

Аз лиҳози 

воситаи 

тамос 

Аз лиҳози 

канали 

интиқол ва 

дарки 

иттилоот 
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1) оммавӣ 

2) гурӯҳӣ 

3) ботини 

шахс 

1) кӯтоҳ 

2) беҳудуд 

1) хаттӣ 

(матнӣ, 

графикӣ); 

2) шифоҳӣ 

(бо модеми 

овозӣ) 

1) бавосита 

(бо 

компютер) 

1) актуалӣ 

2) виртуалӣ 

Муошират метавонад, бо одамони мушаххас ва ё ношиносу 

номаълум сурат гирад. Муоширати актуалӣ муошират бо одамони 

маълум (тавассути телефон ва ё мактуб ва амсоли инҳо) мебошад. 

Муоширати виртуалӣ муошират бо одамони номаълум, бо мусоҳиби 

ношиносу хаёлӣ мебошад. Муоширати виртуалӣ воқеиятро комилан 

инъикос менамояд ва дар шуури мо пайдо мешавад. Ба ифодаи дигар, 

муоширати виртуалӣ аз назари эҳсоси фард бо мафҳуми «субъективӣ» 

омезиш меёбад, зеро эҳсос ҳама вақт субъективӣ мешавад.  

Бояд тазаккур дод, ки дар раванди муоширати компютерӣ мусоҳиби 

номаълум ба мусоҳиби маълум метавонад ошкор гардад. Дар чунин 

ҳолат муоширати виртуалӣ ба муоширати актуалӣ мубаддал мегардад. 

Ҳолат ва ширкаткунандагони муоширати компютериро таҳлил 

намуда, мо ба ҷузъиёти мураккаби дискурс мувоҷеҳ мегардем: интиқоли 

иттилооти шахсӣ тавассути почтаи электронӣ аз як истифодабаранда ба 

истифодабарандаи дигар (муоширати рӯзмарра), мубодила ва дархости 

расмии иттилоот тавассути почтаи электронӣ (муросилоти расмӣ), 

баррасии масъалаҳои илмӣ дар гурӯҳҳои ахборӣ ва конференсияҳо 

(дискурси илмӣ), баррасии масъалаҳои таълим ва маориф дар 

конференсияҳо (дискурси педагогӣ), рекламае, ки дар тахтаҳои 

электронии эълонҳо пайдо мешавад (дискурси рекламавӣ), баррасии 

масъалаҳои сиёсӣ (дискурси сиёсӣ). 

Муошират тавассути компютер дар муқоиса ба муошират бо 

руҳониён, бо педагогҳо (омӯзгорон) ва дискурсҳои дигар аз лиҳози вақт 
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маҳдудияти дақиқ надорад, яъне он метавонад, дар ҳар гуна замон, шаб 

ва ё рӯз сурат гирад. Ягона шароите, ки барои сурат гирифтани он зарур 

аст, мавҷуд будани компютер мебошад. 

Мафҳуми «дискурси компютерӣ» танҳо аз матнҳои доир ба 

компютер иборат нест. Дискурси компютерӣ, пеш аз ҳама, дискурсе 

мебошад, ки масъалаҳои мухталиф, ба мисли фалсафа, нуҷум, тиб 

физика, мусиқӣ, дин ва ғайраро фаро мегирад. 

Усули амалӣ кардани дискурси компютерӣ баррасии масъалаҳои 

мухталиф, баҳси одамони соҳибмаълумот мебошад, ки нуқтаи назари 

худро исбот менамоянд. Зери мафҳуми усули муошират, пеш аз ҳама, 

воситаи муошират, яъне забон дар шакли матнҳои мухталифи 

тавлидёбанда, низом (навъи дискурс), лаҳни муошират ва амсоли инҳо 

фаҳмида мешавад.  

Дар дискурси компютерӣ забони муошират дар бештари шабакаҳо, 

маъмулан, забони англисӣ мебошад. Ба назари мо, дар ин маврид 

хусусияти байналмилалӣ доштани аудитория ва шарикони муошират 

нақши муҳим дорад, зеро  барои бархе истифодабарандагон забони 

англисӣ забони модарӣ маҳсуб мешавад ва барои дигарҳо бошад, он 

ҳамчун забони миёнарав хидмат мекунад. 

 Ҳангоми муоширати шифоҳӣ баробари истифодаи воситаҳои 

забонӣ воситаҳои ғайризабонии муошират ҳам, аз қабили қиёфабозӣ, 

имову ишора ва воситаҳои дигаре, ки  дар масофаи наздик нутқи 

шифоҳиро  ҳамроҳӣ мекунанд, ба кор бурда мешавад. Азбаски 

муоширати компютерӣ дар шакли хаттӣ сурат мегирад, аз ин рӯ бештар 

вақт аломатҳои гуногуни ғайриматнӣ (курсив, ишораи ҳарфҳо ва 

чаҳорчӯбаҳо ва амсоли инҳо) истифода бурда мешаванд. 

 Муҳим ин аст, ки ширкаткунандагони ин намуди муошират аз ҳам 

дар масофаи дур воқеанд, зеро мухотаб (адресат) ғоиб аст.   
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Хусусияти  фарқкунандаи муоширати компютерӣ, инчунин аз ин 

иборат аст, ки аз як тараф, он тавассути компютер (маълумот дар шакли 

электронӣ нигоҳ дошта мешавад) сурат мегирад ва аз тарафи дигар, он 

тарзи анъанавии муоширати хаттӣ ба шумор меравад, танҳо бо он фарқ  

мекунад, ки шабакаи муошират на қоғаз, балки сигнали электронӣ 

маҳсуб мешавад. 

Муоширати компютерӣ  инчунин бо мавҷудияти фароматн 

(гиперматн)-и худ  фарқ мекунад. Ин мафҳум дар давраи нисбатан 

наздик ва алоқамандона  ба омӯзиши матнҳои электронӣ арзи вуҷуд 

кардааст. 

Истилоҳи «гиперматн»-ро бори нахуст забоншиноси шинохта 

Теодор Нелсон дар солҳои 60-уми асри гузашта барои ифода кардани 

матнҳое, ки дар шакли электронӣ тартиб дода мешуданд ва ҳамчун 

воситаи  тамоман нави технологияи иттилоотӣ ва методи нави нашр 

маҳсуб мешуданд, ба кор бурдааст. 

Зери мафҳуми «гиперматн» бевосита мактуб ва ё матнеро дар назар 

дорем, ки ба бахшҳо ҷудо мешавад ва хонанда имкони интихоб кардани 

матне дорад, ки беҳтар мебуд  он дар экрани интерактивӣ хонда шавад. 

Дар фаҳмиши муқаррарӣ пайдарҳамии порчаҳои  матние мебошад, ки бо 

риштаҳое  ба ҳам пайваст шудаанд, ки ба хонанда самтҳои мухталифро 

пешниҳод менамоянд [228]. 

Гиперматн   «матне, ки аз чандин калимаҳо иборат аст (чун қоида, 

онҳо бо ягон тарз ишора шудаанд) ва онҳо нақши истинодро иҷро карда, ё 

ба дигар бахшҳои ҳамон ҳуҷҷат, ё умуман ба ҳуҷҷати дигар ишора 

мекунанд» [31, с. 114]. 

Яъне гиперматн ин дар матни компютерӣ нигоҳ доштани истинодҳо 

бо мақолаҳои дигаре мебошад, ки пеш аз он ки ба мақолаи ибтидоӣ (асл) 

баргашт ва ё ба ягон чизи дигар муроҷиат карда шавад. 
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Барои иртиботи компютерӣ мавҷудияти тасвирҳои графикӣ низ хос 

аст. Маълумот на танҳо дар шакли матн, балки дар шакли образҳои 

мухталиф, дар файлҳои замимавӣ ҳам интиқол дода мешавад. Дар натиҷа 

рушди муҳити «мултимедия» (баромад бо образҳои биноӣ ва шунавоӣ, 

ки дар хотираи компютер нигоҳ дошта шуда ва бо супориши 

истифодабаранда фаъол мегарданд), тасаввуроти анъанавӣ дар бораи 

матн ҳам тағйир меёбад. Ба ақидаи В. И. Карасик, дар ин ҳолат метавон 

дар бораи васеъ шудани матне сухан ронд, ки дар худ образеро дар 

шакли тасвири филм ва овози ҳамроҳи онҳо ва худи матн дар шакли 

навиштаҳо фаро гирифтааст [80, с. 142].  

Дар вақтҳои охир кӯшиши гузариш аз матни хаттӣ ба матнҳои 

дорои порчаҳои видеоию аудиоӣ мушоҳида мешавад. Мо дар бораи 

порчаҳои матне низ метавонем ҳарф занем, ки ба шарофати рушди 

матнҳои преолизӣ арзи ҳастӣ кардаанд. Матнҳои преолизӣ дар худ 

унсурҳои хатти образдори намоишӣ ва образдори овозиро фаро 

гирифтанд.  

Матне креомӯзӣ дорои се намуди иловаҳо мебошад: расмҳо, 

порчаҳои видеоӣ ва порчаҳои аудиоӣ. Хусусияти муҳимтарини матнҳои 

креомузиро бояд   «фаъолнокии унсурҳои фарозабонӣ (парелингвистӣ)» 

ҳисоб кард, ки  он дар ҷойгоҳ ва нақши воситаҳои ғайризабонӣ дар матн 

зоҳир мегардад. Чунин воситаҳо ба сифати унсурҳои мазмуни матн зоҳир 

гашта, таваҷҷуҳи истифодабарандаро ба худ ҷалб мекунанд ва барои 

шарҳи муҳтавои матн кумак мерасонанд. Ба ин тариқ, аз нигоҳи 

забоншиносӣ, метавон матни креомӯзиро ҳамчун падидаи махсуси 

забонию аёнӣ  (лингвовизуалӣ) маънидод кард, яъне матне, ки дар он 

унсурҳои забонӣ аёнӣ як ҷузъи мукаммали аз ҷиҳати тасаввур, сохтор ва 

муҳтаво  ягонаро ташкил медиҳанд, ки таъсири маҷмуии ин шаклҳои 

гуногунро ба адресат (мухотаб) таъмин менамояд [8, с. 73].  
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Дар иртиботи компютерӣ  ширкат варзида, бояд донист, ки дар он 

ба мисли ҳар гуна муошират меъёрҳою қоидаҳои муайяни ахлоқӣ амал 

менамоянд, ки бидуни риояи онҳо ҳамкорӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ  

имконнопазир аст. 

Этика ба маънои васеи калима маҷмуи талабот (принсип)-ҳои 

рафтори инсониро ифода мекунад. Этикаи компютерӣ ин маҷмуи 

принсипҳо ва қоидаҳои рафтори одамон мебошад, ки   дар шабакаҳои 

компютерӣ муошират мекунанд. 

Этикети махсуси муоширати компютерӣ бештари  вақт имкон 

медиҳад, ки ҳангоми муошират дар шабакаи интернет бисёр ҳодисаҳои 

номатлуб пешгирӣ карда шаванд. 

Масалан, талаботи аз мавзуъ берун нарафтан; истифодаи 

«смайликҳо» барои кам кардани қотеияти тасдиқ («смайлик») эҳсосоти 

мухталифе, ки нависандаро  фаро мегиранд, интиқол медиҳад ва аз 

ҷойивазкунии аломатҳои мухталиф, ба мисли  ☺  ва ё ☺ иборат аст; 

талаботи пешгирӣ кардани мактубҳое, ки таҳти таъсири эҳсосоти шадид  

навишта мешаванд;  маҳдудиятҳои шаклии алоқаманд ба дарозии 

мактуб,  мамнуиятҳои  барои бархе камбудиҳои мактуб (chain- Letters)  

мактубҳо дар бораи он, ки  чӣ тавр метавон, ба зудӣ пул кор кард, 

инчунин мактуб ба миқдори муайяни истифодабарандагон; мавҷудияти 

мактубҳое, ки муҳтавои ногувор доранд ва дар муоширати компютерӣ 

номи «флейм» (аз англисии  flame «аланга»)-ро касб карданд;  талабот 

барои  қабл аз ширкат дар конференсияҳои компютерӣ омодагӣ дидан. 

Ҳамин тавр, барои дискурси компютерӣ аломатҳои зерин хосанд: 

1) сигнали электронӣ ҳамчун сигнали муошират;2) виртуалӣ будан; 3) 

фосилавӣ будан, яъне ҷудо будан дар фазо ва вақт; 4) воситанок будан 

(зери таъсири воситаҳои техникӣ сурат мегирад); 5) дараҷаи баланди 

таъсирпазирӣ; 6) мавҷудияти гиперматн; 7) омехта будани матни 

компютерӣ; 8) умдатан, мақоми баробар доштани ширкаткунандагон; 9) 
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интиқоли эҳсосии имову ишорат, ҳиссиёт бо ёрии аломатҳо «смайликҳо»; 

10) муттаҳид намудани навъҳои мухталифи дискурс; 11) этикаи махсуси 

компютерӣ доштан.  

1.2. Таърихи ташаккул ва рушди дискурси компютерӣ 

Назарияи дискурс ва таҳлили дискурс дар илми муосир равияи нав 

маҳсуб мешавад (ибтидои ташаккули он ҳамчун фанни алоҳида ба 

солҳои 60-уми асри XX рост меояд),то ҳол ҳудуд ва соҳаҳои истифодаи 

он муайян нашудааст. Пеш аз ҳама, он ба хусусиятҳои асосии  истилоҳи 

марказии он – дискурс, ки ҳанӯз ҷойи устувори худро  дар байни 

истилоҳоти илмӣ ишғол накардааст, алоқаманд аст. 

  Истилоҳи «дискурс» дар ибтидо   дар илми забоншиносӣ ба вуҷуд 

омад. Ташаккули он ба фаъолияти  муҳаққиқони барҷастаи Ғарб, 

намояндагони ҷараёни сохторӣ ва пасосохторӣ иртибот дорад, ки аз 

байни онҳо, пеш аз ҳама бояд аз Э. Бенвенист (1985), Т. Ван Дейк (1989), 

Ж. Ж. Деррида (1995), Ҷ. Р. Сёрл (1989), К. Халлидей (1978), З. Харрис 

(1963) ва М. Фуко (1997) ном бурд. Баъдтар истилоҳи «дискурс» ва 

мафҳуми ба он алоқаманд  дар чаҳорчӯбаи назарияи ба истилоҳ 

«назарияи дискурс» дар корҳои ҳам забоншиносони Ғарб (Fairchough; 

1992; Slembrouck, 1998; Stenschke, 2002; Wornke, 2002 ва дигарон) ва ҳам 

дар корҳои забоншиносони рус (Арутюнова, 1990; Дворсова, 2000; 

Демянков, 2005; Карасик, 2002; Кашкин, 2005; Макаров, 2003; Ревзина, 

2005 ва дигарон) вусъат пайдо карданд. 

 Дар корҳои таҳқиқотии муосир, ки ба масъалаҳои мухталифи 

назарияи дискурс бахшида шудаанд,  хусусиятҳои   як маъно набудан, 

баҳсбарангез, шубҳаангез, ва норавшан будани мафҳум ва маънои 

«дискурс» зикр карда мешавад. (Макаров 2003: Зарубина 2003: Кашкин 

2005). Дискурс ҳамчун моддае тасаввур карда мешавад, ки тарҳу ҳаҷми 

аниқ надорад ва доимо дар ҳаракат аст [143, с. 67]: Мавҷуд набудани 
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тафсири якхелаи дискурс дар худи таҳқиқоти забоншиносиро кӯшиши 

муҳаққиқон барои ба ҳам монанд кардани мафҳумҳои дискурс ва матни 

дискурс, усули амалкарди дискурс ва жанри нутқ медонанд. Ба қавли О. 

В. Дедова, истилоҳи «дискурс» таърифи ягона надорад ва вобаста ба ки 

кадом ҷиҳатҳои махсуси зоҳиршавии онро муаллиф мехоҳад таъкид 

намояд, метавонад, маъноҳои гуногунро қабул намояд [57]. 

 Н. Н. Белозёрова ҳам «дискурс»-ро ба он гурӯҳи  калимаҳое мансуб 

медонад, ки маънои ибтидоии онҳо тағйир ёфтааст ва бисёр вақт 

маъноеро ифода мекунанд, ки баръакси маънои ибтидоии онҳо  аст [23, 

9]. 

 Сермаъноии мафҳуми «дискурс» ҳамчун истилоҳ дар ибтидо дар 

натиҷаи инкишофи маънои ғайриистилоҳии калимаи «дискурс» ба вуҷуд 

омадааст. 

 Тибқи маълумоти дар мафҳумҳои «Online Etymology dictionary» 

овардаи Дулгас Харпер, калимаи «discursus» дар забони лотинӣ наздики 

соли 1380 ба вуҷуд омадааст ва маънои «давидан ба тарафҳои гуногун»-

ро ифода мекардааст. 

 Дар луғати «New Webster’s Dictionary of the English Lenguage» 

(луғати нави Вебетер ) этимологияи калимаи «discurse»-ро ба таври зерин 

овардаанд: фр. Discurs <лот. Discursus, a running abuat –  «давидан ба 

тарафҳои гуногун»> a conversation «гуфтугӯ», discurro to ramble «сайру 

гашт, сарсарӣ гаштан», discurr to run  «медавам» [199, с. 448]. Дар луғати 

«American Heritage Dictionary of the English Language» маълумоти зерини 

этимологии калимаи Discurse оварда шудааст: Дискурс раванди фикр, аз 

лотинии миёнаи – discursus – давидан «ба тарафҳои гуногун: dis – ба 

тарафҳои гуногун» + currere «давидан» гирифта шудааст [226]. 

Дар забони англисии муосир калимаи «discurse» (дискурс) 

маъноҳои зеринро ифода мекунад: 
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– verbal communication, as conversation or speech (муоширати 

шифоҳӣ, гуфтугӯ) [199, с.  448]; 

–verabel interchange of ideas (мубодилаи афкор дар шакли шифоҳӣ) 

[198, с. 331]; 

– connected speech or writing (нутқи мураттаб ва ё матни хаттӣ) [198, 

с. 331]. 

– a formal, systematic examination of a subject, either wtitten or oral, as 

a clissertation (таҳқиқоти муттасили шифоҳӣ ва ё хаттии ягон мавзуъ) 

[199, с. 448]; 

– a Long and serious spreech or piece of writing on a particular subject 

(доир ба мавзуи муҳимме дар шакли шифоҳӣ ва ё хаттӣ бардавом сухан 

гуфтан) [198, р. 393]; 

– the Lenguage used in particular Kinads of spreech or writing (забоне, 

ки дар нутқи шифоҳӣ ва ё хаттии жанрҳои гуногун истифода шудааст) 

[193, р. 383]. 

– a Linguistic unit (as a conversation or a story) Langer then a sentence 

(воҳиди забонӣ назар ба ҷумла калонтар аст, яъне гуфтугӯ ё нақл 

мебошад). 

Тибқи маълумоти луғатҳои этимологӣ, вожаи «дискурс» дар ибтидо 

барои ифодаи ҳамкорӣ (давидан) ба кор бурда шудааст ва ҳоло он барои 

ифодаи қариб ҳама гуна зуҳуроти забон дар раванди суханронӣ ва нутқи 

хаттӣ истифода мешавад. Бори нахуст ба маънои фаъолияти нутқ  

истифодаи калимаҳои мазкур дар соли 1581 ба қайд гирифта шудааст. 

Тағйироти маъноии калимаи «дискурс» бо роҳи маҷоз сурат гирифтааст. 

Ин зуҳурот, яъне раванди ба маъноҳои нутқ, муколама, мулоҳиза 

табдил ёфтани маънои ҳаракат (давидан)-и калимаи мазкурро Н. Н. 

Белозёрова пайгирӣ намуда, ин ҳодисаро ба таври зерин маънидод 

мекунад: «калимаи иқтибосӣ вориди фарҳанги тамоман дигар шуд, 

истифодабарандагони он дигар мешаванд, он калимаро намояндагони 
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табақаи тамоман дигари ҷомеа дар чаҳорчӯбаи амалкарди ниҳоди 

дигари ичтимоӣ ва дар доираи фаъолияти тамоман дигар ба кор 

мебаранд. Агар он калима ягон ашёи маснуъ ва ё ягон моддаи табиӣ ва 

амсоли инҳоро  ифода мекунад, он гоҳ робитаи ибтидоии байни 

ифодакунанда ва ифодашаванда заиф мегардад. Дар аввал, дар натиҷаи 

мавҷуд будани шабоҳат аз ягон ҷиҳат боз ифодакунанда илова мешаванд 

(ба вуҷуд омадани сермаъноии калима) ва баъдтар, ифодашавандаи 

ибтидоӣ дар натиҷаи фаъолияти истифодабарандагони дигар фаҳмида 

намешавад ва гӯё ки ба дохили аломат (калима) рафта, ба шакли 

дохилии он табдил меёбад»  [23, с. 11]. 

Таҳлили этимологии ба ин монанди калимаи «дискурс»-ро В. З. 

Демянков  ҳам дар мақолаи «Матн ва дискурс ҳамчун истилоҳот ва 

ҳамчун калимаҳои забони маъмул» овардааст. Муаллиф дар мақолаи 

мазкур инкишофи маъноии калимаи «дискурс»-ро баробар бо инкишофи 

маъноии калимаи «матн» дар фарҳанги матнӣ (забонҳои лотинӣ, 

фаронсавӣ, итолёвӣ ва испанӣ) ва фарҳанги славянӣ (забони русӣ) 

муқоиса кардааст. В. З. Демянков  аз ин муқоиса чунин хулоса 

мебарорад, ки ҳамчун истилоҳ калимаи «дискурс» аз чоряки охири асри 

XX ба кор бурда мешавад, вақте ки калимаи «дискурс» ба аломати 

мансубияти гӯянда ба табақаи зиёиён табдил меёбад. Вале калимаи 

дискурс ба маънои махсус, на маънои пешинаи романии «мулоҳиза», 

балки калимаи дискурс ҳамчун як навъи мафҳуми «нутқ» фаҳмида 

мешавад [60, с. 49]. 

Дар ҳақиқат, истифодаи бардавоми мафҳуми дискурс ҳамчун 

истилоҳи забоншиносӣ дар солҳои 50-уми асри XX дар корҳои 

забоншиноси фаронсавӣ Эмил Бенвенист дар чаҳорчӯбаи назарияи ӯ – 

назарияи гуфтугӯ сурат мегирад. Э. Бенвенист дискурсро (discours) 

ҳамчун ҳар гуна гуфтугӯе баррасӣ кардааст, ки дар он гӯянда ва 
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шунавандаи эҳтимолӣ ва мақсади гӯянда доир  ба зери таъсири худ қарор 

додани шунаванда аст  [188, с. 2].  

Ҳамзамон бо пайдоиши истилоҳи «дискурс» истилоҳи дигари аз он 

сохташуда – таҳлили дискурс (discourse analysis) ба вуҷуд меояд. 

Муаллифи ин истилоҳ Зелиг Ҳаррис мебошад, ки соли 1952 мақолаеро 

таҳти унвони «Таҳлили дискур» нашр менамояд, ки дар он объекти 

таҳлил бардавомии гуфтугӯ ва порчаи матн мебошад, аз ҷумла матни 

компютерӣ. З. Ҳаррис инчунин ба таҳқиқи усулҳои иртиботи воҳидҳои 

таркиби дискурс, ба мисли ифода, ҷумла, ҷузъҳои ҷумлаҳо, калимаҳо, 

ҷузъҳои калима, дохили ҷузъи омил ва ё пайдарҳамии чунин ҷузъҳо низ 

машғул шудааст [196 ]. 

Ҳамин тавр, ҳанӯз дар оғози асри XX ҳамчун истилоҳ ба кор 

будани калимаи «дискурс» аз ҷониби ду нафар олимони барҷастаи Ғарб 

сурат гирифтааст. 

Сарфи назар аз он ки истилоҳи «дискурси компютерӣ» ба 

забоншиносӣ дертар  ворид гардидааст, корҳои зиёде мавҷуданд, ки дар 

онҳо ин мафҳум тафсир карда мешавад, масалан, ба андешаи мо, А. И. 

Самаричева зери мафҳуми дискурси компютерӣ «тамоми маҷмуи матнҳо, 

ки мавзуи умумии марбут ба технологияи иттилоотии муосирро фаро 

гирифтааст» фаҳмида аст, яъне муаллиф матнҳоро дар бораи 

компютерҳо дар назар дорад ва навъҳои мухталифи матнҳои доир ба 

мавзуъҳои алоқаманд ба компютерро таҳлил мекунад. Номбурда дар 

корҳои таҳқиқотии худ таъсири забони англисиро ба дискурси 

компютерии  олмонӣ таҳқиқ мекунад [221].   

 Е. Н. Галичкина бошад, зери мафҳуми муоширати компютерӣ 

муошират дар шабакаҳоро мефаҳмад ва дар таҳқиқоти худ хусусияти 

графикии луғавӣ ва матнии дискурси компютериро дар забонҳои англисӣ 

ва русӣ дида мебарояд  [43]. Пас, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки 

дискурси компютерӣ бо васоити иртиботи омма умумияти муайян дорад, 
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вале бо онҳо як чиз нестанд. Сабаби номувофиқатии миёни онҳо аз 

таъминоти иртиботии компютерӣ  ва хусусияти инфиродӣ доштани 

бисёре аз матнҳо иборат аст, ки аз тарафи муаллифони дорои сатҳи 

гуногуни тафаккур, малакаҳои зеҳнӣ ва дорои арзишҳои муайяни 

иҷтимоӣ таҳия гардидаанд.  

 Мафҳуми дискурси компютериро метавон, ду хел маънидод кард. 

Аз нигоҳи аввал, ҳар гуна муошират дар шабакаҳои компютерӣ, 

муошират бо истифодаи сигнали махсус – сигналҳои электрониро 

метавон мухобира номид. Аз тарафи дигар, дискурси компютериро 

метавон, ҳамчун муошират ба олами маҷозӣ дар мавзуи алоқаманд бо 

компютер маънидод кард. Дар кори фавқ мо ба таърифи якуми мафҳуми 

«дискурси компютерӣ» такя мекунем, зеро маводи мавриди таҳқиқ – 

забони сомонаҳои интернетии молиявӣ ба таърифи аввали дискурси 

компютерӣ алоқаманд аст; ин мухобира ба воситаҳои электронии 

интиқоли сигналҳо, яъне саҳифаҳои интернетӣ мебошад. Ҳамин тавр, ба 

андешаи мо, дискурси компютерӣ ин муошират дар шабакаҳои 

иттилоотии тавассути компютер суратёбанда мебошад. Муоширати 

компютериро ҳамчун навъи махсуси муошират дар олами маҷозӣ ҷудо 

карда, аломатҳои умумии дискурсии онро ҳамчун система ва ҷузъҳои 

таркибии он номбар кардан мумкин аст: 

- динамикӣ ва коркардпазирӣ будан; 

- мухобиротӣ; 

- инфиродӣ; 

- амалкунанда;  

- далолаткунанда.  

Дар навъҳои мухталифи дискурс ин хусусиятҳо ба таври гуногун 

сурат мегиранд ва дискурсро ҳамчун системаи гуфтор муайян 

мекунанд [91, с. 19]. Ғайр аз ин, дар илми муосир дар бораи чунин 

намудҳо, ба мисли дар мухобироти наздик қарор доштани мусоҳибон, 
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ки дар он фазои воқеӣ аҳаммияти назаррас надорад ва амсоли ин низ, 

андешаҳои  ҷолиб зикр карда мешаванд. 

  Таҳлили дискурси компютерие, ки Д. Кристал анҷом додааст, 

нисбатан комил мебошад. Муҳаққиқ ба таври муфассал якчанд намуди 

дискурси компютериро таҳлил кардааст. Минбаъд мо типологияи 

жанрҳои дискурси компютерии ӯро асос мегирем, ки дар монографияи  

«Забон ва интернет» (англисии Lenguage and internet; 2001) иброз  

кардааст [195]. 

Ба андешаи Е. В. Грязнова, мухобироти интернетӣ ягонагии чор 

раванд мебошад: дар он воқеият навъе ба вуҷуд меояд, ки ҳақиқати 

воқеиро инъикос мекунад, аломати субективии шахсро ифода карда,  

муҳтавои худро ба ҳамаи ширкаткунандагон дастрас менамояд [54].   

Кӯшиши таҳқиқи равандҳои дар боло зикршуда, дарк намудани 

чизе, ки ба туфайли онҳо имконпазир мегардад, кадом қонуниятҳо дар 

ин маврид амал менамоянд, фаҳмидани он чӣ ки  ҳангоми online–

муошират воқеияти нав ба вуҷуд меояд  ва он чи тавр воқеияти ҳақиқиро 

инъикос мекунад, чӣ тарз аломати субъективии шахсияти мусоҳибонро 

ифода мекунад, хеле ҷолиб мебошад. 

 Муоширати компютерӣ мухобирот дар муҳити маҷозӣ (виртуалӣ) 

мебошад ва аломати муҳимми фарқкунандаи он низ аз ҳамин иборат аст. 

Вижагии ин намуди муошират истифодаи навъи махсуси сигналҳои 

мухобиротӣ, яъне сигналҳои электронӣ ба шумор меравад. Дар ҷомеаи 

муосир бо шабакаҳои маҳдуде, ки якчанд компютерро  имконияти 

муошират бо ёрии компютер мавҷуданд, муттаҳид карданд. Масалан, 

дар дохили як бино ва ё шабакаҳои нисбатан васеътар шабакаҳои локалӣ 

ва ҳатто глобалӣ (ҷаҳонӣ), веб*ҷаҳонгустар (англисии www-World-Wide-

Web) метавонанд баробар фаъол бошанд. 

 Аз лиҳози гуногунии навъҳо, дискурси компютерии ҳозираро ба 

веб-дискурс, дискурси почтаи электронӣ, дискурси ҳамзамонӣ ва ё 
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синхронӣ (анҷуманҳои Bulletin Boarld System, утоқҳои меҳмонҳои 

конференсияҳо) ва муоширати асинхронӣ (чатҳо, айсикҳо, бозиҳо) дар 

интернет ва амсоли инҳо ҷудо мекунанд. 

 Қобили зикр аст, ки веб-дискурс ва дискурси почтаи электронӣ ба 

нутқи хаттӣ хеле наздиканд ва дар муоширати асинхронӣ ва синхронӣ 

дар олами маҷозӣ (виртуалӣ) сурат мегиранд ва дар худ аломатҳои  

нутқи шифоҳӣ ва хаттиро муттаҳид намудаанд. Ин навъи дискурс намуди 

нави бисёр ҷанбаи нутқ ба шумор меравад. 

 Дар он фанҳое, ки муоширати интернетӣ омӯхта мешавад, одатан 

зери мафҳуми мухобироти интернетӣ мафҳуми умумии мухобиротию 

иттилоотӣ ва ё фазои мухобиротӣ фаҳмида мешавад, ки тавассути канали 

мухобиротии электронӣ сурат мегирад [Михайлов, 2008; Литневская, 

Бакланова, 2005; Самелюк, 2006]. Баъзе забоншиносон ба ҷумлаи 

аломатҳои  махсуси муҳити мазкур инчунин  вижагиҳои дигари он, ба 

мисли мавҷуд набудани усулҳои муоширати ғайришифоҳӣ, аз байн 

бурдани меъёрҳо ва маҳдудиятҳо, ташаккули шахсиятҳои нави забонӣ ва 

иҷтимоиро дохил кардаанд. Инчунин ба ин муҳит автоматизатсия, 

имконияти истифодаи технологияи бонкӣ-иттилоотӣ, чандрасонаӣ 

(мултимедӣ) будан хос аст, ҳамчунин вобастагӣ ба замону фазо, иртибот 

ихтиёрӣ ва хоҳишмандӣ, мушкилӣ, унсури эҳсосотии муошират тавъам 

бо кӯшиши устувор ба ҷуброн намудани он (шаклакҳо, смайликҳо), 

шаклан (аз нигоњи эмотсионалї параграф) низ ба аломатҳои он 

мансубанд  [57, с. 172]. Вале дар ин ҷо бояд қайд кард, ки, пеш аз ҳама 

зоҳиршавии ин хусусияти муҳити мазкур якхела набуда, балки нисбӣ 

мебошад. Масалан, имконияти қариб комили номуайянии унсурҳои 

корнавали чат дар фазои интернет  бо таблиғоти кушоди шабакаҳои 

иҷтимоӣ ва ё худифшокунии пурраи шахс дар веб-саҳифаи шахсӣ. Баъзе 

назарияпардозони муоширати компютерӣ инчунин ба он ишора 

мекунанд, ки номуайянии «дасткорӣ» ва созандагӣ»-и фазои интернетӣ 
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ба  таҷдиди назари «ҳудуди иҷтимоӣ» оварда мерасонад (англисии 

Boundary shift ва ё boundary negotiaons): чизи умумӣ (ҷамъиятӣ) 

метавонад ба хусусӣ, чизи маҳаллӣ ба ҷаҳонӣ ва чизи бегона ба худӣ, 

чизи шахсӣ ба ҷамъиятӣ ва барои теъдоди беҳудуди одамон дастрас 

мубаддал гардад. 

 Дар бисёр корҳои таҳқиқоти [Жичкина, 1999–2001; Белинская, 1999; 

Шевченко,1997] хусусиятҳои умумие қайд мешаванд, ки махсуси 

муошират тавассути интернет буда, бо ҳам сахт алоқаманданд. Бешубҳа, 

муошират дар интернет хусусиятҳои муайян дорад, ки ба шароити 

корбурди он вобаста аст. Одатан, дискурси компютерӣ дар асоси канали 

муошират фарқ карда мешавад. Чунин муошират аломатҳои хосро касб 

мекунад, ки аз инҳо иборатанд: 1) сигнали электронӣ ба канали 

муошират мубаддал мегардад; 2) маҷозӣ (виртуалӣ) будан; 3) фосила 

доштан, яъне аз ҳам ҷудо будани мусоҳибон дар фазо ва замон; 4) 

миёнарав доштан (зеро бо ёрии воситаи техникӣ сурат мегирад); 5) 

дараҷаи баланди нуфузпазирӣ доштан; 6) мавҷудияти фароматн; 7) 

гуногуншаклии матнҳои компютерӣ дар маҷмуъ, ки матнҳои ҳуруфӣ, 

рамзӣ-биноӣ ва рамзӣ шунавоиро дар бар мегиранд; 8) мақоми баробар 

доштани ширкаткунандагон; 9) интиқоли эҳсосот, имову ишорат, 

ҳиссиёт тавассути шаклҳо (смайликҳо); 10) муттаҳид намудани навъҳои 

мухталифи дискурс; 11) одоби махсуси компютерӣ [43]. Ин номгӯи 

хусусиятҳои дискурси компютерӣ дар корҳои Н. Фролова ва Н. Маргун 

[2002] ва Е. Горошко [2004] ба кор рафтааст ва он дар таҳқиқоти 

муоширате, ки ба мавзуи мазкур бахшида шудааст, бартарият пайдо 

кардааст. 

 Ба андешаи мо, чунин ақида доир ба хусусиятҳои махсуси дискурс 

тавзеҳ талаб менамояд. Инчунин зарур аст, то шарҳи аломатҳои 

дискурси компютерие, ки хусусиятҳои ҷудогонаи коммуникативии онро 

муайян мекунад, дақиқан фаҳмида  ва шарҳ дода  шаванд. Ин корро дар 
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пояи номгӯи аломатҳои дискурси компютерии аз ҷониби  Е. Н. 

Галичкина таҳияшуда анҷом додан мумкин аст, ки чунин ҳадафро мо 

дорем.  Албатта, ба он баъзе қисмҳо ва иловаҳо ворид мекунем. Қобили 

зикр аст, ки 11 номгӯйи аломатҳои дар боло зикршуда, асосан, ба 

анҷуманҳои шабакавӣ ҳамчун намуди махсуси дискурси компютерии 

шабакавӣ тааллуқ доранд (назар ба чатҳо). Корҳои мавҷудаи ҷудогонаи  

ба дискурси компютерӣ бахшидашударо, омӯхта ба чунин хулоса 

омадем, ки хусусиятҳои коммуникативии муайяншудаи дискурси 

компютериро, аз банди якум, тавзеҳ дода, ба ин номгӯй баъзе аломатҳои 

дигарро ҳам илова кунем: 

1. Канали электронии интиқоли сигнал, бешубҳа, аломати 

фарқкунандаи махсуси дискурси компютерӣ маҳсуб мешавад, вале ба 

назари мо, онро бояд ҳамчун канали рақамӣ маънидод кард, на электронӣ. 

2. Аз рӯйи таърифи Е. Галичкина, зери мафҳуми маҷозӣ (виртуалӣ) 

будан, муошират бо мусоҳиби тасаввуршаванда дар назар гирифта 

мешавад. Аз дидгоҳи мо, муошират, масалан, дар анҷуман виртуалӣ нест, 

зеро виртуалӣ (маҷозӣ) будан, ин бар хилофи воқеият аст ва онҳое, ки 

ахбори худро дар анҷуманҳо нашр мекунанд, албатта, воқеианд. Ба 

андешаи мо, мувофиқи мантиқ хоҳад буд, агар дар тавзеҳи ин ҷониби 

хусусияти дискурси компютерӣ бо таъкиди   хусусияти фосиланокии 

воқеият маҳдуд шуд. Дар навбати худ, хусусияти фосиланокӣ гуфта, 

ногузор бо ёрии воситаҳои техникӣ сурат гирифтани муошират дар назар 

гирифта мешавад. Ба сабаби чунин робита ва вобастагӣ ҳамчун хусусияти 

ҷудогонаи дискурси компютерӣ зиёдтар аст. 

3. Дараҷаи баланди таъсирпазирӣ, ба андешаи мо, ҳаминро 

мефаҳмонад, ки ҳар гуна шахс метавонад, шунаванда, ҳамкор ва ё 

иштирокдори муоширати компютерӣ гардад. Хусусияти «таъсирпазирӣ» 

дар он шахсе, ки онро шарҳу тавзеҳ медиҳад, умуман махсуси ҳар гуна 

муошират мебошад. Эҳтимол, дар ин ҷо ду хусусияти фарқкунандаи  
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дискурси компютерӣ: номуайянӣ ва «англисии peer to peer ability» [А. Б. 

Кутузов, Хусусияти коммуникативии дискурси анҷуманҳои шабакавии 

компютерӣ, 2006: (ба забони русӣ)] дар назар дошта шудаанд. Хусусияти 

аввал номуайянии ахбори нашршударо мефаҳмонад. Ин хусусияти 

дискурси шабакавӣ аз мавҷуд набудани иттилооти боэътимод дар бораи 

ҳамсуҳбат ва аз нокомилии иттилоот дар бораи он иборат аст. 

