
ХУЛОСАИ
ниҳоии шурои диссертатсионии 6И. КОА-21 назди Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон
оид ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 

10.02.01 - Забони тоҷикӣ

Парвандаи аттестатсионии №
Қарори шурои диссертатсионӣ аз 06.10. 2022, №

Барои сазовор донистани Шамсов Бахтовар Салмонович, шаҳрванди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи 
ихтисоси 10.02.01 — Забони тоҷикӣ

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 
рӯзи 07.07.2022 (қарори №15) аз ҷониби шурои диссертатсионии 6П.КОА- 
021-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, хиёбони 
Рӯдакӣ, 17) барои ҳимоя иҷозат дода шудааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ Шамсов Бахтовар Салмонович, шаҳрванди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 14-уми апрели соли 1992 дар деҳаи Файзободи 
ҷамоати Даштигулои ноҳияи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, дар оилаи коргар 
таваллуд шудааст. Солҳои 2010-2015 дар факултети филологияи Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон таҳсил намуда, соли 2017-2021 унвонҷӯйи кафедраи 
забони тоҷикии Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим 
Улуғзода мебошад.

Шамсов Бахтовар Салмонович аз 07.09.2015 то 28.06.2018 ассистенти 
кафедраи информатика ва фанҳои табиӣ-риёзии Донишкадаи давлатии 
забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода буда, аз 28.06.2018 то ҳол ба 
ҳайси мауаллими калони кафедраи информатика ва фанҳои табиӣ-риёзии 
Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода кор 
мекунад.

Диссертатсия дар кафедраи забони тоҷикии Донишкадаи давлатии 
забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода иҷро шудааст.

Роҳбари илмй - доктори илми филология, профессор, ректори 
Филиали Донишкадаи рушди менеҷменти Сингапур дар шаҳри Душанбе 
Мухторов Зайнидин Мухторович мебошад.

Муқарризони расмӣ:
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Султон Ҳасан Баротзода - доктори илми филология, узви вобастаи 
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, сарходими илмии Иниситути забон 
ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ

Юсупов Абдулло Исмоилович - номзади илми филология, дотсенти 
кафедраи забони тоҷикии МДТ “Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон 
ба номи Абуалӣ ибни Сино”

Муассисаи тақриздиҳанда - Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи 
Носири Хусрав дар тақризи мусбати худ, ки аз ҷониби мудири кафедраи 
забони тоҷикии ДДБ ба номи Носири Хусрав, номзади илми филология 
дотсент Саидов Ҷ.З., номзади илмҳои филология, муаллими калони 
кафедраи мазкур - Назаров М.Н., котиби илмии ҷаласа Шомуддинова 
Фирӯза ва бо имзову муҳри ректори муассиса, доктори илми биология, 
профессор Давлатзода Сайфиддин пешниҳод шудааст, қайд менамояд, ки 
диссертатсияи номзадии Шамсов Бахтовар Салмонович дар мавзуи 
“Таҳлили дискурси компютерӣ ва вижагиҳои забонии он” таҳқиқоти илмии 
баанҷомрасида буда, ба талаботи “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ”, ки бо 
қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021, №267 ба тасвиб 
расидааст, мувофиқ буда, муаллифи он барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ сазовор 
аст.

Муассисаи пешбар ва муқарризони расмӣ бо назардошти муқаррароти 
бандҳои 31-33-35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, №267 тасдиқ 
шудааст, интихоб ва таъин гардидаанд. Интихоби муқарризони расмӣ ва 
муассисаи пешбар ба он асоснок мегардад, ки онҳо мутахассисони 
бевоситаи соҳаи забоншиносӣ буда, дар корҳои илмию таҳқиқотӣ фаъолона 
иштирок менамоянд ва дар ин самт асару мақолаҳои зиёде таълиф кардаанд, 
ки мазмуну муҳтавои онҳо ба мавзуи диссертатсияи мазкур иртибот дорад.

Довталаби дараҷаи илмӣ вобаста ба мавзуи диссертатсия 6 мақола чоп 
намудааст, ки аз ин 5 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи 
олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 1 мақола 
дар маҷмуаҳои илмии дигар ба нашр расидаанд.

I. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи 
Комиссияи олии аттестатсионии ФР ва Комиссияи олии аттестатсионии 

назди Президенти ҶумҳурииТоҷикистон ва:
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[1-А] Шамсов Б. С. Муколамаи маҷозӣ ҳамчун яке аз равияҳо дар таҳқиқи 
фазои маҷозӣ /Б. С. Шамсов //Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. - 
Душанбе: Сино, 2017. - № 4/6. - С. 64-69.
[2-А] Шамсов Б. С. Шарҳу тавзеҳи дискурси компютерӣ дар забоншиносӣ / Б. 
С. Шамсов //Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. - Душанбе: Сино, 2017. 
-№ 4/7. - С.78-82.
[3-А] Шамсов Б. С., Мухторов 3. М. Дискурси компютерӣ ва навъҳои 
мухобироти интернетӣ /Б. С. Шамсов., 3. М. Мухторов //Паёми Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон. - Душанбе: Сино, 2018. - № 6. - С.117-121.
[4-А] Шамсов Б. С. Таркиби сохтор ва вижагиҳои корбурди унсурҳои 
забонии дискурси компютерӣ /Б. С. Шамсов //Паёми Донишкадаи забонҳо. - 
Душанбе: Сино, 2019. - № 3. - С. 36-42.
[5-А] Шамсов Б. С. Муносибати мафҳумҳои “матн”, “нутқ” ва “дискурс” дар 
забоншиносӣ /Б. С. Шамсов //Паёми Донишкадаи забонҳо. - Душанбе: Сино, 
2021,- № 242.-С 99-102.

