ХУЛОСАИ
ШУРОИ ДИССЕРТАТСИОНИИ 6D.KOA-026 НАЗДИ ДОНИШГОХИ
МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН
Парвандаи аттестатсионии № 22
К^арори шурои диссертатсионй аз 24 июни соли 2021, тахти № 22
дар бораи ба Каримов Кароматулло Давламадович, шахрванди
Ч у м х у р и и Точикистон до дани дарачаи илмии номзади илмхои фалсафа,
аз руйи ихтисоси 09.00.03 - таърихи фалсафа
Диссертатсия дар мавзуи “Фалсафаи забон (дар мисоли забони
тоникй аз асрх;ои миёна то имруз)” рузи 18 феврали соли 2021,
суратчаласаи № 6, аз чониби шурои диссертатсионии назди Донишгохи
миллии Точикистон (734025, ш.Душанбе, хиёбони Рудакй 17, Фармоиши
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Чумхурии
Точикистон аз 26.03.2021 ба химоя к;абул карда шудааст.
Довталаб Каримов Кароматулло Давламадович, соли таваллудаш
1993, шахрванди Ч,умхурии Точ;икистон мебошад. Соли 2014 факултети
забони англисии Донишгохи давлатии омузгории Точикистонро аз руйи
ихтисоси забони англисй хатм кардааст. Соли 2015 ба магистратураи
Донишгохи давлатии омузгории Точикистон ба номи Садриддин Айнй
аз руйи ихтисоси забони англисй цабул гардида, соли 2017 онро хатм
кардааст.
Диссертатсия дар кафедраи фалсафаи ДДОТ ба номи Садриддин
Айнй ич,ро шуда, дар кафедраи онтология ва назарияи маърифати ДМТ
мухокима шудааст.
Мавзуи диссертатсия дар ч,аласаи шурои олимони Донишгохи
давлатии омузгории Точикистон ба номи Садриддин Айнй аз 27.04.2018,
протоколи №13/5.1 тасдик; шудааст.
Рох,бари илмй: Зиёев Идибек Гозиевич - доктори илмх,ои фалсафа,
профессори кафедраи онтология ва назарияи маърифати факултети
фалсафаи Донишгохи миллии Точикистон.
Муцарризони расмй:
Сайфуллоев Нигматулло Мирзоевич - доктори илмхои фалсафа,
профессори кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносии
Донишгохи
(Славянин) Россия ва Точикистон.
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Сулаймонов Бахманёр Саидихсонович - номзади илмхои фалсафа,
дотсенти кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносии Донишкадаи давлатии
забонхои Точикистон ба номи С. Улугзода
Муассисаи пешбар: Института фалсафа, сиёсатшиносй ва хукуки ба
номи А. Баховаддинови Академияи миллии илмхои Точикистон дар
такризи мусбати худ, ки аз чониби эксперти шуъбаи таърихи фалсафаи
Институти мазкур Курбоншоев И. Ч,. тахия шуда, аз чониби мудири
шуъбаи таърихи фалсафаи институти мазкур н.и.ф. Шамсов М. имзо ва
аз чониби директори хамин институт, номзади илмхои фалсафа, дотсент
Назар М.А. тасдик шудааст, кайд менамояд, ки диссертатсияи Каримов
Кароматулло Давламадович дар мавзуи “Фалсафаи забон (дар мисоли
забони точикй аз асрх,ои миёна то имруз)” ба бандхои 10-16 “Тартиби
додани дарачахои илмй ва унвони илмй”, ки бо Кдрори Хукумати
Чумхурии Точикистон аз 26-уми ноябри соли 2016, №505 тасдик шудааст,
чавобгу буда, муаллифи он сазовори дарёфти дарачаи илмии номзади
илмхои фалсафа, аз руйи ихтисоси 09.00.03 - таърихи фалсафа мебошад.
Дар интихоби мукарризони расмй ва муассисаи пешбар он чиз ба
асос гирифта шудааст, ки онхо аз руйи ихтисоси диссертатсияи
баррасишаванда дар сатхи дахлдор тахкикоти илмй анчом додаанд ва
корхои илмй-тахкикотии онхо ба масъалахои тахкикшавандаи
диссертатсияи Каримов К.Д. иртиботи мустаким доранд.
Довталаб вобаста ба мавзуи диссертатсия 3 маводи интишорй дорад,
ки онхо дар мачаллахои илмии такризшавандаи аз чониби КОА-и назди
Президенти Чумхурии Точикистон тавсияшуда чоп шудаанд. Интишороти
довталаб нукоти асосй, натича ва мохияти диссертатсияро инъикос намуда,
сахми шахсии муаллифро нишон медихад.
Руйхати интишороти довталаб, ки дар мачаллахои ба
кайдгирифташудаи КОА-и назди Президенти Ч,Т ба табъ расидаанд:
1. Каримов, К.Д. Национальный язык в соотношении к
национальной идентичности//Вестник Таджикского национального
университета [текст]/ К.Д. Каримов. - 2020. №4. - С. 135-140.
2. Каримов, К.Д. Проблема познания таджикского языка в
контексте его философии [текст] / К.Д. Каримов// Вестник Таджикского
национального университета 2020. № 5. - С. 145-151.
3. Каримов, К.Д. Развитие традиций научного и литературного
анализа в поисках таджикского философского языка [текст]/ К.Д.
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Каримов //Вестник Таджикского национального университета - 2020. -№
6. -С .113-118.
Ба автореферата диссертатсия аз чониби шахсони зерин ба шурои
диссертатсионй такриз пешниход шудаанд:
- аз чониби номзади илмхои фалсафа, дотсенти кафедраи фанхои
