
хул о сАи комис сиrшI экспЕI,тvм

Шурои диссертатсиоIIии бD. КОА-029 оид ба цимояи диссертатсияцо

чиNа,ги дарёфти дарачаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рУйи
их,гисосхои бD020100 - фаrrсафа ва бD020600 - диншиносй, ки дар назди

/{оrIишl,оци миллии ТоцикистоtI тат,сис ёфтааст, лоир ба диссертатсияи
Каримов Кароматулло Щавламадович дар мавзуи кФzurсафаи забон; (дар

мисоли забоlrи ,гоцикй аз асрхои миёrrа то имруз)>, ки барои дарёфти
дарачаи иJIмии IIомзади илмхои фалсафа аз рУи ихтисоси 09.00.03
таl>рихи фалсафа пешпицод шудааст.

Комиссияи экспертии шурои диссертатсиоrrй zцар хайати зериц тасдик
IIIуIцааст:

- доктори иJIмхои фалсафа, профессор Саид I-I.C. (09.00.03 - таърихи

фалсафа), раиси комиссия;
- доктори илмцои фалсафа, профессор Щиноршоева З.М. (09.00.03 -

тtlllрихи фа_тrсафа), &тrзо]

- /(октори илмцои фалсафа, rrрофессор Ма>(мадова M.cD. (09.00.0З -
,гt}ърихи 

фа;Iсафа), аъзо.

Рисо;rаи илмии Каримов Кароматулло /{авламадович дар мавзуи
<сDаlIсафаи забоiI (дар мисо.ltи забоIIи точикй аз асрцои миёttа то имруз)> якс
аз масъалахои мубрами таърихи фалсафа ба хисоб рафтh, аз замонх,ои каlIим
'го ба имруз таваччухи мутафаккироIIу муцацщищоIIи сохаи таърихи фа"lIсафа
ва фzurсафаи илмро ба хул чалб кардааст. Дар раван/(и ташакули босуръати
r':rоба.ltиза\*сkIrI Ta\IqиK намудаIIи масоиrrи марбу,r, ба забоrr аз дилгоци
фа:rСафИ,барои чомеаи муосири точик муцим мсбоrtrад. ЧуI,tиrt муtrосибат,
ба моцияти иII падила,омузипrи амиктари тацщикоти цаб.lrиро дар соцаи

l(иалек,гикаи забоII ва тафаккур тащозо мекуLIад, то цойгоци забоlI цамчуII
ТIа/\ила /{ар ,гасвири иJIмии хозиразамоIIи чахоIIи маlrчуда дакик кар/{а шIава/_(.

Фаlrсафаи забоtt ,гули асрхо TaI[aKKyл ёфта, T,ахаI]вуJIоти муайяrrро бо

раI]иILIхои N{уIIIаххаси фаlrсафй аз сар гузароIIиl(аас,г. Бо вуцуди и1I, фалсафалr
забоtt аз /{aBpaLI щалим ,го замоIrи мо,NаIIуз ,t,акмиrr llаёфтааст I]a аз иll ру,
фацмиrши амищи коIIсспсияX.ои фаliсафй-забоrrrшиtlосl.t /(ар замиIIаи ,l,аърихй-

фа"тrсафии ott бе tацлиJIи хамачоiIибаи аIIдсшахоII мутафаккироIIи лавроIIи
IIешиII ва имруз гайриимкоII ас,г. Тацкики фалсафаи забоIr, ки то асри XIV-
ХVI аз чоциби мутафаккироши кJIассики точик аIIчом 1ирифтааст, як чузl,и
таркибии рисолацои фа;rсафиашоIr буда, вобаста ба масъшIахои муш,гарак бо

фалсафа, моIIаIIли мартабаи забоtl дар байIrи илмхои /Iигар, макоми оII дар
сохтори тафаккур ва илрок, дар маърифати ашё вагайра сурат мегирад.
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Ахамия,гIr IIазариrrвй ва амалии рIIсола. 'Гадкикоти рисолаи ttомзадй

