
ТАҚРИЗИ
муқарризи расмӣ ба диссертатсияи номзадии Шамсов Бахтовар 

Салмонович дар мавзуи «Таҳлили дискурси компютерӣ ва вижагиҳои 
забонии он» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология 

аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ

Диссертатсияи Шамсов Бахтовар Салмонович ба мавзуи муҳимми 
илмии таҳлили дискурси компютерӣ ва махсусиятҳои забонии он бахшида 
шудааст, ки дар рӯзгори имрӯзаи пешрафти технологияҳои иттилоотӣ ва 
муҳимтар аз ҳама Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва корбасти 
забони тоҷикӣ дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа аз аҳаммияти фаровон 
бархурдор аст.

Мавзуъ ва мазмуну муҳтавои диссертатсия ба доираи мавзуъ ва 
масьалаҳои мавриди таҳқиқ, ки дар шиносномаи ихтисоси илмии 10.02.01 - 
забони тоҷикӣ таъйин шудаанд, мувофиқати комил дорад.

Мубрамии мавзуи таҳқиқ ҳам пеш аз ҳама дар он ба мушоҳида 
мерасад, ки дар робита ба пешрафти рӯзафзуни ҷомеаи башарӣ дар 
забоншиносии муосир равияву самт ва бахшҳои нав ба миён меоянд ва 
таҳлилу баррасии онҳо аз тарафи муҳаққиқон амри зарурӣ дониста 
мешавад. Забоншиносии компютерӣ аз ҷумлаи чунин бахшҳои нави 
забоншиносӣ ба ҳисоб меравад, ки дар он муоширати компютерӣ ва 
дискурси компютерӣ мавқеи муҳимро ишғол мекунанд. Гузашта аз ин, 
муоширати компютерӣ ва дискурси компютерӣ дар муҳити маҷозӣ ё 
виртуалй анҷом пазируфта, хусусияти муҳимми фарқкунандаи чунин 
муошират дар истифодаи навъи махсуси сигналҳои мухобирот, яъне 
сигналҳои электронӣ ба назар мерасад.

Мусаллам аст, ки ҳама туна муошират дар шабакаҳои интернетй бо 
истифодаи сигналҳои махсуси мухобирот сурат гирифта, аз тарафи дигар, 
дискурси компютерӣ ҳамчун муошират дар мавзуъҳои алоқаманд ба 
компютер ва мафҳумҳои махсуси он ҳамчун як самти ҷудогона арзёбӣ 
мешавад.

Навгонии диссертатсияи мавриди назар, пеш аз ҳама, дар он ба 
мушоҳида мерасад, ки таҳқиқи дискурси компютерй дар забоншиносии 
тоҷик бори аввал ба таври монографӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор 
гирифтааст. Дар диссертатсия таҳлилу таҳқиқи масъалаи мавриди баҳс бо 
тарзу усулҳои муосири илмӣ ва бо истифода аз истилоҳоти нави илмӣ 
анҷом пазируфтааст.

Илова бар ин, дар диссертатсия таносуби мафҳумҳои телефон, 
интернет, компютер дар доираи матни бадеӣ таҳлил гардида, дар хусуси 
шакли самараноки истифодаи интернет ва китобхонаҳои компютерӣ дар 
ташаккули афкори насли наврас ба воситаи адабиёти бадеии фарогири 
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мафҳумҳои интернет ва компютер (дар намунаи китоби адиб ва 
донишманди тоҷик Байзоев А.М. Аҷоиботи Баткам. Душанбе: Адиб, 2018) 
масъалатузорӣ шудааст.

Дараҷаи эътимоднокии таҳқиқи мавриди назар ба дақиқ будани 
маълумот, фаровонии ҳаҷми маводи таҳқиқ ва коркарди натиҷаҳои 
бадастомада аз тарафи диссертант алоқаманд мебошад. Хулоса ва 
тавсияҳое, ки дар асоси таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқи назарӣ ва амалӣ 
пешниҳод шудаанд, муътамад ва қобили пазириш мебошанд.

