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ба автореферати диссертатсияи Каршмов Кароматулло .Щавламадович дар

мавзtи <<Фалсафаи забон: (дар мисоли забони точикй аз асрцои миёна то

имрtз)> барои дарёфти дарачаи илмии номзади илмцои фалсафа аз рiйи
ихтисоси 09.00.03 - Таърихи фалеафа

То пайдо гардидани мактаби забоншиносии Искандария, яъне цабл аз

мелод, масоили забон дар мубохисаи файласуфон мавриди баррасиву арзёбй

карор мегирифт ва иЕ дЕrлели он аст, ки забон ба \айси як падидаи и.lтимой

Nамеша дар мадди нzвари олимони ин соца карор дошт. Доир ба чицатцои

фалсафаи забон аллакай дар таълимоти мутафаккирони Юнони цадим!

монанди Сукрот, Афлотун, Арасту ва дигарон маълумотхо дастрас гардида

бошанд цам, аммо то кунун ин мавз}ъ мубрам махсуб ёфта, таваччух намудан

ба он талаботи замон мебошад. Хосса дар замони имр}з, ки чахонгаройй

босуръат доман пaцн намуда, тацочуми фархангй ба таври бесобица эцсос

мешавад, р! овардан ба фа.гlсафаи забон, бавежа забони точикй ва мавриди

тадкику паж!циш царор додани он ба максад мувофиц мебошад.

Ахамияти ом}зиши масъztлаи м€вкур, махсусан дар он зохир мегардад,

ки як гурИ мутафаккирон, минчумла Б. Рассел, Г. Фреге, Л. Витгенштейн, У.

Куайн, Д. .Щэвидсон ва дигарон фалсафаи забонро цамчун фанни бунёдии

фалсафй баррасй намуда, мавчудияти забонро цамчун воситаи тафаккур ва

муомила маънидод мекарданд. Бо дарназардошти ацамияти фшсафаи забон

рисолаи Каримов Кароматулло .Щавламадович тацти унвони <Фалсафаш

забон:(дар мисоли забоrrи точикй аз асрцои миёна то имрtз)п ба пахс}циши

ин масъЕIIIа тахсис дода шудааст.

Зикр намудан бамаврид аст, ки дар таърихи забони форсй-тоqикй

фалсафаи забон ба он маъное, ки дар Гарб дар асри ХХ кабул шудааст, ташрех

намешавад, аммо вежагицо ва унсурцои му{имтарини онро дар шарху

тавзехоти мутафаккирони ryзаштаи точик ба мушоцида гирифтан мумкин аст.

,Щар пажfциши мавриди такриз бо далелхо собит шудмст, ки хУсУСИЯТЦО
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ва аносири муайянкунандаи фалсафаи забони форсй-тоlикй дар якчанд цанба

баррасй мешаванд: aBBа.lIaH, шарху эзохоти масоили забоншиносй дар осори

мутафаккирони ryзашта вобаста бо масъ€rпацои цастишиносй,

маърифатшиносй, ахлоци ва зебошиносй, ки хусусияти муназзами

забоншиносй надошт4 дар матЕцои бадей алоцида-ЕuIоцида зикр мешаваяд. Ин

нуктаро дар осори Рулакй, Фирдавсй, Ибни Сино, Носири Хусрав, {офиз,

Саъдй, Румй, \омй ва дигарон д)п{ор омада метавонем.

Сохтори рисолаи Каримов Кароматулло дар асоси ду боб, фаслцо ва

хулоса тарцрезй гардида, мЕвмуну мундарича ва сохтори он ба талабот.{авобý

мебошад. Зеро аз Nfутолиаи он ба хубй фацмида мешавад, ки муаллиф он

мацсадх,ое, ки дар назди худ ryзоштааст, ба онх,о Еоил гардидааст.

Ин нукта кобили таваччух аст, ки хусусиятцои хувияти миллй хусусан ба

воситацои иборацои рехта ва фразеологизмхои забони точикй, ки бар пояи

инъикоси маъницои рамзии ходисахои олам, табиат, инсон, мухити зисти у,

суннатцо, муносибат бо дигарон, цобилияти дарки олаNI, боварй ё нобоварй ба

ичрошавии ягон кору фаъолият ва гайра тасвири оламро аз диди хоссаи

мардуми точик дар доцраи цобилияти зехнии У шакл гирифтаанд, ифода

меёбанд, ки ин цама актуЕIлй булани мавзУи м€lзкурро нишон медш(анд.

Щайд кардан зарур аст, ки дар автореферати мазкур, баробари комёбихои

сершумори илмй, баъзе камбудиву норасоихоро дr{ор омадан мумкиIr аст, ки

зикри онхо мжим доЕиста мешавад:

Аз чанд олим ицтибос гирифта шудааст, ки ба андешаи мо овардани на

ха},r€}и онхо ба мацсад мувофиц аст, масалан, дар сах.27,22;

1. Масъалацои баррасишаванда ба таври нихоят м)rхтасар оварда

пIудЕинд, ки ба андешаи мо urндаке муфассал зикр намудаIrи онх,о ба манфиати

кор аст, аз чумла, дар сац. 17 ва 19.

Камбудицои зикршуда цузъй буда, автореферати диссертатсиrIи Каримов

Каромаryлло .Щавламадович дар мавзуи <Фалсафаи забон: (дар мисоли забонлi

точикй аз асрцои миёна то имр!з)> арзиши бшrанди илмиро молик аст ва
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муаIIлифи он шоистаи дарёфти дарачаи илмии номзади илмцои фалсафа аз

рУйи ихтисоси 09.00.03 - Таърихи фалсафа мебошад.
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