Номуайянӣ боиси ба роҳатии равонию зарурати худмуаррифии 

воқеӣ мегардад, яъне дар раванди мухобира ба шахсияти воқеии худ 

мувофиқ будан раҳоӣ мебахшад ва ба ин восита имкониятро барои 

офаридани худмуаррифии алтернативӣ фароҳам меорад. Қобили зикр 

аст, ки чунин имконият назар ба соҳаи расмии мухобироти компютерӣ 

дар соҳаи ғайрирасмӣ-фароғатӣ бештар истифода бурда мешавад. Дар 

соҳаи мазкур одамон бештар вақт ахбори муҳаққақро дар бораи худ 

пинҳон медоранд ва ҳатто ахбори дурӯғро пешкаш менамоянд. 

«англисии peer to peer ability» мафҳуме дар забони англисӣ, ки бо забони 

тоҷикӣ тақрибан «ҳар кас бо ҳар кас» ва ё «сохтори шабака» тарҷума 

мешавад ва имконияти асосии ширкаткунандагони дискурси компютерӣ, 

яъне бо осонии баробар бо ҳамдигар суҳбат кардан, новобаста аз ҳар 

гуна омилҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсиро мефаҳмонад.  Чунин хосияти 

фарқкунандаи равоншинохтии дискурси компютериро, ба мисли кам 

кардани хотираи психологию иҷтимоӣ дар раванди муошират, ба таври 

ҷудогона нишон додан зарур аст. Он дар натиҷаи хосияти номуайянӣ ва 

беҷавобгарии комил зоҳир мегардад. Бинобар ин ягон асосе барои ҷудо 

намудани он ҳамчун хусусияти ҷудогонаи дискурси компютерӣ вуҷуд 

надорад. Ҳарчанд он барои фаҳмидани моҳияти дискурс аҳаммияти 

калон дорад. Он дар шакли эҳсоси озодии комил, бе эҳсоси меъёрҳо ва то 

андозае мавҷуд будани эҳсоси масъулият аз ҷониби ширкаткунандагон, 

зоҳир мегардад. Инсон дар шабакаҳои интернетӣ метавонад, дар 

гуфтору рафтор, ҳатто то дараҷаи таҳқир кардану истифодаи ифодаҳои 



35 
 

дағалу аз одоб берун озодии комил дошта бошад, зеро хатари ифшо 

кардан ва баҳои манфӣ додан аз ҷониби  атрофиён хеле кам аст» [225]. 

Дар шароити машварати психологӣ, ҳангоми мустақим (online) будан, 

ҳамон як хусусият ба таври далел зоҳир мегардад: барои бисёр одамон ба 

духтури равоншинос иртиботи маҷозӣ (виртуалӣ) доштан созгортар аст, 

бахусус, вақте ки ин муроҷиат махсусан бо духтури равоншинос ҷиҳати 

ёрии тиббӣ бошад. 

 Масъалаи хусусиятҳои равоншинохтии иртибот тавассути 

шабакаҳоро И. Шабшин таҳлил намуда, ба таври ҷудогона мухобираи 

фароғати ғайрирасмӣ, инчунин online-маслиҳатдиҳӣ (мухобираи 

равонпизишкӣ)-ро мавриди баррасӣ қарор додааст. Ба ақидаи ӯ, дар 

байни ин навъҳои муошират тавассути шабакаҳои интернетӣ фарқи 

муҳимми психологӣ вуҷуд надоранд ва интернет барои роҳандозии инҳо 

мутлақан яксон хидмат менамоянд. Ғайр аз ин, И. Шабшин қайд 

мекунад, ки он яке аз хусусиятҳои дискурси виртуалӣ, ки дар ин ҷо 

номбар шудааст, дар навъҳои гуногуни муошират дар низоми онлайн 

(online) таъсири мухталифи психологӣ мерасонад. Масалан, чунин далел, 

ки муошират бо матн маҳдуд мешавад: 

- дар муоширати тоҷикӣ ба ҷалб намудани таваҷҷуҳ, ба мураттаб 

намудани фикрҳои худ оварда мерасонад; 

- дар муоширати ғайрирасмӣ-фароғатӣ барои тахайюли мусоҳибон фазои 

мусоида фароҳам меорад; 

- дар раванди муоширати психологӣ, ба сабаби мавҷуд набудани 

маълумотҳои ғайришифоҳӣ дар бораи муштарӣ мушкилот ба бор меорад 

[180, с. 164–166]. 

4. Ба ақидаи муаллиф, фароматн  матн ва системаи фармонҳо ва ё 

иловаҳо ба он мебошад, ки имконияти анҷом додани баъзе амалҳо: тоза 

кардани матн, ишора намудани ягон қисмати матн ва монанди инҳоро 

фароҳам меорад, яъне фароматн воситаҳои ёрирасонеро дар бар 



36 
 

гирифтааст, ки барои гирифтани маълумоти лозима имконият фароҳам 

меорад.  

           «Тоза кардан ва ишора кардани матн» ва амалҳои дигари ба инҳо 

монандро ҳангоми кор бо матн метавон имконияти таҳрири матн ном 

бурд ва ба матн ворид намудани порчаҳои аудиою видеоиро мултимедия 

(истифодаи якчанд воситаҳои интиқоли маълумот) меноманд. Фароматн 

бошад, мафҳуми нисбатан васеътар аст. Фароматн, хусусияти матне аст, 

ки дар он ишора ба матнҳои дигар ҷой дорад, яъне воситаи ҳифзи 

иттилоотии ғайрихаттӣ мебошад. Матни анъанавии хаттӣ ба фазои 

иттилоотии шабакаҳо ворид шуда, ба тағйирот дучор мешавад, яъне 

шакли фароматниро касб мекунад. Фароматн, гуфта бо ёрии системаҳои 

гузаргоҳҳои байни матнҳо дар як воҳиди ягонаю комил муттаҳид 

шудани матнҳоро меноманд. Ин, ҳамзамон шакли созгори биноие ҳам 

мебошад, ки имкон дорад, аз экрани монитор якхела дарк карда шавад, 

инчунин дар амал татбиқ гардонидани бартарияти технологияҳои 

компютерӣ мебошад, ки  имкон медиҳад, то робитаҳои байни матнҳо 

хусусияти моддӣ касб кунад. Ба сифати унсурҳои сохтории фароматн дар 

пайравӣ аз О. В. Дедова, М. В. Масалова  ва О. В. Барст  унсурҳои 

зеринро ҷудо кардан мумкин аст: 1) воҳиди ҷудогонаи иттилоотӣ; 2) 

аснод (пайванд)-и фароматн воситае, ки гузариш аз як воҳиди иттилоотӣ 

ба дигарашро имконпазир мегардонад (Дедова, 2001; Масалова, 2003; 

Барст, 2005). Асноди фароматн воситаи асосии татбиқ ва таъмини 

ҳамоҳангӣ дар фароматни электронӣ ба шумор меравад, яъне дискурси 

компютерӣ  хусусияти фароматнӣ дорад, вале на ба он маънӣ, ки онро 

Галичкина мефаҳмад. Бино бар он, мо пешниҳод мекунем, ки сухан дар 

бораи фароматн ва мултимедиа тавъам сурат гирад. 

5. Вижагиҳои матнҳои компютерӣ аз он иборат аст, ки  онҳо аз 

унсурҳои гуногун ташаккул ёфтаанд, чун қоида бештари вақт ба ғайр аз 

матни ҳарфӣ расмҳоро ҳам дарбар мегиранд. Дар воқеъ, креолизатсионӣ  
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(гуногунунсурӣ) будан ҳамчун мавҷудияти маълумоти графикӣ дар матн, 

ки нишонаи  мултимедиявӣ будан аст, ҳамчун хусусияти дискурси 

компютерӣ фаҳмида мешавад. Матни гуногунунсур матни намуди 

омехта мебошад, ки аз унсурҳои забонӣ ва тасвирӣ таркиб ёфтааст. Ба 

назари мо, дар чаҳорчӯби муколамаи маҷозӣ, ки муҳимтарин хусусияти 

он номуайянии ширкаткунандагони он ба шумор меравад, 

гуногунунсурии матн нақши муҳим дорад ва он умуман, барои 

фаҳмидани моҳияти дискурси компютерӣ хеле муҳим арзёбӣ мешавад. 

Қобили зикр аст, ки бо ёрии унсурҳои ғайризабонии матни 

гуногунунсур шахси суҳбаткунандаи  ҷисман дар назари шарикони 

мухобираи компютерӣ ноаён, кӯшиш мекунад, ки дар онҳо тасаввуроти 

муайяне дар бораи худ ба вуҷуд биёрад. Онҳоро  маҷбур мекунад, ки 

қисми забонии матни тартибдодаи ӯро аз ин ё он дидгоҳ фаҳманд. 

Унсурҳои нисбатан бештар истифодашавандаи матни гуногунунсури 

муколамаи маҷозӣ аватарҳо, тасвирҳо ва шаклакҳо (смайликҳо) ба 

шумор мераванд. 

 Баробари унсурҳои тасвирии матни гуногунунсур дар ташкили 

худмуаррифӣ ва таъсиррасонӣ ба мухотаб (адресат) баъзе воситаҳои 

дигари фарозабонӣ, ки аз ҷониби ширкаткунандагони муколамаи 

маҷозӣ, ба таври зиёд истифода бурда мешаванд, низ нақши муҳим 

доранд. 

 Ба қатори чунин воситаҳо ҳуруфи матн, ба шумули андозаи онҳо, 

намуд, ранг, навъҳои мухталифи ҷудокунию ишорат ва амсоли инҳоро 

дохил бояд кард. Бо ёрии воситаҳои гуногуни мултимедия дар раванди 

мухобироти виртуалӣ барои истифодабарандагони шабакаҳо имконияти 

зиёдро барои худмуаррифӣ ва худнишондиҳӣ фароҳам меорад ва имкон 

медиҳад, ки  на танҳо унсурҳои тасвирӣ, балки унсурҳои аудиоию видеоӣ 

низ ба кор бурда шаванд. 
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6. Мақоми баробар доштани ширкаткунандагони муошират то 

андозае шубҳаовар аст, ки ба сабаби он дар бештари анҷуманҳо 

«танзимгарҳо» (модераторҳо)-е мавҷуданд, ки тартиботи дохили 

анҷумани худро назорат мекунанд (ин хусусият барои конференсияҳо 

FIDO хос аст). Баробарҳуқуқии мақом дар муколамаи маҷозӣ аслан 

вуҷуд надорад. Ҳарчанд қоидаҳои муайяни рафтор дар анҷуманҳо ва 

чатҳо мавҷуд бошад ҳам, набояд аз дастрасии аъзои мухобирот ва 

таълими дигарон дар анҷуманҳое, ки махсус барои мубодилаи афкор 

пешбинӣ шудаанд, инкор кард. Мо бо андешаи А. Б. Кутузов доир ба он 

ки «баробарҳуқуқии мақомҳо»-и «ширкаткунандагони дискурси 

компютерӣ ба формулаи peer to peer ability бештар мувофиқат мекунанд» 

мувофиқ  ҳастем [98]. 

7. Ифодаи эҳсосоту имову ишора бо ёрии шаклакҳо (смайликҳо). 

Ба назари мо, ин хусусияти дискурси компютериро ба таври алоҳида 

ҷудо кардан ба мақсад мувофиқ нест, зеро он бо ҷубронкунандаи 

эҳсосоти маҷозӣ алоқамандӣ дорад ва аз ҷониби баъзе муҳаққиқон 

ҳамчун аломати ҷудогонаи дискурси компютерӣ нишон дода мешавад 

(Шабшин, 2005; Меновщиков, 2009). Падидаи дигари бо ин монанд, ки 

дар фазои виртуалӣ ҳамроҳ ба ҷузъҳои эҳсосоти муошират ҷой дорад, бо 

имконоти истифодаи фаъоли аломатҳо, ки махсус барои ифодаи эҳсосот 

(«шаклакҳо») сохта шуданд ва ё бо калимаҳо изҳор намудани эҳсосот 

ҷуброн карда мешавад, ба шумор меравад. Мавҷудияти ин хусусиятҳои 

фарқкунанда, инчунин бо хусусияти матни виртуалӣ, ҳамчун матни 

гуногунунсур робитаи қавӣ дорад. 

8. Чунин далел, ки гӯё дискурси компютерӣ дар худ навъҳои 

мухталифи дикурсро фаро гирифтааст, зоҳиран дуруст аст, вале амалан 

нодуруст аст, зеро мо дискурси компютериро ба таври ҷудогона баррасӣ 

мекунем ва ба ин восита онро ҳамчун навъи алоҳидаи дискурс ҷудо 

мекунем. Ақида  дар бораи он ки муоширати электронӣ ва ё мухобираи 
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электронӣ таркиби мураккаби муколамаи интиқоли почтаи шахсӣ  

(муколамаи ҳаётӣ), мубодила ва дархости расмии маълумот (муколамаи 

расмӣ), баррасии масъалаҳои расмӣ дар гурӯҳҳои ахбор ва 

конференсияҳо (муколамаи илмӣ), банерҳо ва сомонаҳои таблиғотӣ 

(муколамаи таблиғотӣ) [43, с. 45] мебошад, ба назари мо дуруст ва 

қобили қабул аст. Албатта, дискурси компютерӣ дар худ унсурҳои 

дигари дискурсро фаро мегирад, вале он хусусияти фарқкунанда  дорад 

ва тамоман мустақил аст ва дар асоси ин мо онро ҳамчун навъи 

ҷудогонаи дискурс мешиносем. 

9. «Одоби махсуси компютерӣ», яъне муқаррароти муошират, дар 

ҳақиқат, дар навъҳои мухталифи дискурси компютерӣ ҷой дорад. Таҳти 

истилоҳи «ахлоқи махсуси дискурси компютерӣ» маҷмуи талабот ва 

қоидаҳои рафтори одамон, ки дар фазои компютерӣ муошират 

менамоянд, фаҳмида мешавад. Одоби махсуси муоширати компютерӣ 

бештар вақт дар шакли қоидаҳое мебошад, ки донистани онҳо бисёр 

ҳодисаҳои номатлубро ҳангоми муошират дар шабакаҳои интернетӣ 

пешгирӣ менамояд ва ба нороҳатӣ (аз мавзуи суҳбат дур рафтан, аз 

мулоҳизаронии қатъӣ канораҷӯӣ кардан, маҳдудияти ҳаҷми матн, 

ифодаҳои ҳатмии маҳкамкунӣ ва ғайра) роҳ намедиҳанд. Вале одоби 

муоширати компютериро набояд умумӣ (унверсалӣ) донист ва он аз 

анҷуман то анҷумани дигар ба дараҷае фарқ мекунад, ки онро ҳамчун 

ҷанбаҳои махсуси дискурси компютерӣ ҷудо кардан аҳаммият надорад. 

Баъзан қоидаи муошират дар ягон анҷуман ба қоидаи ошкоро мубаддал 

мешавад, вале ин на ҳама вақт сурат мегирад. 

Баробари мавҷудияти ахлоқи компютерӣ, баъзан аломатҳо дар 

бораи танзимнашавандагии рафтор дар дискурси компютерӣ  ҳам ҳарф 

мезананд. Танзимнашавандагӣ аз мавҷуд набудани қоидаҳои дақиқи 

online-мухобира, махсусан дар соҳаи ғайрирасмии баррасӣ иборат аст, ки 

дар озодии пурраи интихоб нисбати ба барқарор ва қатъ кардани 
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иртиботҳо, услуби мухобира ва ғайра зоҳир мегардад. Баъзе 

истифодабарандагон мехоҳанд, худро аз тарафи дигар муаррифӣ 

намоянд, назар ба он ки  дар шароити меъёрҳои воқеии иҷтимоӣ бояд 

сурат гирад. Онҳо нақшҳоро бозӣ мекунанд, ки дар фаъолияти шабакаҳо 

сурат намегиранд, аз ҷумла саҳнаҳои рафторҳои аз доираи меъёрҳо 

берун [225]. 

Бо такя ба мулоҳизаҳои дар боло овардашуда мо ҷуфти ҳолатҳои 

мушаххаси «одоби вижа ва рафтори ғайри қобили назорат»-ро ҳамчун 

хусусияти дискурси компютерӣ ҷудо мекунем. 

10. Ҳалли масъалаи асосӣ дар бораи хусусияти хаттӣ ва шифоҳӣ 

доштани дискурси компютерӣ ва ба ин асос, ҷудо намудани хусусияти 

ҷудогонаи махсуси он, хеле муҳим арзёбӣ мешавад. Ин масъала тамоми 

қабатҳои  хусусияти нави дискурс, махсусан, хусусияти мухобироти 

компютерӣ, E–mail-ро чун қасосгирии хат, бозгашт ба тафаккури 

матбаагӣ ва барқарор намудани муколамаи мантиқӣ арзёбӣ менамояд. 

Баъзеи дигарон, баръакс, онро ғайрирасмӣ, худӣ ба худӣ ва номуайянии 

воситаи наве медонанд, ки шакли нави нутқи шифоҳиро ба вуҷуд 

меоранд, ки дар шакли матни электронӣ зоҳир мегардад [84]. 

Ба андешаи мо, гуфтугӯ дар анҷуманҳои шабакавӣ ягонагии 

диалектикии мухобираи хаттию шифоҳӣ мебошад: хусусияти хаттияш 

дар он зоҳир мегардад, ки шаклан суханон бо ҳуруф ва рақамҳо сабт 

мегарданд ва хонда мешаванд ва хусусияти шифоҳӣ бояд аз он иборат 

бошад, ки тавассути суханон мухобира сурат мегирад, аз ҷумла 

ивазкунандаҳои аломатҳои хат, ба мисли забони имову ишора, 

қиёфабозӣ, қиёфасозӣ ва оҳанг, мисли барҷастагиашон – чеҳраҳои  

идоракунандаи эҳсосот фаҳмида мешавад. Чунин намуди муоширатро 

муоширати шифоҳӣ-хаттӣ ном мебарем. 

Ба ин тариқ, метавон дар бораи ҳамкории мураккаби ҷанбаҳои 

шифоҳию матнии мухобирот сухан ронд, ки натиҷаи он дискурси 
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компютерӣ бо хусусияти нави сохторӣ ва услубӣ маҳсуб мешавад. Нутқи 

хаттӣ дар соҳаи мухобироти интернетӣ бо хусусияти мутобиқшавии 

воситаҳои нутқи гуфтугӯӣ (оҳанг, лаҳн) ба шакли хаттии воситаҳои 

фарозабонӣ (расмҳо, суратҳо, ҳуруф, ранг, рамзҳои графикӣ ва ғайра) 

фарқ мекунад. Дар натиҷаи  ин шакли нави  ҳамкории забонӣ – нутқи 

шифоҳӣ-хаттӣ ба вуҷуд омад. 

11. Боз ба як хусусияти дигари дискурси компютерӣ таваҷҷуҳ зоҳир 

намудан лозим аст. Амалӣ намудани он мавҷудияти на танҳо воситаҳои 

техникӣ, балки донишу малакаҳои муайянеро ҳам талаб мекунад.  

Ба мисли воқеияти маҷозӣ (виртуалӣ), мухобира ва фаъолиятнокии 

онҳоро дар муколама талаб мекунанд. Паёмҳо дар анҷуманҳои шабакавӣ 

ва худи анҷуманҳо ҳам, бешубҳа, амалҳои мухобиротӣ ба шумор 

мераванд. Анҷуманҳои шабакавӣ хусусияти иллокутивӣ дорад. 

Ба ин тариқ, мо ҷанбаҳои зерини вижагии дискурси компютериро 

ҳамчун намуди муошират (хусусияти мухобиротӣ) ба тариқи фарзия 

нишон медиҳем. 

1. Канали  рақамии интиқоли сигнал; 2. Фосиланокӣ; 3. Номуайян будан; 4. 

Фароматнӣ ва мултимедиявӣ будан; 5. Гуногунунсурӣ; 6. Одоби махсуси 

ғайри қобили назорат 7. Хусусияти  шифоҳию хаттӣ доштани  

мухобирот; 8.  Мавҷудияти донишу малакаҳои замонавӣ; 9. Иллокутивӣ. 

Ин хусусиятҳои дар боло зикршудаи дискурси компютерӣ 

махсусияти муошират дар чаҳорчӯбаи мухобироти виртуалиро муайян 

карда, онро аз дигар муҳитҳои мухобиротӣ фарқ мекунад.  
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БОБИ II.  ВОҲИДҲОИ ТАРКИБИИ ДИСКУРСИ 

КОМПЮТЕРӢ 

2.1. Забоншиносии компютерӣ ва дискурси компютерӣ дар 

забоншиносии тоҷик 

Дар охирҳои асри XX ва оғози асри XXI баробари рушди 

босуръати технологияҳои иттилоотӣ ва компютерӣ мафҳуми нав ба 

ибораи «фазои маҷозӣ» («cyberspace») дар ҷомеаи иттилоотӣ мавриди 

истифода қарор гирифт. Бори нахуст ибораи мазкур аз тарафи 

нависандаи канадагии жанрҳои тахайюлӣ Уилям Гибсон соли 1982 дар 

ҳикояи «Сӯзондани Хром» ба кор бурда шудааст. Ибораи мазкур бо 

фаҳмиши  ба худ хос торафт бештару беҳтар дар мукотиботу мухобирот 

аз тарафи одамони гуногун истифода мешавад ва он маъмулан «фазоеро 

мефаҳмонад, ки дар он спектри электронӣ ва электромагнитӣ барои 

нигаҳдорӣ, ворид намудани тағйирот ва мубодилаи иттилоот тавассути 

системаҳои шабакавӣ ва инфрасохторҳои табиии ба онҳо баробар 

истифода бурда мешавад». 

Агарчи дар ибтидо соҳаи мазкур асосан, таваҷҷуҳи мутахассисони  

соҳаҳои техникиро ба худ ҷалб мекард, ҳоло таваҷҷуҳи муҳаққиқони 

соҳаҳои гуногуни илмро ба худ ҷалб кардааст, зеро соҳаи мазкур ҳоло на 

танҳо як падидаи техникӣ, балки ҳамчун як муҳити иҷтимоию фарҳангӣ 

шинохта  шуда,  ба ҳамаи паҳлуҳои  муошират таъсиргузор аст. Фазои 

маҷозӣ ин олами наве аст, ки як бахши ҷудонопазири  зиндагии инсони 

муосир ба шумор меравад, зеро муошират ва ҳамаи он ҳодисаҳои 

марбут ба иртибот маҳз дар ин олами маҷозӣ сурат мегиранд на дар 

кишварҳо ва ё  шаҳрҳои мушаххас, ки дар онҳо компютерҳо воқеъ 

гардидаанд. Ба ин иртибот истифодабарандаи интернет, ки дар давраи 

на чандон дур ба вуҷуд омадааст, вале дар байни воситаҳои дигари 

иртиботот маъруф гардидааст, ҷалб карда мешавад. 
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Асоси таҳлили дискурсро, ки дар солҳои 90-уми асри гузашта 

ҳамчун як бахши мустақили забоншиносӣ ташаккул ёфтааст,  қоидаҳои 

асосии зерин  ташкил медиҳанд: 1) шакли навиштории забон хеле сода 

аст ва ба табиати он созгор нест; 2) асоси шакли пӯёи забонро бояд  

иртиботе, яъне фаъолияти якҷояи муоширати одамоне ташкил диҳад, ки 

саъй меварзанд, то ҳиссиёти худро иброз намоянд, байни худ мубодилаи 

идеяҳо ва таҷрибаҳо намоянд ва ё ба ҳамдигар таъсир расонанд; 3) 

муошират бояд дар шаклҳои иртиботие сурат гирад, ки аз доираи одоб 

берун набошанд; 4) нақши марказӣ дар ҳолатҳои иртибот ба одамон 

тааллуқ дорад, на ба воситаҳои муошират; 5) раванди иртибот аз 

марҳилаҳои то иртибот ва пас аз иртибот иборат мебошад; 6) матн 

ҳамчун маҳсули иртибот дар асоси чанд меъёр бояд шакл гирад, ки 

муҳимтаринашон  тартибдиҳӣ ва  тафсири матн маҳсуб мешаванд [81, с. 

477]. Ба ин тариқ, таҳлили дискурс ҳамчун таҳқиқи матн дар ҳолати 

муайяни иртибот зоҳир мегардад. 

Фазои маҷозӣ ҳамчун фазои нави иртибот  наметавонад аз доираи 

таҳқиқоти дискурс берун монад ва матне, ки дар ҳолати муошират дар 

фазои маҷозӣ ташаккул меёбад, ҳамчун як намуди нави дискурсе, ки 

пештар вуҷуд надошт ва аз намудҳои пештараи дискурс, ки бо номҳои 

дискурси компютерӣ, дискурси электронӣ, дискурси шабакавӣ, дискурси 

маҷозӣ ва дискурси интернетӣ ёд мешаванд, фарқ мекунад, бояд мавриди 

баррасии ҳаматарафа қарор гирад. Азбаски фазои маҷозии иртибот бо 

воқеияти маҷозӣ ва шабакаи умумии интернет алоқаманд аст, 

истилоҳоти мазкур ҳамчун муродиф ба назар мерасанд, ки ҳамон як 

намуди дискурсро мефаҳмонанд ва онро метавон, бо номи ҷамъбастии 

«дискурси фазои маҷозӣ» ном бурд. Вале ҳангоми  омӯзиши дақиқтар 

маълум мегардад, ки сухан дар бораи  намудҳои тамоман мухталифи 

дискурс меравад, ҳарчанд дар байни онҳо баъзе умумиятҳо ҳам ҷой 

доранд. 
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Дар ҳақиқат, ду истилоҳи аввала, яъне «дискурси компютерӣ» ва 

«дискурси электронӣ» ба ҳам муродифанд ва матнеро мефаҳмонанд, ки  

дар ҳолати муошират тавассути воситаҳои алоқаи электронӣ, аниқтараш 

тавассути компютер ва таҷҳизоти ба он мансуб шакл мегирад ва ин 

нукта дар бархе аз корҳои таҳқиқотии марбут ба ин масъала исбот 

шудааст [2, с. 27]. Истилоҳи «дискурси компютерӣ», тавре ки аз номаш 

бармеояд, таҳқиқи матни ҳангоми муошират дар интернет ва ё шабакаи 

умумӣ  бавуҷудомадаро дар назар дорад. Маънои истилоҳи «дискурси 

шабакавӣ» назар ба маънои истилоҳи «дискурси интернетӣ» васеътар 

мебошад, зеро  он матне мебошад, ки дар ҳолати муошират ҳам дар 

интернет ва ҳам дар шабакаҳои дигар, масалан, дар шабакаҳои маҳдуд 

ва ё маҳаллӣ шакл мегирад. Ғайр аз ин, мафҳумҳои «дискурси 

интернетӣ» ва «дискурси шабакавӣ» ҳамчун ҷузъу кулл шомили 

мафҳуми «дискурси компютерӣ» мебошанд. Ҳамин тавр, намудҳои 

баррасишудаи  дискурс дорои хусусияти фарқкунандае мебошанд, ки он 

аз ишора намудан ба ин ё он воситаи алоқа иборат мебошад ва он 

воситаи алоқа дар навбати худ асоси  ба вуҷуд омадани фазои иртиботро 

мефаҳмонад. 

Дискурси маҷозӣ, ки объекти таҳқиқи мо мебошад, аз матне 

иборат аст, ки дар ҳолати муошират дар воқеияти маҷозӣ шакл мегирад 

ва то андозае аз намудҳои дискурси дар боло зикргардида фарқ мекунад. 

Ҳангоми шарҳи он бояд на танҳо  матни ҳолати муоширатро, ки аз 

робитаи бевосита бо махсусияти канали алоқа фарқ мекунад, балки 

хусусиёти фарогирифтаи мафҳуми воқеияти маҷозиро ҳам бояд ба назар 

гирифт. 

Дар замони муосир тафсирҳои гуногуни мафҳуми «воқеияти 

маҷозӣ» мавҷуданд. Баъзеи ин тафсирҳо фаҳмиши васеи падидаи 

мазкурро фаро гирифтаанд ва дар онҳо ҳар гуна воқеият, метавонад, 

воқеияти маҷозӣ ном бурда шавад [37, с. 217]. Дар баъзе тафсирҳои 
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дигар мафҳуми «воқеияти маҷозӣ»  ба маънои маҳдуд кор фармуда 

шуда, зери он намудҳои гуногуни воқеияти маҷозӣ, ба мисли тағйироти 

ҳолати шуури инсон [135, с. 292], воқеияти маҷозии ботинӣ [86, с. 24], 

воқеияти маҷозии хоббинӣ [218], воқеияти маҷозии эстетикӣ, воқеиятҳои 

маҷозии моделҳои маърифатӣ, ҳолатҳо ва ғайра фаҳмида мешавад. Ба 

мавзуи мавриди таҳқиқи мо мафҳуми воқеияти маҷозии алоқаманд ба  

технологияҳои иттилоотӣ тааллуқ дорад ва дар кори мо ин мафҳум 

ҳамчун воқеияти рамзие, ки дар асоси принсипи робитаи баръакс сурат 

мегирад, баррасӣ мешавад. Дар ин ҷо воқеияти рамзӣ чунин фаҳмида 

мешавад, ки «фазои  тасаввури инсон, ки дар он  падидаҳо (ашёю 

ҳодисаҳо)-и олами моддӣ  ба ҳайси  ивазкунандаҳои махсус – аломатҳо 

ва рамзҳо зоҳир мегарданд ва бо ёрии онҳо инсон  фаъолияти худро 

ташкил мекунад ва ба воситаи онҳо ҳамкории ӯ бо одамони дигар ва 

олами атрофи ӯ роҳандозӣ мегардад» [224]. 

Бо назардошти он ки  мафҳумҳои «дискурси компютерӣ», 

«дискурси электронӣ», «дискурси шабакавӣ» ва «дискурси интернетӣ» бо 

ҳам  дар робитаи маъноӣ қарор доранд, дар ин ҷо мо ба муқоисаи 

дискурси кампютерӣ ва дискурси маҷозӣ мепардозем. Аз як тараф, 

маънои «дискурси маҷозӣ» назар ба маънои «дискурси компютерӣ» 

маҳдудтар аст. Доир ба дискурси компютерӣ сухан ронда, мо на танҳо 

муоширати байни одамон тавассути интернет, балки муоширати 

инсонро бо компютер ҳам дар назар дорем. «Ҳангоми истифода аз 

компютер ҳамчун канали интиқоли маълумот, вазифаҳои зерини он 

амалӣ мегарданд: 1) ҳалли масъалаҳои амалӣ-муҳосибот, 2) навиштани 

ҳар гуна матнҳо ва нигоҳ доштани онҳо дар хотираи компютер, 3) 

имконияти ба рамз даровардани иттилооти ғайриматнӣ (истифода аз 

медиа, овоз, графика ва видеофайлҳо)» менависад Галичкина Е. Н. [43, с. 

19]. Дуюм, дискурси компютерӣ бар иловаи муошират дар интернет, 

инчунин муошират дар шабакаҳои маҳдуд ва ё маҳаллиро ҳам фаро 
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мегирад, ки мавҷудият ва робитаи бевоситаи мусоҳибонро дар назар 

дорад. Дар муоширати маҷозӣ, ки дар он мусоҳиб бештар дар зеҳни мо 

тасвир мешавад, чизи дидашаванда нест.  Аз тарафи дигар, маънои 

«дискурси маҷозӣ» нисбат ба «дискурси компютерӣ» васеътар аст, зеро 

барои муошират дар воқеияти маҷозӣ, мумкин аст, на танҳо интернет, 

балки воситаҳои дигари алоқа ҳам, ки қодиранд ин воқеиятро ба вуҷуд 

биёранд (масалан, телефони ҳамроҳи мобилии дорои системаи смс-

ахбор) истифода шаванд. 

Имрӯз истилоҳоти «маҷозан» ва «маҷозӣ» аз ҷумлаи истилоҳоти 

серистеъмоле ба шумор мераванд, ки дар ин ё он марҳилаи инкишофи 

илм, дар ҳар гуна соҳаи донишҳо ба вуҷуд меоянд ва бидуни онҳо 

натиҷаҳои  бештари корҳои таҳқиқотии пешниҳодшуда, ба мисли ахбори 

илмӣ, тезисҳо, маъруза, мақола, рисола ва амсоли ин ба даст нахоҳанд 

омад. Истилоҳоти серистеъмол доираи васеи корбурд доранд, ки дар 

натиҷаи ин  душворӣ дар фаҳмиши онҳо ва бенизомӣ дар истифодаи 

онҳо ба вуҷуд меояд, зеро, тавре ки Г. Г. Слишкин қайд мекунад, 

бештари вақт онҳо дар корҳои илмӣ назар ба вазифаи иттилоъдиҳӣ 

вазифаи гузарвожаро бештар иҷро менамоянд [162, с. 38]. Бинобар ин 

ҷудо намудани дискурси маҷозӣ ҳамчун намуди махсуси дискурс ва 

тавзеҳи ин мафҳум, инчунин муайян намудани аломатҳои категориявии 

он, ба андешаи мо, яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи равияи 

забоншиносии дискурсивӣ ҳангоми таҳқиқи фазои маҷозӣ ба шумор 

меравад. 

Бо назардошти хусусияти ҳамгироӣ доштани воқеияти маҷозӣ ва 

дар асоси таърифи фавқуззикр, инчунин ба кор бурдани усули 

забоншиносии иҷтимоӣ дар омӯзиши дискурс, ки таҳқиқоти мо низ дар 

доираи он сурат мегирад, мо ба ин хулоса расидем, ки барои муайян 

намудани мундариҷа ва ҳудуди падидаи мавриди баррасӣ масъалаҳои 

муайян намудани аломатҳои категориявӣ, таҳияи мафҳумҳои забониву 
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фарҳангӣ фаъолияти коммуникативии ширкаткунандагони дискурси 

маҷозӣ муҳим  хоҳанд буд. 

Бо назардошти хусусиёти шаклӣ ва муҳтавои нутқ, ҳангоми муайян 

кардану ба гурӯҳҳо ҷудо кардани аломатҳои дискурс, мо дар пайравӣ ба 

В. И. Карасик, таснифоти зерини аломатҳои дискурсро ба кор мебарем: 

1) сохтори дискурс, ки имкон медиҳад матн аз ғайриматн фарқ карда 

шавад; 2) аломатҳои шаклию сохторӣ, ки  усули мураттабсозии матнро 

нишон медиҳанд; 3) аломатҳои жанрию услубӣ, ки  мувофиқати матнҳо 

навъҳои мухталифи нутқро нишон медиҳанд; 4) муҳтавои матн (аломати 

маъноӣ-амалӣ), ки маънои матнро ошкор месозад [81, с. 477]. 

Аломатҳои сохтории дискурс дар худ мақсад, арзишҳо ва 

дурнамои намуди дахлдори дискурс, инчунин зуҳуроти фарҳангиро фаро 

мегиранд. 

Дискурси маҷозӣ дорои ҳамаи мақсадҳои гуногуни функсионалӣ 

мебошанд, ки махсуси дискурси воқеианд,  (ба мисли мақсадҳои 

коммуникативӣ, бозӣ, омӯзишӣ, равондармонӣ, мутобиқгардонӣ ба 

зиндагии иҷтимоӣ, сӯистеъмолкунӣ ва амсоли ин). Ба андешаи мо, ба 

ҳайси мақсади асосии дискурси маҷозӣ  иҷтимоикунонии севвум 

(иҷтимоикунонии одамони калонсол, таҳсилкарда ва соҳибкасб), 

худмуаррифӣ ва вақтхушӣ (бозӣ)-ро бояд ном бурд. Иҷтимоикунонии 

севвум ҳамчун мақсади дискурси маҷозӣ дар марҳилаи ибтидоии 

воридшавии шахси гӯянда ва ё нависанда ба олами маҷозӣ, ба муҳити 

пештар барояш ноошно сурат мегирад, ки дар чаҳорчӯби он шахс бояд  

бо истифодабарандагони дигари шабака мувофиқи он ҳамкорӣ намояд. 

Мақсади худмуаррифии дискурси маҷозӣ аз кӯшиши сухангӯй ба 

муаррифии худ ва сазовори эътирофи дигарон гардидани ӯ  иборат аст. 

Мақсади вақтхушкунии дискурси маҷозӣ дар он зоҳир мегардад, ки 

қисмати калони ҳамкории истифодабарандагони шабака хусусияти 
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бозиро дорад, ки ба ҳаловат бурдани шахс аз раванди муошират равона 

гардидааст. 

Мутобиқи мақсадҳои асосии дискурси маҷозӣ, метавон, 

дурнамоҳои коммуникативии зерини онро фарқ кард: созмондиҳӣ, 

ҷустуҷӯӣ, мавқеъгирӣ, тавзеҳотӣ, баҳодиҳӣ, мусоидаткунӣ ва 

бадномкунӣ. Дар муқоиса бо дискурси воқеӣ, дурнамоҳои мавқеъгирӣ ва 

бадномкунӣ нисбатан равшантар зоҳир мегарданд, зеро дар раванди 

ҳамкории маҷозӣ, ки дар он истифодабарандагон ноошно боқӣ 

мемонанд, шахси сухангӯй дар бораи нигоҳ доштани чеҳраи худ фикр 

намекунад ва метавонад хислатҳои худро зоҳир намояд, ки дар раванди 

муоширати воқеӣ маҷбур мешавад бо сабаби ин ё он қонуниятҳо махфӣ 

нигоҳ дорад. 

Аз ҷумлаи арзишҳои дискурси маҷозӣ ноошно боқӣ мондани 

мусоҳибон ва хусусияти озодона доштани муошират, ки дар шакли 

озоди муошират бо истифодаи ҷонишини «ту» зоҳир мегардад, ба 

шумор мераванд. Натиҷаҳои он чунинанд: ба осонӣ барқарор кардани 

иртибот ва шинос шудан бидуни ба эътибор гирифтани фарқият дар  

синну сол, мавқеи иҷтимоӣ, тафовути нажодию ҷинсӣ ва дигар 

хусусиятҳои мусоҳибон, дастрасии бемаҳдуд ба гирифтани иттилоот ва 

барқарор намудани робита (имкони бо теъдоди зиёди одамон муошират 

кардан), ба зудӣ ба даст овардани иттилоот, бо ҳам ошно шудан, мавҷуд 

набудани маҳдудиятҳои масоҳатӣ, аз байн рафтани мушкилоти масофа 

ва омили вақт, муаррифии озодонаи худ, ки баъзан ҳама гуна қолаб ва 

ҳудудро аз байн мебарад.  

