
ТАҚРИЗИ 
муқарризи расмй ба 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.

Диссертатсияи 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 таҳия гардида, масоили натиҷаи пажуҳиши муҳаққиқ мебошад.

Муайян кардани вижагиҳои маъноию луғавии ва сохтории воҳидҳои 
забонии дискурси компютерӣ мавриди пажуҳиш ва ҳамаҷониба қарор 
гирифта, аз мубрам будани он гувоҳи медиҳад, зеро ташаккул ва рушди 
дискурси компютерӣ яке аз масъалаҳои муҳимми забоншиносии муосир 
ба шумор меравад. Натиҷаҳои таҳқиқоти мавриди пажуҳиши Шамсов 
Б. С. аз ҷумлаи муҳимтарин вижагиҳои забонии дискурси компютерӣ ба 
шумор меравад.

Мақсади асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ таҳлилу баррасии 
вижагиҳои дискурси компютерӣ ҳамчун навъи махсуси дискурс буда, 
масъалаи мазкур бо нишон додани аломатҳои умумии мафҳум, воҳидҳои 
дискурсивӣ ва моҳияти иҷтимоию фарҳангии он тавассути забони тоҷикӣ 
мушаххас карда мешавад.

Мақсади асосии таҳқиқ тавассути амалисозии вазифаҳои зерин ба 
даст меоянд:

- шарҳу тавзеҳи илмии мафҳуми «дискурс» ва муайян намудани 

мавқеи он дар низоми истилоҳоти забоншиносии муосир;
- таҳқиқи вижагиҳои маъноиву сохтории дискурс ҳамчун мафҳуми 

забон ва мавзуи баҳси илми забоншиносй;
- муайян кардани мафҳуми «дискурси компютерӣ» ва мавқеи он дар 

забоншиносӣ;
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- мушаххас намудани мавқеи дискурс ва дискурси компютерӣ дар 
забоншиносии муосир ва забоншиносии тоҷик;

- тавзеҳи илмии дискурси компютерӣ ҳамчун навъи махсуси муошират 
дар низоми иртибот ва воситаҳои ахбори омма;

- баррасии илмӣ, пажӯҳиши ҷинс ва жанрҳои муоширати компютерӣ;
- таҳқиқи масъалаҳои табдил ёфтани сигнали электронӣ ба воситаи 

муошират;
- таҳқиқ ва баррасии мафҳумҳои раванди мухобирот ҳамчун 

вижагиҳои забонии дискурси компютерӣ;
- таҳлилу баррасии мафҳумҳои муоширати электронй ҳамчун 

интиқоли сигнали махсус ба воситаи дискурси компютерӣ;
- таҳлили воҳидҳои забон ҳамчун ифодагари мафҳумҳое, ки тавассути 

онҳо семантикаи дискурси компютерии забони тоҷикӣ гузориш меёбад;
- таҳлили вижагиҳои сохторӣ ва воҳидҳои таркибии мухобироти 

компютерӣ дар забони тоҷикӣ;
- таҳқиқ намудани вижагиҳои забонии дискурси компютерй;
- таҳлил ва баррасии вижагиҳои маъноӣ ва сохтории истилоҳоти 

мансуб ба дискурси компютерӣ;
- тасниф ва гурӯҳбандии намуд ва жанрҳои дискурси компютерӣ;
- таҳқиқ ва мушаххас намудани фарқият ва умумияти дискурси 

компютерӣ ва мафҳумҳои мансуб ба он дар низоми дискурси умумӣ.
Навоварии илмии таҳқиқ. Навгонии диссертатсия, қабл аз ҳама, дар 

он дида мешавад, ки таҳқиқи дискурси компютерӣ дар забоншиносии 
тоҷик бори аввал ба таври монографӣ мавриди тахдилу баррасии 
монографӣ қарор мегирад. Дар баробари ин, масъалаи таҳқиқи 
вижагиҳои забонии дискурси компютерӣ, умуман, дар забоншиносии 
муосир аз самтҳои нави илмӣ ба шумор меравад. Дар диссертатсия 
роҳҳои тахдилу таҳқиқи масъалаи мазкур бо тарзу усулҳои муосири илмӣ 
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ва ҳамзамон бо истифода аз истилоҳоти навини илмӣ мавриди корбурд 
қарор гирифтааст.