II. Дар маҷмуа ва маҷаллаҳои илмии дигар
[6-А] Шамсов Б. С. Вижагиҳои сохтории дискурс дар забоншиносӣ / Б. С. 
Шамсов //Забон - ҳастии миллат (маводи конференсияи байналмилалии) 
«Рушди забони адабии тоҷик дар замони истиқлол: мушкилот ва дурнамо» 
(15-уми июни соли 2022). - Душанбе, 2022. - С. 263-269.
Ба автореферати диссертатсия аз ҷониби шахсони зерин тақризҳо навишта 

шуда, ба шурои диссертатсионӣ ворид гардидаанд:
1. Дар тақризи ба автореферати диссертатсия навиштаи доктори илми 

филология, дотсенти кафедраи забони тоҷики Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон Шарифова Г. А. чунин эродҳо зикр шудаанд:
- дар автореферат баъзе калимаҳо ва ҷумлаҳо таҳрирталаб ба назар 
расиданд [с. 3, 6, 20, 21].
- фишурдаи диссертатсия аз ғалатҳои техникӣ, услуби ва имлоӣ орӣ нест [с.
4, 6, 7, 10].
- номгӯйи баъзе муҳққиқони ватани аз назар дур мондааст [с. 6].

2. Тақризи ба автореферат навиштаи номзади илмҳои филология, 
дотсенти кафедраи забоншиносӣ ва таърихи забони Донишгоҳи давлатии 
Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакй Абдусамадзода Эраҷ Абдусамад 
чунин эродҳо дорад:
- номи боби якуми рисола “Таҳқиқи ҷанбаҳои илмию назарии дискурси 
компютерӣ дар забоншиносӣ” буда, ба андешаи инҷониб калимаи “илм” дар 
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таркиби номи боб намеғунҷад. Беҳтар мебуд, ки агар номи боб “Таҳқиқи 
ҷанбаҳои назарии дискурси компютерӣ дар забоншиносӣ” мешуд;
- дар рисола ибораи “илми забоншиносӣ” зиёд корбур шудааст. 
Забоншиносӣ бе зикри калимаи “илм” худ илми алоҳидаи эътирофшуда 
мебошад. Минбаъд зимни корбурд ба инобат гирифта шавад, ба манфиати 
кор хоҳад буд;

- дар автореферат ҷо-ҷо камбудиҳои техникӣ низ вомехӯрад.
3. Дар тақризи ба автореферат навиштаи номзади илми филология, 

дотсент, мудири кафедраи забонҳои Донишгоҳи давлатии тиҷоратии 
Тоҷикистон Қаҳҳоров М. М. чунин пешниҳоду эродҳо қайд шудаанд: 
- агар диссертант дар қавсайн баъзе мафҳумҳо ва маъноҳои байналмиллӣ 
доштаро ишора мекард, ба манфиати кор мебуд.
- хуб мешуд, ки баъзе матнҳо аз осори классикон низ дар кор истифода 
мешуд.
- фишурдаи диссертатсия аз ғалатҳои техникӣ, услуби ва имлой орй нест.

Муқарризони расмӣ ва ғайрирасмӣ дар баробари муайян кардани 
баъзе эроду нуқсонҳои диссертатсия ва автореферати он (тоҷикӣ ва русӣ) 
аҳаммияти ҷанбаҳои назариявию амалӣ ва навоварии кор, инчунин, 
дастовардҳои илмии муаллифи диссертатсияро таъкид карда, онро барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 
- Забони тоҷикӣ сазовор донистанд.

Шурои диссертатсионӣ қайд менамояд, ки довталаби дараҷаи илмӣ дар 
асоси таҳқиқоти илмӣ чунин масълаҳоро таҳқиқ намудааст:

- муоширати шабакавии компютерӣ дар фазои воқеии мухобирот ва фазои 
маҷозии интернет тавассути воситаҳои техникӣ сурат мегирад ва тавассути 
фаъолияти нутқи тарафҳои муошират вижагиҳои махсус пайдо мекунад. Ин 
фазо ҳамчун соҳаи махсуси амалкарди дискурси компютерӣ дорои 
хусусиятҳои ҷудогонаи иҷтимоию фарҳангӣ буда, аз лиҳози ҷуғрофию 
маъмурӣ беҳудуд муаррифӣ карда мешавад.