Аз ҷумлаи падидаҳои фарҳангии дискурси маҷозӣ матнҳо ва 

гуфтаҳое маҳсуб мешаванд, ки бо мавзуъҳои компютер ва интернет, 

инчунин баъзе персонажҳое, ки маҳсули тахайюли 

истифодабарандагони шабака ба шумор мераванд, алоқаманд 

мебошанд. Падидаҳои фарҳангӣ барои дискурси маҷозӣ матнҳое 
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мебошанд, ки арзишҳои онро инъикос мекунанд ва он арзишҳо барои 

истифодабаранда имконоте фароҳам меоранд, ки дар ҳолати ҳамкории 

воқеӣ, новобаста аз хоҳиши ӯ, барои ӯ дастнорасанд. Ин матнҳо барои 

аз байн бурдани номувофиқатии арзишҳо, дидгоҳҳо, шеваи фаъолияти 

мусоҳибон дар раванди ҳамкориҳои воқеӣ ва маҷозӣ равона гардидаанд. 

«Номукаммалӣ»-и олами воқеӣ гоҳо мавриди фаҳмиши ғайриоддӣ то ба 

ҳадди хандаовару зарофатомез қарор мегирад. Дар заминаи матнҳои 

фарҳангии дискурси маҷозӣ матнҳои жанрҳои ҳазломез, ба мисли 

тақлидҳо, латифаҳо интихоб мегарданд. Аз сабаби хусусияти ба худ хос 

доштани интернет, ки дар он истифодабарандаи шабака эҷодкори 

фаъоли фарҳанги шабакавӣ мебошад ва побанди ягон чаҳорчӯби меъёрӣ 

нест, персонажҳо бо  хислатҳои гуногун шинохта мешаванд.  

Инъикосгари арзишҳо, қоидаҳои рафторе, ки худ истифодабарандагони 

шабака аз рӯйи онҳо амал менамоянд.  

Хусусияти махсуси персонажҳои фарҳангии дискурси маҷозӣ боз 

дар он зоҳир мегардад, ки онҳо дар пешрафти доимӣ қарор доранд ва 

дар ин ҷараён бо мурури замон баъзе хислатҳояшонро тарк мекунанд ва 

ба ивази онҳо хислатҳои дигарро касб мекунанд. 

Аломатҳои шаклию сохтории дискурси маҷозиро аломатҳои 

фароматн, яъне шакли ғайрихаттӣ доштани матн, инчунин истифодаи 

воситаҳои мухталифи паралингвистӣ, ба мисли расмҳо, аксҳо, инчунин 

ҳарф, ранг, рамзҳои ҷуғрофӣ ва монанди ин ташкил медиҳанд. 

Ҳангоми шарҳи аломатҳои жанрию услубии дискурси маҷозӣ мо 

усули зерини муайянсозии жанрҳои фазои маҷозиро пешниҳод 

менамоем. Ба ақидаи мо, ҳангоми муайян кардани жанрҳои дискурси 

маҷозӣ, пеш аз ҳама зарур аст, то сохтор ва устухонбандии матн муайян 

карда шавад. Ҷудо кардани жанрҳои дискурс дар асоси ин меъёр дар 

пояи шаклҳои мавҷудаи табиатан ташаккулёфтаи муошират бояд сурат 

гирад, ки барои онҳо метавон, воҳидҳои намунаи аввалия (прототипҳо)-
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ро муайян кард. Жанрҳое, ки дар асоси ин усул муайян мегарданд, 

метавон, жанрҳои дискурссоз номид. Дуюм, бо назардошти гуногунии 

баён дар дискурс, мо жанрҳои дискурсро аз рӯйи истифодаи навъҳои 

нисбатан устувори баён дар ҳолатҳои гуногун, ҳамчун ифодаи маҷозии 

ҳолати муқаррарии ҳамкориии иҷтимоии одамон ҷудо мекунем. Чунин 

жанрҳои дискурси маҷозиро пешниҳод мекунем, ки бо номи жанрҳои 

шакли дискурсгирифта ном бурда шаванд, зеро истифодаи навъҳои 

нисбатан устувори баён алакай дар қолабҳои ташаккулёфтаи муошират 

сурат мегирад, ки сабаби ин параметрҳои техникии роиҷ дар фазои 

маҷозӣ ба шумор мераванд. Ба жанрҳои дискурссози дискурси маҷозӣ 

мо мактуби электронӣ (e-mail), суҳбат, форум, паёмнависии фаврӣ 

(масалан, ICQ), блог, ки монанди рӯзнома аст, навори ахбор ва ё саҳифаи 

хонагӣ (муаллифӣ), китоби меҳмонон, бозии мунаққаши онлайн ва 

паёмакро мансуб медонем. Ба  ҷумлаи жанрҳои шакли дискурсӣ дар 

дискурси маҷозӣ аланга, романи маҷозӣ, лосзанӣ (флирт), обхезӣ, 

крегатифф ва спам дохил мешаванд. . 

Ҳангоми баррасии аломатҳои мазмунии (маъноию корбурдӣ)-и 

дискурс бояд омили адресат, симои муаллиф, муҳтаво, модалият ва 

ғайраро дар мадди назар гирифт. Дар мавриди дискурси маҷозӣ дар ин 

ҷо мо метавонем дар бораи гӯяндаи маҷозӣ сухан ронем, зеро дар 

дискурси маҷозӣ гӯяндаи маҷозӣ, аслан маҷмуи матнҳое мебошад, ки 

ҳам худи гӯяндаи маҷозӣ онҳоро таълиф кардааст ва ҳам  барои вай ва 

дар бораи вай навишта шудаанд. Тавсифи нисбатан мувофиқи шахси 

гӯянда дар матнҳое мавҷуд аст, ки бевосита аз тарафи ҳамон гӯянда 

таълиф ёфтаанд. Ин нукта ҳам муҳим аст, ки дар раванди дискурси 

маҷозӣ дигаршавии шахси гӯянда ҳам ба вуҷуд меояд. Дар раванди 

муошират дар фазои маҷозӣ шахси гӯянда муносибати худро ба вақт, 

шакли дискурс ва афзалиятҳо тағйир медиҳад ва баробарсозии баъзе 

параметрҳое сурат мегирад, ки қисми ҷудонопазири шахсияти гӯяндаро 
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дар муоширати воқеӣ ташкил медиҳанд. Масалан, намуди зоҳирӣ, ҷинс, 

нажод, миллат дар раванди ҳамкорӣ дар фазои маҷозӣ аҳаммияти худро 

гум мекунанд. Инчунин, аз байн рафтани сарҳадди муошират бо шахси 

ҷудогона ва муошират бо гурӯҳи муайяни одамон сурат мегирад. 

Арзишҳои наве ба вуҷуд меоянд, ки яке аз онҳо ноаёну ношинос боқӣ 

мондани гӯянда аст, яъне одам метавонад, муошират кунад ва барои 

дигар мусоҳибон ношинос боқӣ монад. Шиносоии ӯ дар асоси лақабе, ки 

худаш барои худ интихоб кардааст ва ё аз рӯйи тахаллуси шабакавиаш 

сурат мегирад. Асосан чунин шиносоӣ аз рӯйи тахаллус шакл мегирад, 

яъне ба муошират шахсиятҳое ворид мешаванд, ки мусоҳибон худ 

мехоҳанд чунин бошанд. Ҳамин тавр, дар раванди муоширати маҷозӣ 

шахсияти гӯянда ба баъзе тағйирот дучор мешавад, ки онҳо боиси 

ташаккули манзараи олами маҷозӣ мегарданд. 

Маҳз манзараи олами нави маҷозӣ асоси мафҳумсозии дискурси 

маҷозиро ташкил медиҳад. Ба мисли манзараи забонии олам ба таври 

умум, манзараи забонии олами маҷозӣ аз мафҳумҳои калидӣ иборат аст. 

Мо ду мафҳуми калидиро, ки манзараи забонии олами маҷозиро ташкил 

медиҳанд, нишон медиҳем, яъне «компютер» ва «интернет». Компютер 

барои гӯянда асбобе мебошад, ки тавассути он ӯ ба олами маҷозӣ ворид 

гардида, шомили раванди ҳамкорӣ бо шахсони дигар мегардад. 

Интернет ҳамчун восита барои ноил гардидан ба ҳадафи дилхоҳ 

мусоидат мекунад. Ҳар ду мафҳуми мазкур дар шуури донандагони 

фарҳанги муоширати маҷозӣ таъсири мусбатро барҷо мегузоранд ва 

барои маърифату ҳамкорӣ ҷаззобият доранд. Аз ин рӯй, ҳар дуи ин 

мафҳумҳо барои таҳқиқот аҳаммияти калон доранд. 

Ба ғайр аз ин, мафҳумҳои заминавӣ, аз лиҳози забонию фарҳангӣ 

тасвир намудани шахсияти гӯянда ва ё нависанда низ ҷолиб мебошад. 

Шахсияти гӯяндаю шунаванда аз лиҳози фарҳангшиносӣ типӣ кунонда 

шудааст, яъне ҳамчун намунаи гурӯҳи одамони дорои забону фарҳанги 
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умумӣ маҳсуб мешавад. Ба ибораи дигар, (шахсият) намуна ва ё типи 

забонию фарҳангӣ ин тасаввуроти ҷамъбастшуда дар бораи инсон 

мебошад, ки дар асоси хусусиятҳои дахлдори воқеии аз лиҳози иҷтимоӣ 

аҳаммиятнок ва махсуси гурӯҳи этникӣ ва ё иҷтимоӣ, ташаккул меёбад, 

яъне намунаи шахсияти гӯянда ва ё шунаванда ин симои 

фаҳмидашавандаи намояндагони фарҳанги ҷудогонае мебошад, ки 

маҷмуи онҳо фарҳанги ин ё он ҷомеаи одамонро ташкил медиҳад [82, с. 

5]. Азбаски намунаи забонию фарҳангӣ ин як таркиби мафҳуми зеҳнӣ 

аст, бинобар ин, аз лиҳози таҳқиқ он намуди як мафҳум ба шумор 

меравад. Истилоҳи «намунаи забонию фарҳангӣ» барои омӯзиш ва 

тасвири чунин намуди мафҳумҳо нисбатан созгортар мебошад, зеро дар 

он, аввалан, таваҷҷуҳро ба аҳаммияти фарҳангию ташхисии намунаи 

умумиятёфтаи шахсият барои дарки фарҳанги дахлдор ва дуюм, ба 

омӯзиши ин шахсият аз мавқеи забоншиносӣ (бо назардошти маъно, 

ифода ва тасвири мафҳуми дахлдор, ки дар забон таҷассум ёфтааст) ҷалб 

мекунем» [82, с. 5–25]. 

Дар дохили дискурси маҷозӣ мо аз ҳам фарқ кардани намунаҳои 

зерини шахсиятҳои забонию фарҳангиро, ба мисли «хакер», «чойник», 

«ламер», «барномасоз», «маъмур» (инчунин «маъмури системавӣ» ва ё 

«сисадмин»), «модератор», «флудер», «спамер», «геймер», мувофиқи 

матлаб медонем. Намунаҳои мазкур аз лиҳози гендерӣ низ арзёбӣ ва 

мушаххас шудаанд. Қариб ҳамаи намунаҳои дар боло зикршуда аз ҷониби 

соҳибони фарҳанги маҷозӣ ҳамчун намунаҳои ҷинси занона мушаххас 

шудаанд, ки ба истиснои «чойник» аз лиҳози гендерӣ намунаи омехта 

мебошад. Намунаҳои «барномасоз», «хакер», «маъмури системавӣ», 

«модератор» ва «чойник» ҳамчун намунаҳои мусбат ва намунаҳои 

«ламер», «геймер», «флудер» ва «спамер» ҳамчун намунаҳои манфӣ арзёбӣ 

шудаанд. Лақабҳои манфие, ки ба намунаҳои манфии маҷозӣ дода 

шудаанд, ба ҷиҳатҳои манфии образашон мутаносиб мебошанд, вале 
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лақабҳои мусбат ба намунаҳои бо онҳо номгузорӣ шуда ҳам метавонанд, 

мутаносиб бошанд ва ҳам метавонанд, аз онҳо хеле фарқ дошта бошанд. 

Аз нигоҳи рафтори иртиботии гӯянда ва ё нависандаи маҷозӣ дар 

дискурси маҷозӣ аввал, ба воситаҳои худмуаррифии  гӯянда ва ё 

нависандаи маҷозие, ки ба ҳайси онҳо метавон интихоби тахаллуси 

шабакавӣ (имзои махсусе, ки  дар зери ахбори истифодабаранда дар ин ё 

он захираҳои шабакавӣ гузошта мешавад), саҳифаи хонагӣ ва роҳҳои 

тартиб додани он, унвони блог (сомона бо имконоти  додани тавзеҳот ва 

ё рӯзномаи шабакавӣ), инчунин худи блог ва рафтори нутқии 

иртиботгирандагонро ном бурд, марбут мебошанд. Мақсади 

худмуаррифӣ дар дискурси маҷозӣ натиҷаи вайрон шудани сохтори 

ҳамкорӣ дар фазои маҷозӣ дар муқоиса ба муҳити воқеӣ маҳсуб 

мешавад, бахусус натиҷаи маҳдуд шудани як тамоил аз тарафи тамоили 

дигар. Дар ин маврид, метавон, дар бораи кӯшиши гӯянда ва ё 

нависандаи маҷозӣ ба раҳоӣ ёфтан аз сифатҳое, ки дар ҳаёти рӯзмарраи 

ӯ бо сабабҳои равонию иҷтимоӣ пинҳон мемонанд, сухан ронд. Дар тӯли 

ҳамкорӣ дар фазои маҷозӣ бо дигар истифодабарандагони шабака 

гӯянда ва ё муаллифи иттилооти маҷозӣ ба ин ё он тарз кӯшиш 

менамояд, ки сифатҳои хуби худро нишон диҳад, дар назари дигарон 

шахсияташ ҷилвагар шавад ва таваҷҷуҳи шарикони дар иртиботбударо 

маҳз ба он сифатҳо ва аломатҳои дигари худ ҷалб намояд.  

    Дуюм, дар ин ҷо бояд дар бораи мафҳуми «салоҳияти 

иртиботгирӣ» ҳарф зад, ки дар чаҳорчӯбаи он масъалаҳои одоби 

гуфтору навиштор дар шабака, салоҳияти жанрӣ, унсурҳои 

ғайришифоҳии иртиботи маҷозӣ, сленг ва жаргони компютерӣ, бозиҳои 

забонӣ ва мӯди забонӣ дар шабакаҳои иттилоотии компютерӣ 

аҳаммияти калон пайдо мекунанд.  

Баррасии масъалаи мазкурро ҷамъбаст намуда, бояд тазаккур дод, 

ки дискурси маҷозӣ як падидаи мураккаби гуногунпаҳлу ба шумор 
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меравад ва метавонад аз мавқеъ ва назару аҳдофи мухталиф таҳқиқ 

шавад. Мутаносибан ба ин ҳама, мо кӯшиш кардем, ки зарурати 

омӯзиши дискурси маҷозиро ҳамчун як масъалаи ҷудогона ва махсуси 

дискурс асоснок намоем, инчунин аз мавқеи забоншиносии муосир ва бо 

ҷалби таваҷҷуҳ ба вижагиҳои маъноию сохторӣ ва умуман, забонию 

фарҳангӣ ва иҷтимоии он нукоти асосии таҳқиқро нишон диҳем.  

Бегумон, ба назари мо, чунин усули таҳқиқ имкон медиҳад, ки 

падидаи мавриди баррасӣ ҳамаҷониба омӯхта шавад ва дар ин замина 

яке аз мавзуъҳои мубрами забоншиносии муосир вобаста ба шаклҳои 

гуногуни дискурс ва таҳлили дискурсивӣ ба таври бояду шояд мавриди 

таҳқиқу омӯзиш қарор гирад.  

Мафҳуми «дискурс» дар солҳои охир аз назари истилоҳшиносон   

бештар  мавриди таҳқиқ ва баҳси  илмӣ қарор гирифтааст. Махсусан, дар 

забоншиносии муосир дар аксари осори илмӣ масъалаи дискурс ва 

таҳлили дискурсивӣ аз нуктаҳои баҳснок ба шумор меравад. Назарияи 

дискурс дар давраи ҳозира  мақоми соҳаи мустақили таҳқиқоти 

байнифанниеро  касб кардааст, ки он ба сифати мафҳуми ҳамгироии 

соҳаҳои мухталифи илми муосир мавриди истифода қарор гирифтааст. 

Бояд таъкид кард, ки бори нахуст истилоҳи «дискурс»  дар кори 

забоншиноси амрикоӣ  – Зелиг Ҳарис дар соли 1952 истифода гардида  то 

имрӯз ин мафҳум ба сифати як истилоҳи мушаххаси илмӣ мавриди 

баҳсҳои гуногун қарор мегирад. 

Мафҳуми «дискурс» на танҳо матн, балки амалҳои дигари 

фаролингвистиро ҳам дар бар мегирад. Забоншиноси шинохта Н. Д. 

Арутюнова исбот менамояд,  ки дискурс чун  матни мураттаби дорои 

ҳамаи амалҳои фаролингвистӣ-корбуди амалӣ ё худ прагматикӣ, 

иҷтимоию равоншиносӣ дониста мешавад. Маъмулан, дискурс ҳамон 

намуди гуфтор дониста мешавад, ки ҳамчун амал ва ё рафтори иҷтимоӣ 

дар ҳамкорӣ бо афроди дигар зоҳир мегардад ва аз ин хотир, гуфтан 
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мумкин аст, ки «дискурс ин нутқе шомили ҳаёт аст» [10, с. 136]. Тибқи 

таърифи профессори Донишгоҳи Вена Р. Водак, дискурс аз як тараф 

ҳамчун  матни мураттаб ва аз тарафи дигар ҳамчун маҷмуи матнҳо 

маънидод мешавад [36, с. 15]. Дар консепсияи забоншиноси аврупоӣ Теун 

ван Дейк, дискурс ҳамчун амале инъикос мешавад, ки ҷузъи муҳимми 

ҳамкории иҷтимоию фарҳангии дорои хусусияти хос ва мутаносиб ба 

мақсаду услуб мебошад ва муҳаққиқ дискурсро ҳамчун шакли махсуси 

истифодаи забон ва ҳамчун шакли махсуси ҳолати иҷтимоӣ баррасӣ 

менамояд [59, с. 345]. 

Ҳамин тавр, зери мафҳуми «дискурс» ҳолати гуфтор ва муошират 

фаҳмида мешавад, яъне он мубодилаи ахборе аст, ки дар ҳолати воқеии 

муошират  сурат мегирад. М. Ю. Олешков таърифи Т. ван Дейкро 

ҳамчун асос қарор дода, дар диссертатсияи доктории худ, ки ба 

моделсозии системаноки дискурс бахшида шудааст, мафҳуми мазкурро 

нисбатан васеътар тафсир мекунад. Ҳамин тавр, хулоса кардан мумкин 

аст, ки дискурс дар ҳолати муайяни муошират мавриди истифода қарор 

гирифтааст. Бештари муҳаққиқон дар нигоштаҳои илмии худ оид ба 

дискурс сухан ронда, типологияи дискурсро то андозае маълум 

намудаанд ва дар баробари ин, дар гурӯҳбандӣ ва таърифи вижагиҳои 

дискурс пажӯҳишгарон дидгоҳҳои мухталиф доранд. Дар замони муосир 

се равияи асосии типологияи дискурсҳоро фарқ мекунанд, ки шартан бо 

номҳои зерин унвон мешаванд: 

1. Дискурси прагмалингвистӣ – дар ин равия хусусиятҳои амалӣ ва 

мухобиротии дискурс бартарият доранд ва муҳаққиқон ба монанди А. Н. 

Баранов В. И. Карасик, И. В. Пешков, Н. И. Теплитская  Т. И. Олейник, 

Л. С. Маркина  В. Г. Борботко, Е. В. Падучева, Т. М. Дридзе, М. Л. 

Макаров маҳз дар ҳамин самт пажӯҳишҳои худро анҷом додаанд. 

2. Дискурси фарҳангшиносӣ – дар ин равия асоси муоширатро салоҳияти 

иртиботгирӣ ва ё худ мухобиротӣ (коммуникативӣ) ташкил медиҳад ва 



56 
 

муҳаққиқон Ю. А. Сарокин, Е. М. Верашагин, Е. П. Сеничкина, В. Г. Гак 

дар ин самт ибрози назар намудаанд [127, с. 6–7].  

3. Навъи дигари дискурс дар асоси шакли корбуди забон, яъне 

дискурси хаттӣ ва ё шифоҳӣ дониста мешавад. Дар баробари ин, чунин 

типи дискурс аз нигоҳи тарзи муошират (оммавӣ ва ё инфиродӣ), лаҳн ва 

нутқ (баланд, муътадил, паст), дараҷаи ҳиссиёт, аз қабили дараҷаи 

беихтиёр, меъёрӣ ва аломатҳои дигар фарқ карда мешавад. Мавриди 

зикр аст, ки яке аз меъёрҳои муҳимми аз ҳам фарқ кардани  навъҳои 

дискурс ба воқеият равона гардидани он ба шумор меравад. Дар 

забоншиносии муосир матни баёншуда ҳамчун маҳсули фаъолияти 

коммуникативии одамон фаҳмида мешавад ва дар модели муташаккили 

рафтор, ки дорои мақсади мубоҳисагарон, инчунин хусусияти ҳолате, ки 

дар он муошират сурат мегирад, инъикос меёбад. Бо назардошти ин, 

матн ва дискурс ба таври зайл аз ҳам фарқ карда мешаванд: матн – асари 

тамомшуда, ҷудо ва вобаста ба ҳолат эҷодшудаи нутқ мебошад, ки дар 

шакли аломатҳои махсус таҳия ва сабт гардидааст. Дискурс ҳам матн 

аст, вале ин дар ҳолати воқеии муошират гузориш меёбад ва матнест, ки 

дар раванди мураттабсозӣ ва густариши худ қарор дорад.  

Фаҳмиши нисбатан умумии дискурс имкон медиҳад, ки имрӯз 

фазои нави мухобироти байни одамон ташаккул ёфтааст ва он намуди 

нави худ – дискурси компютериро ба вуҷуд овардааст. Ба таҳлили 

дискурси компютерӣ бисёре аз забоншиносон, ба мисли О. Ворон (1999) 

Е. Вавилова (2001), Е. Галачкина (2006), Н. Моргун (2003), Л. Ковалская 

(2003), Е. Горошко (2004), П. Кондрашов (2004) В. Михайлов, С. 

Михайлов (2004) ва А. Кутузов (2006) машғул шудаанд.  Дар корҳои 

забоншиносони ватанӣ «дискурси компютерӣ» бештар вақт ба таври 

зайл таъриф карда мешавад: нутқи монологию диалогии бисёржанра, ки 

аз ҷиҳати амалкард мутанаввеъ, ки дар раванди муоширати компютерии 

байни одамон арзи ҳастӣ мекунад [43, с. 6]. Инчунин ҳама гуна матнҳое, 
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ки мавзуи умумӣ доранд ва ба технологияи муосири информатсионӣ 

алоқаманд мебошанд, метавон ба дискурси компютерӣ мансуб донист. 

Бо назардошти мулоҳизоти баёншуда, ба андешаи мо, зери мафҳуми 

дискурси компютерӣ бояд мухобироти тавассути воситаҳои электронии 

иртибот ва ё ба ибораи дигар мухобироти компютерӣ фаҳмида шавад. 

Сарфи назар аз гуногунии истилоҳоте, ки забони мухобироти 

компютериро ифода мекунанд, дискурси компютерӣ, дискурси 

электронӣ, интернет-дискурс ва ё худ дискурси интернетӣ ба таври умум 

мафҳумҳои мушобеҳанд, ки ҳам мубодилаи ахбор ва ҳам мухобироти 

байни одамон тавассути компютерро инъикос мекунанд, яъне дискурси 

компютерӣ муоширати байни одамон дар шабаки интернетӣ мебошад. 

Муоширати компютерӣ ин мухобирот дар фазои маҷозӣ (виртуалӣ) аст, 

ки дорои аломатҳои ба худ хос ва фарқкунанда мебошад. Хусусияти 

махсуси ин навъи мухобирот аз истифодаи сигналҳои электронӣ барои 

мубодилаи ахбор иборат аст. Дар давраи ҳозира якчанд имконияти 

муошират ба воситаи компютер дар шабакаи дохилӣ ва ё дар шабакаҳои 

нисбатан васеътар, аз қабили шабакаи миллӣ ва ё ҳатто дар шабакаи 

глобалӣ мавҷуданд. То ҳол ба туфайли интернет фазои нави мухобираи 

электронӣ, ки дар нутқи хаттию шифоҳӣ бо ҳам тавъаманд, ташаккул 

ёфтааст. Дар навбати худ густариши технологияи иттилоотӣ ба ҳаёт 

мафҳумҳои наверо ворид менамояд, ки ҳар яки онҳо ифодаи махсусу 

мушаххаси худро талаб менамояд. Дар давоми солҳои охир мафҳуми 

дискурси компютерӣ ҳар чи бештар густариш меёбад, вале фаҳмиши он 

аз тарафи одамон як хел нест ва то охир аломатҳо ва хусусиятҳои 

махсуси он ҳанӯз муайян нашудааст. Инчунин ба он бояд таваҷҷуҳ зоҳир 

намуд, ки ҷорӣ намудани дискурси компютерӣ ҳатман мавҷудияти 

воситаҳои техникӣ (компютерӣ, инфиродӣ), омилҳои фаролингвистӣ 

(фосилаи фазоӣ ва замонӣ, мансубият ба ин ё он гурӯҳи иҷтимоӣ ва 

монанди инҳо) доштани малакаҳои муайянро, ки табиист, дар истифодаи 
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технологияи дахлдор истифода мешаванд, талаб менамояд. Лексикаи 

компютерӣ «воситаҳои худнишондиҳии ширкаткунандагони мухобирот 

гардида, барои таҳкими дискурси компютерӣ, ваҳдати корпоративӣ 

хидмат менамояд» [62, с. 27]. Е. Н. Галичкина мухобираи интернетиро 

ҳамчун таркиби мураккаби дискурсҳо маънидод мекунад, ки «дар худ 

аломатҳои ҳамаи навъҳои дискурсро бидуни мансубияти комил ба ҳеҷ 

кадоме аз онҳо фаро гирифтааст» [43, с. 10]. Барои ин мисол овардан 

мумкин аст, ки интиқоли почтаи шахсӣ (дискурси маишӣ), мубодилаи 

расмӣ ва талаби иттилоот (дискурси корӣ), баррасии масъалаҳои илмӣ 

дар гурӯҳҳои ахбор ва ё конференсияҳо дискурси илмӣ, банерҳои таблиғотӣ 

(дискурси реклама) ва монанди ин дониста мешавад. Муоширати 

электронӣ  дар корҳои олимони зиёд,  аз қабили Ю. Д. Бабаева А. Е. 

Войскуниски ва О. В. Смислова мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Ба 

андешаи мо, дар байни ин корҳо таҳлили мухобироти интернетӣ, ки 

олими англис Девид Кристал анҷом додааст, аз пажӯҳишҳои ҷолиби 

диққат аст. Дар асоси назари муҳаққиқони гуногун, мо дар кори худ 

навъҳои зерини дискурси компютериро ҷудо кардан мумкин аст, ки мо 

низ дар таҳқиқу онҳо кӯшидем. 1) веб-дискурс; 2) дискурси почтаи 

электронӣ; 3) дискурси муоширати ғайрисинхронӣ; 4) дискурси 

муоширати синхронӣ (чатҳо ва бозиҳо) дар интернет.  Бояд дар мадди 

назар дошт , ки веб-дискурс, дискурси почтаи электронӣ бо нутқи хаттӣ 

рақобат доранд, вале ҳамзамон дар фазои маҷозӣ хусусиятҳои намуди 

нави дискурс, ки дар худ аломатҳои нутқи шифоҳӣ ва хаттиро муттаҳид 

намудааст, равшантар зоҳир мегарданд. Ин навъи дискурс намуди нави 

нутқи бисёрпаҳлӯ ба шумор меравад. Бори нахуст аломатҳои асосии 

дискурси компютерӣ дар кори диссертатсионии Е. Н. Галичкина [43, с. 

15], ки ба дискурси форумҳои интернетӣ бахшида шудааст, мавриди 

таҳқиқу омӯзиш қарор гирифтааст. Аломатҳои махсуси ин навъи 

дискурсро ба таври зайл метавон нишон дод: 1) ба канали муошират 
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табдил ёфтани сигнали электронӣ; 2) маҷозӣ ва ё худ виртуалӣ будани 

муошират; 3) мавҷуд будани фосила ва вақти муайян; 4) бавосита будан 

ва ё худ тавассути воситаҳои техникӣ сурат гирифтани муошират, 

дискурс; 5) доштани дараҷаи баланди нуфузпазирӣ;  6) мавҷудияти 

фароматн; 7) дар маҷмуъ фаро гирифтани унсурҳои ҳарфӣ, аломатҳои 

рамзии биноӣ ва рамзии шунавоӣ; 8) баробарҳуқуқ будани 

ширкаткунандагон аз ҷиҳати мақом; 9) интиқоли эҳсосот тавассути 

қиёфабозӣ ва «смайликҳо»; 10) муттаҳид намудани навъҳои мухталифи 

дискурс; 11) истифодаи этикаи махсуси муоширати компютерӣ.  

Дар асоси ҳамин гуна таснифи хусусиятҳои дискурси компютерӣ 

мафҳумҳои дигаре, ки мутаносибан ба ҳамин раванд истифода 

мешаванд, дар илми муосир ба андозаи кофӣ маънидод карда мешаванд. 

Дар ин росто гуфтан мумкин аст, ки аз, як  тараф он ҳар гуна муошират 

дар шабакаҳои интернетӣ, муошират бо истифодаи сигналҳои махсус ва 

ё худ сигналҳои электронии мухобирот буда, аз тарафи дигар, дискурси 

компютериро  ҳамчун муошират дар мавзуъҳои алоқаманд ба компютер 

ва мафҳумҳои махсуси он фаҳмидан мумкин аст. Муҳаққиқон Е. Н. 

Галичкина, Н. Л. Моргун ва Е. И. Горошко дар корҳои худ, ки ба муайян 

кардани аломатҳои дискурси компютерӣ бахшида шуданд, хусусиятҳои 

зерини мухобироти компютериро мушаххас кардаанд: канали рақамии 

интиқоли сигнал; мавҷудияти фосила; махфӣ будан; амалан бевосита 

будан ва ё сохтори шабакавӣ; дорои фароматн будан; дорои мултимедия 

будан; шакли шифоҳию хаттӣ доштани мухобирот.  

Хусусиятҳои мазкур вижагиҳои ҷудогонаи муоширатро дар 

чаҳорчӯбаи дискурси компютерӣ муайян ва онро аз дигар фазоҳои 

мухобирот фарқ мекунанд. Интернет ҳамчун канали махсуси алоқа ба 

хусусияти мухобирот дар фазои маҷозӣ ва ё худ виртуалӣ махсус дорад. 

Муҳаққиқони хориҷӣ ин навъи мухобиротро, ки мухобира байни одамон 

тавассути канали компютерӣ сурат мегирад, бо истилоҳоти «computer 



60 
 

mediated communication» ва «сomputer vermittelte  communication» [189, с. 55] 

ба маънии мухобирот тавассути компютер ном мебаранд ва бо ин тарз, 

онро аз мафҳуми «англисии human computer interaction» (ҳумен 

компютер интеракшн),  ки ҳамкории инсон ва компютер дар раванди 

барномасозии компютериро ифода мекунад, фарқ мекунанд. Маъмулан, 

истилоҳи «англисии computer mediated communication», ки мухобира 

тавассути компютер аст, ба ду маъно кор фармуда мешавад. Дар як 

маврид истилоҳи мазкур ба маънои шакли мақсадноку аз ҷиҳати мавзуъ 

ба ҳам алоқаманди мубодилаи афкор, маълумот, афкори ду ва зиёда 

тарафҳо ва бештар вақт дар раванди муоширати инсонҳо дониста 

мешавад, дар мавриди дуюм ба маънои воситаҳои махсуси барномавӣ 

муаррифӣ мешавад, ки ин воситаҳои барномавӣ навъи муоширати 

компютериро имконпазир мегардонанд [146, с. 394].  

Ин намуди мухобирот бо ёрии воситаҳои электронии алоқа, ки ба 

туфайли намудҳои мухталифи хидматрасонӣ дар интернет дастрас 

мегарданд, сурат мегирад. Мо ин намуди мухобиротро  бо истилоҳоти 

мухобироти электронӣ ва ё «мухобироти интернетӣ» номе барем, вале 

зери ҳар ду истилоҳ моҳиятан ҳамон як раванд ва ё ҳодиса, яъне 

муошират байни одамоне, ки ба забони табиӣ ва тавассути канали 

компютерии алоқа – интернет сурат мегирад, дар назар гирифта 

мешавад. Таснифоти мухобироти байни одамон дар фазои маҷозӣ ва ё 

худ виртуалӣ имрӯзҳо дар тамоми дунё, қариб ба аксари забонҳои олам 

ба таври васеъ густариш пайдо кардааст. Таснифоте, ки дар боло вобаста 

ба вижагиҳои мухобироти компютерӣ, яъне ба сифати дискурси 

компютерӣ оварда шудааст, маъмулан барои ҳар забоне, ки дар интернет 

истифода мешавад, қобили қабул дониста мешавад. Таснифоти 

вижагиҳои дискурси компютериро ба тариқи дигар низ баррасӣ намудан 

мумкин аст: 1) мухобироти муколамавӣ off-Line (офф-лайн) (автономӣ) 

ва on-Line (мустақим); 2) дар вақти воқеӣ (тавассути почтаи электронӣ 
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ICQ); 3) мухобироти байни одамони зиёд аз қабили off-Line ва on-Line 

конференсияҳо ва чатҳо). Шаклҳои дар боло номбаршудаи муоширати 

шабакавӣ (on-Line ва off-Line), равияи мухобирот (монологӣ, диалогӣ ва 

полилогӣ – бисёрнафара) аз рӯйи дараҷаи густурдагӣ ва маҳдудият ҳам 

фарқ мекунанд. Яъне ин шаклҳоро ба навъ ва намудҳои «ошкор» (барои 

аз назар гузарондан ба ҳамаи истифодабарандагон дасрас) ва «хусусӣ» 

(барои муоширати байниҳамдигарии ашхоси маҳдуд бо хусусияти ҳифзи 

махфият) метавон ҷудо кард. Муҳаққиқи дигар Д. Кристал панҷ жанри 

мухобироти электрониро ҷудо намудааст ва онҳоро «роҳҳои истифодаи 

интернет» (англисии broad internet  using situations) номидааст [195, 176]. 

Он жанрҳоро ба таври зайл тасниф намудан мумкин аст: а) почтаи 

электронӣ; б) чатҳои синхронӣ ва ғайрисинхронӣ бо воситаҳои гуногуни 

хидматрасонии компютерӣ, аз қабили нашри эълонҳо; в) оламҳои 

виртуалӣ (MOOS, MUDS ва монанди инҳо); г) веб-матнҳо, ки матнҳои 

электронии мутолиотиро ташкил медиҳанд, масалан, матнҳо дар шакли 

pdf аз қабили ин гуна сарчашмаҳои иттилоотӣ дониста мешаванд.  

Намояндаи мактаби таҳқиқотии Донишгоҳи техникии Дортмунд –  

Михаэл Бойссвенер, шаклҳои зерини мухобиротро дар интернет ҷудо 

мекунад: 1) шакли ғайрисинхронӣ – почтаи электронӣ (Mailinglisten; 

Newsletter), форумҳо; 2) шакли махсус – китобҳои меҳмонон, блогҳо 3) 

шакли синхронӣ – чатҳо, ICQ.  

Албатта, ҳар кадоме аз ин шаклҳо анъанаҳои бемисли муоширати 

худро дорад ва нисбат ба забоне, ки бо он муошират роҳандозӣ мешавад, 

талаботи махсус пешниҳод мегардад. Ин талабот аз он иборат аст, ки 

забони табиӣ дар шабакаҳо бештар дар шакли хаттӣ ва бо истифода аз 

аломатҳо ба кор бурда мешавад. Вале агар веб-матнҳои жанрҳои 

мухталиф (коргузорӣ, тиҷоратӣ, бадеӣ ва амсоли инҳо), ки сомонаҳоро 

пур мекунанд, ба ин талаботи тартиб додани нутқи хаттӣ ҷавобгӯ 

бошанд, таъсирбахшии тарафайни нутқи шифоҳию хаттӣ дар 
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мухобироти интернетӣ имкон медиҳад, ки ҳодисаи махсуси лингвистӣ, 

яъне мавҷудияти нутқи шифоҳӣ чун навъи махсуси мухобироти 

интернетӣ ва ё худ дискурси компютерӣ муаррифӣ карда шавад.  

2.2.  Таҳлил ва таснифи ҷузъҳои дискурси компютерӣ 

  Таҳқиқи бозиҳои видеоӣ равияи наве дар илми муосир ба шумор 

меравад. Пайдоиши он аз рӯйи анъана аз соли 2001 ҳисоб карда 

мешавад, вақте ки шумораи якуми онлайн-маҷаллаи  Game Studies аз 

чоп баромада буд. Ин ҳодисаро муҳаққиқи норвежӣ Эспен Арсет ин 

тавр тавсиф намудааст. Дар умум, бозиҳои компютериро олимон  

ҳамчун як соҳаи фарҳанг қабул  карданд, ки моҳияти онро баҳо додан 

хеле душвор буд [227]. Дар давраи ҳозира бозиҳои видеоӣ ба таври 

фаъол дар соҳаҳои мухталифи илм, ба мисли информатика, 

равоншиносӣ, физиология, нараталогия (ривоятшиносӣ), забоншиносӣ, 

инчунин дар соҳаи таҳсилот таҳқиқ карда мешаванд.  