Дар диссертатсия таносуби мафҳумҳои телефон, интернет, компютер 
дар доираи матни бадеӣ таҳлил гардида, шакли самараноки истифодаи 
интернет ва китобхонаҳои компютерӣ дар ташаккули афкори насли 
наврас ба воситаи адабиёти бадеии фарогири мафҳумҳои интернет ва 
компютер матраҳ карда мешаванд. Дар баробари ин, мушаххас гардид, 
ки китобхонаи электронӣ зимни мутолиаи мавод ба хонанда таъсири 
амиқ бахшида, дар зеҳни забонии хонанда амалҳои дигарро ба таври 
автоматӣ метавонад боздорад. Истилоҳоти нави адабиёти бадеии 
электронӣ ва китобхонаи электронӣ бо номи рамзии Сош-1н (Ком-ин) 
мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд, Сош-Тп (Ком-ин) аз ибораи 
англисии Соттоп 1п1егпе1 (Коммон Интернет) гирифта шуда, дар 
адабиёти бадеӣ ба маънои «интернети умумӣ» истифода шудааст.

Аҳаммияти назариявии таҳқиқ. Арзиши илмию назарии таҳқиқот 
бар он асос меёбад, ки масъалаҳои мубрами забоншиносии компютерӣ, 
аз қабили дискурси компютерӣ, муоширати шабакавии компютерӣ ва 
муоширати виртуалӣ дар диссертатсия мавриди таҳқиқ қарор дода шуда, 
муоширати компютерӣ ва омӯзиши вижагиҳои он дар робита бо 
таносуби муоширати актуалӣ таҳқиқу баррасӣ гардидааст. Ҳамчунин 
хулосаҳои илмию назарии таҳқиқ метавонад, барои пажӯҳишҳои ояндаи 
илмӣ дар самти забоншиносии компютерӣ, тахдили дискурсивӣ ва 
забоншиносии умумӣ ба сифати манбаи назарӣ хидмат намояд.

Аҳаммияти амалии таҳқиқ аз он иборат аст, ки самараи таҳқиқ, 
натиҷаҳо ва хулосаи тахдилҳои дар таҳқиқи мазкур пешниҳодшуда барои 
таҳияи китоб, манобеи илмию назарӣ ва васоити таълимии соҳавӣ 
истифода мешаванд. Натиҷаҳои таҳқиқ ҳамчунин дар самти 
технологияҳои иттилоотӣ ва барномаҳои компютерӣ метавонанд, 
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мавриди истифода қарор гирифта, барои таҳқиқу пажуҳишҳои минбаъда 
ба сифати заминаи илмию назарӣ хидмат намоянд.

Саҳми шахсии муҳаққиқ. Таҳқиқоти илмии мазкур чун натиҷаи 
пажӯҳиши манобеи иттилоотӣ ва таҳлилу баррасии маводи марбут ба 
муошарат ва дискурси компютерӣ бо назардошти тарзу усулҳои 
гузоришёбии чунин намуди нави муошират тавассути технологияи 
иттилоотӣ, яъне компютерҳо, муаррифй мешавад, ки мустақиман аз 
тарафи муҳаққиқ гузаронида шудааст. Ҳамзамон аз тарафи муаллифи 
диссертатсия таҳқиқоту нигоштаҳои донишмандони ватанию хориҷӣ 
перомуни проблемаҳои дискурси компютерӣ ва матн дар забони тоҷикӣ 
мавриди таҳлилу таҳқиқ ва омӯзиш қарор дода шудааст.

Диссертатсияи Шамсов Бахтовар дар мавзуи «Тахдили дискурси 
компютерӣ ва вижагиҳои забонии он» аз муқаддима се боб хулоса ва 
феҳристи адабиёт иборат буда, дар ҳаҷми 164 саҳифаи чопии компютерй 
иборат аст.

