
Тақриз
ба автореферати диссертатсияи Шамсов Бахтовар Салмонович дар мавзуи 

«Таҳлили дискурси компютерӣ ва вижагиҳои забонии он» барои дарёфти 

дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихгисоси 10.02.01 - 

Забони тоҷикӣ пешниҳод шудааст.

Аз нигоҳи илми забоншиносии муосир бо назардошти пайдоиши 

самтҳои нави муошират тавассути технологияи компютерӣ воқеияти 

нави илмй ба ҳисоб рафта, таҳлилу баррасии он дар илми забоншиносӣ 

амри зарурӣ аст.

Дар диссертатсияи Шамсов Б. С. умдатаррин масъалаҳои 

забоншиносии компютерии муосир мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор 

гирифтааст, аз қабили дискурси компютерй, муоширати шабакавӣ ва 

муоширати виртуалӣ ва омӯзиши вижагиҳои он дар рушди техника ва 

технология, таснифи дискурси компютерӣ ва мафҳумҳои дигар ииз 

мутаносибан ба ҳамин дорираи мухобирот, ҳамагуна муошират дар 

шабакаҳои интернетӣ бо истифодаи сигналҳои махсуси мухобирот, 

дискурси компютерӣ ҳамчун воситаи муошират, дар баробари ин 
татбиқи дастовардҳои илми забоншиносӣ дар технологияи компютерӣ ва 

дар робита бо дискурси компютерӣ аз самтҳои афзалиятноки нлми 

муосир муарифӣ карда мешаванд.

Дисертант ба ҷанбаҳои илмию назарӣ ва амалӣ ва сохтори 

дискурси компютерӣ ба назари муҳаққиони илми забоншиносон - ватанӣ 

ва хориҷӣ такя намуда, онро дар қисматҳои диссертатсия аз нуқтаи 

назари хеш хулосаҳои илмию амалии асоснок баровардааст, ки ин 

хулосабарори ва таҳқиқоти мазкур барои ҷуҷстуҷӯйҳои нав ва пурра 

кардани барномаҳои таълимӣ саҳми босазо хоҳад гузошт.

Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқе, ки диссертант дар кори ;.сш 

гузоштааст пурра ҳалли худро ёфтаанд
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Навгонии диссертатсияро дар он зоҳир мегардад, ки таҳқиқи 

дискурси компютерӣ дар забоншиносии муосир (ҳарчанд ки дар 

мақолаҳои алоҳида ишораҳо рафта бошда, ҳам) бори аввал ба таври 

монографй мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст.

Муваффақияти дигари диссертант дар он аст, ки роҳҳои таҳлилу 

таҳқиқи масъалаи мазкур бо тарзу усулҳои илмӣ ва бо истифода аз 

сарчашмаҳои мӯътамад мавриди пажӯҳиш қарор гирифтааст.

Дар баробари ин хуолсаҳои илмию назарии таҳқиқ, ҳамчун манбаи 

илмй хидмат хоҳад намуд ва барои муҳаққиқони оянда дар нажӯҳиши ин 

ҷода- роҳ хоҳад кушод.

Диссертант дар таҳқиқоти мазкур аз метод ва усулҳои таҳлили 

миқдори ва оморӣ, методи таснифот таҳлили семантикй ва сохторӣ, 

таҳлили луғавӣ, таҳлили вижагиҳои такиб ва таҷзия коркарди 

компютерии матн ва воҳидҳои забонй ба таври илмӣ истифода бурдааст.

Ҳамчунин, дар мавриди таҳлил аз матнҳои мушаххас, қоида ва 

меъёрҳои умумии муайянсозии услуб, сохтор ва корбурди воҳидҳои 

забон бо фарогирии маънои калима ва ибораҳо истифода намудааст.

Диссертатсия аз муқаддима се боб хулоса ва руйхати адабиёти 

илмию бадеӣ иборат буда, дар қисмати муқаддима доир ба мубрамият ва 

дараҷаи таҳқиқи мавзуъ, робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуҳои 

илмй, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ, объект ва предмети таҳқиқ, асосҳои 

назариявӣ ва методологии таҳқиқоти анҷомдодашуда, нуқтаҳои ба 

ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳаммияти назариявй 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 иттилооти компютерӣ, дискурси 

компютерӣ, умуман ба мухобироти электронӣ ва низоми онҳо бахшида 
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шуда, тарзи татбиқи он дар шабакаҳои иҷтимоӣ мавриди омӯзиш қарор 

гирифтааст.

Боби дуюми диссертатсия - «Воҳидҳои таркибии дискурси 

комшотерӣ» ном дошта, фарогири масоили воҳидҳои таркибӣ ва 

таснифи ҷузҳои дискурси компютеӣ буда, дар тафсирҳои гуногуни 

мафҳумҳои дискурси компютеӣ, дискурси электронӣ, дискурси 

шабакавӣ, дискурси интернетӣ, дискурси маҷозӣ ва истилоҳоти бозиҳои 

видеои, дискурси видеой, дискурси бозиҳои компютерӣ мавриди таҳқиқу 

баррасӣ қарор гирифтааст.

.Боби сеюми диссертатсия - «Таҳлили маъноию луғавӣ ва сохтории 

воҳидҳои дискурси компютеӣ» ном дошта, ҳамчунин муаллиф ба бахши 

гатбиқии дастовардҳои риштаи забоншиносии муосир, таҳлили 

маъноию луғавию ва сохтории дискурси компютерӣ дар технологияи 
иттилоотӣ ва компютерӣ дар самти мукотиботу мухобирот андешаҳои 

худро ба таври асосноку мушаххас баён намудааст.

Муҳтавои рисолро муҳаққиқ вобаста ба мавзуи диссертатсионӣ 

гавонистааст, ки дар 6 мақола, аз ҷумла, 5 мақола дар нашрияҳои 

тақризшавандаи КОА - назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бақайдгирифташуда ва 1 мақолаи дигар дар маҷмӯаҳо нашр намояд, ки 

он мавзуъро 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. Агар диссертатнт дар қавсайн баъзе мафҳумҳои маъноҳои 

байналмиллии доштаро ишора мекард ба манфиати кор хоҳад буд.

2. Хуб мешуд, ки баъзе матнҳо аз осори клласикон низ дар кор истифода 

мешуд.

3. Фишурдаи диссертатсия аз ғалатҳои техникӣ, услуби ва имлоӣ орӣ 

нест.
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Бе шубҳа, камбудиҳои зикршуда, ҷузъӣ буда, ҳеҷ гоҳ наметавонад 

арзиши илмии таҳқиқотро коста гардонанд. Таҳқиқоти анҷомёфта дар 

мавзуи «Таҳлили дискурси компютерӣ ва вижагиҳои забонии ои» 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, 

дотсент, мудири кафедраи забонҳо, 

Донишгоҳи давлатии тиҷорати 

Тоҷикистон Қаҳҳоров М. М.

Имзои Қаҳҳоров М. М. -ро тасдиқ мекунам:

Сардори шуъбаи кадрҳо ва корҳои N 

Донишгоҳи давлатии тиҷорати 

Тоҷикистон

Суроға: 734061, Ҷумҳурии Тоҷикисп 

ш. Душанбе, кӯчаи Деҳоти, 1/2.

Сомонаи муассиса: у/у/у/Дҷик.Ҷ
Тел: +992 (37) 2-34-83-46.
Факс: (+992-37) 2-34-85-46.
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