Аҳаммияти илмию назарии таҳқиқ дар он ба назар мерасад, ки 
масъалаҳои мубрами забоншиносии компютерӣ, аз қабили дискурси 
компютерӣ, муоширати шабакавии компютерӣ ва муоширати виртуалй 
дар диссертатсия мавриди таҳқиқ қарор гирифта, муоширати компютерӣ 
ва омӯзиши вижагиҳои он дар робита бо таносуби муоширати актуалй 
таҳқиҚу баррасӣ гардидааст. Ҳамчунин имкон дорад хулосаҳои илмию 
назарии таҳқиқ дар оянда зимни таҳлили дискурсивӣ ва забоншиносии 
умумӣ ба сифати манбаи назарӣ истифода шаванд.

Аҳаммияти амалии таҳқиқ аз он иборат аст, ки имкон дорад хулоса ва 
натиҷагириҳои муаллифи диссертатсия ҳангоми таҳияи китобҳои илмию 
назарӣ ва васоити таълимии соҳавӣ мавриди истифода қарор бигиранд. 
Натиҷаҳои таҳқиқ ҳамчунин дар самти технологияҳои иттилоотӣ ва 
барномаҳои компютерӣ метавонанд мавриди истифода қарор гирифта, 
барои таҳқиқоти минбаъда ба сифати заминаи илмию назарӣ хидмат 
намоянд.

Сохтори диссертатсия вобаста ба мақсаду моҳияти мавзуи мавриди 
таҳқиқ тарҳрезӣ шуда, аз муқаддима, се боб бо фаслҳои мантиқан пайиҳам, 
хулоса ва феҳристи адабиёт иборат аст.

Дар муқаддимаи диссертатсия (с. 4-11) дар бораи мубрамии мавзуи 
таҳқиқ, дараҷаи таҳқиқи мавзуъ, робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва 
мавзуъҳои илмй, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ, навгониҳои илмӣ, аҳаммияти 
назарию амалӣ, асосҳои назарӣ ва методологии таҳқиқ, саҳми шахсии 
муҳаққиқ, тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ, нуктаҳои асосии ба ҳимоя 
пешниҳодшаванда, сохтор ва ҳаҷми рисола сухан меравад.

Боби аввали диссертатсия «Таҳқиқи ҷанбаҳои илмию назарии 
дискурси компютерӣ дар забоншиносӣ» (с. 12-41) ном дорад ва аз ду фасл 
иборат мебошад. Фасли аввали боби якум «Баррасии илмии дискурси 
компютерӣ дар забоншиносии муосир» унвон дошта, ба баррасии 
масъалаҳои илмии забоншиносии компютерӣ дар забоншиносии муосир 
ва забоншиносии тоҷик бахшида шудааст.

Дар фасли дуюми боби якум зери унвони «Таърихи ташаккул ва 
рушди дискурси компютерй» масъалаҳои ташаккул ва рушди дискурси 
қомпютерӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.
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Боби дуюми диссертатсия «Воҳидҳои таркиби дискурси компютерӣ» 
(с. 42-80) ном дошта, ҳамчунин аз ду фасл иборат аст.

Фасли якуми боби дуюми диссертатсия «Забоншиносии компютерӣ ва 
дискурси компютерӣ дар забоншиносии тоҷик» унвон дорад ва ба баррасии 
масъалаи мазкур дар забоншиносии тоҷик бахшида шудааст.

Дар фасли дуюми боби дуюми диссертатсия, ки «Таҳлил ва таснифи 
ҷузъҳои дискурси компютерӣ» ном дорад, масъалаҳои таҳлил ва таснифи 
ҷузъҳо ва воҳидҳои таркиби дискурси компютерӣ таҳқиқ шудааст.

Боби сеюми диссертатсия «Таҳлили маъноию луғавӣ ва сохтории 
воҳидҳои дискурси компютерй» (с. 81-134) ном дорад ва аз ду фасл иборат 
аст.

Фасли якуми боби сеюми диссертатсия масъалаҳои марбут ба таҳлили 
маъноию луғавии воҳидҳои забонии дискурси компютерӣ дар матнро дар 
бар мёгирад.

Дар фасли дуюми боби сеюми диссертатсия таҳлили сохтории 
воҳидҳои забонии дискурси компютерй сурат гирифтааст.

Дар қисмати хулоса (с. 135-138) натиҷагириҳои муаллифи диссертатсия 
аз таҳқиқи анҷомдодаи вай баён гардида, оид ба истифодаи амалии 
натиҷаҳо тавсияҳои муфид пешниҳод шудааст.

