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ТАҚРИЗИ

муассисаи пешбар - МДТ “Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири 

Хусрав” ба диссертатсияи Шамсов Бахтовар Салмонович дар мавзуи 

«Таҳлили дискурси комшотерӣ ва вижагиҳои забонии он» барои дарёфги 

дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10. 02. 01 - 

Забони тоҷикӣ пешниҳод шудааст.

Омӯзиши дискурси компютерӣ ва муоширати компютерӣ яке аз 

кисматҳои муҳими забоншиносй буда, баёнгари ташаккул ва таҳаввули 

забон ба шумор меравад. Аз ин лиҳоз таҳқиқ ва пажуҳиши онҳо яке аз 

масъалаҳои асосии забоншиносӣ ба ҳисоб меравад. Ҳамин тавр дискурси 

компютерӣ дар солҳои охир яке аз мавзуҳои муҳим гардид ва таваҷҷуҳи 

муҳақкиқонро ҳам илмҳои компютерӣ, иҷтимои ва сиёсӣ ҳам таваҷҷуҳи 

олимоне, ки ба сохтани барномаҳои компютерӣ машғуланд, инчунин 

таваҷҷуҳи таҳиягарони шабакаҳои иҷтимоӣ, соҳибкорон, 

сиёсатмадорон, забоншиносон ва равоншиносонро ба худ ҷалб кардааст.

Дар омӯзиш ва пажуҳиши дискурси компютерӣ муҳаққиқони зиёде 

машғул гардида, вижагиҳои онҳоро омӯхта асару монографияҳо ва 

мақолаҳои илмии зиёдеро ба чоп расонидаанд, ки бархе аз онҳоро зикр 

кард: 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, 3. М. Мухторов. Д. М. 

Искандарова ва дигарон дар таҳқиқи дискурси компютерии 

забоншиносии муосир нақши муҳим доранд.



Диссертатсия аз муқаддима, се боб. хулоса ва феҳристи адабиёт 

иборат аст. Дар муқаддимаи диссертатсия чун анъана дар бораи 

мубрамии мавзуи таҳқиқ, дараҷаи омӯзиш, максад ва вазифаҳои таҳқиқ, 

навгонии илмӣ, аҳаммияти назарӣ ва амалии рисола, саҳми шахсии 

муҳаққиқ, нуқтаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, сохтор ва ҳаҷми 

рисола маълумот дода шудааст.

Боби якуми диссертатсия “Таҳқиқи ҷанбаҳои илмию назарии 

дискурси компютерӣ дар забоншиносӣ” унвон дошта. аз ду фасл иборат 

аст. Дар фасли якум “Баррасии илмии дискурси компютерӣ дар 

забоншиносии муосир” ном дошта, дар бораи омӯзиши дискурси 

компютерӣ ва татбиқи технологияи компютерӣ ва технологияи 

мухобирот сухан рафта, муҳаққиқ назари худро аз сарчашмаҳои илмӣ бо 

мисолҳои муносибу мувофиқ тақвият бахшидааст.

Дар фасли дуюм “Таърихи ташаккул ва рушди дискурси 

компютерй” масъалаҳои ташаккул ва рушди дискурси компютерй ва 

мафҳумҳои хоси он мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

Боби дуюми диссертатсия “Воҳидҳои таркиби дискурси компютерӣ” 
унвон дошта, аз ду фасл иборат аст.

Дар фасли якум “Забоншиносии компютерӣ ва дискурси компютерӣ 

дар забоншиносии тоҷик” номгузорӣ шуда, муҳаққиқ дар ин фасл 

дискурси маҷозӣ ва таркибҳои дискурси компютерӣ, дискурси, 

электронӣ, дискурси шабакавӣ, дискурси интернетӣ ва амсоли онҳоро 

мавриди таҳқиқ қарор додааст.

Фасли дуюм “Таҳлил ва таснифи ҷузъҳои дискурси компютерӣ” 

ном дошата, масъалаҳои таҳлил ва таснифи ҷузъҳо ва воҳидҳои таркиби 

дискурси компютерӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд. Муҳаққик 

воҳидҳои дискурси компютериро дар забони тоҷикӣ бо мисолҳои возеҳ 

ва равшан мавриди таҳқиқ карор додааст.

Боби сеюми диссертатсия “Таҳлили маъноию луғавӣ ва сохтории 

воҳидҳои дискурси компютерӣ” унвон гирифта, аз ду фасл иборат аст.