Сарфи назар аз зиёд гардидани таваҷҷуҳ ба бозиҳои видеоӣ ҳамчун 

объекти мустақили таҳқиқоти илмӣ, принсипҳои таҳлили онро дар 

забоншиносӣ самти комилан ташаккулёфта ҳисоб кардан ҳанӯз барвақт 

аст. Ба ақидаи муҳаққиқи амрикоӣ Ҷералд Вурхис, зоҳир нагардидани 

таваҷҷуҳи махсуси ба бозиҳои видеоӣ дар ин соҳа, имкон дорад, бо 

архаистӣ будани хат, шакли қадимтарини интиқоли маълумот ва 

пайдоиши ғайритабии он дар муҳити тамоман нави иттилоотӣ 

алоқаманд бошад. Яке аз нахустин корҳое, ки пурра ба баррасии забони 

бозиҳои видеоӣ бахшида шудааст, монографияи забоншиноси бритонӣ 

Астрид Энселин ба номи «Забони бозиҳо» (The Language of Gaming)  

мебошад,  ки  соли 2012 нашр шудааст. Дар ин асар таърифи бозие, ки 

Ҷеспер Ҷул пешниҳод кардааст, қабул карда шудааст, ки мувофиқи он 

бозӣ ин системаи қоидаҳо бо  натиҷаи тағйирёбанда ва андозапазир 

мебошад, ки дар он ба натиҷаҳои мухталиф қиматҳои мухталиф 

мувофиқат мекунанд. Бозигар барои ба даст овардани натиҷаҳои 
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муайян саъй меварзад, бозингар аз ҷиҳати эмотсиналӣ ба натиҷаи бозӣ 

шавқманд аст ва натиҷаҳои ин фаъолият хусусияти шартӣ доранд. 

Азбаски ин таъриф дар худ ҳам бозиҳои видеоӣ ва ҳам шаклҳои 

анъанавии бозиҳоро фаро гирифтааст, таърифи иловагии бозиҳои 

видеоӣ пешниҳод карда мешавад, ки чунин аст: «ҳар як шакли таъмини 

барномавии дорои хусусияти саргармкунӣ, ки унсурҳои матнӣ ё 

графикиро фаро гирифта, барои ҳар гуна воситаи электронӣ, ба мисли 

компютерҳои инфиродӣ ва ё воситаҳои бозӣ пешбинӣ шудааст ва 

мавҷудияти як ва ё зиёда аз он бозингаронро дар муҳити воқеӣ ва ё 

шабакаҳо талаб менамояд». Тавре аз таъриф бармеояд, истилоҳи бозии 

видеоӣ ҳам нисбат ба бозиҳои компютерӣ ва ҳам нисбат ба 

приставкаҳои бозӣ кор фармуда мешавад. Сарфи назар аз ин, аз фоида 

холӣ нахоҳад буд, агар дар оянда бозиҳои компютерӣ ба таври 

ҷудогона баррасӣ карда шаванд, зеро онҳо, аввалан, дар бозори 

бозиҳои бисёр кишварҳо, ҳамчунин дар кишварҳои пасошуравӣ, аз 

ҷумла дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбатан паҳнгардида маҳсуб 

мешаванд ва дуюм, дорои таносуби баланди маҳсулоти 

тарҷумашаванда душвортарҷума ва тарҷуманашаванда мебошанд. 

Бозиҳои видеоӣ дар давраи ҳозира миқдори зиёди жанрҳои гуногун 

доранд, ки ҳар кадоме аз онҳо дорои хусусиятҳои махсуси худ 

мебошанд. Ҷудо кардани гурӯҳи муайяни унсурҳое, ки махсуси ҳамаи 

бозиҳои видеоӣ, новобаста аз жанри мушаххас мебошанд, имконпазир 

аст. Муаллиф ба чунин унсурҳои қоидаҳои бозӣ, супоришҳои аз ҷиҳати 

мураккабӣ гуногун, механизмҳои робитаи мутақобил  ва интерфейси 

барномавии дасгоҳро мансуб донистааст. Дар мавриди интихоби 

аввалия барои таҳлили лингвистии бозиҳои видеоӣ намуди бозиҳое, ки  

онҳоро Ҷеспер Ҷул ҷудо кардааст, хеле муҳим арзёбӣ шудаанд ва он 

намуди бозиҳо инҳо мебошанд: бозиҳои эмергентӣ (англисии games of 

emergence) ва бозиҳои пешрафт (англисии games of progression). 
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Эмергентнокӣ сохтори ибтидоии бозӣ мебошад, ки дар он бозӣ аз рӯйи 

миқдори зиёди қоидаҳо муайян карда мешавад ва он қоидаҳо муттаҳид 

шуда, миқдори калони гунаҳои бозиро ба вуҷуд меоранд, ки барои 

гузаронидани онҳо бозингарон баъдан стратегияро таҳия мекунанд 

[228]. Дар бозиҳои пешрафт барои ба даст овардани натиҷа ба бозингар  

зарур аст, ки амалҳои муайянеро аз рӯйи тартиби пайдарҳамии пешакӣ 

муайянгардида анҷом диҳад. Чунин тақсимот ҳангоми таҳияи мавод 

муҳим мебошад, зеро иҷрои амалҳои зарурӣ тартиби пайдарҳамии 

қаблан муқарраршударо талаб менамояд ва барои таҳиягарон ҳангоми 

коркарди бозӣ ва тартиб додани матнҳои дохили бозӣ озодиро фароҳам 

меорад. Ба ин тариқ, бозиҳое, ки ба намуди бозиҳои пешрафт тааллуқ 

доранд, пеш аз ҳама, назар ба бозиҳое, ки ба намуди эмергентӣ дохил 

мешаванд, матни ҳаҷмаш калонтар хоҳанд дошт: Ҳангоми бевосита 

баррасӣ намудани нақши забон дар бозиҳои видеоӣ Э. Арсет таҳлили 

онро дар чаҳорчӯбаи дискурси бозиҳои видеоӣ, ки ҷузъҳои зеринро 

фаро мегиранд, пешниҳод мекунад: 

- «забоне, ки аз он бозигарон дар муҳити мухталифи иттилоотӣ ва дар 

шаклҳои гуногуни мухобиротӣ барои тавзеҳи бозиҳо ва раванди бозӣ 

истифода мебаранд; 

- забоне, ки мутахассисони саноати бозиҳо, ба мисли дизайнерҳо ва 

таҳиягарон, барои тавзеҳи бозиҳо ва раванди бозиҳо истифода мебаранд; 

- забоне, ки хабарнигорон, сиёсатмадорон, волидон, фаъолон ва 

намояндагони дигари соҳаи медиа-саноат барои тавзеҳи бозиҳо ва раванди 

бозӣ  ба кор мебаранд  

- забоне, ки дар бозиҳо ба кор бурда мешавад ва як бахши интерфейси 

истифода, муколамаҳо, дастурамалҳо ва нақлкунӣ (ҳикоя) ба шумор 

меравад; 

- забоне, ки дар дастурамалҳои бозӣ, тақризҳо, таблиғот ва дигар матнҳои 

иловагӣ ба кор бурда мешавад» [191, с. 6].  
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Таҳлили дискурси видеоӣ метавонад, дар ду сатҳ гузаронида шавад: 

сатҳи калон (макросатҳ), ки дар чаҳорчӯбаи хусусиятҳои жанрии 

матнҳо баррасӣ мешаванд ва сатҳи хурд (микросатҳ), ки он хусусиятҳои 

луғавӣ, грамматикӣ ва фонетикии воҳидҳои ҷудогона ва 

алоқамандшавии онҳоро баррасӣ менамояд. Методҳое, ки дар ин 

маврид истифода мешаванд, бархӯрди салоҳиятнок, таҳқиқ дар 

шароити мухобироти компютерӣ (англисии Computer-Mediated 

Discourse, CMD), таҳлили конверсионӣ, таҳлили дискурси корпусӣ, 

ҷиҳатҳои корбурди амалии дискурси видеоӣ ва дискурс ҳамчун воситаи 

эҷоди махсусиятҳои иҷтимоии бозигарон,  таҳлили интиқодии дискурс, 

таҳлили мултимодалии дискурс (англисии Multimodal Discourse 

Analysis, MDA) ва ғайраро фаро мегиранд. Дар чаҳорчӯбаи ин усулҳо 

мухобирот дар дискурси бозиҳои видеоӣ ҳамчун ҳодисаи мураккаб 

баррасӣ мешавад, ки ба дараҷаи муайяни маҳдуд дар базаи технологӣ 

истифода мешавад. Аз тарафи дигар, дар муқоиса ба муоширати 

бевосита аз лиҳози иҷтимоӣ қобили қабул мебошад. Аз нуқтаи назари 

таҳлили иқтисодии дискурс забон дар навбати аввал ҳамчун механизми 

таъсиррасонии идеологӣ фаҳмида мешавад. Бинобар ин, яке аз 

вазифаҳои асосии дискурси видеоиро Э. Арсет вайрон кардани 

дискурси ҳокимият, ки масалан, аз ҷониби волидон, муаллимон ва 

сиёсатмадорон ҷорӣ карда мешавад, ҳисоб мекунад [191, с. 101]. Воҳиди 

асосии таҳлили дискурси видеоиро муҳаққиқи мазкур дар сатҳи калон 

(макросатҳ) жанри матн ном мебарад, ки ҳамчун намуди дискурсе, ки 

дар контекстҳои муайяни дорои ифодаи дақиқ ва меъёрҳои 

фаҳмидашавандаи ташкил ва сохтор, инчунин дорои вазифаҳои 

муайяни коммуникатсионӣ истифода мешавад, маънидод карда 

мешавад. Ҳамин тавр, жанрҳои асосии бозиҳои видеоиро чунин 

жанрҳои махсуси матн, ба мисли логотипҳо, титрҳо, қоидаҳои бозӣ, 

тасвир ва муколамаҳо, системаҳои хабардиҳӣ, меню ва ғайра ташкил 
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медиҳанд. Мавҷудияти жанрҳои хосро ба назар гирифта, Э. Арсет 

чунин ҳодисаҳои дар дискурси бозиҳои видеоӣ паҳнгардидаро, ба мисли 

хусусияти байни матнҳо ва интермедиалӣ баррасӣ менамояд. Хусусияти 

байниматнӣ (интертекстуальност) мавҷудияти ишораи бевосита ба 

матнҳои адабӣ ва ғайриадабиро [191, с. 53] дар бар мегирад   хусусияти 

интермедиалӣ гуфта  аз нав эҷод намудани шартҳои эстетикии муҳимми  

номуайяни иттилоотӣ дар чаҳорчӯбаи  муҳити дигарро, ки 

гузаронидани хусусиятҳои ба он махсуси эстетикӣ ва технологиро талаб 

дорад, [191, с. 53] фаҳмида мешавад. Мисоли барҷаста барои ин ҳодиса 

бозии компютерии «The Lord of the Rings: The Battle for Middle Earth», 

ки дар соли 2004 бароварда шудааст, буда метавонад. Ҷиҳати хусусияти 

байниматнии ин бози аз як тараф ба романи Ҷ. Р. Р. Толкин «Арбоби 

ҳалқаҳо» (Властелин колец) алоқаманд аст ва аз тарафи дигар, ба 

интермедиатсияи филми сегонаи ҳамноми П. Ҷексон.  Боз яке аз 

мафҳумҳои дигари муҳим, ки дар кори ҳамноми ривоятшиносӣ 

фаронсавӣ Ж. Жент иқтибос шудааст, паратекст мебошад, ки он ба 

китоб мубаддал гардида, дар чунин шакл дар пеши хонандагон ва 

умуман, ҷомеа зоҳир мегардад. Дар чаҳорчӯбаи дискурси бозиҳои 

видеоӣ паратекстҳо шакли матнҳоеро мегиранд, ки бозиро иҳота 

мекунанд [191, с. 20]. Ҳамин тавр, бо параматнҳо дар бозиҳои видеоӣ 

чунин унсурҳои матнӣ, ба мисли номҳои бозиҳо, талаботи системавӣ, 

тақризҳо, хабарҳо дар анҷуманҳои махсуси бозиҳо ва ғайра дохил 

мешаванд. Сатҳи хурд (микросатҳ)-и дискурси бозиҳои видеоӣ дар 

шакли воҳидҳои гуногуни луғавие зоҳир мегардад, ки онҳоро 

намояндагони гурӯҳҳои бозиҳои мухталиф ба кор мебаранд. Мисоли 

чунин воҳидҳои луғавӣ сарномҳо (акронимҳо) ва ихтисораҳои ному 

насабҳо (Call of Duty–COD, Role-Playing Game–RPG), воҳидҳои омехта 

(англисии kinetic+connect–Kinect), воҳидҳои ихтисоршуда (англисии 

modified code – mod), корбурди калимаҳо ба маънои маҷозӣ (англисии 



67 
 

boss, tank) ва амсоли инҳо ба шумор меравад. Аломатҳои махсуси ин 

воҳидҳои луғавиро кӯтоҳии онҳо ҳисоб кардан мумкин аст, ки ин 

эҳтимол ба афзалият доштани мухобираи ҳамзамонӣ (коммуникатсияи 

синхронӣ) дар дискурси бозиҳои видеоӣ алоқаманд мебошад: «Рушди 

босуръати технологияҳои мултимедӣ дар ду даҳсолаи охир боиси 

суръати баланди ҳаракати иттилоот гардид, ки ба хусусиятҳои дарки 

маълумот аз ҷониби истифодабарандагони асри XXI таъсири калон 

расонид ва расонида истодааст» [75, с. 33]. Дар байни унсурҳои матнии 

бозиҳои видеоии англисӣ метавон, ҳодисаҳои собиқадореро ҷудо кард, 

ки дар худ донишҳо дар бораи ҳодисаҳо ва ҳолатҳои сершуморро фаро 

гирифта ва маълумот дар бораи онҳоро рамзгузорӣ кардаанд [180, с. 

71]. Ҷанбаи амалии дискурси бозиҳои видеоӣ, ки аз лиҳози назарияи 

амали нутқ баррасӣ мешавад, имкон медиҳад, ки навъҳои 

бартариятдоштаи гуфтор ҷудо карда шаванд. Ба қатори онҳо амалҳои 

воридкунанда (директивҳо) ва амалҳои ифодакунандаи ҳолатҳои 

эмотсионалӣ (экспрессивҳо) дохил мешаванд. Директивҳо бештар вақт 

дар шакли таркибҳои амрӣ (талаби қатъӣ), модалӣ, саволӣ ва масдарӣ 

сурат мегиранд. Истифодаи бештари таркиби сиғаи шартӣ барои 

ифодаи директивҳо ба андешаи муҳаққиқ, забони барномасозиеро 

инъикос кардааст, ки бо он забон бозӣ навишта шудааст [191, с. 92]. 

Экспрессивҳо бештар вақт шакли воҳидҳои иловагӣ (воҳидҳои 

эксплетивӣ) ва воҳидҳоеро доранд, ки ҳолати эҳсоси гӯяндаро буррову 

возеҳ ифода намекунанд. Директивҳо ва экспрессивҳо, ба ақидаи 

муаллиф, баъзе вазифаҳоро иҷро мекунанд: аввалан, онҳо барои ошно 

намудани бозингар ба қоидаҳои бозӣ ва ворид намудани ӯ ба раванди бозӣ 

мусоидат менамоянд; дуюм, онҳо барои бозингар озодии интихобро 

фароҳам меоранд ва севвум, онҳо ба бозингар имкон медиҳанд, ки бевосита 

ҳолати эмотсионалии худро ифода намояд. 
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 Вижагиҳои забонро дар дискурс ба истилоҳ металудик (англисии 

metaludic discourse), яъне дискурсе, ки дар он мухобира (коммуникасия)-

и намояндагони гурӯҳҳои мухталифи бозӣ сурат мегирад, таҳлил 

намуда,  муҳаққиқ се хусусияти онро нишон медиҳад, ки онҳоро ҳам 

дискурс меноманд (the discourse of ‘cool’, the discourse of funи the discourse 

of appreciation). Хусусияти якум дар истифодаи зиёди вожаҳои 

ғайримеъёрӣ ва вайрон кардани калимаву порчаҳои таркибҳои 

синтаксисӣ [191, с. 111] зоҳир мегардад. Хусусияти дуюм аз истифодаи 

экспрессивҳои алакай номбаршуда иборат аст. Хусусияти сеюм – яъне 

дискурси арзёбӣ дар истифодаи зарфҳои миқдору дараҷа унсурҳои 

худназораткунӣ  зоҳир мегардад [191, с. 111] Хусусияти мазкур боз як 

бори дигар яке аз вазифаҳои асосии дискурси бозиҳои видеоиро, ки 

барои бозингарони он аҳаммияти аввалиндараҷа дорад, нишон 

медиҳад. 

 Бозиҳои видеоӣ манбаи пурғановати мавод барои  таҳқиқоти 

забоншиносӣ ба шумор мераванд, ки ҳангоми гузаронидани чунин 

таҳқиқот ба назар гирифтани хусусиятҳои махсуси онҳо ҳамчун 

ҳодисаҳои дискурсӣ, ки ба соҳаи мухобироти компютерӣ тааллуқ 

доранд, зарур аст. Монографияи А. Энслин «Забони бозиҳо»-ро яке аз 

корҳои нахустине, ки проблемаи мазкурро ба миён гузоштааст, метавон 

асари бунёдии дигари ин соҳаи забоншиносӣ ҳисоб кард. Таҳлили 

дискурси бозиҳои видеоӣ ба фарогири ҳамаи ҷузъҳои таркибиашон, 

метавонад ҷойҳои бозиҳои видеоиро дар фарҳанги муосир муайян 

намояд [191, с. 224]. 

Имрӯз технологияҳои иттилоотӣ як ҷузъи ҷудонопазири  қариб 

ҳамаи соҳаҳои ҳаёти одамон ба шумор меравад. Ҳар рӯз теъдоди зиёди 

одамон дар фаъолияти худ барномаҳои компютериро истифода 

мебаранд, ки яке аз намудҳои хеле маъмули онҳо бозии видеоӣ маҳсуб 

мешавад.  
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Ба мисли дигар соҳаҳои саноат, дар саноати бозиҳои видeоӣ низ 

ширкатҳои бузурги тавлидӣ фаъолият доранд, ба мисли Electronic Arts 

(Электроник артс), Blizzard Entertainment (Близзард Интертаймент), 

Valve (Велви) ва дигарон, ки бештари онҳо дар ИМА воқеъ гардидаанд. 

Дар ин кишвар дар соли 2011 истеҳсоли бозиҳои видeоӣ ҳамчун як 

намуди «Дастгирии барномавии санъат» (National Endowment for the 

Arts) эътироф гардид. Ин далел аз он гувоҳӣ медиҳад, ки бозиҳои 

видеоӣ ҳар чи бештар маҳсулоти паҳнгардида ва бозоргири соҳаи 

технологияҳои иттилоотӣ ҳам дар соҳаи тафреҳу хушгузаронии вақт ва 

ҳам дар соҳаи таҳсилот мегарданд. Бинобар ин  муҳаққиқони зиёде, ки 

дар бахши жанрҳои (нутқӣ) шифоҳӣ – намудҳои нисбатан устувори 

мавзуӣ, композитсионӣ ва услубии ифодаҳо ва ё матнҳо таҳқиқот 

мебаранд [21, с. 249–299]. Бино бар ин, мафҳумҳои зикршуда дар илми 

муосир бештар дар самти назарияи мухобирот, забоншиносии 

компютерӣ ва дискурси компютерӣ мавриди таҳқиқу омӯзиш қарор 

мегиранд. Дар чунин вазъ вазифаи муайян намудани бозиҳои видеоӣ 

ҳамчун жанр ва нишон додани хусусиятҳои жанрии онҳо ба миён меояд 

ва барои ҳалли ин масъала, бояд мафҳумҳои алоқаманди жанрҳои 

шифоҳии технологияи иттилоотӣ аз қабили «дискурс» ва «дискурси 

компютерӣ» тавзеҳ дода шаванд, зеро  истилоҳи «дискурс» дар солҳои 

охир дар доираи соҳаҳои мухталифи фаъолияти инсонҳо ба таври васеъ 

истифода мешавад.  Мавҷуд набудани таърифи ягонаю аз тарафи умум 

эътирофшудаи ин падида аз он гувоҳӣ медиҳад, ки падидаи мазкур 

паҳлуҳои зиёд дорад ва маъмулан он объекти омӯзиши байни фанҳо ба 

шумор рафта, намояндагони ҳар як фан истилоҳи «дискурс»-ро 

метавонанд ба таври худ ва дар доираи таҳқиқоти худ маънидод 

намоянд. 



70 
 

      Дар чаҳорчӯбаи ин тадқиқот, мо таснифоти Е. Н. Галичкинаро 

мавриди баррасӣ қарор додем, ки чор усули муайян кардан ва омӯхтани 

дискурсро нишон додааст, ки аз инҳо иборатанд: 

➢ усули коммуникативӣ; 

➢ усули сохторӣ-синтаксисӣ; 

➢ усули сохторӣ-услубӣ; 

➢ усули иҷтимоӣ-амалӣ [43]. 

Усулҳои сохторӣ-синтаксисӣ ва сохторӣ-услубӣ нисбатан 

маҳдуданд ва  ҷанбаҳои барои таҳқиқоти фавқ дахлдор, ба мисли 

вазъияти иртибот ва матнро ба назар намегиранд. 

Усули иҷтимоӣ-амалӣ, дар навбати худ амали иртиботро ба назар 

намегирад, ки барои таҳқиқоти фавқ хеле муҳим дониста мешавад. 

Усули коммуникативӣ ҳам ба омӯзиши дискурс аз нигоҳи назарияи 

иртибот равона гардидааст; ҳангоми ба кор бурдани ин усули таҳқиқ 

таваҷҷуҳ ба ҳамаи унсурҳои муҳимми амали иртибот: рамз, вазъият, 

манбаъ, мухотаб  ва ё  адресат равона мегардад. Барои таҳлили 

хусусиёти жанрии бозиҳои видеоӣ, зарур аст, ки вазъияти иртибот ба 

назар гирифта шавад, зеро вазъияти иртибот хусусияти муҳимму 

марказии таркиби ҳар гуна жанри нутқӣ маҳсуб мешавад. Ба ин тариқ, 

дар чаҳорчӯбаи ин таҳқиқот барои омӯзиши дискурс усули 

коммуникативӣ ба кор бурда шуд.  

Ба мисли фаҳмиши истилоҳи «дискурс», фаҳмиши ягонаю аз 

тарафи умум эътирофшудаи истилоҳи «дискурси компютерӣ» 

(муколамаи компютерӣ) низ вуҷуд надорад, вале нишон додани 

фаҳмиши нисбатан паҳнгардида ва маъмулу мустаъмали ин мафҳум 

имконпазир аст. Масалан, дар миқдори зиёди корҳои таҳқиқотии 

забоншиносони муосир дискурси комютерӣ ҳамчун «як намуди 

амалкунандаи бисёржанраи нутқи монологию диалогӣ, ки дар раванди 

муоширати компютерӣ ба вуҷуд меояд», маънидод мешавад [43, с. 212].  
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Бештари муҳаққиқони муосир аломатҳои сохтории дискурси 

компютериро дар шаклҳои зерин нишон додаанд, ки ба таври умумӣ 

онро чунин тавсиф кардан мумкин аст: 

1. Ифодаи ғайрибаёнӣ (иллокутивӣ). Ба ақидаи Ҷ. Остин, ки  

мафҳуми «иллокутивӣ»-ро ба илм ворид кардааст, амали иллокутивӣ ва 

ё ифодаи ғайрибаёнӣ – амалӣ намудани ниятҳои гӯянда мебошад [139 с. 

22-130]. Ифодаи иллокутивии дискурси компютерӣ ин равона будан ба 

амалӣ намудани ниятҳои ширкаткунандагони иртиботи компютерӣ 

мебошад. 

2. Шабакаи рақамии интиқоли сигнал. Шабакаи интиқоли сигнали 

дискурси компютерӣ махсусиятҳои худро дорад, ки он дар маҷмуъ аз 

компютер ва сигнали рақамӣ иборат аст, ки тавассути он иттилоот ва ё 

маълумот интиқол дода мешавад. 

3. Масофа. Таҳти мафҳуми масофа ва ё фосилаи дискурси 

компютерӣ воқеъ будани мусоҳибон дар фосилаи дур аз ҳамдигар ва 

тавассути компютер муошират кардани онҳо фаҳмида мешавад. 

4. Махфият. Ин хусусияти дискурси компютерӣ дар вазъи қисман 

пинҳон ва то ҳадде дар махфият боқӣ мондани иттилоот дониста 

мешавад. Дар ҳақиқат, бисёр вақт мавҷудияти миёнрав – компютер 

боиси қисман ва ё комилан ношинос мондани мусоҳибон мегардад. 

5. Бевосита (мустақим) ва ё сохтори шабакавӣ. Ин хусусияти 

дискурси компютерӣ дар бархӯрдор будани мусоҳибон аз имконияти 

ширкат дар муошират тавассути компютер ва мубодилаи иттилоот, 

новобаста аз омилҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ зоҳир мегардад. 

6. Фароматн будани иттилооти мавриди истифода. Барои дискурси 

компютерӣ мавҷудияти хусусияти фароматнӣ хос аст, яъне «матн тавре 

мураттаб гардидааст, ки он ба низоме, аниқтараш ба зинанизоми 

матнҳо мубаддал мешавад ва ҳамзамон ягонагӣ ва бисёрии матнҳоро 
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нигоҳ медорад». Ба ин тариқ, фароматн як усули ҳамбастагии як 

маълумот бо маълумотҳои дигар мебошад. 

7. Мултимедиявӣ ва ё чандрасонаӣ. Зери истилоҳи мултимедиявӣ 

истифодаи чунин унсурҳо, ба мисли воситаҳои овозӣ ва видеоӣ, ҳар 

гуна унсурҳои графикӣ ва таркибҳои онҳо ва дар баъзе ҳолатҳо бошад, 

алоқамандии  онҳо бо матн фаҳмида мешавад. Ба ин гурӯҳ ба истилоҳ 

матнҳои креолизӣ (матне, ки таркиби он аз ду қисми мухталиф: забонӣ 

ва ғайризабонӣ, яъне мансуб ба системаҳои дигари аломатҳо, ба ғайр аз 

забон) низ дохил мешаванд. Аз нигоҳи забоншиносии матн, матнҳои 

креолизӣ ин «падидаи махсуси забониву биноӣ ва ё матне мебошад, ки  

дар он унсурҳои нутқи шифоҳӣ ва унсурҳои тасвирӣ як чизи аз лиҳози 

биноӣ, сохтор, маъною вазифа воҳидро ба вуҷуд меоранд, ки маҷмуи 

таъсироти амалии онро ба адресат таъмин менамояд» [35, с. 12]. 

8. Хусусияти шифоҳию хаттии иртибот. Пеш аз ҳама, ин хусусият 

истифодаи ҳам шакли шифоҳӣ ва ҳам шакли хаттии нутқро дар назар 

дорад; дуюм, ин хусусияти дискурси компютерӣ аз ягонагии нутқи хаттӣ 

ва нутқи шифоҳӣ гувоҳӣ медиҳад. 

Ба ин тариқ, мавҷудият ва аз ҳам вобаста будани аломатҳои 

сохторӣ имкон медиҳанд, собит намоем, ки дискурси компютерӣ, 

ҳақиқатан воҳиди дискурсивӣ мебошад ва дар навбати худ аз он 

бармеояд, ки дискурси компютерӣ ҳам ҳамон хусусиятҳоеро доро аст, 

ки махсуси ҳамаи намудҳои матн мебошанд. Масалан, ба мисли 

матнҳои сиёсӣ, ҳарбӣ, динӣ ва намудҳои дигари матнҳо барои дискурси 

компютерӣ ҳам гуногунии жанрҳо хос аст. 

Ҳамин тавр, ба мисли дигар намудҳои матн, дискурси компютерӣ 

низ гурӯҳбандии жанрҳои нутқии худро дорад. Аз рӯйи ақидаи Т. В. 

Шмелёва, «ҳар як соҳаи нутқ  жанрҳои нутқии худро таҳия менамояд ва 

забон ҳам дар маҷмуъ номгӯи жанрҳои нутқии худро дорост, ки шарҳи 

филологии  онҳо барои таҳқиқот ва шарҳи қонуниятҳои муоширати 
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забонӣ зарур маҳсуб мешавад» [184, с. 20-32]. Аз ин рӯ, метавон хулоса 

баровард, ки жанри нутқӣ барои забон дар маҷмуъ ва аз ҷумла барои 

дискурси компютерӣ чӣ қадар муҳим мебошад. 

Мантиқан қобили қабул аст, ки  ба сабаби нисбатан «ҷавон» ва ё 

дар давраи начандон дур ба вуҷуд омадани ин ҳодисаи забонӣ, суръати 

тези инкишофи он ва тағйироте, ки дар натиҷаи суръати тези 

тараққиёти технологияҳои иттилоотӣ сурат мегирад, таснифоти ягонаи 

жанрии дискурси компютерӣ вуҷуд надорад. Ба ин тариқ, ҳангоми 

омӯзиши ақидаҳои муҳаққиқони гуногун доир ба гурӯҳбандии жанрии 

дискурси компютерӣ дучор шудан бо андешаҳою усулҳои мухталиф 

барои ҳалли масъалаи мазкур ногузир аст. Масалан, Ф. О. Смирнов дар 

асоси талаботи ҳамкории мусоҳибон чунин жанрҳо, ба мисли суҳбат, 

блог, почтаи электронӣ ва ғайраро ҷудо кардааст [163, с. 85–91]. Аммо 

муаллифи ин таснифот, ба мисли дигар забоншиносон, зери истилоҳи 

«дискурси компютерӣ» ҳодисаеро дар назар дорад, ки дар баъзе асарҳои 

дигари илмӣ бо истилоҳи «дискурси интернетӣ», яъне муошират дар 

шабакаҳои интернетӣ ифода мешавад. Фаҳмиши нисбатан дурусти 

жанрҳои дискурси компютерӣ дар таснифоти Е. Н. Галичкина ба назар 

мерасад, ки навъҳои зерини жанрҳои онро муайян кардааст: 

1. Жанрҳои мансуб ба риштаҳои илмӣ ва ё жанрҳои соҳавӣ (жанрҳои 

нутқи илмӣ дар соҳаи информатика (ҳам хаттӣ ва ҳам шифоҳӣ), жанри 

кафолаташ маҳдуд); 

2. Жанрҳои  мансуб ба мавзуъҳои иҷтимоӣ (жанрҳои илмӣ-оммавӣ, 

матнҳои ВАО, мақолаҳои интиқодӣ, жанри тақризи таблиғӣ, таблиғот); 

3. Жанрҳои дастгирии техникии истифодабарандагон (жанри 

мушаххасот, дастурамалҳо, матни роҳнамоиҳо, тавсияҳо доир ба 

бартараф кардани камбудиҳо ва амсоли инҳо) [44, с. 55–59]. 

Афзалияти возеҳи ин таснифот аз мавриди баррасӣ қарор 

гирифтани навъҳои зиёди жанрҳо иборат аст. Е. Н. Галичкина жанрҳои 
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хаттию шифоҳӣ, жанрҳое, ки барои соҳаҳои илм умумӣ мебошанд ва 

жанрҳое, ки танҳо махсуси дискурси компютерӣ маҳсуб мешаванд, 

муайян кардааст. Ҳамин тавр, таснифоти мазкур дискурси 

компютериро ҳамчун як чизи комил ба низом медарорад ва дар ин асно 

ба ҷанбаҳою жанрҳои хеле гуногуни он таваҷҷуҳ зоҳир менамояд. Маҳз 

ҳамгироӣ ва ба назар гирифтани ҷузъиёт дар таснифоти  жанрии Е. Н. 

Галичкина ҳангоми  ҷудо намудани он ҳамчун таснифоти барои 

таҳқиқоти фавқ мувофиқ, чун омилҳои калидӣ  ба эътибор гирифта 

шуданд [43, с. 212]. 

Дар таҳқиқоти фавқ пешниҳод карда мешавад, ки бозии видеоиро 

дар асоси он, ки ин маҳсулоти соҳаи технологияҳои олӣ барои рушд, 

таҳсилот ва вақтгузаронии истифодабарандагон таъйин гардидааст, 

жанри тамоюли иҷтимоидошта ҳисоб карда шавад. Вале  барои ин, 

қаблан бояд  доир ба навъи бозии видеоӣ ҳамчун жанри нутқӣ эътимод 

ҳосил кард. 

Барои ҳалли масъалаи мазкур дар чаҳорчӯбаи таҳқиқоти фавқ 

методи таҳлили жанри нутқӣ  аз рӯйи нақшаи Т. В. Шмелёва истифода 

шуд. 

Аз рӯйи андешаи Т. В. Шмелёва, «шарҳи жанри нутқӣ ба шарте 

имконпазир аст, ки  асосҳои умумӣ барои омӯзиши ҳамаи жанрҳо 

коркард карда шаванд» [184, с. 20–32]. Дар таҳқиқоти худ Т. В. Шмелёва 

ба истилоҳ аломатҳои ташкилдиҳандаи жанрро пешниҳод менамояд, ки 

баъди таҳлили онҳо муҳаққиқ метавонад батафсил ин ё он жанри 

нутқиро омӯзад, инчунин онҳоро бо ҳам муқоиса намояд. Дар зер мо он 

аломатҳоро ном мебарем. 

1. Мақсади коммуникативии ин жанр чунин аст, ки ба тартиби зайл дида 

мешавад: 

- маълумотдиҳӣ; 

- баҳодиҳӣ; 
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- амру фармон; 

- ташрифотӣ. 

2. Образи муаллиф. Ин падида ақидаи муаллифро нисбат ба адресат ва 

асари шифоҳӣ ифода мекунад ва ба назар чун меъёрҳои навъҳои зерин 

мерасад: 

- ваколат; 

- обрӯй; 

- огоҳӣ; 

- манфиатдор будан ва монанди инҳо. 

3. Образи адресат. Аломати фавқи жанри шифоҳӣ дар шаклҳои зерин 

зоҳир мегардад: 

- имконият; 

- зарурат; 

- шавқу рағбат ва монанди инҳо. 

4. Диктум ва ё ҳукм. Зери мафҳуми диктум (ҳукм) асоси ҳодисавии 

гуфтор фаҳмида мешавад, ки қисми ҷудонопазири ҳар гуна асари нутқӣ 

ба шумор меравад. Аз ин рӯй, ин аломат яке аз аломатҳои сохтории 

жанри нутқӣ дар корҳои Т. В. Шмелёва гардид [184].  

5. Омили  гузашта. Ин аломати жанри нутқӣ аз рӯйи мавҷудияти 

ҳодисае, ки пеш аз иртибот сурат гирифтааст, муайян мегардад. 

Аломати мазкур дорои аҳаммияти махсус мебошад, аз сабаби он ки ба 

асари нутқӣ хусусияти ҳодисанокиро мебахшад, ки баъзан омили 

муайянкунанда дар таҳлили асари нутқӣ маҳсуб мешавад  ва дар баъзе 

мавридҳои дигар худи мавҷудияти онро таъмин мекунад. 

6. Омили  оянда. Аломати мазкури жанри нутқӣ дар натиҷабахшии 

иртибот, ки бештар вақт барои баъзе жанрҳо (масалан, жанри 

дастурамал) арзиши махсус дорад, зоҳир мегардад ва, бешубҳа, бояд яке 

аз аломатҳои сохтории ҳар гуна жанри нутқӣ бошад. 
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7. Сохтори шаклӣ. Ҳар як жанри нутқӣ дорои баъзе хусусиятҳои 

грамматикӣ ва луғавӣ мебошад ва шарҳу таҳлили онҳо имкон медиҳад, 

ки хусусиятҳои асосии  забонӣ, ки махсуси жанр мебошанд, муайян 

карда шаванд. Ин дар навбати худ муайян кардани жанри ин ё он асари 

нутқиро осон мегардонад (масалан, жанри мактуби корӣ). 

Метавон тахмин кард, ки нақшаи таҳлили жанрҳои нутқии аз 

ҷониби Т. В. Шмелёва пешниҳодшуда имкон медиҳад, ки ба таври 

лозима хусусиёти ин ё он жанри нутқиро муайян ва бо ҳам муқоиса 

кард, зеро ин нақша аломатҳои ҷудонопазири жанрташкилдиҳии ҳар 

гуна матн, аз ҷумла матни дискурси компютериро ҳам фаро гирифтааст 

[184]. 

Роҷеъ ба бозии видеоӣ зарур аст, навоварӣ ва хусусиятҳои хосеро, 

ки умуман махсуси дискурси компютерӣ, аз ҷумла махсуси бозии видеоӣ 

мебошанд, зикр кард. Таҳлили жанри нутқӣ, ки дар ин кори таҳқиқотӣ 

ба кор бурда шуд, имкон дод, то перомуни жанри мазкур баъзе 

хулосаҳо бароварда шавад: 

1. Мақсади иртибот: вобаста аз намуди бозӣ (масалан, бозии видеоии 

таълимӣ, бозии нақшофарӣ, бозиҳои стратегӣ) мақсади 

коммуникативии он метавонад, тағйир ёбад ва ҳамчунин метавонад 

мақсадҳои таълимӣ, хушгузаронӣ ва амсоли инҳоро дошта бошад. 

2. Образи муаллиф: дар  ҳар гуна бозии видеоӣ муаллиф ҳамчун 

офаранда, танзимкунанда ва ё роҳнамо дар фазои маҷозии бозӣ ё 

бевосита ва ё дар симои яке аз персонажҳои бозӣ, ки махсусан, дар 

марҳилаҳои ибтидоии бозӣ, вақте ки истифодабаранда ба мадхале дар 

имконот ва мақсад дар чаҳорчӯбаи бозӣ ниёз дорад, ба назар мерасад. 

3. Образи адресат: истифодабаранда  дар ҳар гуна бозии видеоӣ 

иштирокдори раванди гузариши бозӣ мебошад, ки мақсаду вазифаҳои 

худро дорад ва  онҳо ҳангоми гузариш аз як намуди бозӣ ба дигараш 
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тағйир меёбанд, вале он ҳамвора қаҳрамони асосии амале, ки дар бозии 

видеоӣ сурат мегирад, маҳсуб мешавад. 

4. Диктум (ҳукм): асоси рӯйдоди меҳвари иртиботи муаллиф ва 

адресат, чун қоида, аз хоҳиши истифодабаранда ба ворид шудан ба 

раванди бозӣ ва ноил гардидан ба мақсадҳои дарпешгузошта тавассути 

воситаҳое, ки аз ҷониби муаллиф  дар воқеияти маҷозӣ ба ӯ дода 

мешаванд, иборат аст. 