- муоширати компютерӣ дар фазои муайян, дар шабакаҳои умумиҷаҳонӣ, 
дар шабакаи интернетӣ ҳамчун сигнали махсуси забониву мухобирот хидмат 
мекунад.

- вижагиҳои забонии дискурси компютерӣ як навъи махсуси муоширати 
компютерй буда, тавассути шабакаҳои интернетӣ гуфтугӯйи ду шахс ва 
муоширати муназзаму пайдарҳами онҳоро ташкил медиҳад.
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- дискурси компютерӣ ҳамчун низоми махсуси нутқ ва муошират фаҳмида 
мешавад, ки ба аломатҳои умумидискурсии худ аз дигар намудҳои муошират 
фарқ карда, ҳаракати пайвастаи босуръат ва тағйирпазир дорад.

- дар асоси ҳамин гуна таснифи вижагиҳои дискурси компютерӣ 
мафҳумҳои дигаре, ки мутаносибан ба ҳамин навъ истифодаи сигнали 
махсуси мухобирот, яъне муоширати электронӣ марбутанд, дида мешаванд.

- дар робита ба масъалаи бозии видеоӣ ҳамчун маҳсули технологияҳои 
иттилоотӣ ва компютерӣ ҳаминро ҳам бояд зикр кард, ки дар баробари 
рушди саноати бозиҳои видеоӣ, дар технологияи компютерӣ низ муодили 
гуногуни он ба шаклҳои махсуси дискурсивӣ муарифӣ мешавад.

- таҳлилу баррасии матнҳои махсуси дискурси компютерӣ чунин 
қонунияти ҷолиберо нишон медиҳанд, ки дараҷаи истифодаи дискурси 
компютерӣ дар онҳо бевосита аз сатҳи технологияи иттилоотӣ ва 
компютеркунонии кишвар ба ҷомеа вобастагӣ дорад.

Асосҳои назарии таҳқиқ. Таҳқиқи мазкур пажӯҳиши самти махсусро 
таҳти унвони дискурси компютерӣ чун падидаи нав дар забоншиносии 
муосир мавриди омӯзиш қарор медиҳад. Бинобар ин, барои пешбурди таҳқиқ 
осори илмӣ ва назарии муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ, аз қабили Э. 
Бенвенист, Т. В. Дейк, Ж. Ж. Деррида, Д. Р. Сёрл, А. К. Халлидей, 3. Харрис, 
М. Фуко, Н. Д. Арутюнова, Н. П. Двортсова, В. И. Карасик, В. Б. Кашкин, 
М. Л. Макаров, О. Г. Резвина, В. 3. Демянков, Р. Водак, Е. А. Долуденко, П. 
Серио, В. Г. Костомаров, Н. Д. Бурвикова, 3. М. Мухторов, Т. Шарипов, 3. 
М. Мусоямов, Ҳ. Асламов, Е. Н. Галичкина, П. Е. Кондрашов, О. В. 
Лутовинова, Н. Н. Белозёрова ва корҳои дигар олимони маъруф, ки ба 
масъалаҳои муошират тавассути технологияи иттилоотӣ ва компютерӣ 
бахшида шудааст, мавриди истифода қарор дода шуд.

Аҳаммияти натиҷаҳои бадастовардаи довталаб барои дарёфти дараҷаи 
илмӣ дар амалия чунин тасдиқ карда мешавад, ки самараи таҳқиқ, натиҷаҳо 
ва хулосаи таҳлилҳои 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 мавриди истифода қарор гирифта, 
барои таҳқиқу пажуҳишҳои минбаъда ба сифати заминаи илмию назарӣ 
хидмат намоянд.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Таҳқиқоти илмии 
мазкур чун натиҷаи пажуҳиши манобеи иттилоотӣ ва таҳлилу баррасии 
маводи марбут ба муошарат ва дискурси компютерй бо назардошти тарзу 
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усулҳои гузоришёбии чунин намуди нави муошират тавассути технологияи 
иттилоотй, яъне компютерҳо, муаррифӣ 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.

Дар ҷаласаи шурои диссертатсионии бВ.КОА-21-и назди Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон аз 6 октябри соли 2022 дар бораи ба Шамсов Бахтовар 
Салмонович додани дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи 
ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ қарор қабул карда шуд.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ 15 нафар аъзои шурои 
диссертатсионӣ, ки бо фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1-уми июни соли 2022, №210/шд ба 
ҳайати шуро ворид шудаанд, 13 нафар иштирок доштанд, ки аз онҳо 5 
нафар доктори илм аз рӯйи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда 
мебошанд.

Аз 13 нафар аъзои шурои диссертатсионии дар ҷаласа иштирокдошта 
овоз доданд: тарафдор - 13 нафар, муқобил - нест, бюллетенҳои беэътибор 
-нест.

Хоҷаев Д.

Ҷӯраева М.

Раиси шурои диссертатсио 
доктори илми филология,

Котиби илмии шурои диссе 
доктори илми филология, про

06.10. 2022
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