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тлкриз

ба автореферата диссертатсияи Каримов Кароматулло

.Щавламадович дар мавзУи <<Фалсафаи забон: (лар мисоли забони

точикй аз асрхои миёна то имрiз)> барои дарёфти унвони номзади

плмцои фалсафа аз рiи ихтисоеи 09.00.03 - таърихи фалсафа

,Щар замони муосир, ки гояи демократии чомеа ва махсусан,

равшанфикронро талкин мекунад, зарурати ба вучуд омадани омилdои

ичтимой ва фархангй пайдо мешавад. Ин цолат метавонад ба осонй ба

тафаккур, зехн ва шакJIи муносибати одамон таъсири худро расонад.

Таryrилу баррасй ва муайян намудани ин падидаи ицтимой пажухиши

илмиро талаб мекунад. .Щиссертант Каримов К..Щ., ин холати мубрами

иqтимой-фарцангиро саривакт дарк намуд4 дар робита ба ом}зиш ва

тахкики он, хадаф ва максади худро дар яке аз ин ca]\,ITxo - тахкики

фалсафаи забон чуноне ки ! лар фиuryрдаи тах,кики рисол.lи худ бо номи

<<Фалсафаи забон: (дар мисоли забопи точпкfr аз асрхои миёна то

имрfз)> ишорат мен!li4ояд, бо масъалаryзорихо матрах кардааст.

Агар ба таърихи омузиши фалсафаи забон чуноне ки дар фишурлаи

рисола омадааст, бипардозем, маълум мегардад, ки цануз дар асрцои миёна

ин масъала дар адабиёти бадей на цамчун илми хос, балки ба таври умумй

омухта мешуд. Вале лар шароити кунунии истикдолияти сиёсй ва

фархангии ýмхурии Тоцикистон, тахкику баррасй ва масъаJIаryзории ин

мавзуи акryалй - фалсафаи забон хамчун илми алохида нишонаи рушду

ташаккули тафаккури миллй ба хисоб меравад. Чуноне ки таснифи

чузъиёти масъ(цIаи мазкур дар фишурлаи рисолаи Каримов К.Д.,

бозryкунанда аз фарханги забони миллй дониста мешавад.

Аз тахкики автореферат маъJIум гардид, ки диссертатсия аз

мукаддима, ду боб, шаш зербоб, хулоса ва р!йхати адабиет бо фарогирии

188 номгiй иборат аст.

Дар мукаддима мохият ва мубрамияти мавз}ъ асоснок карда шуда,



дарачаи омузиши он баррасй ва максаду вазифахои rIажухиш дуруст

инъикос ёфтааст. Инчунино асосхои назариявию мелодии объект тахкик

гардида, щимати илмиву амаJIии рисола бо далелхои самти асоснок карда

шудааст.

,Щиссертант тамоми па&lухои лажyцишшавандаи мавзУро мувофици

мацсад тасксиму тасниф намуда, лар зербобхои боби aBBaJI, ки ба фалсафаи

забон, тафаккур ва хувияти инсон бахшида шудаанд, бо дарназардошти

таърихи забони точикй ва мархилахои омухташавандагии оЕ, дар мукоиса

ба шароити кунунии забони миллии имруза, бо тах.пилхои хуби илмй

баррасй карда, исбот Еамудaист, ки забони точикй дар доманаи таърих,

забони оммаи xElJIK, ларбор ва шоирону донишмандон будааст. Бешубха ин

анъанаи фархангй имр!з то дарачае такомул ёфтааст. ки забони точикй.

забони миллй, забони кЕuIами тамоми точикони чахон гардидааст.

.щар боби д},юм диссертант ба масъЕrлах,ои фалсафии забони точикй

диккати худро ptlвoнa сохта, самти тахкици худро бештар ба чусторхои

забони фалсафии точикй ва тацввулоти забони илмй дар фалсафа равона

сохта, таъсирпtвирию таъсирryзорй ва шароитх,ои бавуqудоварандаи

мафхумцои тахмилиро дар забони точикй дуруст нишон дода

тавонистааст.

{амин тавр, фишурлаи диссертатсия Каримов Кароматулло

<Фалсафаи забон: (лар мисоли забони точикR аз асрцои миёна то

имр}з)> хадаф ва маjtмуни асосии рисоларо бо дарназарлошти омилцои

сохториву мундаричавии тахцикот ба шакли мукаммЕIл фаро гирифтааст.

Дар баробари ин дастовардхои илмии диссертант, мехохам,

мулох,изахои худро хамчун эрод пениход намоям, ки ба назари ман ислохи

он мЕt:tмуЕи авторефератро таквият мебахшад. .Щиссертант дар фишурдаи

рисола ба хатоцои техникй, ба монанди: нодуруст истифода кардани

аломати тире ва нимтире, инчунин, ба луруст навиштани харфхои ((к, ч, г,

У ва xD, ки хоси хатти забони точикй мебошанд, ахамияти циддй надодааст.

2



Номзади илмхои фалсафа, дотсенти кафелраи

фалсафа ва сиёсатшиносии

,Щонишrохи аграрип Точикrrстон

ба номи Ш. Шодтеrrур Рахматов У.Н.

имзои Рацматов

Убайдулло Нематовичро

тасдиц мекунам:

Сарлори шуъбаи таъми

ryIryкй ва кsдрхои

ЩАТ ба номи Ш. Ш Рачабова Н.
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Хулоса, фишурлаи диссертатсия Каримов Каромаryлло Давламадович

<<Фалсафаи забон: (дар мисоли забони точикff аз асрхои миёна то

имр}з)> тамоми чанбацои мавзуи тахкицро фаро гирифта, кори анqомёфта

ба шумор меравад ва бешубца ба талаботим КОА ýмхурии Точикистон

мувофиц аст. Муаллифи фишурлаи рисола ба дарёфти дарачаи илмии

номзади илмхоти фалсафа аз руи ихтисоси 09.00.03. - таърихи фалсафа

с€вовор мебошад.
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