Аз рӯйи мавзуи диссертатсия муаллиф 5 мақолаи илмӣ дар 
маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и назли Президенти ҶТ ба табъ 
расонидааст. Ҳамзамон, маводи таҳқиқ дар конференсияҳои назариявӣ ва 
илмию амалии ҷумҳуриявй (Душанбе, 2017-2021) ва байналмилалӣ 
мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Дар мақолаҳои банашррасида 
натиҷаҳои асосӣ, хулосаи таҳқиқ ва тавсияҳои муаллиф инъикос ёфтаанд.

Автореферати диссертатсия, гузоришҳои илмй ва мақолаҳое, ки 
Шамсов Бахтовар Салмонович ба чоп расонидааст, муҳтавои асосии 
диссертатсияро инъикос намуда, аз салоҳият ва лаёқати баланди илмии 
довталаби дараҷаи илмӣ шаҳодат медиҳанд.

Дар баробари дастовардҳои назаррас диссертатсия аз нуқсону 
норасоиҳо низ орӣ нест, ки ба пиндори мо рафъи онҳо дар фаъолияти 
минбаъдаи илмии муаллиф аз манфиат холӣ нахоҳад буд.

1. Дар с. 116 шеъри "Модар"-и Лоиқ оварда шудааст, ки саропо ғалат 
аст. Албатта, ин шеър бо чунин тунаи ғалат аз шабакаи интернет оварда 
шудааст. Масалан: Ашки ту бас набуд, ки / Боз ҳам борону боз борон аст. 
Дар асл: Ашки ту бас набуд, ки дар дунё / Боз борону боз борон аст. Хуб 
мебуд, агар муаллиф тунаи дурусти шеърро ҳам шоҳид меовард ва барои 
дуруст дар саҳифаи интернет сабт кардани шеъри бузургони мо ба 
дастандаркорон ҳушдор медод.

2- Дар диссертатсия ноҳамгунии истилоҳот ба мушоҳида мерасад ва 
истилоҳоти дуруште ҳам ба чашм мехурад, ки аз лутфи сухан дур аст: 
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панели навигатсиони (с. 123), хатсайркунони (с.125), компютеркунони (с. 
128) ва ғ.

3. Дар диссертатсия ҷо-ҷо такрори андеша ва хатоҳои имлоию иншоӣ 
ба назар мерасад (с.10,16-17, 19, 66, 116...).

Норасоиҳои номбаршуда ҷузъӣ буда, ба ҳеч ваҷҳ аҳаммияти таҳқиқи 
анҷомдодаро халалдор намесозанд, зеро онҳо асосан хусусияти иншоию 
имлоӣ дошта, ба мазмуну муҳтавои диссертатсия таъсири манфӣ 
намерасонанд. Диссертатсия таҳқиқи мукаммали баанҷомрасида буда, дар 
рушди забоншиносии тоҷик, бахусус забоншиносии компютерӣ саҳми 
арзанда метузорад.

Диссертатсияи Шамсов Бахтовар Салмонович дар мавзуи «Таҳлили 
дискурси компютерӣ ва вижагиҳои забонии он» ба талаботи бандҳои 31-35- 
и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, ҷавобтӯ 
мебошад. Вай фарогири масъалаҳоест, ки дар забоншиносии тоҷик 
аҳаммияти бузурги назариявӣ ва амалӣ доранд.

Дар маҷмуъ, диссертатсияи «Таҳлили дискурси компютерӣ ва 
вижагиҳои забонии он» кори илмӣ-таҳқиқии анҷомёфта ба ҳисоб рафта, 
муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология 
аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ мебошад.

Муқарризи расмӣ: /? (
доктори илми филология, (\/7 \
узви вобастаи АМИТ, \\ / ',
сарходими илмии Институти У-7/ /
забон ва адабиёти ба номи ӯ / / (
Абуабдуллоҳи Рӯдакии АМИТ Султой Ҳасан Баротзода
« 2 » сентябри соли 2022.

Нишонӣ: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 21
(+992) 37227-29-07, 221-70-30
Е-таП: 1ла гиВакН7@таП.ш
Тел: 93-526-98-05

Имзои Султон Ҳ.Б.-ро тасдиқ мекупа^ 
нозири шуъбаи кадри Институтйӯӯ1 -п 
забон ва адабиёти ба номи /Д/ . 
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