гуманитарии Донишгохи давлатии молия ва щтисоди Точикистон - Т.С.
Турсунова;
- аз чониби номзади илмхои фалсафа, дотсенти кафедраи фалсафа ва
сиёсатшиносии Донишгохи аграрии Точикистон ба номи Шириншох,
Шохтемур - У.Н. Рахматов;
- аз чониби н. и. фалсафа, и. в. досенти кафедраи илмхои
чомеъашиносии Донишгохи техникии Точикистон ба номи академик
М.С. Осимй Сирочидцинзода М.;
- аз чониби мудири кафедраи умумидонишгохии фалсафаи МДТ-и
Донишгохи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Гафуров,
доктори илмхои фалсафа, профессор Атоев А.М.
Хдмаи такризхо мусбат буда, дар онхо баъзе эродхои чузъй баён
шудаанд, ки ахамияти илмии диссертатсияро кам намекунанд. Эродхо
асосан дар мавриди теъдоди зиёди иктибосхо дар мавридхои алохида ва
норасоихои услубию техники баён шудаанд.
Шурои диссертатсионй кайд менамояд, ки дар тахкикоти
диссертатсионии довталаб:
- масоили фалсафии забон аз диди мактабхо ва намояндагони
гуногуни фалсафй мавриди баррасй карор дода шуда, хусусиятхои
назариявии таносуби забон ва тафаккур муайян карда шудааст;
- таъсири акоиди мутафаккирони гузаштаи Еарб ва исломй дар
пайдоиш ва тахаввули фалсафаи забон ва густариши забони фалсафй
муайян гардидааст;
- тахлили масъалахои фалсафии забон дар мисоли забони точикй
аввалин маротиба анчом гирифтааст;
- аввалин бор аз нигохи назариявй-методологй баррасии масъалахои
фалсафии тахкикот тавассути забони фалсафии точикй аввалин маротиба
мавриди тахкик карор гирифтааст;
- бори нахуст анъанахои илмию адабй ва чусторхои забони
фалсафии точикй дар доираи як рисолаи мукаммал баррасй шудааст;
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дурнамо ва имкони тахаввулоти забони илмй ва фалсафии точикй
дар шароити чахонишавии фархангхо ва таъсири мутакобилаи онхо
муакйян карда шудааст.
Маводи тахкицшударо барои тахияи китобхои дарсй, дарсхои
таълимй ва лексияхо на танхо дар сохаи фалсафа, балки дар назарияи
забон низ истифода бурдан мумкин аст. Илова бар ин, натичахои онро
дар корхои илмию тахкикотй барои омузиши амики таърихи фалсафаи
забон, масъалахои робитаи байни забон ва тафаккур, инчунин дар
илмхои хамсон (забоншиносй, фархангшиносй, таърих) истифода бурдан
мумкин аст.
Дар раванди тахкикот ба таври мушаххас аз чониби муаллиф якчанд
усулхои тахкикотй, монанди усули таърихй-фалсафй, усули гузариш аз
тахлили тачридй (абстракта) ба тахлили мушаххас, усулхои мукоисавй ва
тафсирй истифода шудаанд.
Сахми шахсии довталаби дарачаи илмй дар он аст, ки у омузиши
хамачонибаи таърихи фалсафаи забони точикиро аз давраи кадим то
замони имруза, хусусиятхои тахаввулотии ин сохаи тафаккури инсониро
анчом додааст. Дурустии мукаррароти илмй, хулосахо ва тавсияхои илмй
аз хисоби такя бар манбаъхо ва асархои мутафаккирони асрхои кадим то
давраи ислом ва олимони муосири фалсафаи забон ва сохахои ба он
марбут тасдик мегардад. Дар чараёни тахкикоти диссертатсионй
муаллиф усулхои дахлдори тахкикоти илмию методй ва санчишу
хулосабарорихоро истифода бурда, хусусиятхои мухимми фалсафаи
забони точикиро муайян кардааст.
Ахамияти назариявй ва амалй. Тахкикоти мазкур метавонад ба
рушди минбаъдаи ин соха, яъне фалсафаи забон, тахияи консепсияхо ва
фарзияхои нав мусоидат намояд. Ахамияти амалии тахкщ от дар он аст,
ки ба таргиби забони модарй хамчун пояи бунёди хуввияти шахрвандй,
тахкими вахдати фархангии миллати точик кумак мерасонад. Маводхои
ин тахкикотро барои тахияи китобхои дарсй, дарсхои таълимй ва
лексияхо на танхо дар сохаи фалсафа, балки дар назарияи забон низ
истифода бурдан мумкин аст. Илова бар ин, натичахои онро дар корхои
илмию тахкикотй барои омузиши амики таърихи фалсафаи забон,
масъалахои робитаи байни забон ва тафаккур, инчунин самтхои
проблемахои илмхои хамсон (забоншиносй, фархангшиносй, таърих)
истифода бурдан мумкин аст.
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Шурой диссертатсионй дар чаласаи худ 24 июни соли 2021 дар бораи
ба Каримов Кароматулло Давламадович додани дарачаи илмии номзади
илмхои фалсафа, аз руйи ихтисоси 09.00.03 - таърихи фалсафа кдрор кабул
кард.
Дар асоси овоздщии иинхонй шурои диссертатсионй дар хайати 14
нафар, аз онхо 6 нафар доктори илм аз руйи ихтисоси диссертатсияи
баррасишаванда, иштироккунандагон аз 18 нафар узви доимии шурои
диссертатсионй овоз доданд: тарафдор - 14 нафар, зид нест, бетараф нест.

Раиси Шурои диссертатсионй,
-1

Ахмедов С.

Худойдодзода Ф.Б.
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