Дар фасли якум боби мазкур “Таҳлили маъноию луғавии воҳидҳои 

забонии дискурси компютерӣ дар матн'’ масъалаи таҳлили маъноию 

луғавии дискурси компютерӣ роҷеъ ба вазифаҳои матн ба риштаи 

таҳқиқ кашида шудааст.

Фасли дуюм “Таҳлили сохтории воҳидҳои забонии дискурси 

компютерӣ” унвон дошта, воҳидҳои сохтории дискурси компютерӣ бо 

мисолҳои гуногун шарҳу эзоҳ ёфтааст.

Хулосаи диссертатсия аз 14 банд иборат буда, дар онҳо 

муҳимтарин дастовардҳои кор ба таври фишурда оварда мешаванд.

Бидуни шак, диссертатсия дорои аҳамияти муайяни назариявӣ 
мебошад. Хулосаи назариявии таҳқиқот метавонад. барои пажуҳиши 

ояндаи илмӣ дар самти забоншиносии компютерӣ, таҳлили дискурсивӣ 
ва забоншиносии умумӣ ба сифати манбаи назарӣ хизмат намояд.

'Дар баробари аҳамияти илмӣ-назариявӣ диссертатсия дорои 

аҳамияти амалӣ низ мебошад. Ин ба он маънӣ аст, натиҷаҳои таҳқиқ 

дар самти технологияҳои иттилоотӣ ва барномаҳои компютерӣ 

метавонад мавриди истифода қарор гирифта, барои таҳқиқу 
пажуҳишҳои минбаъда ба сифати заминаи илмию назариявӣ хидмат 

намояд.

Дар баробари дастовардҳои муҳими зикршуда диссертатсия ва 

фишурдаи он аз камбуду норасоиҳо низ холӣ нест, ки зикри онҳо барои 

такмили минбаъдаи рисола хеле муфидаанд:
'1. Дар муқаддимаи диссертатсия дараҷаи омӯзиши мавзӯи 

баррасишуда сатҳӣ ба назар мерасад.

2. Дар раванди баррасии мавзуъ агар муҳаккик андешаи худро 

равшантар иброз менамуд хубтар мешуд.

3. Ба фикри мо, агар муаллиф зимни баррасии масоили назариявӣ 
ба осори донишмандони рус ва ҳамзабони бурунмарзӣ таваҷҷуҳ мекард, 
қимати кор афзун мешуд.



4. Дар боби дуюм масоили баррасишаванда ҳамаҷиҳата хулоса 
нагардидаанд;

5. Ҷо-ҷо такрори андеша роҳ ёфтааст (23, 32)

6. Дар баъзе саҳифаҳои рисола ғалатҳои техникӣ, услуби ва имлоӣ 

ба чашм мерасанд (15,18,29,42 ва ғ).

Дар маҷмуъ нуқсонҳои зикршуда ба ҳеҷ ваҷҳ таҳқиқоти 

анҷододашударо коҳиш дода наметавонад, зеро аксари онҳо 

ислоҳпазиранд ва ба мазмуну муҳтавои диссертатсия ва дастовариди 

илмии муҳаққиқ таъсири ҷиддӣ намерасонанд.

Мутобиқати автореферат ба муҳтавои диссертатсия. Автореферати 

диссёртатсия ва мақолаҳои дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чопкардаи муаллиф мазмуну 
мундариҷаи диссертатсияро инъикос менамоянд.

Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. 

Диссертатсия Шамсов Бахтовар Салмонович дар мавзуи “Таҳлили 

дискурси компютерй ва вижагиҳои забонии он” таҳқиқоти ба 

анҷомрасида буда, ба талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҷавобгӯ аст ва муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи 

илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 Забони 

тоҷикӣ мебошад.

Тақриз дар ҷаласаи васеи кафедраи забони тоҷикии МДТ 
“Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав” 27-уми августи 
соли 2022, суратҷаласаи № 1 бо иштироки унвонҷӯ муҳокима ва қабул 

шуд..

Дар ҷаласаи кафедра иштирок доштанд: 15 нафар. Натиҷаи 

овоздиҳӣ: «тарафдор»- 15 нафар, «зид» -нест, «бетараф» -нест.
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МДТ “Донишгоҳи давлатии Бохтар
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