
Тақриз
ба автореферати диссертатсияи Шамсов Бахтовар Салмонович дар мавзуи 
«Таҳлили дискурси компютерй ва вижагиҳои забонии он» барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - 
Забони тоҷикй пешниҳод шудааст.

Дар замони муосир дар баробари таҳким бахшидан ва рушд ёфтани 
техника ва технологияи муосир, ки яке аз масъалаҳои муҳим ба шумор 
меравад, таҳлил ва баррасӣ намудани вижагиҳои забонии он аҳаммияти 
илмию амалиро доро мебошад.

Диссертатсияи Шамсов Б. С. ба яке аз масъалаҳои мубрами 
забоншиносии компютерӣ, аз қабили дискурси компютерӣ, муоширати 
шабакавӣ ва муоширати виртуалӣ ва омӯзиши вижагиҳои он бахшида 
шуда, дар рушди техника ва технологияи муосир мавриди таҳқиқу 
баррасӣ гардидааст. Дар баробари ин татбиқи дастовардҳои илми 
забоншиносӣ дар технологияи компютерӣ ва дар робита бо дискурси 
компютерӣ аз самтҳои афзалиятноки илми муосир муаррифӣ карда 
мешавад.

Диссертатсия аз муқаддима, се боб, хулоса ва рӯйхати адабиёти 
илмию бадеӣ иборат буда, дар қисмати муқаддима доир ба мубрамият ва 
дараҷаи таҳқиқи мавзуъ, робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуҳои 
илмӣ, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ, 6 объект ва предмети таҳқиқ, асосҳои 
назариявӣ ва методологии таҳқиқотӣ анҷом дода шуда, нуктаҳои ба 
ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқ, 
мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисос ва монанди инҳо 
маълумот дода шудааст.

Боби якуми диссертатсия - «Таҳқиқи ҷанбаҳои илмию назарии 
дискурси компютерӣ дар забоншиносӣ» ном дошта, асосан ба таҳлилу 
баррасии масоили шабакаҳои иттилоотии компютерӣ, дискурси 
компютерӣ, умуман ба мухобироти электронӣ ва низоми онҳо бахшида 
шуда, тарзи татбиқи он дар шабакаҳои иҷтимоӣ мавриди омӯзиш қарор 
гирифтааст.

Боби дуюми диссертатсия - «Воҳидҳои таркибии дискурси 
компютерӣ» ном дошта, фарогири масоили воҳидҳои таркибӣ ва 
таснифи ҷузъҳои дискурси компютеӣ буда, дар тафсирҳои гуногуни 
мафҳумҳои дискурси компютерӣ, дискурси электронӣ, дискурси 
шабакавӣ, дискурси интернетӣ, дискурси маҷозӣ ва истилоҳоти бозиҳои 
видеоӣ, дискурси видеоӣ, дискурси бозиҳои компютерӣ мавриди таҳқиқу 
баррасӣ қарор гирифтааст.



Боби сеюми диссертатсия - «Таҳлили маъноию луғавӣ ва сохтории 
воҳидҳои дискурси компютерӣ» ном дошта, ҳамчунин муаллиф ба 
бахши татбиқии дастовардҳои риштаи забоншиносии муосир, таҳлили 
маъноию луғавӣ ва сохтории дискурси компютерӣ дар технологияи 
иттилоотӣ ва компютерӣ дар самти мукотиботу мухобирот андешаҳои 
худро ба таври асосноку мушаххас баён намудааст.

Муҳаққиқ вобаста ба мавзуи диссертатсионӣ 6 мақола, аз ҷумла, 5 
мақола дар нашрияҳои тақризшавандаи КОА - назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бақайдгирифташуда ва 1 мақолаи дигар дар 
маҷмӯаҳо нашр шудааст, ки муҳтавои рисоларо комилан инъикос 
менамоянд.

Дар баробари дастовардҳои хуби илмӣ дар автореферати 
диссертатсия як қатор нуқсонҳо ба чашм мерасад, ки бартараф кардани 
онҳо ба манфиати кор хоҳад буд:
1. Дар фишурдаи рисола баъзе калимаҳо ва ҷумлаҳо таҳрирталаб ба 

назар расиданд [с. 3, 6, 20, 21].
2. Фишурдаи диссертатсия аз ғалатҳои техникӣ, услуби ва имлоӣ орӣ 

нест [с. 4, 6, 7, 10].
3. Номгӯйи баъзе муҳаққиқони ватанӣ аз назар дур мондааст. [с. 6].

Бешубҳа, камбудиҳои зикршуда, ҷузъӣ буда, ҳеҷ гоҳ наметавонад 
арзиши илмии таҳқиқотро коста гардонад. Таҳқиқоти анҷомёфта дар 
мавзуи «Таҳлили дискурси компютерӣ ва вижагиҳои забонии он» ба 
талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон доир ба таҳияи рисолаҳои номзадӣ ҷавобгӯ буда, муаллифи 
он барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи 
ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ сазовор мебошад.
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