Дар муқаддимаи диссертатсия чун анъана дар бораи мубрамии 
мавзуи таҳқиқ, дараҷаи таҳқиқи мавзуъ, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ, 
навгониҳои илмӣ, асосҳои назарии таҳқиқ, асосҳои методологии таҳқиқ, 
аҳаммияти назарию амалй, саҳми шахсии муҳаққиқ, тасвиби амалии 
натиҷаҳои таҳқиқ, нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, сохтор 

ва ҳаҷми рисола маълумот дода шудааст.
Дар боби аввали диссертатсия «Таҳқиқи ҷанбаҳои илмию назарии 

дискурси компютерӣ дар забоншиносӣ» ном дошта, дорои ду фасл 
мебошад масоили марбут ба маҳуми дискурс, дискурси компютерӣ, 
муоширати компютерй, муоширати виртуали ва истифодабарандагони 

шабакаҳои иҷтимоӣ дар забони тоҷикй сухан рафта, муҳаққиқ назари 
худро бо такя ба манобеи илмй баён намудааст.

Дар боби дуюми диссертатсия «Воҳидҳои таркибии дискурси 
компютерӣ» ном дошта аз ду фасл иборат аст. Дар боби мазкур масоили 
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таҳлил ва таснифи ҷузъҳо ва воҳидҳои таркиби дискурси компютерӣ 
мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд. Диссертатнт ба асоси мутоилот ва 
мушоҳидаи зимни тахдили дискурси компютерӣ ва матн маълумот 
медиҳад.

Дар боби сеюми диссертатсия «Таҳлили маъноию луғавӣ ва 
сохтории воҳидҳои дискурси компютерй» ном дошта аз ду фасл иборат 
аст. Дар ин боб сухан дар бораи ба масъалаи таҳлили маъноию луғавии 
ва сохтории дискурси компютерӣ, муҳаққиқ роҷеъ ба вазифаҳои 
дискурси компютерй ва матнро ба риштаи таҳқиқ кашидааст.

.. Дар баробари дастовардҳои муҳими зикршуда диссертатсия ва 
фишурдаи он аз камбуду норасоиҳо низ холӣ нест, ки зикри онҳо барои 
такмили минбаъдаи рисола хеле муфидаанд, аз ҷумла:

1. Хуб мешуд, ки номи диссертатсия «Вижагиҳои дискурси интернетӣ 
дар забони тоҷикӣ», номгузори мешуд, зеро муошират танҳо ба воситаи 

интернет сурат мегирад.
2. Дар саҳифаҳои ҷудогонаи рисола норасоиҳои услуби, имлои ва 
техникӣ ба мушоҳида мерасад, ки ислоҳи онҳо имконпазир аст.
3. Мувофиқи талаботи Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ (аз 30. 06. 2021, 
№268) калимаи пажуҳиш бо ҳарфи “у” навишта мешавад, аммо дар 
диссертатсия ва автореферат дар бисёр мавридҳо ин қоида риоя нашуда, ба 
ҷойи ҳарфи “у” ҳарфи “ӯ” зикр шудааст.

Дар маҷмӯъ 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.

Мазмуну мундариҷаи диссертатсия бо фишурдаи он ки бо ду забон: 
забонҳои тоҷикӣ ва русй таълиф гардидааст, мувофиқат мекунад ва 
муҳтавои диссертатсия бо мақолаҳои банашррасонидаи муаллиф, ки дар 
маҷмӯъ 6 ададро ташкил медиҳанд, комилан инъикос мекунанд.
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Диссертатсияи Шамсов Бахтовар Салмонович дар мавзуи «Таҳлили 
дискурси компютерӣ ва вижагиҳои забонии он» бо талаботи бандҳои 31- 
35-и Тартиб додани дараҷаи илмй, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, 
муаллифи он сазовори соҳиб шудан ба дараҷаи илмии номзади илми 
филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ мебошад.

Дотсенти кафедраи забони тоҷикии
МДТ “Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон
ба номи Абӯалӣ ибниСино” номзади

Юсупов Абдулло Исмоилович

ониРудаки, 139.

Тел: (+992) 985 63 64 65
Е-Май: аЫи11о-уи8ироу@тЬох.ги
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