ба омузиши тат,рихи фалсафаи забон мутаuLллик аст, ки тацаввулоти самтцои

ol{po нишон дода, метавонал ба рушди минбаъдаи иII соцаи фалсафа, тах,ияи

консепсияхо ва фарзияцои IIав мусоидат намояд. Ацамияти амалии тахкикот
бо rqабули К,онуrrи Чумцурии Точикистон "Дар бораи забони давлатй", ки аз

цониби Президенти {умцурии Тоцикистон Эмомалй Рацмон 5 октябри соли
2009 тахти JYs 55 ба имзо расидааст, тасдик шуда, цалафи он таргиби забони

модарй цамчун "пояи буrrёди хувияти шацрваltдй", такмили вацдати

фарцаIrгй ва ташкили муколамаи самарабахши фарцаIrгй тасдик мегардад.

lVIаводхои ин тахкикотро барои та\ияи китобхои дарсй, дарсхои таълимй ва

JIексияхо tla таII\о дар фалсафа, балки дар н€варияи забоtr циз истифода
бурдаrr мумкиII аст. Илова бар иII, IIатичахои оIIро дар корцои илмиIо
,гацкиt(отй барои омузиши амики таърихи фалсафаи забон, масъалацои

робитаи байIrи забон ва тафаккур, инчунин самтцои проблемацои илмхои

цамсоII (забоншиносй, фархангшиtIосй, тат,рих) истифода бурдаrI мумкин аст.

Ба гайр аз иIt, дар доираи ,гахцищоти илмии фаrrсафП-забоншиносии муосири
,гочик то ба цол асари илмие вучуд IIадорад, ки ба фалсафаи забон бахшида
шуда бошал ва €в иIt чост, ки дар тахкикоги олимони файласуфоrr ва

забоIrшиIIосони муосири точик, ки хангоми баррасии сарфу нацви ин забон

цатмаII ё бевосита ба масъ€Lлацои фалсафй бархурд мекунанд ва ё забони
асарцои мутафаккирони точикро аз диди фалсафа тахлил мекунанд, ацамияти

омузиши фалсафаи забоI,t бештар мегардад. Дар таърихи точикон забоllи
,гоцикй хамчун як абзори муNим барои эчод IIамудаI{и Nувият ва цамбастагии
миллй будааст ва кавмхои гупогуIIи сокиII лар сарзамини Точикистон аз
,гарики гуфтор ба забони тоцикй ба вацдат расидааIIд, зеро забоIrи гузашта,
имруза ва ояIIдаи онцоро ба хам пайваlrл мекуIIад ва абзори иII,гиколи

фарцанги иII кавмцо аст. Тахкики иII масъапа дар доираи ацамияти otl барои
боло бардоштани ин хувият муфил хоцад буд.

Навоварии тахкикоти илмиро мушаххасаIl дар бандхои зерин

цамъбаст кардан мумкиII аст:

- хусусиятхои I{азариявии фалсафаи забон дар таrrосуби забон ва

тафаккур €в диди мактабцо ва намояцдагоЕIи гуногуIIи онхо ва имкоIIияти
мутобищати онцо ба тафаккур ва забоIIи точикй баррасй мешавад;

- таъсири акоиди мутафаккирони ryзаштаи Гарб ва исломй дар пайдоиш
ва тацаввули фалсафаи забон ва ryстариши забони фалсафй муайян

гардидааст;

Lз нигохи н€вариявй-методологй баррасии масъаJIахо}I фалсафии
таццищот тавассути забоttи фалсафии тоцикй аввалI,III маро,гиба ба ичро

расилаас,[;
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- бори нахуст анъанахои тацлили илмиIо адабй ва чусторхоlл забони

фшrсафии тоцикй дар доираи як рисолаи мукаммаJI ба ицро расидааст;
- дурнамо ва тацаввулоти забони илмй ва фалсафии тоцикй дар шароити

чахонишавии фарцангцо ва таъсири мутацобилаи онхо асоснок карда
шудааст.

