
ТАҚРИЗ 
ба автореферати диссертатсияи илмии Шамсов Бахтовар Салмонович дар 
мавзуи «Таҳлили дискурси компютерӣ ва вижагиҳои забонии он», ки барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 
10.02.01 - Забони тоҷикӣ

Диссертатсияи номзадии Шамсов Бахтовар Салмонович дар мавзуи 
«Таҳлили дискурси компютерӣ ва вижагиҳои забонии он», ки барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология пешниҳод шудааст, 
ба яке аз мавзуъҳои мубрами забоншиносии муосир - вижагиҳои 
забонии дискурси компютерӣ бахшида шудааст. Мубрамияти мавзуи 
мавриди баррасӣ қабл аз ҳама дар он зоҳир мешавад, ки дар 
забоншиносии муосир бо назардошти ба миён омадани самтҳои нави 
муошират тавассути технологияи компютерӣ воқеияти нави илмӣ мақом 
пайдо кардааст, ки таҳлилу баррасии он аз нигоҳи забоншиносии муосир 
амри зарурӣ дониста мешавад.

Зимнан бояд гуфт, ки дар шароити муосир, ки рушду тараққиёти 
илми онро бе ҳузури технологияи муосир тасаввур намудан 
ғайримумкин аст. Иловар бар ин, назорати раванди кори технологияи 
муосир низ забони содаву созгор ва ҳамафаҳмро тақозо менамояд. Зеро 
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.

Сохтори диссертатсияи Шамсов Б.С. аз се боб хулоса ва феҳристи 
адабиёт иборат аст.

Дар муқаддимаи диссертатсия дар бораи мубрамии мавзуи таҳқиқ, 
дараҷаи таҳқиқи мавзуъ, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ, навгониҳои илмӣ, 
асосҳои назарии таҳқиқ, асосҳои методологии таҳқиқ, аҳаммияти 
назарию амалӣ, саҳми шахсии муҳаққиқ дар баррасии мавзуъ, тасвиби 
амалии натиҷаҳои таҳқиқ, нуктаҳои асосии ба ҳимоя 
пешниҳодшаванда, сохтор ва ҳаҷми рисола баён шудаанд.

Боби якуми диссертатсия - «Таҳқиқи ҷанбаҳои илмию назарии 
дискурси компютерӣ дар забоншиносй» ном дошта, асосан ба масоили 
шабакаҳои компютерӣ, дискурси компютерӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ 
мавриди таҳқиқу пажуҳиш қарор гирифтааст.

Боби дуюми диссертатсия - «Воҳидҳои таркибии дискурси 
компютерӣ» ном дошта, фарогири ду фасл мебошад. Дар ин қисмати кор 
масоили воҳидҳои таркибии дискурси компютери ва таҳлили дискурси 
бозиҳои видеоӣ бо мисолҳои равшан ва возеҳ мавриди таҳқиқ қарор 
гирифтааст.



Боби сеюми диссертатсия - «Таҳлили маъноию луғавӣ ва сохтории 
воҳидҳои дискурси компютеӣ» ном дошта, аз ду фасл иборат аст. Дар ин 
қисмати кор муаллиф ба таҳлили маъноию луғавию ва сохтории 
дискурси компютерӣ бо мисолҳои асоснок ва равшан андешаҳои худро 
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 
маҷмӯаҳои илмӣ нашр намудааст, ки ба муҳтавои рисола мувофиқат 
мекунад.

Дар баробари дастовардҳои хуби илмй дар автореферати 
диссертатсия ҷо-ҷо нуқсонҳо ба чашм мерасад, ки ислоҳи онҳо ҳусну 
қублҳи рисола ва автореферати онро беҳтар месозанд:

1. Номи боби якуми рисола “Таҳқиқи ҷанбаҳои илмию назарии 
дискурси компютерӣ дар забоншиносӣ” буда, ба андешаи инҷониб 
калимаи “илм” дар таркиби номи боб намеғунҷад. Беҳтар мебуд, агар 
номи боб “Таҳқиқи ҷанбаҳои назарии дискурси компютерй дар 
забоншиносӣ” мешуд;

2. Дар рисола ибораи “илми забоншиносй” зиёд корбур шудааст. 
Забоншиносӣ бе зикри калимаи “илм” худ илми алоҳидаи эътирофшуда 
мебошад. Минбаъ зимни корбурд ба инобат гирифта шавад, ба 
манфиати кор хоҳад буд;

3. Дар афтореферат ҷо-ҷо камбудиҳои техникӣ низ во мехурад.
Бе шубҳа, камбудиҳои зикршуда, ҷузъӣ буда, ҳеҷ гоҳ наметавонад 

арзиши илмии таҳқиқотро коста гардонанд. 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.

Номзади илми филология, дотсенти
кафедраи забоншиносӣ ва таърихи забони
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба ыоми х
Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ: Абдусамазода Эраҷ Абдусамад

Имзои Абдусамазода Э.А.-ро 
тасдиқ мекунам сардори РККМ 
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи 
Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ:
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