5. Омили гузашта: аломати фавқи жанри шифоҳӣ дар  бозии видеоӣ 

ба хариди маҳсулоти истеҳсолкунандаи бозии видеоӣ ва ҳавасмандии ӯ 

ба воридшавӣ ба раванди бозӣ такя мекунад. 

6. Омили оянда: ҳар гуна бозии видеоӣ, хоҳ дорои хатти сужет 

(масалан, бозии видеоии таълимӣ)  ва хоҳ бидуни он  бошад (бозии 

видеоӣ – смулятор), дар лаҳзаи муайян барои истифодабаранда хотима 

меёбад. Баъд аз он ё хотимаи мантиқии иртибот ва ё идомаи он дар 

нусхаҳои баъдии навсозишудаи бозӣ ва ё маҳсулоти дигари 

истеҳсолкунанда сурат мегирад. 

7. Сохтори шаклӣ: худи хусусиятҳои забонии матнҳои бозиҳои 

видеоӣ вобаста аз сужет ва навъи бозӣ гуногун мешаванд; хусусияти 

умумӣ ин мавҷудияти ягонагии услубии матнҳои бозиҳои видеоӣ  ба 

шумор меравад. Чунин усул имкон медиҳад, ки ба вуҷуд овардани 

фазои муайяни ин ё он воқеият ва ё давра имконпазир гардад. Масалан, 

дар матнҳои бозиҳое, ки амал дар онҳо дар давраи асрҳои миёна сурат 

мегирад, калимаҳои куҳнашуда ва ё архаизмҳо (калимаҳои таърихӣ) ба 

таври фаровон истифода шудаанд; дар бозиҳои видеоии варзишӣ ва ё 

симуляторҳои таълимӣ истилоҳоти махсуси ин соҳаҳо ба кор рафтаанд. 

Мавҷудияти ҳамаи аломатҳои дар боло зикргардидаи бозиҳои 

видеоӣ онро ҳамчун жанри мукаммали нутқии дискурси компютерӣ 

намоиш медиҳад. Ба ғайр аз аломатҳои сохторӣ, ки жанри бозии видеоӣ 

онҳоро доро мебошад, инчунин нишон додани чунин аломат, ба мисли 
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мавҷудияти маҷмуи муайяни навъҳои жанр, ки онҳо дар доираи ин ё он 

жанр боқӣ монда, бо тафовутҳои муайяни худ аз рӯйи баъзе аломатҳои 

сохтории жанрӣ фарқ мекунанд. 

Дар робита ба масъалаи бозии видеоӣ ҳамчун маҳсули 

технологияҳои информатсионӣ, ҳаминро ҳам бояд қайд кард, ки  дар 

баробари рушди саноати бозиҳо бозиҳои видеоӣ мухталиф ва мураккаб 

гардиданд. Ба мисли адабиёти бадеӣ, киноматография (филмбардорӣ) 

ва бисёр намудҳои дигари санъат, бозиҳои видеоӣ ба навъҳое ҷудо 

мешаванд, ки аз ҳамдигар  аз рӯйи мақсаде, ки дар пеши бозингар 

меистад ва муҳите, ки дар он истифодабаранда ва ё персонажи он 

ҷойгир шудааст, фарқ мекунанд. Дар яке аз шумораҳои нашрияи 

машҳури «Игромания» мақолае чоп шуда, муаллифи он собит кардан 

мехоҳад, ки таснифоти дақиқ ва  аз ҷониби умум эътирофшудаи бозиҳои 

видеоӣ вуҷуд надорад, «иттифоқи назаре вуҷуд дорад, ки таҳиягарони 

бозиҳо ба он ноил гардиданд» [134, 467-472]. Ба ин тариқ, бозиҳои 

видеоӣ навъҳои зерин доранд: 

1. Аction ва ё «экшен» («тирандозон», бозиҳои аркадӣ ва «стел-экшен»). 

2. Шабеҳсозҳо (симуляторҳо), мудирон (техникӣ, варзишӣ, иқтисодӣ); 

3. Бозиҳои видеоии стратегӣ; 

4. Саргузаштҳо; 

5. Бозиҳои видеоии мусиқавӣ; 

6. Бозиҳои видеоии нақшӣ; 

7. Бозиҳои видеоии мантиқӣ, бозиҳои муаммо; 

8. Бозиҳои анъанавӣ ва бозиҳои рӯимизӣ; 

9. Бозиҳои видеоии матнӣ. 

Тавре ки дар боло ҳам зикр шуд, навъҳои бозиҳои видеоӣ аз рӯйи 

баъзе аломатҳо аз ҳам фарқ мекунанд, вале бо вуҷуди ин дар доираи як 

жанр қарор доранд.  
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Масалан, бозии видеоии шабеҳсоз (симулятор) аз бозии видеоии 

муаммо аз рӯйи баъзе аломатҳо, ба мисли мақсади иртибот, образи 

адресат ва диктум (ҳукм) фарқ мекунад. 

Дар чаҳорчӯбаи таҳқиқоти фавқ бозиҳои видеоии нақшӣ мавриди 

баррасӣ қарор гирифтанд. Маъруфияти махсуси навъҳои мазкури 

бозиҳои видеоӣ боиси чунин тарзи интихоби мавод барои омӯзиш 

гардидааст. Чунончи, бозии нақшавии онлайн-бозӣ «англисии World of 

War Craft» (Ҷаҳони ҷанг) дар китоби «Рекордҳои ҷаҳонии Гиннес» 

ҳамчун бозии видеоии аз ҳама маъруф дар таърих ба қайд гирифта 

шудааст. 

Ба ин тариқ, бозии нақшӣ бозии омӯзишӣ ва ё вақтхушӣ ба шумор 

меравад ва ширкаткунандагони он дар доираи нақшҳои интихобкардаи 

худ бо назардошти хусусиятҳои нақшҳои худ ва мантиқи дохилии байни 

амалҳо, амал менамоянд. Амалҳои ширкаткунандагони бозӣ тибқи 

қоидаҳои қабулшуда муваффақона ва ё номуваффақона арзёбӣ 

мешаванд. Бозигарон метавонанд, дар чаҳорчӯбаи қоидаҳои 

интихобшуда, бо муайян кардани самт ва натиҷаи бозӣ бадоҳатан 

чизеро гӯянд ва ё амалеро анҷом диҳанд [176, с. 416]. 

Дар бораи бозии нақшофарӣ дар доираи бозиҳои видеоӣ метавон 

қайд кард, ки ин жанри бозиҳои видеоӣ бо хусусияти аз ҷониби як 

бозингар идора шудани як ва ё якчанд персонаж, ки ҳар кадоме аз онҳо 

дорои маҷмуи хусусиятҳои фардӣ,  қобилияту истеъдод ва баъзан дорои  

хусусиятҳои нисбатан мураккаб, масалан, дорои феъли хуб мебошанд, 

фарқ мекунад. Ба воситаи чунин сифатҳо моҳияти бозии нақшӣ ҳамчун 

намуди фаъолияти инсон амалӣ мегардад, танҳо бо чунин  тафовуте, ки 

дар бозии видеоӣ қоидаҳо ва маҳдудиятро таҳиягарони он бозӣ 

муқаррар менамоянд. Дар рафти бозӣ ба истифодабаранда пешниҳод 

мешавад, то персонажи худро ба намудҳои гуногуни фаъолияти бозӣ 

(иҷрои супоришҳо, ҷангҳо бо персонажҳои дигари бозӣ, ҳам бо 
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персонажҳои аз тарафи истифодабарандаи дигар идорашаванда ва ҳам 

идоранашаванда, ҷустуҷӯи предметҳо, мавзеъҳо ва амсоли инҳо) равона 

созад ва  ин боиси зиёд шудани нишондодҳое мегардад, ки ба 

самарабахшии персонаж (қувва, маҳорат) таъсир мерасонанд. Чунин 

афзоиш бо хариди предметҳои гуногун (масалан, либос), ба персонаж 

додани хусусиятҳои муайян (авора, таъсир, баракат) ва ё тавассути 

афзоиши бевоситаи чунин нишондодҳо муяссар мегардад. Персонажҳои 

дигари бозии видеоӣ, метавонанд ҳам бо истифодабаранда ҳамкорӣ 

намоянд ва ҳам метавонанд ба ин ё он восита ба ӯ мушкилӣ эҷод 

кунанд. Рушди персонаж маҳдуд аст, вале чунин маҳдудиятҳо дар ҳар як 

нусхаи нави бозии видеоӣ густариш меёбанд, яъне раванди машғули  

чунин бозӣ метавонад беохир бошад. 

Бозии нақшӣ, ба мисли жанри дигари нутқӣ, дорои аломатҳои 

муайяни фарқкунанда мебошад, ки маҷмуи онҳо хусусияти жанрро 

ташкил медиҳад. Мантиқан дуруст аст, ки хусусияти жанр яке аз 

ҷанбаҳои муҳимми омӯзиши ҳар гуна жанри нутқӣ маҳсуб мешавад. Ин  

ақида махсусан, нисбат ба чунин жанрҳое, ки дар давраи нисбатан 

наздик ба вуҷуд омадаанд, дуруст аст. Аз ин рӯй, чунин жанрҳо омӯзиш, 

шарҳ ва танзимро талаб мекунанд. Ҳамин тавр, вазифаи муайян 

намудани хусусияти жанрҳои дискурси компютерӣ (аз ҷумла жанри 

бозиҳои компютерӣ) яке аз равияҳои муҳимми таҳқиқот дар 

забоншиносии муосир ба шумор меравад. 

Ҳамаи хусусиятҳои зикргардидаи бозиҳои видеоии нақшофарӣ як 

намуди махсуси жанри шифоҳиро муаррифӣ менамояд ва дорои 

вижагиҳои ба худ хос аст. Инчунин онҳо нозукиҳои кори тарҷумонеро 

муайян менамоянд, ки махсус ба тарҷумаи бозиҳои видеоӣ машғул аст. 

Риоя ва нигоҳ доштани хусусиёти жанрии бозиҳои видеоӣ, сифати 

тарҷума ва  сифати маҳсулот ба забони тарҷума, дар маҷмуъ, аз ҳамин 

шартҳо ва нишондиҳандаҳо дониста мешавад.  
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БОБИ III. ТАҲЛИЛИ МАЪНОИЮ ЛУҒАВӢ  ВА СОХТОРИИ 

ВОҲИДҲОИ ДИСКУРСИ КОМПЮТЕРӢ 

3. 1.  Таҳлили маъноию луғавии воҳидҳои забонии дискурси 

компютерӣ дар матн 

Дигаргунсозиҳо ва  инқилобе, ки дар натиҷаи пешрафти 

технологияи компютерӣ ба вуҷуд омаданд, ба тамоми соҳаҳои ҳаёти мо 

бетаъсир намонд. Яке аз ҷомеашиносони барҷаста Мануэл Кастелс 

интернетро ҳаёти иҷтимоӣ меҳисобад.  

Дар китоби «Каҳкашони интернет» ӯ чунин менигорад: «Интернет 

ва шабакаҳои компютерӣ дар маҷмуъ, алакай, сутунмуҳраҳои ҷомеаи 

муосир дар тамоми ҷаҳон гардидаанд» [84, с. 6].  Чунин ҳолат барои 

афкори гуманитарии муосир масъалаи мубрам ба шумор меравад. Жан 

Бадрийяр дар бораи хатарҳои технологияи нав таъкид мекунад: имрӯз мо 

дар чунин марҳилаи таҳаввулоти худ қарор дорем, ки дар донистани 

чунин чиз лозим нест, ки дараҷаи олӣ ва такмили техника моро аз хотири 

худи техника наҷот дода метавонад, тавре ки одамон имрӯз ба он умед 

мебанданд [30, с. 21]. Ба ҳар сурат кашфиёти технологӣ оғози давраи 

навро ба думбол дорад, чунин меҳисобад М. Энштейн ва дар ин бора 

чунин мегӯяд. «Ҳоло, баъди ҳамаи кашфиётҳо дар электроника, 

информатика, генетика, биотехнология, нанотехнология равшан гардид, 

ки мо на дар охир, балки дар оғози давраи таърихӣ зиндагӣ карда 

истодаем. Мо питекантропҳои асри техникӣ ҳастем» [186, с. 684]. 

Забоншиносӣ ва адабиётшиносии муосир ҳоло ба таҳқиқоти 

таъсири технологияи компютерӣ ба адабиёт хеле кам таваҷҷуҳ зоҳир 

мекунад. Ба таври умумӣ ин мавзуъ дар китоби А. Г. Сидирова бо номи 

«Стратегияҳои коммуникативӣ ва таҷрибаҳои фарҳангӣ дар доираи 

адабиёт» мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Матни адабиро мавриди 

омӯзиш қарор дода, муҳаққиқ ба чунин хулоса меояд, ки истифодаи 
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элементҳои дискурси компютерӣ ва умуман истифодаи истилоҳоти 

технологияи компютериву иттилоотӣ, дар ҳақиқат, ба забони адабиёти 

бадеӣ таъсири бештаре мерасонад ва дар ин росто ӯ таъкид мекунад, ки 

«адабиёт бештар хусусияти технологӣ касб мекунад» [159, с. 8]. 

Вале чунин дигаргуние, ки татбиқи технологияҳои нав ба вуҷуд 

оварданд, саволҳои зиёдеро ба миён мегузорад. Масалан, чӣ тавр 

адибон, ки табиатан анъанапарастанд, ба компютеркунонии ҳаёт 

вокуниш нишон медиҳанд? Оё сухани бадеӣ ин равандро дигар мекунад 

ва ё худ тағйир ёфта, онро қабул мекунад? Чӣ тавр поэтикаи асари бадеӣ 

дар зери таъсири дискурси компютерӣ тағйир меёбад?  

Таваҷҷуҳи муаллифони корҳои ба мавзуи таҳқиқоти мо  наздикро, 

асосан, на таҳқиқи поэтикаи адабиёт, балки масъалаи вазифаҳои нави 

амалкарди он дар интернет бештар ба худ ҷалб кардааст. Таҷрибаи 

дарки тағйирёбии матни  бадеӣ дар зери таъсири компютер ба Т. Н. 

Маркова тааллуқ дорад. Номбурда дар мақолаи «Технологияи 

компютерӣ ва усулҳои компютерӣ дар насри муосир» ба масъалаи 

мазкур дахл кардааст [159]. 

Муаллифи мақолаи мазкур пас аз баррасии зуҳури дискурси 

компютерӣ дар матнҳои адабии «Flashmob. Подшоҳи ҳамаи шабакаҳо»-

и А. Житинский, «Кӯчаи сарбастаи беохир»-и Д. Галковский, «Рақами як 

ва ё дар боғҳои имкониятҳои дигар»-и Л. Петрешевский, «Фазои 

Готлиба»-и Д. Липскеров, «Ман на манам»-и А. Слаповский, «Шоҳзодаи 

Госплан», «Generation П», «Кулоҳи ваҳшат»-и В. Пелеван ба чунин 

хулосае меояд, ки компютеркунонии адабиёт дар давраи ҳозира яке аз 

масъалаҳои ҷолиб ва ояндадори адабиётшиносӣ ба шумор меравад [119, 

с. 17]. 

Дар кори фавқ мо ба таҳқиқи масъалаҳои назариявии мазкур дар 

дар доираи дискурси компютерӣ ба ҳадди муайян таваҷҷуҳ мекунем. Ин 

масъала тавассути методи таҳлили матнҳои мушаххаси даҳсолаҳои 
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охири мутааллиқ ба қалами нависандагоне, ки ба ин ё он дараҷа дар 

эҷодиёти худ ба дискурси компютерӣ дахл кардаанд, ҳаллу фасл гардид. 

Мафҳуми «дискурси компютерӣ» мафҳумҳоеро ифода мекунад, ки ба 

технологияи рақамӣ ва компютерӣ тааллуқ доранд. Теъдоди чунин 

нависандагон, махсусан, дар адабиёти Ғарб ва адабиёти рус афзуда 

истодааст, ки Д. Галковский «Кӯчаи сарбастаи беохир», «Дӯсти 

мурғобиҷӯҷаҳо», Б. Акунин «Ҷустуҷӯ», В. Тучнов «Раққос Марг бо 

интернет меояд», А. Матвеев «Муҳаббат барои истифодабарандагони 

навоғоз», И. Охлобистин «Шаҳзодаи XIV», А. Минаев «Media Sapiens», 

О. Славникова «Сари сабук» ва баъзе дигаронро метавон ном бурд. Бояд 

тазаккур дод, ки ин мавзуъ аз назари нависандагони тоҷик низ дур 

намондааст. Яке аз муҳаққиқон ва нависандагоне, ки ба ин мавзуъ дар 

насри бадеӣ рӯ овардааст, ҳамоно забоншиноси тоҷик А. М. Байзоев 

мебошад.  

Интихоби осори А. Байзоев бесабаб нест, зеро мо дар камтарин 

асарҳои ба забони адабии тоҷикӣ имрӯзҳо мушоҳида мекунем, ки дар 

онҳо маҳз истилоҳоту вожагони махсуси технологияи компютерӣ, яъне 

дискурси компютерӣ фаровон истифода карда бошанд. Маҳз барои 

ҳамин ба сифати объекти таҳқиқот мо насри ин муҳаққиқон ва 

нависандаи муосири тоҷик А. Байзоевро интихоб намудем. Китобе, ки 

дар ин боб мавриди таҳлилу баррасӣ қарор мегирад, «Аҷоиботи Баткам» 

мебошад. «Аҷоиботи Баткам» маҳсули эҷоди бадеиест, ки дар баробари 

сюжети умумӣ аз қиссаҳои хурд иборат аст. Он ба таҳлили масъалаҳои 

таълиму тарбия дар замони муосир, бархӯрди насли калонсолу ҷавонон 

ба технологияи нав бахшида шуда, нигоҳи наверо аз нуқтаи назари оянда 

ба воқеияти имрӯза дар бар гирифтааст. Муаллиф бо лаҳни шавқангезе 

кӯшидааст, ки ташаккули беҳтарин хислатҳои инсонӣ – донишандӯзӣ, 

меҳнатдӯстӣ, ихтироъкорӣ, ватандӯстӣ ва муҳаббат ба инсонҳоро дар 

наврасон на ба воситаи панду насиҳатҳои калонсолон, балки тавассути 
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баҳсу суҳбатҳои худи наврасон талқин намояд. Китоб аз сарсухан бо 

унвони «Ба ҳамсолон», 5 қисм (дарбаргирандаи қисса-эссеҳои гуногун) ва 

охирсухан бо унвони «Шумо ҳам метавонед!» иборат аст. Қиссаҳо, ки ба 

шакли эссе навишта шудаанд, калонсолонро ба дарки олами рангини 

кӯдакону наврасон даъват намуда, наврасонро ба ояндаи нек ҳидоят 

мекунанд. Нависанда дар таълифи асари мазкур як шеваи тамоман нав 

ва ғайричашмдоштро пеш гирифтааст. Ӯ дар асар аксари масъалаҳоро 

дар таноқуз бо масоили рӯзмарра ва анъанавӣ мегузорад. Масалан, 

муаллиф менависад: «Аммо маро на модарам мефаҳмонданду на 

дигарон. Баъзан ба ҷои он ки танамро хушк карда, либосамро иваз 

кунанд, маҷбурӣ шир медоданду мехобонданд. Ба гиряҳои баландтари 

ман аҳаммият намедоданд.» [212, с. 14]. Нависанда аз забони қаҳрамони 

эссеҳояш тамоми камбудиҳои ҳаёти моро аз таълиму тарбияи хонаводагӣ 

то мактаб ва дигар соҳаҳо хуб тасвир кардааст. Тамоми эссеҳои китоб аз 

нақлҳои Ҳамроз ва Ҳамдам сурат мегиранд. Қисми чоруми асар, ки номи 

китоб низ аз ин бахш гирифта шудааст – «Аҷоиботи Баткам», авҷи 

тасвири дискурси компютерӣ дар насри нависанда мебошад. Маҳз 

нависанда дар ин қисм хонандаро ба олами тамоман дигар ва рӯ овардан 

ба технологияи наву истифодаи дурусти он ташвиқ мекунад. Зери 

мафҳуми дискурс аз нигоҳи аҳаммияти иҷтимоӣ ва корбурди амалӣ бо 

назардошти ширкаткунандагони муошират ду навъи дискурс фаҳмида 

мешавад: дискурси мутамоил ба шахс ва дискурси мутамоил ба ниҳоди 

иҷтимоӣ. Дар мавриди дискурси навъи якум олами ботинии 

ширкаткунандагони муошират ба пуррагӣ зоҳир мегардад. Дар мавриди 

дискурси навъи дуюм ширкаткунандагони муошират ҳамчун 

намояндагони муайяни иҷтимоӣ зуҳур мекунанд. Дар асари «Аҷоиботи 

Баткам» зиёдтар дискурси навъи якум дида мешавад. Зеро тамоми 

эссеҳои асари мазкур дар атрофи саргузашт ва нақли ду нафар – Ҳамдам 

ва Ҳамроз сурат мегиранд. Яке аз талаботи асосии дискурси навъи аввал 
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– сухани рӯзмарра ва гуфтугӯи байни ду шахси ба ҳам хуб ошно 

мебошад. Муқаррароти мазкур дар асар комилан мушоҳида мешавад, 

зеро аксари камбудҳои ҷомеа ва роҳҳои ҳалли онҳо ба тариқи ҳикояҳои 

хурд дар шакли эссе аз забони Ҳамдаму Ҳамроз, ки бо ҳамдигар хуб 

ошно ҳастанд, сурат мегирад. Аз ин рӯй, мо масъалаи маъно ва вазифаи 

дискурси компютериро дар насри Азим Байзоев (дар мисоли қисса-

эссеҳои «Аҷоиботи Баткам») аз ду дидгоҳ: 1) мақсади нависанда аз рӯ 

овардан ба насри дорои хусусияти дискурси компютерӣ ва тарғиби 

адабиёти компютерӣ ва 2) мухтассоти сабкии насри мазкур нисбат ба 

насри давраҳои дигар ва муосир.  

Дар китоби мазкур муаллиф масъалаи таълиму тарбияро бо роҳҳои 

нав ва ҳамқадами замона пешкаш намудааст. Дар эссеи «Кӣ гунаҳкор: 

интернет ё...» нигоҳ ва бархӯрди ду насл – калонсол ва насли наврасро 

дар мавриди интернет, компютер ва дигар таҷҳизоту шабакаҳои 

ҳозиразамон мавриди баррасӣ қарор медиҳад. Муаллиф менависад: 

«Имрӯзҳо на як бору ду бор аз калонсолон шунидаему мешунавем, ки 

«ҳамин интернету телефонҳои сабилмондаи мобилӣ, киноҳои ба истилоҳ 

«боевик»- у «ужас» мағзи сари бачаҳои моро вайрон кардаанд» [212, с. 8]. 

Яъне аз нигоҳи калонсолон интернет ва телефонҳои мобилӣ ба зеҳну 

ахлоқи хурдсолон таъсири бад доранд. Муаллиф, ки ин ҳамаро аз забони 

қаҳрамони эссе баррасӣ мекунад, дар аввал ба гуфтаи калонсолон розӣ 

мебошад, вале баъдан роҳи ҳалли ин масъаларо пайдо мекунад: «Бовар 

кунед, роҳи халосӣ хеле осон аст: интернету телефон ва телевизорро 

мисли ман истифода кунед: дар телевизион бисёр шабакаҳо барои 

бачагон ҳастанд – ҳам омӯзишӣ ва ҳам фароғатӣ. Телефонро ҳам дар 

вақти зарурӣ истифода мебарам. Бисёр маълумоти заруриро низ аз 

интернет мегирам. Дар он китобҳои бепул зиёд ҳастанд» [212, с. 29]. 

Андешаи дар бораи табиати фавқулода доштани дискурси компютерӣ 

дар матнҳои минбаъдаи А. Байзоев ҳам вусъат меёбад. Ӯ  компютерро ба 
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ҷумлаи техникаи  ҳатмии маишӣ дохил карда, дар қатори телевизиор ҷой 

додааст. Компютерҳои фардии хонагӣ ба асбоби дохил шудан ба 

шабакаи умумиҷаҳонии интернет табдил ёфтанд. Дар ҳикояи «Кӣ 

гунаҳкор: интернет ё...» паҳлуҳои гуногуни суду зиёни истифодабарии 

компютер ва шабакаи интернетро баррасӣ кардааст. Ҳатто барои 

калонсолон зарур будани компютерро зикр мекунад: «Вақте ки 

компютеру интернет пайдо шуд, бечора калонсолон чӣ тарз истифода 

бурдани онҳоро намедонистанд. Масалан, то ҳол ман ба бобоям ёд 

медиҳам, ки баъзе аҷоиботи телефонро чӣ тавр истифода кардан мумкин 

аст» [212, с. 29]. Аз ин дидгоҳ чунин бармеояд, ки дар замони муосир 

истифодаи компютер ва шабакаи интернет ногузир барои ҳама лозим 

аст, вагарна муаллиф ба ҳеҷ ваҷҳ аз забони қаҳрамони ҳикоя лозим 

будани телефон ба бобояшро нақл намекард. А. Байзоев роҳи бозгаштро 

аз ин падидаҳо намебинад ва аз забони қаҳрамони ҳикоя менависад: 

«Аммо, дӯстони ҳамсоли азиз, дигар роҳи бозгашт нест. Ҳатто агар як 

рӯз интернет набошад, шояд ҷаҳон чаппа шавад» [212, с. 29]. 

Маҳз ин муаллиф  дар асари худ фаъолона захираҳои забони 

компютерӣ, тасвирҳои техникӣ, қолабҳои фазои интернетиро истифода 

мебарад. Дар мақолаҳои ҷудогона дар бораи поэтикаи А. Байзоев 

адабиётшиносон ва мунаққидон, махсус масъалаи истифодаи дискурси 

компютерӣ аз ҷониби А. Байзоевро мавриди баррасӣ қарор надодаанд. 

Кори мо аввалин кӯшиш дар ин самт  мебошад.  

Таҳлили мазмуни мундариҷаи «Аҷоиботи Баткам»-и А. Байзоев 

чунин қонунияти ҷолиберо нишон медиҳад: дараҷаи истифодаи дискурси 

компютерӣ дар онҳо бевосита аз сатҳи «компютеркунонӣ»-и  кишвар ва 

ҷомеа вобаста аст.  

Мавқеи Азим Байзоевро дар ин асар ҳамчун нависандаи тахайюлӣ 

метавон нишон дод зеро дар такмили таълиму тарбия тамоман назари 

дигар дорад. Ҳангоми мутолиаи китоб хонанда ба олами тамоман дигар 
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раҳнамун мешавад. Дар қисми чоруми китоб – «Аҷоиботи Баткам ё 

зиндагӣ дар соли 2037» нависанда дунёеро тасвир кардааст, ки тамоми 

амалиёти рӯзмарраи одамон тавассути техникаи ҳозиразамон роҳандозӣ 

мешавад. Ҳамдаму Ҳамроз қаҳрамонони асари мазкур пас аз нақлу 

суҳбатҳои бисёр дар мавриди зиндагии имрӯз бо ҳамсафаронашон 

тасмим мегиранд, то аз кишваре бо номи Баткам дидан кунанд. Барои 

хонанда дар аввал номи Баткам номафҳум ва ҷолиб менамояд, вале бо 

шинос шудан ба раванди ҳодисаҳои асар хонанда аз ин мафҳум ба хубӣ 

огоҳ мешавад. Баткам кишваре аст, ки дар он зиндагӣ тамоман аз 

зиндагии имрӯзаи мо фарқ мекунад, яъне аксарияти раванди фаъолият 

баръакси фаъолияти мо аст. Барои ҳамин ин кишвар Баткам ном 

гирифтааст, зеро шакли чаппаи он «Мактаб» аст. Ин қисм эссеҳое иборат 

мебошад, ки онҳо бо унвонҳои «Биҳишти кӯдакон», «Роҳ сӯи Каҳкашон 

– шаҳраки дониш», «Телефон ва интернет», «Барномаи таълим ва 

интихоби касб», «Ними ҷаҳон – дар хазинаи ҷаҳон», «Аз аробакашӣ то 

мошинҳои худрав», «Ҷаҳони либос», «Меҳнат – роҳати ҷон», «Аз пахта 

то пероҳан», «Касбу ихтисосҳои бозоргири оянда» номгузорӣ шудаанд. 

Ҳоло як-як ба таҳлили бахшҳои ин қисм аз нигоҳи истифодабарии 

дискурси компютерӣ мепардозем. Чи гунае ки дар фавқ зикр кардем, 

тамоми раванди фаъолият дар ин ҷо баръакси фаъолияти рӯзмарраи 

инсонҳо мебошад. Боиси зикр аст, ки ҳар як эссеи асар, ба ғайр аз 

Ҳамдаму Ҳамроз, ки қаҳрамонони асосӣ ва мушоҳидакорони асаранд, 

инчунин қаҳрамонҳои худро доранд, ки номашон дар робита ба 

касбашон гузошта шудааст. Муаллиф дар эссеи «Биҳишти кӯдакон» 

хонандаро ба тарз ва усули хеле аҷиби тарбияи кӯдакон дар боғча рӯ ба 

рӯ месозад. Дар «Биҳишти кӯдакон» онҳоро зане бо номи Меҳринигор 

пешвоз мегирад. Калимаи «меҳринигор» маънои нигоранда ва 

ҷойкунандаи меҳр мебошад, ки маҳз ба ҳар яке аз кормандони 

кӯдакистон ин сифат ҳатмӣ аст. Дар ин ҷо баръакси кӯдакистонҳои 
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муқаррарӣ раванди таълиму тарбия тамоман дигар аст. Дар кӯдакистон 

кӯдакон на ба бозӣ, балки саргарми коранд. Муаллиф аз забони 

қаҳрамони асар менависад: «Дар ин ҷо барои он ки шумо 

фарзандонатонро ба кӯдакистон медиҳед, аз шумо пул намегиранд, 

балки баръакс, ба падару модарон пул медиҳанд» [212, с. 56]. Дар ин 

ҳикоя нависанда роҳҳои ҷалб кардани кӯдаконро ба сохтани ҳар гуна 

бозича нишон додааст. Яъне ҳар кӯдак машғули бозие аст, ки он бозӣ 

иборат аз сохтани қисме аз бозича мебошад. Бе сабаб нест, ки дар 

даромадгоҳи мағозаи «Биҳишти кӯдакон»  навиштаи «Соли 2037 – Соли 

кӯдакон! Хариди Шумо – Бахти кӯдакон» насб шудааст.  

 Дар  ҳикояи  «Роҳ сӯи Каҳкашон – шаҳраки дониш», мактабе 

тасвир шудааст, ки дар он раванди таълим тамоман дигар аст. Тамоми 

фаъолияти хонандагон ба воситаи компютер ва дигар технологияи 

рушдкарда ба роҳ монда шудааст. Роҳбалади ин мактаб Ояндабин 

Ояндазода ном дорад. Дар ин мактаб касе дафтару китоб надорад, ҳама 

хонандагон дар дасташон китобхонаи электронӣ доранд. Ҳар як китоб 

дорои чор шакли электронӣ аст: хаттӣ, тасвирӣ, овозӣ ва видеоӣ. Китоб 

на дар чор-панҷ сол як маротиба, балки ҳатто дар давоми сол таҷдиди 

назар мешавад. Мактабҳо аз рӯйи низоми ояндабинӣ фаъолият 

мекунанд. Дар ин мактаб кӯшиш мекунанд, ки фаъолияти онҳо на 

ҷавобгӯи замони муосир, балки ҷавобгӯи талаботи замони оянда бошад. 

Нависанда рушди технологияро ба талаботи оянда мутобиқ карданист. 

Масалан, омӯзгореро тасвир мекунад, ки ғолиби озмуни «Муаллими сол 

– 2040» аст, ҳоло бошад, соли 2037 аст. Озмун барои муаллимоне 

мебошад, ки пас аз панҷ ё шаш сол чӣ гуна шудани дарсҳоро дарк 

мекунанд.  Дар саросари китоби Азим Байзоев технологиякунонии 

тамоми самтҳои фаъолияти инсон ба назар мерасад ва ҳатто истифода аз 

онҳоро ногузир медонад.   Инчунин, дар асар истифодабарӣ аз рамзҳо ё 

код дар баъзе аз ҳикояҳо дида мешавад. Дар эссеи «Телефон ва 
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интернет» А. Байзоев шакли дурусти истифодаи интернет ва 

китобхонаҳои компютериро нишон дода, роҳҳои пешгирӣ аз истифодаи 

нодурустро низ муайян кардааст. Китобхонаи электронӣ ба тавре 

барномарезӣ шудааст, ки агар хонанда ба хондан машғул бошад, амалҳои 

дигар ба таври автоматӣ боздошта мешаванд. Китобхонаи электронӣ ё 

мобилӣ ҳамеша бо Com-In (Ком-ин) муҷаҳҳаз аст.  Com-In аз ибораи 

Common Internet (Коммон Интернет) гирифта шуда, маънояш «интернети 

умумӣ» аст. Муаллиф қайд мекунад, ки Com-In шакли муосири Wi-Fi 

(Вай-Фай) аст, ки фаъолияти интернетро дар ҳудуди муайян таъмин 

мекард ва то солҳои 2025 хеле машҳур буд. Як хусусияти дигари 

китобхонаи электронӣ дар он аст, ки фаъолияти хонанда ҳар рӯз сабт 

шуда, падару модарон бо истифода аз рамзи муайян фарзандонашонро 

аз ҳар куҷое, ки бошад, назорат мекунанд. Ҳатто тамоми молу маҳсулот 

дар мағозаҳои хӯроквориву либос рамз доранд: «Сарвиноз дар 

дафтарчааш рақами NA 09190, Дониш рақами SW 99743 ва Эраҷ Азизӣ 

рақами JO 213347-ро навишта буданд. Ҳамроз ҳам, шояд барои аз қатор 

намондан, рақами GTI 121191 дошт» [212, с. 64]. Муаллиф тамоми 

раванди компютеркунонии ҷомеаро дар ҳикояҳояш дар шакли дискурси 

компютерӣ нишон додааст. Ҳатто дар ҳикояҳои ин асар тамоми 

фаъолиятҳои рӯзмарра ба тариқи корҳои роботӣ ва фармоишоти 

компютерӣ сурат мегиранд. Ҳангоме ки тамошобинон дар бораи 

аробакаш ба бошандагони «Аҷоиботи Баткам» савол медиҳанд, ин 

калимаро аз луғат мебинанд. Калимаи аробакаш акнун ба гурӯҳи 

вожаҳои архаистӣ шомил буда, кайҳо вазифаи забонии худро бо 

мафҳумаш гум кардааст. Яке аз бошандагони Баткам, ки номаш Ёвар 

буд, мегӯяд: «Дар мо аробакаш нест. Борро аз мағоза ё мағозаҳои калон 

худи харидор бо истифода аз боркашҳои автоматии электронӣ мебарад, 

ки ба воситаи пулт идора мешаванд» [212, с. 65], ё ҷои дигар мегӯяд: 

«...Тақрибан 70%-и харидорон бори заруриро ба воситаи интернет 
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фармоиш медиҳанд. Борҳо ба хонаҳои мизоҷон бо электромобилҳои 

худрав расонида мешаванд» [212, с. 66]. Яъне ба воситаи пешрафти 

технология муаллиф осон шудани фаъолияти ҳаррӯзаи одамонро 

инъикос кардааст, ки яке аз принсипҳои дискурси компютерӣ мебошад. 

Чӣ гунае ки И. А. Эренбург мегӯяд, «ҳар гуна дискурси компютерӣ 

ибрози назар кардан дар фазои муайян мебошад». Дар дискурси 

компютерӣ, аксар забони муошират англисӣ мебошад. Ин принсипро 

муаллиф низ риоя кардааст. Ҳангоми номгузории рамзҳо ва дигар 

истилоҳоти истифодашуда дар ҳикояҳо, мебинем, ки муаллиф 

калимаҳоро дар шакли англисиашон истифода кардааст. Ба назари мо, 

дар ин маврид хусусияти байналмилалӣ доштани аудитория ва шарикони 

муошират нақши муҳим дорад, зеро  барои бархе истифодабарандагон 

забони англисӣ забони модарӣ маҳсуб мешавад ва барои дигарҳо он 

ҳамчун забони миёнарав хидмат мекунад. Воқеияти хаёлӣ яке аз 

мавзуъҳои асосии ин асар ба шумор меравад. Зеро муаллиф ҳар як 

тахайюли худро ҷомаи воқеият пӯшонда, амалӣ шудани онро 

имконпазир медонад, ки танҳо бо роҳи донишомӯзӣ ва истифодаи 

дурусти технология мебошад.  Компютер ва интернет шаклҳои дигари 

руҷуъ ба ҷаҳони дигар ба шумор мераванд. Қобили зикр аст, ки А. 

Байзоев мақсаднок технологияи компютериро хаёлӣ месозад ва бо ин 

восита ин технологияҳоро гоҳ бо амалҳои ҷодуӣ, гоҳ бо асотир ва гоҳ бо 

олами дигари аҷоибу ғароиб наздик меамояд. 

Дар ҳикояи «Телефон ва интернет»  шабеҳсозии (моделсозии) 

вазъияте сурат гирифтааст, ки вақте ки пурра як шаҳр (манзур Баткам) 

дар як шабонарӯз таҳти ҳукумати  компютер қарор мегирад. Дар ин ҷо 

боз аз нав муаллиф дар оғози матн хонандаро ба воқеияти компютерӣ 

равона месозад. Муаллиф ёдовар мешавад, ки дар гузашта истифодаи 

компютер ва интернету телефон ба завқ ва салиқаи истифодабаранда 

вобаста буд. Ӯ дар бораи истифодаи китобхонаи электронӣ менависад: 
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«Ҳамаи амалҳое, ки пештар дар телефонҳои мобилӣ буд, ин ҷо ҳам ҳаст. 

Аммо имконияти ин китобхонаҳо ҳам бештар асту ҳам маҳдуд. 