Бо истифода аз усулNои байнифаннии тахкикот ва бо такя ба маълумоти
аз сохахои мухтzLлифи илмхои гумманитарй - таърих, фалсафа, психология,
забоншиносй чамъшуда муаллиф рисолаашро дар бораи тамоIолцои

фалсафаи забон (дар мисоли забони тоцикй) €в кадим то замони нав

пешниNод кардааст. Сохтори рисола бо хадафцо" он мутаItосиб буда, olI бо

баёrrи пайдарпайй ва мантикии андешацо ва IIукоти асосие, ки барои дифоъ
пешниход мецIаванд, фuрк мекунад. ,.Щиссертаlrт бо тахкики мавзуи
матрахшуда сарчашмахо ва маводи зиёди илмй-тацкикотии ватаниIо

хоричиро ба кор бурла, дар асоснок ва цаллу фасли масъапацои асосии

рисола дар доираи цадаф ва вазифацои он комёб гардидааст.Ташхис нишон

до/{, ки рисоJIаи Каримов Кароматулло ,Щавламадович дар мавзуи <<{Dалсафаи

забоIr (дар мисоли забоIIи точикй аз асрхои миёllа то имруз)> хусусияти
тозаэчод дошта, ба тамоми талаботи таццицоти илмй цавобý мебошад.

З. Натицацои асосии тахкищоти диссергатсия, хулоса ва тавсияцои

Каримов Кароматулло Щавламадович дар З маколаи илмй, ки дар
мачагIлахои такризшавандаи €в чониби КОА-и II€вди Президенти \умцурии
Тоцикистон тавсия шудаанд, ба чоп расонида шудааIIл,

5. ПешIrицод Kap/Ia мощавад, ки оил ба лиссерта,гсияи Каримов

КароматУлло .Щавламадович ба сифати муассисаI{ такриздихаIrда.Г{онишкалаи

лавлатии забоtлцои Точикисl,он ба номи С. Улугзола, кафедраи фалсафа ва

сиёсатшиносй таъйиII карда шавад;

з

Щар llати.lа цайаr,и комиссия ба чуIIиII хулоса омад:
1. Рисолаи тацкикшуда дар мавзуи <<Фалсафаи забон (дар мисоли

забони точикй аз асрцои миёна то имруз)> ба рамзи ихтисоси таърихи

фа_rrсафа мувофиц буда, яке €в м?стlЕulо{ои мецварии он ба хисоб меравад;

2. Мазмуци автореферат ба мазмуFIи рисола мувофикат мекунад;



6. ПешrIицод карда мешавад, ки ба цайси мукарризони расмй ба

диссертатсияи Каримов Кароматулло .Щавламадович мутахассисони зерин
таъйиrt карда шаваIIд:

- Рацимов М.Х. - доктори илмцои фалсафа, профессори кафедраи

фанцои чомеашиносии Щонишгоци техникии Тоцикистон ба номи М.
Осимй;

- YcarIoB Р.Т. - номзади илмхои фалсафа, дотсеIIти кафедраи

фархаIrгшиносии Щонишгохи давлатии Хуцанд ба номи Б.Гафуров;
7. Барои ворид намудаIIи автореферати диссертатсия ва эълони цимоя

дар сомонаи ЩМТ ва КОА-и назди Президенти \умцурии Тоцикистон ичозат

дода шавад.

8. Барои чоп намудани автореферати дисссртатсия ичоза,г дода Iцавад.

Раиси комиссиrIи эксIIсртй :

Щоктори илмцои фалсафа,
профессор

Аr,зоёIrи комиссиrI:

.Щоктори илмцои фа-гrсафа,
профессор

доктори илмхои фалсафа,
rrрофессор

Саид FI.C.

Махмадова M.cIl

l.@ej!-aaolyl
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Щиrrоршоева З.М.