Барномаи пешгирӣ аз истифодаи нодуруст низ дорад. Масалан, агар 

шумо ягон китоб хонда ё тамошо карда бошед, дигар амалҳои он ба 

таври автоматӣ боз дошта мешаванд» [212, с. 60]. Муаллиф дар матни 

боло ибораи «Хондан ва тамошо кардани китоб»-ро истифода кардааст, 

ки боиси таваҷҷуҳ аст, зеро дар Баткам алакай видеоӣ будани китобҳо як 

амри маъмулӣ гаштааст. Дар олами полиграфии имрӯз як-як қадамҳои 

аввалини ба шакли видеоӣ даровардани китобҳо дида мешаванд, ки онҳо 

ҳам хеле дастнорас мебошанд. Дар Тоҷикистон ин таҷрибаро дар хусуси 

китоби бачагонаи «Шинохт ва ёдгирӣ» метавон дид, ки ба ғайр аз 

қисмати чопӣ, китоб дар шакли видеоӣ омода шудааст, ки кӯдакон аз 

истифодаи он мушкилӣ намекашанд. Дар Баткам бошад, ин барномаҳо 

коркард шуда, хеле пеш рафтаанд, зеро ба ғайр аз сабти видеоӣ будани 

китоб, он бо барномаҳои махсус пироя шудааст, ки ҳангоми истифодаи 

нодуруст сигнал баланд мекунанд ё ин ки ба ин барнома занг ҳам зада 

мешавад: «Барномаи ба касе занг задан танҳо дар вақти танаффус кор 

мекунад. Агар шумо тартиби кор бо китобхонаи мобилиро вайрон 

кунед, овози махсус садо медиҳад. Барои ҳар як чунин овоз ҷарима 

муайян шудааст» [212, 60]. Ин ҷо муаллиф зери мафҳуми «вайрон 

кардани тартиби кор» вирусҳоеро дар назар дорад, ки дар гузашта ба 

муҳити технологӣ хеле таъсиргузор буданд. Акнун, дар соли 2035 ин 

мушкилиҳо бартараф шуда, хатарҳои барои компютеру дигар 

технологияҳо эҷодшаванда аз тарафи истифодабарандагон пешгирӣ 

мешаванд, ки ин ҳам бо роҳи эҷоди барномаҳои махсус бартараф ва дар 

мисоли «ҷарима» антивирусҳои муфидро пешбинӣ кардаанд.  

Дар насри «Аҷоиботи Баткам» пешрафти технологияро муаллиф то 

ҷое инъикос намудааст, ки одамони соли 2015 аз ғайриҳақиқӣ будани 

онҳо пай намебаранд. Инро дар мисоли ҳикояи «Аз аробакашӣ то 



92 
 

мошинҳои худрав» метавон бараъло эҳсос кард. Ҳангоме ки 

тамошобинонро корманди фурӯшгоҳ роҳбаладӣ мекунад, мунозираи 

зайл сурат мегирад: 

- Муаллим Азизӣ ба Ёвар ташаккур гуфту пурсид: 

- Маро бубахшед, маоши Шумо чӣ қадар? 

- Ҷои бахшиш надорад. Ман маош намегирам. 

- Чӣ хел? Бе маош кор мекунед? – ҳама ҳайрон шуда пурсиданд. 

- Ҳа. чунки ман роботам, одам не. Робот бо номи Ёвар. 

Ҳама ҳайрон шуданд, зеро муддати ин вақт касе аз тамошобинон 

пай набурд, ки роҳбалади онҳо на инсон, балки робот аст. Яъне 

технологияи роботсозӣ дар Баткам то ҷое рушд кардааст, ки ҳатто 

роботҳояшон дар шаклу сурат ва фикрронӣ аз инсонҳои муқаррарӣ фарқ 

надоранд. Дар фавқ, зимни баррасии ҳикояи «Роҳ сӯи Каҳкашон – 

шаҳраки дониш»  муаллиф муаллимеро мисол меовард, ки ғолиби 

озмуни «Муаллими сол – 2040» шудааст ва худ дар соли 2035 қарор 

дорад. Инро мо ҳангоми таҳлили дискурси компютерӣ дар симои худи 

муаллиф низ мушоҳида карда метавонем. Соли нашри ҳикояҳои 

«Аҷоиботи Баткам» агар 2018 бошад, муаллиф ба тариқи дискурс, ки 

миёни қаҳрамонҳои қисса-эссеҳои китоб сурат мегирад, тараққиёти 

технологияро дар солҳои баъд таҳлилу пешгӯӣ кардааст.  

 Навиштани асарҳои насрӣ дар сабк ва услуби дискурси компютерӣ аз 

ҷониби нависандагони гуногуни дунё зиёд дида мешавад, вале дар онҳо 

хусусиятҳои фарқкунанда мушоҳида кардан мумкин аст. Мо инро ба 

мисоли кӯтоҳе дар насри Азим Байзоев ва Виктор Павелин дидем. Агар 

В. Павелин дар ҳикояҳои худ аз истифодаи номҳое ба мисли 

«порносайт»-у «порнография» истифода бурдааст, вале Азим Байзоев 

насри худро дар пояи анъанаҳои насрнависии тоҷик ва мутобиқу 

мувофиқ ба минталитети шарқӣ, хосатан тоҷикон эҷод кардааст. 
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 А. Байзоев истифодаи технологияро осонкунандаи корҳои инсонӣ 

дониста, дар соли 2035 ягон фаъолияти инсонро бидуни технология 

нишон намедиҳад ва ҳатто инсон камтар аз технология дар мавриди худ 

фикру кор мекунад. Дар ҳикояи «Ҷаҳони либос» аз навтарин 

хидматрасониҳои мағозаҳои либосфурӯшӣ ҳикоя мекунад, ки дар замони 

зиндагии мо чунин дида намешавад. Дар мағоза интихоб ва дархости 

либос тариқи электронӣ сурат мегирад. Дар ҳикояи мазкур Дониш ном 

қаҳрамони ҳикоя хоҳиши харидани шиму костюми навро дорад. Онҳо аз 

монитор гӯшаи либосҳои шарқӣ, Осиёи Марказӣ ва ниҳоят 

Тоҷикистонро пайдо мекунанд. Нафосат ном ҷавонзани роҳбалади 

фурӯшгоҳ аз ҷайбаш як дастгоҳе мебарорад ва ба Дониш наздик карда, 

хоҳиш мекунад, ки як лаҳза ором истад. Дастгоҳро аз боло ба поён, аз 

чап ба рост ва аз пеш ба ақиб бурда, ба қавли худаш як навори хурдакак 

гирифт. Баъдан, ин наворро ба экран дохил карда, чор намуди шиму 

костюм намудор мешавад ва Дониш яке аз онҳоро интихоб мекунад. Пас 

аз чанд лаҳза мошинчаи худрав либосро меорад. Ҳатто ҳангоми танг ё 

васеъ омадани андоза, бе мушкилӣ дубора либосро мувофиқи бадан 

карда меоранд. 

А. Байзоев дурнамо ва унсурҳои сохторӣ анъанавии муҳитҳои  

маҷозии нисбатан хурд тавъам сохта, ба ин тарз забони бадеии адабиёти 

муосирро таҷдид менамояд (масъалаҳои алоқаманд ба ин навсозӣ ҳоло аз 

ҷониби муҳаққиқони адабиёт ва мунаққидон кам омӯхта шудаанд) ва 

чизи муҳим он аст, ки муаллиф ба воситаи ин забон роҳе ба сӯи қалбҳо ва 

ақлҳои хонандагони асри нав, асари компютерӣ ҷустуҷӯ мекунад.  

Ширкаткунандагони дискурси компютерӣ на танҳо аз 

истифодабарандагони одие, ки ба масъалаҳо ва проблемаҳои рӯзмарра 

таваҷҷуҳ зоҳир менамоянд, иборатанд, балки бисёр вақт онҳо одамони 

таҳсилкардаи дорои маълумоти олӣ ва дорои дараҷаҳои илмӣ мебошанд. 

Маҳз барои ҳамин интихоби жанри дискурси компютерӣ аз дараҷаи 
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таҳсилоти ширкаткунандагон вобаста аст. Масалан, ҳангоми баррасии 

масъалаҳои мухталиф ва мубодилаи афкор дар конференсияи тавассути 

компютер суратёбанда вобаста ба мавзӯи илмӣ таҳсилу дониши мувофиқ 

доштан зарур аст. Ҳамин аст, ки дар эссе-ҳикояҳои «Аҷоиботи Баткам» 

Ҳамдаму Ҳамроз шахсони донишманд ва таҳсилкарда мебошанд. 

Муаллиф дар саволу ҷавобҳои ин ду қаҳрамон бисёре аз масъалаҳои 

муҳимми рӯзмарраро, ки ҳаллу фасли онҳо барои пешбурди ҷомеа зарур 

аст, баррасӣ мекунад. Дар сатрҳои аввали асари мазкур нависанда муҳит 

ва оламеро меофарад, ки мутлақан бо бисёре аз фаъолиятҳои рӯзмарраи 

инсонӣ зиддият доранд. Ӯ кишвар ё шаҳреро меофарад, ки зиндагӣ дар 

он ҷо тамоман дигар аст. Вақте ки Ҳамдаму Ҳамроз ба кишвари Баткам 

мерасанд, мебинанд, ки ҳама ҷо мисли макони худи онҳо буд: дашту 

саҳро, кӯҳу дарё, кӯчаву хонаҳо, мағозаву бозорҳо, мошину қатора ва 

ҳавопаймоҳо. Одамон ҳам мисли онҳо буданд. Аммо Баткам аз дигар 

ҷойҳо як фарқи калон дошт: чунин ба назар мерасид, ки дар ин ҷо ҳамаи 

корҳо баръакс мешаванд: бачагоне мисли Ҳамдаму Ҳамроз кореро анҷом 

медиҳанд, ки дар дигар ҷойҳо ин корро калонсолон анҷом медиҳанд. 

Фикр мекунӣ, ки одамон аввал пир таваллуд шуда, пасон ҷавон 

мешаванд.  

Дар сафари Ҳамдаму Ҳамроз ва дигар ҳамроҳон ба кишвари Баткам 

тамоми фаъолияти имрӯзии инсонҳо ба тариқи муошират ва ибрози 

назарҳо ҳаллу фасл мегарданд. Дар ҳикояи «Барномаи таълим ва 

интихоби касб» мубоҳиса чунин сурат мегирад: 

-барномаи таълим ва касбомӯзӣ дар шумо чӣ гуна аст – пурсид Замира 

Ҳакимовна. 

Ояндабин чунин посух дод: 

Пас аз хатми зинаи ибтидоии таҳсил хонандагон мактабҳои худро аз 

сар интихоб мекунанд. Дар мактабҳои мо ба интихоби касбу ихтисос 

аҳаммияти махсус дода мешавад. Низоми маорифи мо дар заминаи 



95 
 

эътирофи ду омили муҳим бунёд ёфтааст. Як хусусияти махсуси насри А. 

Байзоев, ки муҳимтарин талаботи дискурси компютериро риоя кардааст, 

ин истифодаи забони англисӣ  мебошад. Зеро дар навишти наср бо 

дискурси компютерӣ, ки барои тамоми хонандагон бояд фаҳмо бошад ва 

забони компютер низ англисӣ аст, интихоб шудааст. Инро мо дар 

саросари ҳикояҳои асар мушоҳида мекунем, ки ҳар яке аз масъулони 

коргоҳе, ки дар асар мутааддид номбар шудаанд, номи мувофиқ ба кори 

худ дорад. Нависанда дар ҳикояи «Меҳнат – роҳати ҷон» менависад: 

«Ҷое, ки онҳо рафтанд, ба як шаҳри хурд монанд буд. Дар  назди дарвоза 

онҳоро дар ин сафар як марди кулоҳпӯш пешвоз гирифт. 

- Салом алейкум,  номи ман Mister New Thinking (Мистер Ню 

Синкинг), ба забони шумо Ҷаноби Тозатафаккур мешавад. Шумо 

метавонед, маро кӯтоҳакак Тозафикр гӯед. Ман муассис ва муҳандиси ин 

коргоҳ ҳастам» [212, с. 68].  Дар ин ҷо ҳамаи ширкаткунандагон тоҷиканд, 

аммо муаллиф барои риояи дискурси компютерӣ номи онро ба англисӣ 

овардааст.  

Нависанда фаъолияти ҷисмонии одамро имрӯз дар назди 

технологияи офаридааш тамоман ночиз медонад ва баробар кор кардани 

онҳоро ғайриимкон арзёбӣ мекунад. Вале боз инсонро болотар аз онҳо 

мегузорад. Инро дар ҳикояи «Одам зӯр ё компютер» рӯшан метавон дид:  

«– Бачаҳо, компютер, дар ҳақиқат чизи зӯр аст. Ҳоло ҳатто аз сад як 

имконияти онро намедонем, аммо медонед, ки онро кӣ сохтааст? Одам! 

Дар назари мо ҳавопаймо аз одам зӯр аст, чунки ҳам калону ҳам 

пурқувват. Трактору мошинҳои калон ҳам ҳамин хел, киштиҳои кайҳонӣ 

ҳам. Ва боз чӣ қадар чизҳои дигар. Аммо одам, аниқтараш ақли инсон, 

зӯртарин аст, ки ин гуна чизҳоро месозад. Ба ин сухан аввал омӯзгорон 

ва баъд чанде дигар ҳамсафарон розӣ шуданд» [212, с. 75].  

А. Байзоев дар асари «Аҷоиботи Баткам», ки тамошои як гурӯҳ 

омӯзгорону хонандагони замони ҳозираро ба кишвари Баткам дар 
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қолаби эссе-ҳикояҳо ва ба сабки дискурс тасниф кардааст, талабгори 

тағйироти ҷиддие дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти инсонҳо мебошад. 

Муаллиф боварии том дорад, ки ин ислоҳот натиҷаи муфид медиҳад. 

Баъди тамошои кишвари афсонавӣ, сохтани чунин кишвар имконпазир 

буд, ҳамаи мусофирон дар рӯҳияи худ тағйироти куллиро эҳсос карданд. 

Зиндагии маъмулии бачагон боз аз нав сар шуд. Аммо онҳо як тағйироти 

ҷиддиро ҳис карданд: на танҳо озодона, балки бо масъулият фикр 

мекарданд, дар дилашон боварӣ ба ояндаи нек сахт ҷой гирифт. Ба  

қобилияту имкониятҳои инсон қоил шуданд. Аммо аз ҳама муҳиммаш ин 

буд, ки акнун дар ҳама суҳбатҳо омӯзгорон ҳамроҳи онҳо буданд. Мисли 

аксарияти раванди таълиму тарбияи имрӯз дар байни омӯзгору хонанда 

ё донишҷӯ «Садди чинӣ» вуҷуд надошт. Онҳо акнун ба телевизору 

интернет ва телефону планшетҳо, на ҳамчун василаи вақтгузаронӣ (инро 

дар ҳикояҳои аввали асар, ки қисмати оғози китоб асту қаҳрамонон ба 

кишвари Баткам сафар накардаанд, мушоҳида метавон кард), балки чун 

манбаи бебаҳои донишу иттилоот муносибат мекарданд. А. Байзоев 

аксари афсонаҳову ривоятҳое, ки пештар боиси ханда ва ғайривоқеӣ 

буданд, дар ҳоли ҳақиқат пайдо кардан нишон медиҳад. Инро дар 

ҳикояи «Афсонаро ҳам ба ҳақиқат табдил дода мешавад» рӯшан таҳлил 

ва баррасӣ кардааст:  Онҳо ба ёд оварданд, ки дар як китоб як латифа 

хонда буданд: Як нафар мисрӣ ва як нафар эронӣ бо ҳам баҳс мекунанд, 

ки кадоме аз ин халқҳо қадимтаранд? Мисрӣ мегӯяд, ки олимон ҳангоми 

ҳафриёти дар Миср як порча сим ёфтанд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки 

дар Мисри Қадим телефон вуҷуд доштааст. Эронӣ ҷавоб медиҳад, ки 

олимон дар Эрон чизе наёфтанд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки дар 

Эрони Қадим телефони бе сим вуҷуд доштааст [212, с. 77]. Ҳарчанд ки ин 

гуфтаҳо дар назари одамон афсона буд, имрӯз ҳақиқати ҳоли худро 

ёфтаанд.  
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 Маъмулан адресати сухан, яъне қабулкунандаи иттилоот мушаххас 

ва ё номаълуму умумӣ аст. Ба ақидаи мо, хусусияти махсуси дискурси 

компютерӣ аз он иборат аст, ки адресати номуайян, ки дар дискурс 

ширкат меварзад, дар ҳар лаҳза метавонад муайян гардад. Ғайр аз ин, 

дар нисбати дискурси компютерӣ аз ҷиҳати муносибатҳои байни 

субъекту адресат, зарур аст, то иштирокдори севвумро ҳам фарқ кунем, 

ки ғайрифаъол аст (мешунавад, мебинад, вале дар дискурс ширкат 

намеварзад). Яъне хусусияти махсуси дискурси компютерӣ аз доираи 

васеи фарогирии он иборат аст. Дар тамоми ҳикояҳои «Аҷоиботи 

Баткам» муносибати байни субъекту адресат дида мешавад. Зери 

мафҳуми доираи васеи фарогирӣ дар назар гирифта мешавад, ки 

иштирокдори фаъол ва ё иштирокдори ғайрифаъоли дискурси 

компютерӣ ҳар як шахс шуда метавонад. И. А. Эренбург мегӯяд: «Ҳар 

гуна дискурси компютерӣ ибрози назар кардан дар фазои муайян 

мебошад». Муошират ба воситаи шабакаи компютерӣ ҳам, дар ҳақиқат, 

ибрози назар кардан дар майдон аст, зеро мактуби шумо метавонад, дар 

як лаҳза дасраси ҳамагон гардад. Иртиботи компютерӣ бисёрпаҳлу 

мебошад. Он дорои хусусиятҳое мебошад, ки намудҳои дигари 

иртиботро ҳам ифода мекунад. Аз лиҳози миқёс иртиботи компютерӣ 

дорои хусусиятҳои оммавӣ (муошират бо аҳли ҷаҳон), хусусиятҳои 

муоширати дарунӣ (муошират байни истифодабаранда ва компютер) ва 

хусусиятҳои муоширати гурӯҳӣ (муоширати гурӯҳи одамон) мебошад. 

3.2. Таҳлили сохтории  воҳидҳои забонии дискурси компютерӣ 

Дар улуми муосири инсонӣ дискурс алакай як чизи нав нест, балки 

аз ҷумлаи истилоҳоти ба таври васеъ коркардшуда ва серистеъмол дар 

соҳаҳои мухталифи услубшиносӣ, фарҳангшиносӣ ва танқиди адабӣ ба 

шумор меравад. Ба вуҷуд омадани истилоҳи дискурс дар суннатҳои русӣ 

таърихи дерина надорад. Аз таҳлили китобҳои дарсии замони шуравии 



98 
 

солҳои 70-уми асри гузашта доир ба услубшиносӣ ва забоншиносии матн 

маълум мешавад, ки муаллифон дар бораи матн ягонагии  фаротар аз 

ҷумла, дар бораи муҳтавои матн сухан меронанд, вале дискурсро ҳанӯз 

ном намебурданд (нигаред ба асарҳои И. Р. Галперин; В. А. Кухаренко; 

Е. Г. Сошалская ва дигарон). Ҳатто китобҳои дарсии муосир на ҳама 

вақт ин падидаро баррасӣ менамоянд (масалан, нигаред ба китобҳои Т. 

А. Знаменская; В. В. Гуревич; Г. Я. Солганик; Т. С. Дроняева; О. Н. 

Григорева; Ю. М. Скребнев) ва ё дар ин маврид истилоҳи маъмулии 

матнро ба кор мебаранд. Масалан, Ю. А. Левский менависад: Дар 

маҷмуъ ақидаи В. И. Карасикро дар бораи бемаҳдуд будани мафҳуми 

«дискурс» маъқул шуморида, мо минбаъд аз истифодаи он худдорӣ карда 

ва ба ҷои он калимаи, ба андешаи мо, нисбатан одию маъмулӣ ва ошнои 

«матн»-ро ба кор мебарем. [116, 98]. 

Дар китоби дарсӣ ва хрестоматияҳои хориҷӣ ин кор тамоман ранги 

дигар мегирад, масалан дар китобҳои англисӣ [202, с. 15]. Сарчашмаҳои 

ба забони англисӣ нашршударо аз назар гузаронда, мо масалан, 

тафсилҳои зеринро мушоҳида мекунем: «забони хаттӣ ё шифоҳӣ» [201, с. 

330]. Дар китоби Луғати истилоҳоти адабиёт ва назарияи адабиёт (ба 

забони русӣ) [116, с. 228] шарҳи нисбатан васеи дискурс оварда шудааст 

ва он (дискурс) дар забоншиносӣ ҳамчун як имтидоди забонии бештар аз 

ҷумла маънидод шудааст. Дискурс низоми аломатҳост, ки ҳамчун асари 

забонӣ фаҳмида мешавад ва мутаносибан субъект ва объекти амалро 

муносибатан ба мухобирот фаро гирифтааст. Аз лиҳози назариявӣ 

дискурс ҳамаи асарҳои забониро, ки  як бахши ҳамкориҳои иҷтимоӣ 

маҳсуб мешаванд, фаро гирифтааст.  

Дискурс метавонад, аз назм ва наср иборат бошад, он ҳама чизро 

метавонад фаро гирад. Моҳияти асосии ин таъриф, ба андешаи мо, аз 

тавсияе, ки мо пешниҳод кардем, иборат аст, яъне вижагии асосии 

дискурс ҳамкории иҷтимоии объект ва субеъкт эътироф карда мешавад. 
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Дар луғати забоншиносии амалие, ки дар давраҳои баъдтар аз ҷониби 

нашриёти «Langman» (Лангман) нашр шудаааст, маълумоти умумии 

муфассали ҳама гурӯҳҳои мавзуи дискурс оварда шудааст [193, с. 160].  

Пеш аз ҳама, худи истилоҳи «дискурс» ҳамчун истилоҳи умумӣ 

барои тавзеҳи ҳар як мавриди ҷудогонаи истифодаи забон, яъне забоне, 

ки дар натиҷаи омили муошират сурат гирифт, фаҳмида мешавад. 

Одатан ин мафҳуми ба  воҳидҳои аз ҷумла ҳаҷман калонтар, ба мисли 

параграф, суҳбат, мусоҳиба нисбат дода мешавад. Дар баробари он ки 

дискурс ҳар як суҳбати ҷудогонаро ифода мекунад, боз «ба он дохил 

намудани донишҳои арзишҳои замонавиро ҳам ифода мекунад». Барои 

исботи он, ки истилоҳи мазкур қобили қабул аст ва метавонад корбурд 

шавад, дар луғати мазкур чандин истилоҳоти бо ёрии он сохташударо 

низ оварданд, ба мисли ҷомеаи дискурсӣ, тест барои комилии дискурс, 

таҳлили дискурс ва аломатҳои дискурс. Аз ин ҷо бармеояд, ки корбурди 

истилоҳи «дискурс» дар ҳоли рушд аст. Ба ғайр аз қоидаи умумие, ки 

дискурс ин воҳиди забонии калонтар аз ҷумла мебошад, ки дар шароити 

ҳамкорӣ сурат мегирад, мо алакай фарогири донишҳои замонавӣ будани 

ин мафҳумро мушоҳида мекунем. Дар амал истифодаи ин истилоҳ хеле 

барвақт аз доираи этимологияи худ берун баромадааст ва ба маъниҳои 

аввалаи худ ягон алоқамандие надорад. 

Дар «Луғати истилоҳоти забоншиносӣ»-и Ж. Марузо [120, с. 252] 

моддаи луғавии махсус доир ба истилоҳи дискурс мавҷуд нест, вале 

муаллиф дар феҳристи алифбоии истилоҳот ба нутқ ишора карда, 

дискурсро чун муродифи нутқ зикр кардааст. Ба ғайр аз ин дар моддаи 

луғавии ҳиссаҳои нутқ ва навъҳои нутқ дар дискурс мешаванд. 

Дар ин ҷо нутқ ҳамчун забони гуфтугӯйӣ дар муқоиса ба забони 

аломатҳо ва забони навиштаҷот маънидод карда мешавад. Дар пайравӣ 

ба назари Ф. Де Соссюр дар муқобили забон нутқ ҳамчун амалисозии 
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забон фаҳмида мешавад, «зеро нутқ дар мавриди зоҳиршавӣ хусусияти 

фардӣ ва тасодуфӣ дорад» [120]. 

Аз тарафи дигар, дискурс ҳамчун низоми мураккаб: 1) таркибҳоеро 

фаро мегиранд, ки тавассути онҳо субъект ба мақсади ифодаи афкори 

шахсии худ аз қонуниятҳои забон истифода мебарад; 2) механизми 

психофизиологие мебошад, ки ба субъект имкон медиҳад, то ин 

таркибҳоро воқеӣ гардонад.  

Ба ин тариқ, дар ҳолати якум дар асоси тарҷумаи таҳтуллафзии 

истилоҳот монандкунии дискурс ва нутқ ба назар мерасад ва дар ҳолати 

дуюм аз бисёр ҷиҳат ба таърифҳои сершумори муосири дискурс мувофиқ 

меояд. Дар забоншиносии рус ҳам бештар вақт дискурс бо нутқ 

алоқаманд дониста мешавад (ниг. О. С. Ахманова). Маъруфият ва яксон 

набудани ҳодисаи мазкур назарияҳо ва усулҳои сершумори тавзеҳро ба 

вуҷуд овардааст. Дар адабиёти забоншиносии руси марбут ба ин масъала 

таърифҳои зиёди ин мафҳум оварда шудааст (ниг. ба асарҳои Ю. С. 

Степанов, М. Л. Макаров, В. И. Карасик).  

Усулҳои фаҳмиши дискурс дар забоншиносии англисӣ гуногунанд. 

Ба ғайр аз таърифе, ки дар луғатномаи дар боло зикршуда оварда 

шудааст, боз таърифҳои шахсони ҷудогона ҳам вуҷуд доранд. Дар 

суннатҳои забоншиносии англис дискурс маъруфияти зиёд пайдо кард ва 

маънои он баъди дар соли 1972 ба вуҷуд омадани асари М. Фуко бо номи 

«Бостоншиносии дониш» тавсиа пайдо кард [173]. Муаллиф тасдиқ 

мекунад, ки дискурс ин мафҳуми умумӣ барои тавзеҳоти ҳодисаҳои 

гуногуни иҷтимоӣ, фарҳангӣ, назарҳои сиёсӣ, маориф, технологияҳои 

информатсионӣ ва ғайра бо усули тасвирӣ (синхронӣ) мебошад. Аз 

лиҳози диахронӣ (таърихӣ), дискурс иваз шудани шаклҳои ҳикоят дар 

ҷомеа мебошад. Масалан, вақте ки арзишҳо дар соҳаҳои гуногуни 

ҷомеаи Аврупо ҷояшро ба фалсафаи замони нав дод, дискурсҳо чун 

мавзуи муошират дигар шуд.  
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Ба ақидаи М. Фуко, дискурс аз доираи фаъолияти ақлонӣ берун 

мебарояд ва он арзёбии махсуси ҳодисаи мушаххасе дар системаи 

муайянкунандаи арзишҳое мебошад, ки дар сохтори забон, дар рамзҳои 

иҷтимоӣ таҷассум ёфтаанд ва аз мушоҳидаи бевосита пинҳон мондаанд. 

Аз ин ҷиҳат дискурси ҳикоят ва ё дискурси хоҳиш вуҷуд дорад. Аз 

нигоҳи М. Фуко, дискурс ташкили системаи нутқ ва амали дорои 

сабабҳои  иҷтимоӣ мебошад [173, с. 249]. 

 М. Фуко барои  фаҳмиши имрӯзаи дискурс танҳо асоси назарӣ 

гузоштааст. Таърифи васеътари он, ки навъҳои фаъолияти инсонро фаро 

гирифтааст, аллакай худ ирсолкунандаи он, яъне инсонро муайян 

кардааст. Аз кӯшишҳои нахустини таърифи мафҳуми дискурс, метавон 

калима ва қоидаи калидиро муайян кард: дискурс асоси иҷтимоӣ дорад, 

яъне он наметавонад ҷудо аз омилҳои беруна таҳлил шавад.  

Фаҳмиши сохторию семантикии дискурс аз лиҳози назариявӣ 

асосноки дискурсро А. Ж. Глеймас ва Ж. Курте дар китобашон «Луғати 

тавзеҳоти назариявии забон» [173, с. 251] баён кардаанд. Дискурсро онҳо 

ҳамчун раванди семиотикие маънидод мекунанд, ки дар намудҳои 

мухталифи аломатҳои дискурсӣ, аз ҷумла амалкарди худи забон ва 

амалҳои ғайризабонӣ дар шаклҳои барои дарк тавассути узвҳои ҳис 

сурат мегирад, Аз ҷумла,  тавассути имову ишора. Агар худи амалкарди 

забонро ба назар гирем, он гоҳ дискурсро ҳамчун муродифи матн бояд 

фаҳмид ва онро ҳамчун объекти соҳаи  махсуси илм – забоншиносии 

дискурсӣ таҳқиқ кард [173, с. 252].  

Аз ин ҷо бармеояд, ки ба ғайр аз хусусияти «ташкили дорои 

системаи сабабҳои иҷтимоӣ», ки М. Фуко ба дискурс нисбат додааст, он 

боз хусусиятҳои иловагиро касб мекунад. Бояд гуфт, ки дар шароитҳои 

муайян дискурс метавонад муродифи матн бошад.  

Профессори донишгоҳи Квини Белфаст таъкид мекунад, ки дар 

силсилаи табақаҳои воҳидҳои забон (иерархияи забон) дискурс дар зинаи 
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баландтарини он қарор дорад ва ҳамчун истилоҳ дар худ ҷанбаҳои 

иртиботӣ (коммуникатсия)-ро, ки фаротар аз ҷумла мебошанд, фаро 

мегирад. Дискурс ҳама вақт мансуб ба матн (контекст) аст ва ҳатман 

унсурҳои прагматӣ, идеологӣ иҷтимоӣ ва маърифатии тартиб додани 

матнро фаро мегирад. Ин маънои онро дорад, ки таҳлили дискурс дар 

доираи қабатҳои лингвистӣ маҳдуд мегардад. Бисёр вақт маънои ҷумла 

аз нуқтаи назари семантика ба маънои ҳамон ҷумла дар дискурс 

мувофиқат намекунад [202,  с. 7].  

Дурнамои маърифатӣ (стратегӣ) имкон медиҳанд, то собит карда 

шавад, ки маҷмуи маъноҳои матн аз он чизе ташкил меёбад, ки чӣ тавр 

муҳтавои матн, муҳтавои контекст ва зеҳни инсон бо ҳам робита доранд: 

«Услубшиносии муосир забонро ҳамчун дискурс мефаҳмад, яъне мақоми 

матнро ҳамчун дискурс муайян мекунад. Сохтори шакли забонии матн 

дар навбати худ аввал он чизро муайян мекунад, ки чӣ тавр матн ҳамчун 

дискурс амал хоҳад кард» [202, с. 37].  

Мулоҳизаронии минбаъда муҳаққиқро ба ин хулоса меоварад, ки 

дискурс аз рӯйи моҳияти худ қабати нисбатан мутаҳаррик ва кушодаи 

системаи забон маҳсуб мешавад ва забони он унсурҳои мухобиротӣ 

(коммуникативӣ)-и васеътар аз калима ва ё ҷумларо фаро мегирад, аз ин 

рӯ, сохтани модели ягонаи амалкарди дискурс он қадар кори осон нест. 

Вале принсипе вуҷуд дорад, ки барои ҳамаи моделҳои таҳлили дискурс 

як шакли умумӣ мебошад.  Ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки ҳар гуна 

амалкарди табиии забон дар матн (контекст)-и мушаххас сурат мегирад. 

П. Сипсон се намуди контекстро ҷудо мекунад: физикӣ, шахсӣ ва 

когнитивӣ [202, с. 35].  

Дар ин усул мо аллакай ба таври анъана тавзеҳи мафҳуми 

«дискурс»-ро тавассути матн мушоҳида менамоем. Ба ғайр аз ин, П. 

Симптон барои дискурс дар системаи забон ҷойгоҳи аз ҳама баландро 

қоил аст, яъне болотар аз матн. Тавсифи ба ин монанди дискурсро 



103 
 

ҳамчун як падида дар забоншиносии муосир профессори услубшиноси 

донишгоҳи Амстердам – П. Вердонк пешниҳод кардааст. Муаллифи 

мазкур порчаҳои матнҳои бадеии  интихобкардаашро  таҳлили 

лингвистӣ карда, ба хулосае меояд, ки «мазмуни ягон матн ба контексте, 

ки дар он ҷой гирифтааст, вобаста мебошад». Номбурда мегӯяд, ки зиёда 

аз ин, мазмуни матн наметавонад то даме вуҷуд дошта бошад, ки матн 

дар контексти муайян ҷойгир нашавад [203, с. 18]. Контексткунонии 

матн, яъне мушаххас кардани робитаи матн бо воқеият ва ин аз ҷониби 

хонанда таҷдиди мақсадҳои муаллиф аст, ки худ амали коммуникативӣ 

ва ё дискурс маҳсуб мешавад. Бо назардошти ин, матнро натиҷаи 

дискурс ва дискурсро бошад, ҳамзамон раванди эҷоди матн ҳисоб кардан 

мумкин аст.  

П. Вордонк ду намуди контексте, ки барои амалисозии дискурс 

лозиманд, нишон додааст: контексти дохилии лингвистӣ, ки аз сохторҳои 

забони дохили матн иборат аст ва контексти берунии ғайризабонӣ, ки аз 

гирандаи маълумоти дорои идеяҳо ва ҳодисаҳои берун аз матн иборат 

аст [203, с. 19]. 

 Инчунин набояд андешаи забоншиноси маъруфи муосири британӣ 

Д. Кристалро аз мадди назар дур гузошт. Мавсуф сохтани «модул»-и 

забониро ҳамчун система пешниҳод мекунад. Қобили таваҷҷуҳ аст, ки 

воҳидҳои сохтусози худро қабатҳо (Levels) номида, Д. Кристал дар асл на 

дар бораи табақабандии воҳидҳои забонӣ, балки дар бораи иштироки 

баробари унсурҳо дар системаи забон сухан меронад. (Ақидаи Д. 

Кристалро метавон ба ситемаи мутамарказ ва «ишра»-и Э Бенвенист 

муқоиса кард). 

Д. Кристал тасаввуроти худро бо стансияи кайҳонии модулӣ 

муқоиса мекунад, ки дар он метавон аз кадом модул дохил шудан. Идеяи 

вай ин шашгӯшаи росте  мебошад, ки ҳар як қуллаи он ҷудогона, вале ба 

ҳамаи қуллаҳои боқимондаи модул алоқаманд аст [194, с. 82]. 
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 Муаллиф пешниҳод мекунад, ки нақшаҳои алтернативие, ки дар 

онҳо миқдори қабатҳо метавонанд гуногун аз ду то шаш қабат бошад, 

низ аз назар гузаронида шаванд. Вай нақшаи мураккаби панҷ ҷузъӣ 

(ҳоллидей) ва шашҷузъӣ (лемб)-ро меорад, вале дар он ҳанӯз дискурс ҷой 

надорад ва дар хотима варианти худро пешниҳод мекунанд, ки дар он 

дискурс (discurse) ба лексика (Lexicon) ҳамчун унсури маъно (meaning) 

баробарҳуқуқ мешавад [195, с. 83]. 

Аммо ин ба шарте сурат мегирад, ки агар нақша танҳо ба шакли 

шифоҳӣ тааллуқ дошта бошад ва нақшаи шакли хаттии интиқоли 

маълумот аз он фарқ хоҳад кард. Минбаъд дар бораи таҳлили дискурс ва 

таҳлили матн мулоҳиза ронда, Д. Кристал инчунин кӯшиш мекунад, ки 

мутобиқан зуҳури шаклҳои шифоҳию хаттии дискурсро ҳам, аз ҳам ҷудо 

намояд. «Таҳлили дискурс ба таркибе тааллуқ дорад, ки ҷузъҳои он ба 

таври табиӣ, ба мисле, ки дар забони гуфтугӯӣ аст, ба вуҷуд меоянд ва 

дар чунин намудҳои дискурс ба мисли суҳбат, мубоҳиса, тавзеҳ, 

баромади расмӣ зарур мебошанд. Таҳлили матн ба таркибҳои забони 

хаттие равона гардидааст, ки дар чунин матнҳо, ба мисли эссе, эълон, 

аломатҳои роҳ ва бобе дар китоб ба вуҷуд меоянд» [194, с. 116]. Ба ғайр 

аз ин шартҳои мафҳумҳо тавассути қавсҳои муаллиф ишора карда 

мешаванд ва баъд аз он дар бораи имконпазирии тақсимоти дақиқи 

дискурс ва матн изҳори назари қатъӣ  мекунад, зеро «баъзе 

забоншиносон дар бораи дискурси шифоҳӣ ва хаттӣ ва баъзе дигарашон 

дар бораи матни шифоҳӣ  ва хаттӣ сухан меронанд» [194, с. 117]. Нуқтаи 

назари муаллиф нисбат ба табиати шифоҳӣ доштани дискурс дар 

мулоҳизарониҳои минбаъдааш ҳам равшан ба назар мерасад: «Мақсади 

муҳимми таҳлили дискурс аз он иборат аст, ки сабабҳои имконпазири 

дар суҳбат ба вуҷуд омадани нокомии коммуникативӣ (иртиботгирӣ) 

муайян карда шаванд» [194, с. 118]. Ва ё  «Дискурсҳои гуфтугӯӣ аз ҷиҳати 
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ҳаҷму мураккабӣ он қадар гуногунанд, ки таҳлили онҳоро аз ҷудо 

намудани воҳидҳои имконпазир шурӯъ кардан лозим аст» [194, с. 120].  

Бо назардошти ин, муаллиф хат ва нутқро ҳамчун системаҳои 

алтернативӣ ва баробари ифодаи забонӣ комилан дар муқобили ҳам 

қарор медиҳад. Метавон гуфт, ки онҳо (нутқ ва хат) табиатан аз ҳам фарқ 

мекунанд.  

Тафовути байни шакли ифода ва шакли хаттии он комилан возеҳ 

аст: дар нутқ маводди овозӣ истифода мешавад, дар хат бошад, маводи 

графикӣ дар шакли аломатҳо дар сатр ба кор меравад [194, с. 181].  

Д. Кристал ба ин андеша аст, ки дискурс табиати шифоҳӣ дорад ва 

сохтори он худ ба худ хусусиятеро касб мекунад, инчунин ӯ табиати 

дискурсро аз забони мушаххас вобаста медонад. Дар ин боб роҷеъ ба 

имкониятҳои аз рӯйи дискурс гурӯҳбандӣ намудани забонҳои дунё ҳарф 

мезанад ва мегӯяд, ки дискурс дар як забон назар ба забони дигар фарқ 

мекунад ва дар баробари системаҳои фонологию синтаксисӣ хусусиятҳои 

забони ҷудогонаро нишон медиҳад [194, с. 181]. Ба ин тариқ, бо такя бо 

усулҳои баррасишудаи таҳлили дискурс, метавон ба чунин натиҷа расид, 

ки воқеан истилоҳи дискурс ҳамаи забонҳои мухобирот 

(коммуникатсия)-ро фаро мегирад, ки на танҳо аз идея ва мазмуни матни 

шифоҳӣ ва ё хаттӣ, балки ба таври ҳатмӣ аз ирсолкунанда, гиранда ва 

бевосита ҳолату замону макон иборат буда, ба  воқеиятҳо вобаста аст ва  

табиати иҷтимоӣ дорад. 

Дискурс ба таври баробар ҳам муоширати шифоҳӣ (аз мавқеи 

гӯянда ва шунаванда) ва ҳам мухобироти хаттӣ (аз мавқеи нависанда ва 

хонанда)-ро  фаро мегирад. Ба ин фаҳмиши васеаш дискурс комилан дар 

худ матнро фаро мегирад ва дар ин сурат, истилоҳи дискурс ва матнро аз 

ҳам дур кардан  душвор аст. Дар ҳолатҳои ҷудогона истилоҳоти мазкур 

бо ҳам гоҳо муродиф мешаванд.  
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Аз маънои васеъ доштани мафҳуми мазкур метавон дарк кард, ки 

на танҳо матнро дискурс иваз мекунад, балки бештари вақт, дар мавриде, 

ки сухан дар бораи мухобираи шифоҳӣ ва хаттӣ меравад ва дар ин сурат 

истилоҳи дискурсро ҳамчун модули мафҳуми намудҳои матн ба кор 

мебаранд: дискурси адабӣ, дискурси драммавӣ, дискурси фалсафӣ ва 

ғайра.  

Дар ин боб кӯшиш кардем, ки ақидаҳо ва усулҳои муосири  мафҳум 

дар бораи дискурсро баррасӣ кунем. Комилан равшан аст, ки бо 

сабабҳои объективӣ доир ба ин масъала ягонагии дидгоҳҳо ва корбурди 

истилоҳоти яксон вуҷуд надорад. Дар робита ба ин, мехоҳем шарҳи В. И. 

Карасикро ёдрас намоем, ки мегӯяд: «Ба омӯзиши дискурс таҳқиқоти 

зиёде бахшида шудааст, ки муаллифонаш ин падидаро дар системаҳои 

мухталиф шарҳ медиҳанд ва худи мафҳуми «дискурс» аз мафҳуми 

«забон» ҳам васеътар шуд» [81, с. 271].  

Ба ин тариқ, дискурс ба маънои васеи байнифаннӣ инъикос ва 

ифодаи дидгоҳи фарҳангию этникӣ мебошад. Ба маънои  маҳдуди 

забоншиносӣ, ки худ ба худ шартӣ будани он ба назар мерасад, 

саҳеҳкуниро талаб менамояд. Дар асоси таҳлили корҳои таҳқиқотӣ доир 

ба проблемаҳои дискурс, кӯшиш мекунем, ки фаҳмишҳои падидаи 

мавриди таҳқиқро ҷамъбаст намуда, тафсири зерини онро пешниҳод 

намоем. 

Ҳамин тавр, дискурс ин соҳаи мавҷудияти забон аст, ки ҳамчун 

пайдарҳамии муттасили ҷумлаҳо, ифодаҳо (рекламаҳо) навъи  махсуси 

матни диалогии (монологии шифоҳӣ ва ё хаттӣ ҳамроҳ бо ҳолатҳои нутқ 

ба шумор меравад) ба хонанда нигаронидашуда, зоҳир мегардад. 

 Дар ин маврид, бешубҳа, ҳамдигарро комил кардани ҳамаи 

унсурҳои муайянкунанда ҷой доранд ва ягонагии онҳо бартариятро 

соҳиб намешавад. Дар хотима зарур аст, ки доир ба табиат ва хусусияти 

дискурс изҳори назар намоем.  
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Ба ин тариқ, тибқи ақидаи Э. Бенвенист, солҳои охир дар таҳқиқи 

забонҳо тағйироти ҷиддие ба амал омад, ки боз ҳам васеътар намудани 

ҳудуди забоншиносиро, ки бе ин ҳам васеъ аст, талаб менамояд. 

Моҳияти ин тағйиротро дар назари аввал дарк кардан номумкин аст. Он 

тағйирот пинҳонанд ва саранҷом дар бисёр корҳои аслии дастнорас 

зоҳир мегарданд, ки ҳар чи бештар ин истилоҳоти махсусро истифода 

мебаранд.  Дар воқеъ хондани асарҳои забоншиносон хеле мушкил аст, 

вале дарки он чизе, ки онҳо мехоҳанд, боз ҳам душвортар аст. Мақсади 

онҳо чист? Муносибати онҳо ба забон чун дастоварди бузурги одамон, 

ки ҳамеша таваҷҷуҳи инсонҳоро ба худ ҷалб мекунад, чӣ гуна аст? 

Мумкин аст, чунон таассуроте ба вуҷуд меояд, ки барои забоншиносони 

давраи  мо воқеиятҳои забон ба андешаҳои муҷаррад мубаддал гарданд 

[201, с. 14]. Ақидае, ки Э. Бенвенист  дар солҳои 70-уми асри XX иброз 

намудааст, имрӯз муҳим ба назар мерасад. Маҳз таассуроти муҷарради 

худи ин ҳодиса дар натиҷаи назари сатҳӣ ба дискурс ба вуҷуд меоянд: 

гуногунии тафсир, дорои корбурди васеъ ва мавҷудияти тағйироти зиёд. 

Вале ҳангоми баррасии дақиқтар, метавон дарк кард, ки ҳатто агар 

ҳодиса якбора ба ҳамаи узвҳои ҳис дастрас бошад ҳам, наметавон гуфт, 

ки ин ҳодиса вуҷуд надорад. Бо эҳтимолияти зиёд метавон тасдиқ кард, 

ки дискурс муҷаррад нест, зеро аввалан ҳамчун мафҳуми байнифаннӣ 

зоҳир мегардад ва объекти таҳқиқоти бисёр илмҳо мебошад; дуюм, 

рушди илм ба дараҷае расидааст, ки дар он мафҳумҳои ҳодисаҳои барои 

чанд фанни муштарак таваҷҷуҳи зиёдро ба худ ҷалб мекунанд ва 

таҳқиқоти масъалаҳои зиёдро ба миён мегузоранд.   

Мафҳуми дискурс дар натиҷаи аз ҳудуди ҷумла берун шудани 

таҳқиқоти лингвистӣ ва оғоз ёфтани омӯзиши синтаксисии фароҷумла ба 

вуҷуд омад. Бино бар ин, аз нигоҳи забоншиносӣ, дискурс ин пеш аз ҳама 

воҳиде мебошад, ки аз ҷумлаҳои муттасили бо ҳам робитаи маъноӣ 

дошта таркиб ёфтааст. Ҳар як соҳибзабон аз талаботи калидии муайяне 
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бархурдор аст, ки ба ӯ имкон медиҳанд, то ӯ ҳамкориҳои маъноии 

воҳидҳои забониро дар ҳамаи қабатҳои дискурс пайгирӣ намояд. Дар асл  

ин талабот тамоми қабатҳои забонро (аз қабати фонологӣ то қабати 

фароҷумла) фаро гирифтааст, ки дар навбати худ амалҳои зеринро 

таъмин менамояд: а) ба таври автоматӣ кушодани таркиби дискурс ба 

маънои анъанавӣ; б) назорати таркиби сохтор ҳангоми мавриди 

маъноҳои гайрианъанавӣ. 

Азбаски тавлидкунандаи маъно тариқ ва вазифаи синтаксисии 

воҳидҳои забонӣ ба шумор меравад, он гоҳ зарур аст, ки синтагматикаи 

дискурсиро дар ҳамаи қабатҳо таҳлил намуда, принсипҳое муайян карда 

шаванд, ки бино кардани  сохтори дискурс ва вусъати маъноҳо аз он 

вобаста аст. Таваҷҷуҳи махсус ба воҳидҳои забонии дорои маънои аслӣ 

ҳамчун оператори муҳим дар шаклгирии дискурс зоҳир мегардад. 

Масъалаи семантика (маъно) на аз он ҷиҳат дар маркази таваҷҷуҳи 

забоншиносии муосир қарор дорад, ки ба туфайли он моҳияти 

мухобиротии забон ошкор мегардад, балки барои он ки паҳлуи маъноии 

забон бевосита ба фаъолияти маърифатии инсон алоқаманд аст ва соҳаи 

омӯзиши бисёр фанҳои омехта: фалсафа, гносеология, адабиётшиносӣ, 

информатика ва дигар илмҳо ба шумор меравад, ки нақши маъноиро дар 

раванди ташаккули донишҳо ва интиқоли онҳо таҳқиқ мекунанд. Аз 

ҷиҳати маъно таҳқиқ кардани дискурс тасвири анъанавии онро  дар 

семантика ҳамчун тасвири холиси  (прагматикӣ) таъмин менамояд ва  

маънои суханро бо мавқеи корбурдии он баробар мекунад.  

 Ҳамзамон чунин усули омӯзиши дискурс дугона аст, зеро он аз як 

тараф маҳсули фаъолияти мухобиротӣ мебошад, аз тарафи дигар 

дискурс ба амали мухобирот, ба фаъолияти нутқ нигаронида шудааст. 

Мафҳуми дискурс ба мафҳуми «нутқи ба таври хаттӣ 

мураттабшуда» наздикӣ дорад ва вазифаи он, пеш аз ҳама, вазифаи 

комуникативӣ мебошад. Дискурс аз нигоҳи забоншиносии 
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коммуникативӣ ва ҳамчун воҳиди марказии нутқ  муайян карда 

мешавад, ки бо чунин хусусиятҳои асосӣ, ба мисли омилҳои 

экстралингвистӣ вобаста будан, мавҷудияти ҳодисаҳо, амалкарди 

мақсадноки иҷтимоӣ, муайян намудани дискурс ҳамчун матн, ки дар 

ҳудуди мухобироти воқеӣ қарор дорад. 

 Объекти таҳқиқоти мо яке аз навъҳои имрӯз паҳнгардидаи дискурс 

– дискурси компютерӣ мебошад. Мафҳуми «дискурси компютерӣ»-ро 

бо ду тарз тасвир кардан мумкин аст: аз як тараф, ин ҳар гуна 

муошират дар шабакаҳои компютерӣ, муошират бо истифодаи 

сигналҳои махсус – сигналҳои электронии мухобира мебошад; аз 

тарафи дигар, дискурси компютериро, метавон ҳамчун суҳбат аз рӯйи 

мавзуи алоқаманд бо компютерҳо маънидод кард. Барои мо ҳар ду 

таъиноти дискурси компютерӣ муҳим мебошанд. 

Мақсади таҳқиқот дар боби мазкур баррасии хусусиятҳои 

сохторию маъноии дискурси компютерӣ дар забони тоҷикӣ аст. Барои 

амалӣ гардонидани ин мақсад иҷрои корҳои зерин зарур аст: 

- муайян кардани мундариҷаи мафҳуми «дискурс» аз лиҳози маъно; 

- таҳлили воҳидҳои системаи забон, ки тавассути онҳо семантикаи 

дискурси компютерӣ ифода меёбад; 

- таҳлили усулҳои сохторию таркиб ва мураттаб сохтани 

мухобироти компютерӣ дар забони тоҷикӣ. 

 Мухобироти забонӣ аз занҷири ифодаҳое иборат аст, ки онҳо 

дарбаргирандаи маълумот буда, асоси онро ҳамкории ашёҳои моддию 

маънавӣ ва ҳодисаҳою воқеаҳо ва ҳолатҳо ташкил медиҳанд. Нақши 

мухобироти забонӣ аз ошкор намудани робита байни ҳодисаҳо (амалӣ, 

маърифатӣ) ва ба адресат интиқол додани донишҳои фаннии худ ба он 

сабабе, ки барои иҷрои амалҳои муайяни зеҳнӣ ва ё моддӣ аз ҷониби 

адресат ҳамчун ангеза хидмат намоянд, иборат аст. 
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 Амали мухобиротӣ ҳамеша комил донистани забон аз тарафи 

адресат ва мавҷудияти донишҳои замонавии заруриро дар назар дорад. 

Дар раванди эҷоди дискурс ҳатман сатҳи дониши онҳое, ки ин дискурс 

ба онҳо нигаронида шудааст, ба назар гирифта мешавад. Маҳз ҳамчун 

донишҳо ва ихтисоси адресат бештар вақт хусусияти баён ва сохтори 

дискурсро муайян мекунанд. Дар раванди мухобирот тавассути дискурс 

мубодилаи иттилооти байни ашхоси бо ҳам дар иртибот қарордошта, 

ки дорои сатҳи муайяни донишҳои зарурӣ барои дарк ва аз худ кардани 

маводи дахлдор мебошад, сурат мегирад. Дар ин маврид сатҳи 

забондонии адресант ва адресат бояд якхела бошад ва дарки нутқи 

ҳамдигар (комилан ва қисман дарк кардани муҳтавои суҳбат) дар 

чаҳорчӯби баробари захираи луғавии мусоҳибон баррасӣ мешавад. 

Захираи луғавии ҳамсуҳбатон як бахши салоҳияти фарҳангию илмии 

мусоҳибон дар сурати баробар будани салоҳияти забондонии онҳо ба 

шумор меравад. 

 Амалӣ шудани дискурс  салоҳияти забондонӣ, аз як тараф, таҳия 

намудани маълумот аз ҷониби яке аз ҳамсуҳбатон барои дигаре, аз 

тарафи дигар, дарки он маълумот аз ҷониби адресат вобастагӣ дорад. 

Аз ин рӯ, воҳиди забоние, ки ин ё он маълумотро фаро гирифтааст, 

дорои мундариҷа мебошад, зеро маҳз тавассути мундариҷаи воҳидҳои 

забон мухобирот сурат мегирад ва хусусияти маъноии воҳидҳои забонӣ  

бояд на аз рӯйи параметрҳои сохторӣ, балки аз рӯйи хусусиятҳои 

порчаи айнии воқеият, ки асоси маънои воҳиди дахлдори забонро 

ташкил медиҳанд, муайян карда шавад. 

 Дар бисёр мавридҳо хусусиятҳои аломатҳои забонӣ, ки дар матн ва 

дискурси нисбатан дароз ва дорои маънои васеъ мебошад, аз 

хусусиятҳои маъноии он аломатҳое, ки дар алоҳидагӣ ва ё дар қолаби 

матни кӯтоҳ таҳлил карда мешаванд, аз ҳамдигар ба куллӣ фарқ 
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мекунад. Дар ин маврид албатта, сухан дар бораи аломати асосӣ – 

ҷумла меравад [168, с. 325 – 332]. 

Тавре ки маълум аст, ҷумла воҳиди асосии ташаккули матн ба 

шумор меравад. Маҳз бо ёрии ҷумла маълумоти нав дар матн дар 

раванди вусъат бахшидан ба он ифода карда мешавад. Ҳар гуна ҷумла 

дар таркиби матн дорои қобилияти алоқаманд шудан бо ҷумлаҳои 

дигар мебошад. Дар барқарор намудани робита байни ҷумлаҳо 

воситаҳои луғавӣ, луғавию морфологӣ ва грамматикӣ иштирок 

мекунанд. Тартиби маъноҳои замонию намудӣ, модалӣ ва масоҳат дар 

ҷумла, ҳамчунин муносибати фоилу мафъул муносибати 

алоқамандкуниро дар ҷумла иҷро мекунад. 

 Хусусияти фарқкунандаи  дискурси компютериро бояд дар 

мавҷудияти системаи аломатҳои мухталиф эътироф кард, ки на танҳо аз 

воҳидҳои забонӣ, балки рақамҳои математикӣ, графикҳо ва ҷадвалҳо 

иборатанд. Дар раванди эҷоди дискурс адресант бо истифодаи 

пайдарпайи формулаҳо, воҳидҳои забонӣ ва графикаҳо маълумотро 

сабт мекунад. Унсурҳои системаҳои мухталифи аломатҳои маъно 

мафҳумҳои моҳияти якхеларо ифода карда, байнашон муносибатҳои 

гуногуни парадигматикӣ, синтагматикӣ ва интегративӣ (ҳамгироӣ) ба 

вуҷуд меоянд, ки мукаммалии дохилии маълумот ва бахшҳои 

образнокию когнитивии онро таъмин менамоянд. 

 Бахши муҳимми дискурси компютерӣ мувофиқ гардонидани он ба 

адресат мебошад, зеро ин амал ба сохтори дискурс таъсиргузор аст. 

Раванди гирифтани маълумоти нав аз ҷониби адресат аз таҷзияву дарки 

ин маълумот иборат аст. Азбаски адресат худ муайян мекунад, ки чӣ 

бояд хонда шавад, он гоҳ ӯ дар дискурси компютерӣ он порчаҳоеро 

ҷустуҷӯ мекунад, ки маълумоти бештар доранд ва онҳоро таҳлил карда, 

ба қароре меояд, ки оё маълумоти дискурс барояш муҳим аст, то ки дар 

доираи дискурси компютерӣ ба таври дақиқ «принсипҳои хондан ва 
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ҷудо кардани порчаҳои гуфтории аз нигоҳи мухобирот муҳим» татбиқ 

гарданд [131, с. 239]. 

 Ҳар як адресат дар амали мухобирот иштирок карда, нақшаи 

муайяни ҷустуҷӯи ҷойро аз ҷиҳати муҳиммияти мундариҷа  дар 

дискурси компютерӣ  дорад. Албатта, ҳар як нақшаи ҷустуҷӯӣ фардист, 

зеро аз рӯйи он дараҷаи омодагии махсус ва дараҷаи умумии донишҳои 

адресат муайян карда мешаванд. 

 Маълумот дар дискурси компютерӣ, асосан аз ҷиҳати умумии 

компютерӣ ва аз ҷиҳати аҳаммият барои доираи маҳдуд гурӯҳбандӣ 

мешаванд. 

 Аз ин рӯй, дар дискурси компютерӣ ҳамеша метавон порчаҳои 

дохилӣ (тахассусӣ, ки танҳо барои мутахассисон фаҳмоянд) ва берунӣ 

(маъмул ва барои нафарони ғайримутахассис ҳам дастрасанд) фарқ 

кард.  

Тариқи анъанавии матн мавҷудияти сарсухан, қисмати асосӣ ва 

хулосаро талаб мекунад.  

 Сарсухани дискурси компютерӣ сохтори якхела надорад ва дар 

нақшаи назарию корбурди амалӣ, мумкин аст, ин се қисмро фарқ кард: 

1. Иттилоотӣ умумӣ, 2. Проблемагузорӣ-арзёбии масъала, 3. 

Маълумоти натиҷагирӣ [28, с. 239]. Маълумоти қисми сарсухан маҷмуи 

маъноҳоеро фаро мегирад, ки минбаъд он «маҷмӯи маъноӣ» ном бурда 

мешавад. Дар матнҳои компютерӣ таҷаммуи маъноӣ дар ҳар як бахши 

он мушоҳида мешаванд. 

 Ба андешаи мо, хусусияти фарқкунанда  қисми маълумоти умумии 

сарсухан ин гуногунии унсурҳои диахронӣ, истинодҳо, истилоҳоти 

муқаррарӣ мебошад. Маҷмуи маъноҳое, ки дар ин қисми сарсухан ҷамъ 

мешавад, таҳкурсии муайяни иттилоотии дорои хусусияти таҳқиқиро ба 

вуҷуд меорад. 
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 Қисми проблемагузорӣ ва арзёбии сарсухан нисбатан фардӣ 

шуморида  мешавад. Дар он оҳанги пурсиш, қисман муҳокимарониҳои 

адресант бештар ба кор бурда мешаванд. Дар қисми проблемагузорию 

арзёбӣ далелҳои дорои хусусияти назариявӣ ва таҷрибавӣ ҷамъ 

мешаванд. Онҳо меъёрҳоеро ба вуҷуд меоранд, ки донишҳо ва иттилооти 

печида, исботшаванда ва иттилооти маълумро аз ҳам ҷудо мекунанд. 

Дар ин бахши иттилоот таркибҳое ба мисли “no evidence, however, several 

attempts, although” ва ғайра, ки тобиши маъноии хилоф, шубҳа доранд, 

ворид карда мешаванд. 

Хотимаи матнҳои сарсухан дар бахшҳои хулосабарорӣ ва ё 

натиҷагирӣ ҷой дода мешаванд. Дар ин ҷо адресант бо истифода аз 

калимаҳои нисбатан умумиистеъмол дар бораи хусусияти кори 

анҷомдодашуда ва натиҷаҳои нисбатан аҳаммиятноки он маълумот 

медиҳад. Аз нигоҳи равоншиносӣ, ин қисмат муҳим шуморида  

мешавад, зеро баъд аз анҷоми таҳлил адресат пешакӣ корро дар маҷмуъ 

арзёбӣ мекунад. Ҳамзамон, адресат маълумотҳоро таҳлил карда, камёфт 

будани онҳо ва аз сабаби нокифоя будани маълумоти пешниҳодшуда, 

нигоҳдорӣ ва ё ихтисоршавии онро эҳсос карда, барои дарёфти 

маълумоти бештар ҳавасманд мебошад. Бино бар ин, қисми сарсухан 

нақши «дом»-и психологиро мебозад. 

 Ҳамин тавр, сарсухани дискурси компютерӣ таркиби мустақил аст, 

ки дорои мундариҷаи комил ва блоки иттилоотии дорои хусусиятҳои 

камтари тасвирӣ мебошад. Аз ин рӯ, сохтори аломатии он нисбатан 

яксон буда, табиати устувори мухобиротиву забонӣ дорад. Сабаби 

ворид намудани ифодаҳои рамзӣ, дар навбати аввал, аз вазифаҳои 

сарфа намудани ҳаҷми эътирофшудаи системаи аломатҳо бармеояд. 

Таносуби миқдори аломатҳои ғайризабонӣ ва миқдори аломатҳои 

забонӣ дар сарсухан ночиз аст. 
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 Ҳолати баръаксро дар қисми асосии дискурси компютерӣ 

мушоҳида кардан мумкин аст. Чун қоида, он якчанд қисмро дар бар 

мегирад, ки маводи назариявию таҷрибавиро ироа мекунанд, натиҷаҳои 

бадастомада баррасӣ мешаванд, муқоиса бо далелҳо ва принсипҳои 

маъмул сурат мегирад. Дар муқоиса бо қисми иттилооти умумии 

сарсухан қисми асосии дискурси компютерӣ хусусияти исботкунӣ дорад 

ва метавонад ҳамчун алгоритми исботкунӣ маънидод карда шавад. 

 Барои ташкили мантиқии изоми аломатҳои формулавӣ ва мантиқӣ 

нисбатан созгор аст, ки аз нақши муҳимми онҳо дар қисми асосии 

дискурси компютерӣ бармеояд. Далолаткунӣ, исботкунӣ, асосан дар 

ҳудуди мавҷудияти системаҳои мухталифи аломатҳо сурат мегирад. 

Ҳамкории ин системаҳо аз рӯйи прагматикаи  дискурс муайян карда 

мешавад ва яке аз унсурҳои муҳимми амали мухобира ба шумор 

меравад. Ба сифати мисол порчаи зерини дискурси компютерӣ, ки аз 

системаҳои аломатҳои формуладор иборат аст, оварда мешавад. 

  «Дар забон воситаҳои дигари амалисозии нисбӣ ва мутлақи 

калимаҳои виртуалӣ ба таври ҷудогона аз алоқамандии маъноии 

аломатҳои забонӣ дар маводи хаттӣ вуҷуд надоранд» [170, с. 241]. 

 Тасвири унсурҳои диаграмма ба истифодаи синтагмаҳои дугона 

имкон медиҳад, ки на танҳо унсури мантиқӣ ташаккул ёбад, балки он бо 

мундариҷаи мушаххаси компютерӣ  ҳам пур карда шавад. Ба сифати 

мисол системаҳои аломатҳои графикӣ дар ҳудуди дискурси 

компютериро зикр кардан мумкин аст.  

 Рамзкушоии баръакси он ва навиштани маълумот дар шакли 

калимаҳои зиёд имкон медиҳад, ки навъи муайяни маълумотҳои 

компютерӣ шинохта шавад, ки навиштани онҳо бо ёрии лексикаи 

компютерӣ кушодани ҳаҷми калони матнро талаб мекунад. Ба ғайр аз 

ин, тасвири диаграммавӣ имкон медиҳад, ки маълумот дар шакли 



115 
 

фишурда нигоҳдорӣ шавад ва ҳамчунин усули созгори муайян кардани 

навъҳои мухталифи маълумот ба шумор меравад. 

 Маълумоти аввал бо роҳи иҷрои амалиёти мантиқӣ бо унсурҳои 

зимнӣ (имплитситӣ) ва маълумоти дуюмдараҷа пур карда мешавад. Дар 

натиҷа, дар мундариҷаи матн таркиби навъҳои мухталифи маълумотҳои 

забонӣ ва ғайризабонӣ ба вуҷуд меояд ва барои «ҷорӣ» шудани 

маълумот дар чаҳорчӯби блоки дохилӣ халал эҷод мешавад. Порчаи 

системаҳои аломатҳои забониро аз назар мегузаронем, ки ба андешаи 

мо, мисоли барҷаста шуда метавонад. 

Ба пурсиши «Ин шаби туршрӯи боронӣ» (мисраъ аз шеъри Лоиқ 

Шералӣ) 9 натиҷа дар саҳифаи ҷустуҷӯи Google ба даст омад, ки дар яке 

аз онҳо дискурси компютерӣ ба тартиби зайл сурат мегирад.   

ШАБИ СИТОРА!!! 

Feb 29, 2012– Ин шаби туршрӯйи  боронӣ, 

Кулбаи модарам ба ёд омад.  

Боми ӯ мечакид зи боронҳо, 

 Дар дилам оламе ба дод омад. 

ШАБИ БЕСИТОРА  

МОДАР Фахриддин М.  

Садоят мекунам модар, ҷавобам медиҳӣ ё не? 

Ки нолон гаштаам имшаб, ту ёдам мекунӣ ё не? 

Агар дурам зи дидорат, далелам бевафоӣ нест, 

 Вафо он аст, ки номат ҳамеша бар забонам ҳаст. 

Агар кардам бадӣ модар, ҷавонӣ буду нодонӣ, 

Бигӯ модар, ки ширатро ҳалолам мекунӣ ё не? 

 

Номаҳоямро бо кабӯтарҳо қисмат мекунам, ашкҳоямро ба домони 

абр мерезам ва хандаҳоямро бо офтоб мебахшам, хотираҳоямро ба бод 

ҳадя мекунам ва ғамҳоямро ба дӯш мегирам ва ба ҷустуҷӯи санги сабур 
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аз даште ба даште ва аз шаҳре ба шаҳре сафар мекунам, аммо ғам дар 

хонаи мо лабрез аст ва барои ман ҷое нест, пас бигузор бо ту бигӯям, ки 

қалбе ба вусъати дарё дорӣ ва дар ториктарин шабҳо маро бо фусуни 

чашмони худ ба сӯйи шаҳри нур мебарӣ, ба сӯйи қалби рӯшани 

Хуршед...  

Модар 

                                       Ин шаби туршрӯйи боронӣ, 

                                       Кулбаи модарам ба ёд омад. 

                                       Боми ӯ мечакад зи боронҳо, 

                                       Дар дилам оламе ба дод омад. 

                                       Дар чунин кулбаи вайрона, 

                                       Бо дили рост модарам дорост. 

                                       Кӯдаконаш ба ҳар куҷо рафта, 

                                       Дар кунчи хонае танҳост. 

                                       Шояд ӯ ба умеди хавфи гуноҳ, 

                                       Рамазон асту рӯза медорад. 

                                       Вақти борон чак-чаки шибдоре, 

                                       Ба гӯши ӯ намефорад. 

                                       Ё ба рӯйи ҷойнамози фарсуда, 

                                       Зикри Аллоҳ мекунад бар дил 

                                       Ё зи Парвардигор мехоҳад, 

                                       Ки зи ҷаннат диҳад ӯро манзил. 

                                       Модарам, модари биҳиштиям 

                                       Осмон боиси чӣ гирён аст. 

                                       Ашки ту бас набуд, ки 

                                       Боз ҳам борону боз борон аст. 

 

Худо биомурзад ҳамаи модарони аз ин олами фонӣ рафтаро ва Худо 

нигаҳ дорад ҳама модарони дар қайди ҳаёт бударо. 
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Ба ёди модарон!!! 

Рейтинг 6 

Nuriddin M       22-02-2012 13:46 (link) 

ШАБИ БЕСИТОРА 

Расули Худо дар ситоиши модар чунин мефармояд: «Ҳамаи ашёи 

олам зебост, аммо модар аз ҳама мавҷудоти дунё авлотару зеботар аст» 

дастонатон дардро набинад, эй оне, ки шири сапеди модар дар қаъри 

ҷонатон таъсир кардаасту лаззаташон дар даҳонатон хамнузуму боқист, 

ки ёди модар мекунед!!! 

Comments disabled 

Файзиддин Ҳакимов  29-02-2012 (link)  

ШАБИ БЕСИТОРА!!! 

Агар дурам зи дидорат, далелам бевафоӣ нест, 

Вафо он аст, ки номат ҳамеша бар забонам ҳаст. 

 

Модарам, ҷону дилам, фариштаи пок ҳастӣ, модарам, ҷон модарам!!! 

Comments disabled 

29-02-2012 17:49 (link) 

ШАБИ БЕСИТОРА!!! 

Зиҳӣ модарон офаринандагон, 

Паямбархудоён худобандагон. 

Comments disabled 

Shamafruz * *** 29-02-2012 22:12 

ШАБИ БЕСИТОРА!!! 

Ташаккур Алекси муҳтарам, дастат дард накунад! 

Comments disabled 

29-02-2012 22:41 (link) 

ШАБИ БЕСИТОРА!!! 

Шири модар аз таровишҳои хуни ҷигар аст, 
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З-ин сабаб ҳам модаронро сӯзиши дил дигар аст!!! 

 

Оре, модар бузург аст, ки Биҳишт зери қудумашу замин исмаш ва 

хуни ҷигар шири сафедаш аст! Воқеан ҳам, модарони азиз, дар ҷигарҳо 

барои мо – фарзандон, хуни ҷигарро ба шири поку лазизу ҳаётбахш 

мубаддал сохта, ба даҳони ҳанӯз ба забону дандон надоштаи мо 

ҷигарбандон ворид месозанду бо лаззати шири сафеду поку 

муқаддасашон моро дандони сафеду забони муборак ато мефармоянд, 

то ки ана маҳз дар ҳамин рӯзҳо асои дасташон бошем!!! Воқеан ҳам, на  

ҳама посдори намаки шири модар аст, ки фикр мекунем Алекс на аз ин 

гурӯҳ аст, ки борҳо худро ҳамчун як марди диндору ватандор ва 

соҳибғуруру тоҷики асил, ҳамеша дар хидмати миллати шарифи тоҷик 

аст ва имрӯз дар хидмати модарон шуд, ки ҳалолаш бод! Алекс 

МЕТАВОНӢ!!! МЕТАВОНЕМ! 

Comments disabled 

2-03-2012 11:33 (link) 

ШАБИ БЕСИТОРА!!! 

Comments disabled 

2-03-2012 11:48 (link) 

ШАБИ БЕСИТОРА!!! 

Comments disabled 

2-03-2012 21:52 (link) 

ШАБИ БЕСИТОРА!!! 

Саҷда ором пеши поят модарам, 

Садқаи ҳар тори мӯят модарам. 

Модар ҳар як тори мӯятро мепарастам, зеро мӯйи чун шаб сиёҳу 

рӯйи чун сапедат барои ба камол расидани ҷигарбандонат сапед 

гаштаву дар рухсораҳои гули садбаргият ожангҳо падид омаданд. 
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Тамоми умр баҳри пешравию саодатмандии рӯзгори мо кӯшиш кардаӣ 

ва ба зиндагии мо шукӯҳу шаҳомат бахшидаӣ. 

Модар, ту саҷдагоҳ ва офтоби дурахшоне ҳастӣ дар ҳаёти мо, пас, 

дуоямон кун, Модар, то ҳамеша посдори эҳтироми ту бимонем. 

Модар нафаси ту насимест, ки оромиш дар ҷону тани мо ҷорӣ 

мекунад, чеҳраи нуронии ту барои мо азиз асту дасти навозишгари ту 

таскинбахши мо дар лаҳзаҳои душвории зиндагӣ. 

Ғамхору ғамшарикон аз мӯи сар зиёданд, 

Аммо ба рӯзи сахтӣ холист ҷои модар.  

Comments disabled 

17-05-2012 21:13 (link) 

ШАБИ БЕСИТОРА 

Чароғе дар ҷаҳон мисли дили модар намесӯзад. 

Comments disabled 

 Бо туфайли ду системаи аломатҳо аз сатҳи шаклӣ ба мантиқӣ, як 

ҷумла масоҳати калони иттилоотиро фаро мегирад. Чунин ивазкунӣ, 

гузариш аз кул ба ҷузъ ном дорад. Ҳамин сохтори гузариш аз сабти 

диаграммавӣ ва рамзнависӣ тасаввуроти инъикоси маълумот, ки бо ду 

намуди рамз: бо калимаҳои зиёд ва аз калимаҳои зиёд ба рамзнависиро 

таъмин мекунад. Бардавомии мухобирот ва алоқамандӣ дар ин матни 

хурд бо истифодаи миқдори ками воҳидҳои луғавӣ ва ҳадди аксари 

зичии сегментҳои матн ба даст меояд. 

 Ивазкунии системаҳои аломатҳои амалисозии системаҳои 

мухталифи нишонаҳо, ки объектҳо, амалҳо ва мафҳумҳои дискурси 

компютерии мураккаби бисёрченакаро муайян мекунад, имконпазир 

мегардонад. Аз ин нуқтаи назар, мувофиқати системаҳои мухталифи 

аломатҳо дар чаҳорчӯби дискурси компютерӣ, на танҳо мувофиқи 

матлаб, балки зарур ҳам мебошад, зеро танҳо дар чунин сурат 
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эътимоднокии таркиби аломатҳо, мустақилият ва фишурдагии он нигоҳ 

дошта мешавад. 

 Одатан, маълумоти мушаххас, дар охири дискурс меояд. 

Ҷамъшавии ниҳоӣ, ки аз ҷиҳати пайдоиш нисбат ба маълумоти 

мушаххас дуюмдараҷа маҳсуб мешаванд, дар блоки маълумотҳои 

аввалия оварда шудаанд. Ҳамзамон, онҳо омили ибтидоӣ дар ҳалли 

масъалаҳои муайяни когнитивию коммуникативӣ ба шумор мераванд 

ва мавҷудияти ин таҷаммуъҳо (кумулянтҳо) аз нуқтаи назари лексика, 

синтаксис, услуб ва парагматикаи дискурси компютерӣ муҳим арзёбӣ 

мешавад. 

 Дар таркиби дискурси компютерӣ «хулоса», ки мо онро ҳамчун 

унсури блоки берунӣ аз назар мегузаронем, нақши муҳим мебозад. 

«Хулоса» маълумотеро, ки дар қисми маълумоти интихобшудаи 

«сарсухан» оварда шудааст, дақиқ ва мушаххас менамояд. «Хулоса» 

унсури блоки иттилоотии берунӣ ба шумор меравад. Вазифаи иловагии 

муҳимми хулоса аз пешгӯӣ кардани таҳқиқоти минбаъда ва имкониятҳо 

иборат аст, ки барои адресат муҳим дониста мешавад. Хусусияти 

махсуси хулоса ин комилан аз формуладорӣ будани он мебошад, зеро 

формуладорӣ дар он ҷое муҳим дониста мешавад, ки дар он ҷо дар 

назди муҳаққиқ қонуниятҳои миқдори олам ва ё қонуниятҳое, ки 

ҳисобкунии дақиқи мантиқӣ дар назар дошта мешаванд,  ба вуҷуд 

меоянд [27, с. 416]. Дар бахши натиҷагирӣ адресант ба сатҳи тафсири 

сифатӣ мегузарад, ки эҳтимолияти ба вуҷуд омадани унсурҳои забонҳои 

формулавӣ хеле ба шиддат поён меояд. 

 Мавҷудияти аломатҳо ва рамзҳои дорои табиати мухталиф дар 

дискурси компютерӣ аз бисёрвазифагии он гувоҳӣ медиҳад, ки унсурҳои 

асосии онро бояд прагматика (муносибати байни системаи аломатҳо ва 

онҳое, ки ин системаҳоро истифода мебаранд) ва мувофиқати комили 

иртиботи референтӣ (иртиботи аломат бо объектҳои хориҷ аз воқеияти 
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забонӣ дар раванди мухобира) эътироф кард. Ифоданокии равшани 

блоки иттилоотӣ дар дискурси компютерӣ бо ҷалби фаъолонаи ҳам 

воситаҳои забонӣ ва ҳам воситаҳои ғайризабонӣ ба даст меояд. Дар ин 

маврид омилҳои сохторию таркибӣ инчунин усулҳои анъанавии 

мураттаб сохтани асарҳои илмӣ ҳам дар ин ҷо нақши муҳим мебозанд. 

 Дар дискурси компютерӣ ҳамеша воситаҳое иштирок мекунанд, ки 

сатҳи баланди маълумотнокиро таъмин менамояд. Барои дискурси 

компютерӣ ҷилоҳои эҳсосотӣ, зиёд ба кор бурдани синонимҳо ва 

истилоҳот, ки ба матн алоқаманд набошанд, хос нест. Афзалияти 

мутлақи маълумоти когнитивӣ (маърифатӣ) дар дискурси компютериро 

мураттабсозии мантиқӣ мегӯянд. Дар он тартиби монандкунию 

образнокии раванди ҳодисаҳо, ки тавассути воситаҳои махсуси забонӣ, 

яъне  воситаҳои  маъноӣ ва воситаҳои алоқаи грамматикӣ таъмин 

мегардад, кори дуюмдараҷа аст, ки таҳқиқоти минбаъдаро талаб 

менамояд.  

Дар бахши қаблӣ хусусияти фарқкунандаи  дискурси компютерӣ ва 

таълимиро  баррасӣ намуда, метавонем, минбаъд параметрҳо 

(андозаҳо)-и нишондодашударо пайгирӣ ва мавҷудият ва ё мавҷуд 

набудани онҳоро тасдиқ намоем. Барои мисол, дар асоси маводди 

забони англисӣ СЭТ-сарчашмаи электронии таълимӣ, ки аз ҷониби 

ширкати технологияҳои шабакавии Cisco (Сиско) коркард шудааст, 

таҳлили дискурси таълимиро тавассути технологияи компютерӣ ба 

таври мушаххас нишон медиҳем. Ин захираро мо ҳамчун дискурс дар 

мавзуъҳои компютерӣ дар чаҳорчӯби жанри илмӣ ва таълимӣ, яъне дар 

раванди мухобироти омӯзиш тавассути шабакаҳои компютерӣ мавриди 

баррасӣ қарор медиҳем. 

 Дар ин ҷо мо каме аз мавзуи мавриди баррасӣ дур шуда, дар бораи 

ширкати таҳиякунандаи захираҳои мавриди таҳқиқ маълумоти 

мухтасар меорем. Тибқи маълумоте, ки дар сомонаи расмии ширкат ҷой 
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дода шудааст, ширкати Cisco дар соҳаи технологияи шабакавӣ, ки 

усулҳои муоширати инсонҳо, иртибот ва ҳамкории байни онҳоро 

тағйир медиҳанд, ҷойгоҳи махсус дорад. Дар ҷомеаи муосир 

технологияҳои шабакавӣ дар соҳаҳои соҳибкорӣ, таҳсилот, идоракунии 

давлатӣ ва мухобироти хонагӣ унсури муҳим гардидааст. 

 Ширкати Cisco 1984 аз ҷониби гурӯҳи хурди олимони соҳаи 

компютери донишгоҳи Стэнфорди Амрико, ки ба коркарди 

технологияҳои шабакавӣ машғул буданд, таъсис ёфтаст. Имрӯз 

фаъолияти ин ширкат соҳаҳои асосии коммутатсия ва маршрутизатсия, 

инчунин соҳаҳои технологияҳои муосир, ба мисли IP-мухобирот, 

бехатарии шабакаҳо, шабакаҳои беноқили LAN, шабакаҳои нигоҳдорӣ 

(SAN), шабакаҳои хонагӣ, системаҳои видеоӣ, хидматрасониҳои 

корбурди шабакаҳоро фаро гирифтааст. 

 Ширкати Cisco ба се бозори мақсадноки фармоишгарон хидмат 

мерасонад: 1) муассисаҳои калон, яъне ташкилотҳои калон бо талабот 

ба шабакаҳои мураккаб (корпоратсияҳо, муассисаҳои давлатӣ, 

хидматрасонии коммуналӣ, муассисаҳои таълимӣ) 2) сервис 

правайдерҳо, ширкатҳое, ки хидматрасониҳои иттилотиро анҷом 

медиҳанд (операторони алоқа, правайдерҳои дастрасӣ ба интернет, 

ширкатҳои кабелӣ ва операторони алоқаи беноқил); 3) муассисаҳои 

хурд ва миёнае, ки барои интиқоли маълумот ба шабакаҳои худӣ ва ба 

воситаи дастрасӣ ба интернет ва ё алоқа ба шарикони тиҷоратии худ 

ниёз доранд. 

 Ба мақсади омодасозии корҳои нави касбӣ барои кор бо маҳсулоти  

худ, ширкати Cisco якчанд барномаҳои таълимиро таҳия кардааст, ки 

яке аз онҳо барномаҳои «Cisco» ба шумор меравад. 

 Курси АШТС – Ассотсиатсияи шабакаи тасдиқшудаи Сиско аз чор 

бахше иборат аст, ки мувофиқ ба силсилаи муайяни таълимӣ (Semesters) 
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таҳия шудаанд. Ҳар як бахш – семестр ба тасвири умумии пешакӣ 

(Online curricu – Lumtour) дар шакли матнӣ ва аудиёӣ оғоз меёбад. [73] 

 Тартиби татбиқшавӣ, сохтор ва мундариҷаи курси таълимии 

АШТС-ро ба тариқи ҷудогона пешниҳод хоҳем кард, ки натиҷаи 

амалишавии он басо самаранок муаррифӣ мешавад. 

 Семестри ҷудогона ба миқдори муайяни модулҳо (modulus) тақсим 

шудааст, ки ҳар кадом мақсад ва вазифаи таълимии худро дорад. Ҳар як 

модул дар якчанд саҳифаи электронӣ иборат аз чор бахш пешниҳод 

шудааст: 1) панелҳои навигатсионӣ дар қисмҳои поёни саҳифа: 2) бахши 

инъикоси мултимедия (media displag area) барои инъикоси тасвирҳои 

графикӣ ва аниматсионӣ, инчунин вазифаҳои гуногун дар қисмати чапи 

саҳифа: 3) бахши мундариҷаи асосӣ дар қисмати рости саҳифа: 4) 

панели сарлавҳа дар қисмати болоии саҳифа  [73].  

 Панели навигатсионӣ менюи моделро воқеъ дар тарафи чап дар бар 

гирифтааст, ки имкони бевосита ба модули лозима даст ёфтанро 

фароҳам меорад, инчунин панели асбобҳо ҳам дар тарафи чап воқеъ 

аст. Дар панели асбобҳо панели ишоракунанда тугмачаи супоришҳои 

матнӣ, тугмачаи глоссарҳо, тугмачаи ишора ба фармонҳо, тугмачаи 

бозгашт ба саҳифаҳои қаблӣ ва гузариш ба саҳифаи дигар ҷой 

гирифтаанд. Бахши инъикоси мултимедӣ қисматест, ки дар он 

маълумоти интерактивӣ ва ё аниматсионӣ пешниҳод шудааст, ки илова 

ба муҳтавои асосии саҳифа мебошад. Ин бахш дар навбати худ аз се 

қисмат иборат аст: қисми мундариҷаи асосӣ, ки бевосита маълумоти 

графикиро инъикос кардааст; панели рақамгузории тасвирҳо, ки имкон 

медиҳад слайди лозима интихоб карда шавад; панели асбобҳо. 

 Дар бахши мундариҷаи асосӣ матни асосии омӯзишӣ ҷой дода 

шудааст. Ин бахш ҳам якчанд унсурро дар бар гирифтааст. Дар қисмати 

болоии он ду панели сарлавҳа воқеъ гардидаанд: дар панели болоӣ 

мақсади омӯзиш баён карда мешавад, дар панели поёнӣ вазифае нишон 
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дода мешавад, ки барои саҳифаи мушаххаси кушодашуда муҳим 

мебошад. Мақсади умумии таълим ва вазифаҳо бевосита рақамгузорӣ 

карда мешаванд. Рақами аввал рақами модул, рақами дуюм мақсади 

модул ва рақами севвум вазифаи бевоситаи дохили модулро  ифода 

мекунад. Инро метавон ба таври зайл мушоҳида кард. 

Дар ин ҷо рақами аввал  (1) – рақами модул (мадхали шабака), 

рақами дуюм (2) – яке аз ду мақсади модули 1 – (амалҳои математикӣ 

дар шабака), рақами севвум – вазифаи бевоситаи  дохили модули 1 

(системаи асосии ҳисоби даҳякиро ном мебарад) [73]. 

 Дар поён, дар зери панели сарлавҳаҳо матни асосии таълимии 

саҳифа ҷой дода шудааст. Бисёре аз сарлавҳаҳои электронии модулҳо 

корҳои озмоишгоҳӣ ва супоришҳои мултимедиёии интерактивӣ ҳам 

доранд. Дар ин маврид поёни матни асосии таълимӣ равзана бо ишора 

ба ин намуди корҳо бо маълумоти мухтасар дар бораи онҳо ҷой 

гирифтааст, ки дар он кори озмоишгоҳӣ ва ё супориши интерактивӣ 

намудор мешавад. 

 Матни асосии саҳифа, ки дар тарафи чап воқеъ аст, низ як ё якчанд 

слайдҳои графикӣ ва мултимедиёӣ дорад, ки дар тарафи чап дар бахши 

тасвирҳо ҷой гирифтаанд. Агар слайдҳо якчанд хел бошанд, дар матни 

асосӣ тугмачаҳои ишоратӣ барои ишора кардан ба слайди муайян 

гузошта шудаанд. Ин ба таври зайл зоҳир мегардад: 

 Ғайр аз ин, саҳифа метавонад бо феҳристи истинодҳои зарурӣ ва ё 

муфид дар сарчашмаҳои интернетӣ доир ба мавзуи саҳифаи фавқ 

хотима ёбад. 

 Бахши охирини саҳифа – панели сарлавҳа мебошад, ки дар он доир 

ба курси таълимии интихобшуда ва мавсими академӣ нишон дода 

шудаанд. Дар панели сарлавҳа инчунин амали ҷустуҷӯ ҳам ҷой 

гирифтааст. Амали ҷустуҷӯ ба хонандагон имкон медиҳад, ки ҳамаи 

ҳолатҳои истифодаи калима ва ё ибораро дар ин курс ёбад. Барои ин 
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лозим аст, ки хонанда калимаи лозимаро дар сатри ҷустуҷӯй нависад ва 

тугмачаи «пускро»-ро пахш намояд. Ҳамаи мавридҳои истифодаи он 

калима дар равзанаи нав пайдо мешавад. 

 Намунаи саҳифаи электронии СЭТ – сарчашмаи электронии 

таълимӣ АШТС – Ассотсиатсияи шабакаи тасдиқшудаи Сиско дар поён 

оварда шудааст. 

 Захираи таълимии мазкур сохтори дақиқ дорад. Дар маҷмуъ СЭТ- 

АШТС – аз чор бахши таълимии семестр иборат аст:  

1. Асосҳои сохтани шабака;  

2. Асосҳои хатсайрҳо ва хатсайркунонӣ; 

3. Асосҳои коммуникатсия ва хатсайркунонии фосилавӣ; 

4. Технологияи шабакаи умумӣ (глобалӣ). 

Семестри алоҳида дар шакли якчанд модулҳо пешниҳод шудааст: 

Семестри 1. Асосҳои сохтори шабака аз 10 модул иборат аст. 

Модули 1. Муқаддимаи сохтори шабака; 

Модули 2. Принсипҳои асосии сохтани шабака; 

Модули 3. Намудҳои муҳитҳои интиқолкунанда барои шабака; 

Модули 4. Бо кабел таҷҳизонидани шабакаҳои маҳаллӣ (маҳдуд) ва 

умумӣ (глобалӣ); 

Модули 5.  Принсипҳои асосии сохтани шабакаи Ethernet; 

Модули 6. Технологияи шабакаи Ethernet; 

Модули 7. Ивазкунӣ дар шабакаи Ethernet; 

Модули 8. Муқаддима ба протоколи TCP (IP); 

Модули 9. Принсипҳои асосии хатсайркунӣ ва зершабакаҳо; 

Модули 10. Сатҳи нақлиётӣ ва амалии протоколи TCP (IP); 

 Семестри II ҳам аз 10 модул ва семестри III аз 9 модул ва семестри 

IV бошад, аз 6 модул иборат аст [73, с. 51].  

Сохтори умумии СЭТ – сарчашмаи электронии таълимӣ АШТС-

Ассотсиатсияи шабакаи тасдиқшудаи Сиско. Ҷадвали 2 



126 
 

SEMESTER 

1 

SEMESTER 2 SEMESTER 3 SEMESTER 4 

Networking 

Basics 

(Асосҳои 

сохтори 

шабака) 

Routers and 

Routing Basics 

(Асосҳои 

хатсайркунандаҳо 

ва хатсайркунонӣ) 

Switching Basics 

and Intermediate 

Rauting  

(Асосҳои 

коммуникатсия ва 

хатсайркунонии 

фосилавӣ) 

WAN 

Technologies  

(Технологияи 

шабакаи 

умумӣ) 

(глобалӣ) 

Online 

Curriculum 

Tour 

Барномаи 

гардиши 

онлайнӣ 

(робитаи 

мустақил) 

Online 

Curriculum Tour 

Барномаи 

гардиши онлайнӣ 

(робитаи 

мустақил) 

Online 

Curriculum Tour 

Барномаи гардиши 

онлайнӣ (робитаи 

мустақил) 

Online 

Curriculum 

Tour 

Барномаи 

гардиши 

онлайнӣ 

(робитаи 

мустақил) 

10 modules 

Модул  

10 modules 

Модул 

9 modules 

Модул 

6 modules 

Модул 

 

Сохтори ба ин монандро ҳамаи модулҳои дигари семестрҳои I-V 

доранд. Нақшаи сохтори модули СЭТ – сарчашмаи электронии таълимӣ 

ва АШТС – Ассотсиатсияи шабакаи тасдиқшудаи Сиско дар ҷадвали 3 

оварда шудааст. Ҳиссаи ихтиёрии модул дар нақша дар шакли дастхат 

оварда шудааст. Қисмҳои ихтиёрии модул корҳои озмоишгоҳӣ ва 

супоришҳои интерактивӣ дар шакли мултимедия ба шумор меравад, ки 

ба ҳамаи модулҳо дохил карда шудаанд [73, с. 52]. 

Сохтори модули СЭТ – сарчашмаи электронии таълимӣ АШТС – 

Ассотсиатсияи шабакаи тасдиқшудаи Сиско. Ҷадвали 3. 
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Сохтори 

модул 

1. Маълумоти мухтасар дар бораи мундариҷаи 

модул 

2. Матни асосии таълимӣ 

3. Корҳои озмоишгоҳӣ+супоришҳои интерактивӣ 

дар шакли мултимедия 

4. Маълумоти мухтасар 

5. Супоришҳои матнӣ 

 

Ба курси таълимӣ инчунин вожаномаи истилоҳот (глоссарҳо) ба 

забони англисӣ замима шудааст, ки ҳангоми кор бо бахшҳои курси 

таълимӣ  истифода бурда мешавад [73, с. 53]. 

Падидаи беруни сохтор ва мундариҷаи таълимии захираи СЭТ – 

сарчашмаи электронии таълимӣ.  

АШТС – Ассотсиатсияи шабакаи тасдиқшудаи Сиско пешниҳод 

намудааст, ки метавон доир ба параметрҳои махсуси дискурси таълимии 

компютерӣ ва муқоисаи он бо дискурси мушаххас, ки мавриди омӯзиш 

қарор гирифтааст, чунин хулоса кард: 

1. бо назардошти воситаҳои интиқол ва амалисозии захираи 

таълимӣ – компютер, метавон дар шабакаи интернет фавран параметри 

канали рақами интиқоли сигналро муайян кард. 

2. ширкаткунандагони асосии мухобираи таълимӣ – омӯзгор ва 

хонандагон имконият доранд, ки дар фосилаи муайяни дур аз ҳам қарор 

дошта раванди омӯзишро тавассути компютер ба роҳ монанд, ки дар 

параметрҳои фосиланокӣ ва вобаста ифода меёбад [73]. 

3. бо матни таълимӣ замима шудани корҳои озмоишгоҳӣ ва 

супоришҳои мултимедӣ аз пурра истифода шудани  параметрҳои 

мултимедӣ гувоҳӣ медиҳад. 

4. иҷрои баъзе супоришҳои мултимедӣ дар ҳолати онлайн ва 

мавҷудияти ҳолатҳои сершумор бо захираҳои иловагии омӯзиши 
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шабакаи интернет фароматн (гиперматн) будани захираи таълимии СЭТ 

– АШТС-ро нишон медиҳад. 

5. баробари матни хаттии таълимӣ доир ба тасвирҳои графикии 

захираи таълимии СЭТ – сарчашмаи электронии таълимӣ, АШТС – 

Ассотсиатсияи шабакаи тасдиқшудаи Сиско матнҳои шифоҳӣ дар шакли 

аудиоӣ, файлҳо низ ҳамроҳӣ мекунад, яъне параметри мухобираи 

шифоҳию хаттӣ ҳам риоя мешавад. 

Ба ғайр аз параметрҳои дар боло зикршудаи дискурси компютерии 

СЭТ – сарчашмаи электронии таълимӣ, АШТС – Ассотсиатсияи шабакаи 

тасдиқшудаи Сиско ҳамчун захираи таълимӣ дорои хусусиятҳои махсуси 

дискурси таълимӣ мебошад. Захираҳои мазкур ба мисли намуди дигари 

дискурси таълимӣ интерактивӣ ва байниматнӣ (интертекстуалӣ) 

мебошад. Асоси захираи мазкурро матни китоб (дар шакли хаттӣ ва 

шифоҳӣ) ташкил медиҳад. 

Инчунин, захираи мазкур дорои робитаи дискурсӣ мебошад, зеро 

он ба тавре таркиббандӣ шудааст, ки ҳамаи ҷузъҳои таркибии он бо 

ҳамдигар ҳамкорӣ мекунанд, ки сохтори коммуникативии дискурсӣ 

захира бахшида шудаанд ва ба амалкарди самараноки дискурс мусоидат 

мекунад. 

Ихтисосе, ки СЭТ/АШТС таълим медиҳад, ба мо имкон медиҳад, 

ки барои дискурси таълимию компютерии мушаххас боз як параметри 

дигар, яъне модулнокиро муқаррар намоем [73, 54]. 

Муқоисаи номгӯйи параметрҳое, ки намудҳои дискурси компютерӣ 

ва таълимиро муайян мекунад, нишон медиҳад, ки ҷиҳати умумӣ барои 

онҳо алоқаманд ба кори мо параметри компютеркунонӣ ва интиқоли 

маълумот тавассути канали рақамӣ ва параметри истилоҳот мебошанд. 

Хусусиятҳои дигари он ҳамдигарро пуркунанда ва мушаххаскунандаи 

дискурси таълимии компютерӣ, ҳамчун намуди махсуси дискурс ба 

шумор мераванд.  



129 
 

Дар забоншиносии муосир дар омӯзиши матн якчанд усул ба кор 

бурда мешаванд. Баъзе аз онҳо барои тасвири навъҳои воҳидҳои 

таъйиноте, ки вазифаҳои муайяни матн тавассути онҳо амалӣ мегардад 

ва барои мақсади дигари таҳлили категорияи дигари синтаксисӣ 

истифода мешаванд. 

 Таҳлили системавӣ, ки аз усулҳои гуногуни омӯзиши забон иборат 

аст, ҳамдигарро на инкор, балки комил карда, бо пайдоиши таҳлили 

мукаммали сохторӣ мусоидат мекунанд [81, с. 240]. Ғайр аз ин, таҳлили 

системавӣ имкон медиҳад, ки бо таҳлили аз нав бунёдкунии матн бо 

назардошти омилҳое, ки интихобу истифодаи матнҳоро дар соҳаи 

коммуникативӣ, ки дар он муҳити онҳо таҳия мешаванд, касб мекунанд, 

яъне онҳоро қисмати асосии мушоҳидашавандаи дискурс ва амалияи 

муайяни коммуникативӣ меомӯзанд. Дар раванди эҷоди матн бо 

истифодаи категорияҳои ба таври системанок ҳосилшуда тартиб дода 

мешавад, ки асоситаринашон хусусияти забонӣ доранд. Таҳти мафҳуми 

категорияҳои ба таври системанок ҳосилшуда параметрҳо фаҳмида 

мешаванд, ки матн ҳамчун система дар раванди вусъати минбаъдаи худ 

касб мекунад. Он параметрҳо ба ду қисм ҷудо мешаванд: забонӣ ва 

фарозабонӣ (ширкаткунандагон ба ҳолати муошират, ки аз навъи 

дискурс вобастагӣ дорад). 

 Дар ин ҷо ба таври нисбатан муфассал хусусиятҳое, ки аз интихоб 

ва таркиби воситаҳои забонӣ вобастаанд, мавриди баррасӣ қарор 

медиҳем. Ба ҳайси мавод курси «C++:A Beginners Guide» (дискурс барои 

оғозкунандагон), ки муаллифи он Герберт Шилдт – муаллифи китобҳо 

доир ба барномасозӣ аст ва дар соҳаи барномасозӣ ба забонҳои C, C++, 

Java  мутахассиси варзида эътироф шудааст. 

 Китоби дарсӣ тасвири дақиқи сохторсозии алгоритмҳо ва 

технологияи махсуси донишҳои компютерӣ, инчунин қоидаву меъёрҳои 

фаъолияти барои муоширати муваффақона заруриро фаро гирифтааст. 
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Дар ин ҳолат, соҳаи муоширати мутахассисон дискурси касбии 

компютерӣ амали коммуникативие мефаҳмем, ки дар натиҷаи он 

технологияи компютерӣ мебошад ва дар чунин шаклҳо, ба мисли 

адабиёти таълимӣ, мақолаҳо ва маҷалаҳои илмӣ-оммавӣ нашр шудаанд, 

тавзеҳ мешаванд.  

Дискурси электронӣ, ки бисёр вақт ҳамчун дискурси компютерӣ 

фаҳмида мешавад, амали ҷудогонаи коммуникативие мебошад, ки 

рушди он аз бисёр ҷиҳат аз имкониятҳои техникӣ ва технологияи 

ҷаҳонии муосир вобаста аст. Ин мафҳум метавонад, шаклҳои гуногуни 

муоширатро фаро гирад, ки махсуси муҳити  расонаҳои электронӣ ва 

беохири шаклан тағйирёбанда мебошад, ки ба ин амали коммуникативӣ 

ҷаззобияти хос бубахшад. 

 Хусусияти махсуси  матни касбиро услуби таълимӣ-илмии он 

муайян мекунад, ки аломатҳои асосии он дақиқият, доштани мантиқ, 

исбот кардан, баёни бетарафонаи маводди таълимӣ, хеле кам истифода 

шудани воситаҳои пуробуранги таъсиррасонӣ, инчунин мавҷудияти 

қолабҳои махсус мебошад. Муайян намудани хусусиятҳои услубӣ 

мутаносибан аз хусусиятҳои категориявӣ ва функсионалии дискурси 

касбӣ вобастагӣ дорад. Мақсади асосии ин аз муошират (дискурс) ва аз 

ташаккули салоҳияти касбии истифодабарандагон иборат мебошад.   

 Ба ҳайси мисол барои дақиқият ва пайдарҳамӣ метавон системаи 

фармонҳоро ном бурд, ки барои сохтани барномаи компютерӣ хеле 

зарур мебошад: You will follow these three steps: 1. Enter the program. 2. 

Compile the program. 3. Run the program. Before beginning, let’s review 

two terms: source code and object code. Source code is the human readable 

form of the program. It is stored in a text file. Object code is the executable 

form of the program created by the compiler.   

Шумо ин се марҳиларо пайгирӣ намоед: 1. Ба барнома ворид шавед. 2. 

Барномаро тартиб диҳед. 3. Барномаро ҷорӣ намоед. Пеш аз шуруи кор ду 
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шартро ба назар гиред: рамзи манобеъ ва барориш (бо барнома). Рамзи 

манобеъ шакли равонхондашавандаи барнома мебошад. Он дар намуди 

матн нигоҳ дошта мешавад. Рамзи барориш шакли иҷрошавандаи барнома 

аст, ки аз ҷониби муаллиф омода мегардад [197, с. 576].  

Матни таълимӣ, пеш аз ҳама, матни омӯзанда мебошад, ки ба 

туфайли онҳо фаъолияти хонандагон танзим мешавад, ҳавасмандӣ ба 

вуҷуд меояд, фаъолияти онҳо барномарезӣ ва амалӣ мегардад ва 

билохира ба мақсадҳое, ки хонандагон дар пеши худ гузоштанд, оварда 

мерасонад. Дар баъзе ҳолатҳо, мухолифати мақсадҳои коммуникативӣ 

ба манфиати вазифаҳои дидактикӣ ҳаллу фасл мегарданд, ки ба ин 

дискурси таълимӣ мусоидат мекунад. 

 Ба сифати як навъ созиш ва кӯшиши нигоҳ доштани устувории 

мантиқи илмӣ, истифодаи қолибҳои муайян барои алоқамандии 

қисмҳои матн, ва дискурси таълиме, ки он низ дар доираи дискурси 

компютерӣ сурат мегирад, ба пайдарҳамии мантиқии  фикрҳо далолат  

мекунанд. 

 Хусусияти морфологии матни таълимии мазкур истифодаи 

бештари шаклҳои феълии бешахс ва амрӣ маҳсуб мешавад. 

  Дар ташкили синтаксиси матн ҷумлаҳои мураккаб бартарият 

доранд. Ин барои системаҳои мураккаби мафҳумҳои илмӣ, муқаррар 

намудани муносибати байни сабабу натиҷа, исбот ва хулосаҳо зарур 

аст. Бартарӣ доштани алоқаи тобеъ дар ҷумлаҳо ва интихоби ифодаи 

тавзеҳии ҳам силсилаи маротиб ва ҳам мантиқи мураккаби баёнро 

инъикос мекунад. Аз ин лиҳоз зимни таҳлили ҷумла дар дискурси 

компютерӣ аз нигоҳи муҳаққиқон кор бо хелҳои гуногуни маълумот ва 

сохтори он дар таркиби матн ва ҷумларо бо ҷиддияти том тақозо 

мекунад. 

«Гуногунии хелҳои маълумот муҳим мебошад, чунки ин имкони 

муайян намудани амалиётеро фароҳам меоварад, ки фосилаи 
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арзишнокӣ метавонад нигоҳ дошта шавад. С ++ хелҳои гуногуни 

маълумотҳоеро муайян менамояд, ки ҳар яки он дорои тавсифоти 

ягонаанд. Азбаски хелҳои маълумот гуногунанд, ҳама гуногуниҳои 

корбурди қаблии онҳоро ифшо мебояд кард, чунки гуногунии ифшоот 

ҳамеша вижагиҳоро доро мебошад»  [ 197, с. 576]. 

 Хусусияти умумию абстрактии матни мазкур зарурати интихоби 

ҷумлаҳои бешахс ва номуйяншахсро талаб менамояд, ки дар онҳо 

иҷрокунандаи амал бештари вақт вуҷуд надорад ва таваҷҷуҳ асосан ба 

амал ҷалб карда шудааст. 

         Матни китоби дарсӣ дар сохтори худ чандин вазифаҳоро фаро 

гирифта, бартарият ва якҷоя шудани воситаҳоеро нишон медиҳад, ки ба 

амалӣ намудани мақсади асосӣ ва рушди малакаҳои истифодаи 

технологияҳои компютерӣ оварда мерасонад. Усулҳои забонии дар 

боло зикргардида ҷудо намудани алгоритми амалҳои касбӣ тавассути 

зада, матни таълимию илмии мазкурро ба матни экстролингвистӣ 

табдил медиҳад, ки барои такмили муҳити иҷтимию коммуникативии 

он хидмат менамояд. 

 Тавре ки дар боло зикр шуд, матни таълимӣ ин як шакли 

мавҷудияти забон, инчунин шакли ҳифзу интиқоли донишҳо ва 

арзишҳои фарҳангӣ  мебошад, ки дар таҳқиқоти мазкур дар шакли 

дискурси компютерии самти таълим сурат гирифтааст. Вале назар ба 

дигар матнҳои илмию таълимӣ (реферат, эссе, нақли хаттӣ) матни 

китоби дарсӣ маълумоти арзишманди воқеӣ на танҳо барои омӯзгор, 

балки барои ҳамаи хонандагон ба шумор меравад. Ин  матн имкон 

медиҳад, ки шахс фаъолияти таълимӣ-маърифатии худро таҳлил кунад, 

ки натиҷаи он, мумкин аст, тавлиди матнҳои нав – дискурсҳо барои 

адресатҳо бошад. Усули барномасозиро бо ёрии матни таълимии 

«Гербарт Шилдт» омӯхта, хонанда метавонад рушди малакаҳои худро 
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идома бахшад ва мустақилона барномаҳои навро дар фазои дискурси 

компютерӣ созад. 

 Ширкаткунандагони дискурси мазкур, тавре ки зикр шуд, 

метавонанд ҳам хонандагони синфи муайян ва ҳам шахсони ҷудогона 

бошанд, ки мақсадашон кӯшиши омӯхтани забони барномасозӣ 

мебошад. 

 Ҳамин тавр, раванди омӯзиш метавонад шакли «матни таълимӣ – 

омӯзгор – хонанда» ва ҳам шакли «матни таълимӣ – хонанда»-ро дошта 

бошад. Новобаста аз шакли омӯзиш, раванди таълимӣ бояд якчанд 

стратегияҳои коммуникативиро амалӣ созад: тавзеҳи арзёбӣ, 

назораткунӣ, мусоидаткунӣ ва ташаккулдиҳӣ [197, с. 256].  

Бисёр вақт стратегияҳои мазкур аз ҷониби омӯзгор амалӣ 

мегарданд ва дар сурати шакли дуюм, маҳз китоби дарсӣ ин вазифаҳоро 

бар дӯш мегирад. 

 Бино бар ин, матни таълимӣ бояд ба талаботе, ки аз ҷониби 

хонандагон ба он пешниҳод мешаванд, ҷавобгӯй бошад. Ҳамзамон 

баробари анҷоми вазифаи омӯзиш, он бояд ташкилкунандаи раванди 

азхудкунии муҳтавои он бошад. Ҳамин тавр, муаллифи матни таълимӣ 

барои дурустии маълумоте, ки пешниҳод намудааст, масъулиятро бар 

дӯш дорад. Ғайр аз ин, он вазифаи дигари муҳим – идора намудани 

раванди таълим барои тавзеҳи дурусти маълумотро ҳам бар дӯш дорад. 

Дар ин маврид, вижагиҳои забонии дискурси компютерӣ ва 

таъсирбахши он махсус ва хеле муҳим аст. 

 Дискурси касбии компютерӣ аз рӯйи моҳияти худ иртиботи 

коммуникатсияи рефлексӣ буда, дар ибтидо барои ноил гардидан ба 

ризоият дар раванди дарки мавзуи душворбаён нигаронда шудааст. 

Яъне дискурси компютерӣ имрӯз низоми махсуси забон, нутқ ва 

муошират аст, ки қонуният ва вижагиҳои ба худ хосро дорост ва 

минбаъда низ таҳқиқоти боз ҳам амиқу густардаро тақозо мекунад. 
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 Хусусиятҳои функсионалии матнҳое, ки барои тавзеҳи донишҳо 

хидмат мекунанд, дар таркибсозии маълумотҳои пешниҳодшаванда ва 

пешниҳод намудани заруриёт барои бо муваффақият аз худ кардани 

технологияҳои компютерии алгоритмҳои амалҳо ба воситаҳои 

электронӣ зоҳир мегардад. Ҷиҳати забонии матнҳо интихоби бодиққати 

воситаҳои ишоратро нишон медиҳад. 

 Матнҳои дискурси касбии компютерӣ дар робитаҳои байниматнӣ 

пайваст шудаанд. Дар ин ҳолат, сухан дар бораи мавҷудияти фароматн 

меравад, ки бо пурра фаҳмидани мазмуни он аз салоҳияти касбии 

ширкаткунандагони муошират ё дискурси компютерӣ вобаста аст. 

 Хусусияти асосии дискурси касбии компютерӣ, мақоми байни- 

матнии дискурси электронӣ ва муҳити коммуникативие мебошад, ки аз 

бисёр ҷиҳат робитаҳои иҷтимоии муосирро дар фазои маҷозӣ муайян 

мекунад. 
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ХУЛОСА 

Таҳқиқоти диссертатсионии мазкур кӯшишест, ки истилоҳоти 

мансуб ба «дискурси компютерӣ» ва таҳқиқи матнро дар фазои 

иттилоотии маҷозӣ мавзуи асосии пажӯҳиш қарор додааст. Дар 

баробари ин, маънои «дискурси шабакавӣ» назар ба маънои истилоҳи 

«дискурси интернетӣ» васеътар мебошад, зеро мафҳумҳои мазкур ба 

маводде далолат мекунанд, ки он метавонад дар шакли матн ҳам дар 

интернет ва ҳам дар шабакаҳои дигар мавриди таҳлили ҳамаҷониба 

сурат гирад.  

Дар  диссертатсия  аз  таҳқиқоти  анҷомшуда  натиҷагирӣ  шуда,  

хулосаҳои  асосии  таҳқиқоти  илмӣ  ба  тариқи  зайл  пешниҳод 

мешаванд:  

1. Муоширати  компютерӣ  ҳолати  воқеии  иртибот  ба  шумор  меравад,  

ки тавассути  технологияи  компютерӣ ба    воситаҳои  техникӣ  ва  нутқ  

сурат мегирад. 

2.  Дискурси компютерӣ  ҳамчун  фазо  ва  соҳаи  махсуси  фаъолият 

хусусиятҳои  ба  худ  махсуси  иҷтимоӣ  ва  фарҳангӣ  дорад  ва  аз  

ҷиҳати воқеияти ҷуғрофӣ беҳудуд ба шумор меравад. 

3. Дар  таҳқиқот  вижагиҳои  забонии  дискурси  компютерӣ  дар  робита ба  

технологияи  иттилоотӣ  ва  компютерӣ  ҳамчун  маҷмуи  рамзҳо  ва 

технологияи  рақамӣ  дар  мухобирот  ва  робитаи  он  бо  дастовардҳои 

забоншиносии  муосир,  аз  қабили  таҳлили  дискурсивӣ  ва  таҳлили 

лингвистии матн, мавриди омӯзишу таҳлил қарор гирифтааст. 

4. Таҳлили  вижагиҳои  забонии  дискурси  компютерӣ  навъи  махсуси 

дискурси  интернетӣ  мебошад,  ки  дар  раванди  мухобирот  ва  навъҳои 

муоширати  виртуалӣ  сурат мегирад. 

5.  Вижагиҳои  махсуси  забонии  дискурси компютерӣ аз соҳаҳои зерини 

мухобиротӣ  бармеоянд: а) ба  канали  муошират  табдил  ёфтани  
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сигнали  электронӣ;  б)  маҷозӣ  ва  ё худ  виртуалӣ  будани  муошират;  в)  

мавҷудияти фосила  ва  вақти муайян;  г)  бавосита  будан  ва  ё  худ  

тавассути  воситаҳои  техникӣ  сурат гирифтани  муошират,  дискурс;  д)  

мавҷудияти  фароматн;  е)  таркиби шаклҳои  муоширати  компютерӣ  аз  

рӯйи  миқдор  ва  мусоҳибон  (монолог – навиштаи  муаллиф  ва  диалог 

гуфтугӯйи  ду  кас,  муколама  (полилог – гуфтугӯйи  чанд  кас) – 

тафсирҳои  истифодабарандагон  ва  анҷуманҳо (форумҳо). 

6.  Таҳлили  вижагиҳои  забонии  дискурси  компютерӣ  нишон  дод,  ки  

муоширати компютерӣ  дар  шабакаҳои  иҷтимоӣ  ва  шабакаҳои  

интернетӣ васеъ  ба  кор  рафта,  дар  онҳо  вазифаҳои  иҷтимоӣ,  навъи  

вижагиҳои забонӣ ва рафтори мухобиротӣ чун аломатҳои асосӣ ба назар 

мерасад. 

7.  Барои  таҳлили  хусусияти  жанрии  бозиҳои  видеоӣ зарур  аст,  ки 

вазъияти  иртибот ба  назар  гирифта  шавад,  зеро  вазъияти  иртибот 

хусусияти  муҳимму  марказии  таркиби  ҳар  гуна  жанри  дискурс  

маҳсуб мешавад.  Ба  ин  тариқ,  дар  чаҳорчӯбаи  ин  таҳқиқот  барои  

омӯзиши дискурс усули коммуникативӣ ба кор бурда шуд.  

8.  Дар  диссертатсия  таҳлили  амалии  вижагиҳои  забонии  дискурси 

компютерӣ  мавриди  баррасӣ  қарор  гирифтааст. 

9. Дискурси  компютерӣ  дар  фазои  муайян  дар  шабакаҳои  умумӣ 

(глобалӣ),  шабакаҳои  интернет  ҳамчун  аломат  (сигнал)-и  забонии 

раванди иртибот хидмат мекунад. 

10.  Воситаҳои гуногуни мухобироти виртуалӣ барои истифодабарандагони  

шабакаҳои  иҷтимоӣ  имконияти  зиёдеро  барои худмуаррифӣ ва 

худнишондиҳӣ  фароҳам  меорад  ва  имкон  медиҳад,  ки на  танҳо  

унсурҳои  тасвирӣ,  балки  унсурҳои  аудио-видеоӣ  низ  ба  кор бурда 

шаванд. 

11.  Вижагиҳои  забонии  дискурси  компютерӣ  ҳамчун  намуди  махсуси 

муоширати  компютерӣ  зоҳир  мегарданд,  ки  тавассути  шабакаҳои 
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интернет  сурат  мегирад  ва  аз  муоширати  дутарафае,  ки  бо истифода 

аз воситаҳои техникӣ танзим мегардад, иборат мебошад. 

12.  Инчунин муайян  гардид,  ки  вижагиҳои  забонии дискурси  компютерӣ  

аз  хусусиятҳои зерин иборат  аст:  канали   рақамии  интиқоли сигнал;  

фосиланокӣ;  номуайянӣ;  фароматнӣ  ва  мултимедия;  гуногунунсурӣ;  

фарҳанги  махсуси ғайри  қобили  назорат;    хусусияти  шифоҳию хаттии  

мухобирот; мавҷудияти  донишу  малакаҳои  замонавӣ; муаррифӣ 

намудани тарафҳо. 

13.  Таснифоти вижагиҳои дискурси  компютериро  ба тариқи  дигар низ 

баррасӣ намудан мумкин аст. 

14.  Дискурси  компютерӣ  ҳамчун  системаҳои  махсуси  нутқ  ва муошират  

фаҳмида  мешавад,  ки  бо  воситаҳою  аломатҳои  махсуси худ аз 

намудҳои дигари муошират фарқ мекунад. 
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ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ  АМАЛИИ НАТИҶАҲО 

1. Ҳамин тариқ, пас аз баррасӣ ва таҳқиқи дискурси компютерӣ метавон 

ба натиҷае расид, ки омӯзиши масъалаи мазкур барои муайян намудани 

хусусиятҳои истилоҳоти мансуб ба муоширати компютерӣ ва 

технологияи компютерӣ дорои арзиши бузурги илмӣ дониста мешавад. 

2. Матолиби рисола дар оянда барои таҳқиқоти густурда дар самти 

забоншиносии компютерӣ, таҳлили дискурсивӣ, забоншиносии муосир 

мавриди омӯзиш қарор мегирад.  

3. Маводди диссертатсия дар пажӯҳиши масъалаҳои илм, таълим ва 

барои таҳияи китоб, манобеи илмию назарӣ амалӣ ва омодасозии 

васоити таълимии соҳавӣ мавриди истифода қарор мегирад. 
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