
Ба Шӯрои диссертатсионии бО.КОА-001-и 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)

ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Раҳимов Дилшод 
Қурбоналиевич дар мавзуи “Хусусиятҳои инкишофи 
давлати миллӣ дар шароити муосир” (дар мисоли 
Тоҷикистон) барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
сиёсй аз рӯйи ихтисоси 23.00.02 - Ниҳодҳо, равандҳо ва 
технологияҳои сиёсӣ

Мавзуи ҳокимият ва давлат яке аз мавзуҳои меҳварии илмҳои 
гуногуни муосир аз ҷумла, сиёсатшиносӣ, ҳуқуқшиносӣ ва дигар илмҳои 
ҷомеашиносӣ буда, паҳлуҳои гуногуни ин падидаҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла 

давлати миллӣ дар шароити муосири ҷаҳонишавӣ аҳамияти хосса пайдо 
намудааст. Давлат, аз ҷумла давлати миллӣ тибқи тартиби хоси 
ташаккул ва инкишоф ба вуҷуд меояд, низоми махсуси гардиши 

муносибатҳо ва равандҳои ҷамъиятиро доро буда, дар доираи 

қонуниятҳои махсус ва умумии инкишоф амал мекунад. Давлат, ки 

ҳамчун ниҳоди марказии ҳар гуна системаи сиёсӣ баромад менамояд, бо 

хусусияти худ аз падидаҳои дигари ҷомеа тафовут дорад. Ҳамин аст, ки 

давлат дар навъҳо, хелҳо ва шаклҳои мухталиф зоҳир гардида, низоми 

таъсиррасониҳо ва таъсирпазириҳои мухталифро касб намудааст. Аз ин 

ҷост, ки таҳқиқи он ва ҳолатҳои гуногуни инкишофи он диққати 

муҳаққиқони сатҳи гуногунро ба худ кашидааст. Дар навбати аввал 

муҳаққиқон бар он мекӯшанд, ки дар низоми муносибатҳои ҷамъиятӣ 

ҷойгоҳи давлатро муайян намуда, ба сифатҳои меҳварии он сарфаҳм 

раванд. Аз ҷумла, диссертант Раҳимов Д.Қ. низ ба ҳамин монанд 

вазифаҳоро гузошта, чунонки аз мазмуни рисола бармеояд аз уҳдаи он 

сарбаландона баромадааст.



Диссертант кӯшидааст, ки тавассути омӯзиш ва таҳқиқи масъалаҳои 

умумии давлат ба паҳлуҳои мушаххаси он муроҷиат намуда, мақом ва 

ҷойгоҳи онро дар низоми муносибатҳои ҷамъиятӣ муайян намояд. Ба 

навъи зуҳуроти давлат, ки ҳамчун давлати миллӣ тавсиф мегардад 

мавқеъ ва назари худро иброз намуда, нақши онро дар инкишофи ҷомеа 

ҳамчун ниҳоди меҳварӣ муайян намояд. Ҳолати рӯзмаррагии мавзӯи 

таҳқиқотӣ низ дар ҳамин маълум мегардад.

Ба масъалаҳои назариявию методологии омӯзиши мавзуъ рӯ оварда, 

таҳлил ва хулосагириҳои амалии онро мадди назар намудааст. Чунин 
тарзи муносибат ба муаллиф имконият додааст, ки тавассути муайян 

намудани хусусистҳои мухталифи давлати миллӣ ба фаҳми дурусти 

моҳияти он расад. Ҳолати ҳолати натиҷагирии кори таҳқиқотӣ имконият 

медиҳад, ки хосиятҳои амалию воқеии он ба фаҳми дурусти масъала 

ворид гардида, падидаи веқеиро дар низоми мушаххаси муносибаҳо 

муайян намояд. Аз ин ҷост, ки кори диссертатсионии Раҳимов Д.Қ. 

аҳамияти калони назариявӣ ва амалиро касб намудааст.

Таҳқиқоти диссертатсионии Раҳимов Дилшод Қурбоналиевич дар 
мавзуи “Хусусиятҳои инкишофи давлати миллӣ дар шароити муосир” 

(дар мисоли Тоҷикистон) барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 

сиёсӣ бо шиносномаи ихтисоси 23.00.02 - Ниҳодҳо, равандҳо ва 

технологияҳои сиёсӣ, ки аз рӯйи он ба Шӯрои дессертатсионӣ мувофиқи 

фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 1-уми ноябри соли 2021, таҳти №311/01 ҳуқуқи қабули 

диссертатсияҳо барои ҳимоя дода шудааст, мувофиқ мебошад. Ҳамзамон 

таҳқиқот ба талаботи Феҳристи ихтисосҳое, ки аз рӯйи онҳо дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дараҷаҳои илмӣ дода мешаванд ва бо қарори 

Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 30-юми ноябри соли 2017, таҳти №5/2 тасдиқ шудааст, 

мувофиқат мекунад.
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Дар шароити инкишофи глобалии олам масъалаи нигоҳ доштан ва 

таҳкими истиқлолияти давлати миллй, мустаҳкам намудани низоми 

сиёсии он аҳамияти муҳим пайдо намудаанд. Маҳз давлати миллӣ ниҳоде 

маҳсуб мегардад, ки ба муқобили арзишҳои мухталифи олами глобалӣ 

муқовимат карда метавонад. Аз ин хотир, таҳқиқи масъалаҳои 

мухталифи давлати миллӣ таваҷҷуҳи муҳаққиқони донишҳои 
мухталифро ба худ мекашанд.

Таҳқиқи моҳият ва махсусияти давлати миллии тоҷикон имконият 

медиҳад, ки он ҳарчи беҳтару возеҳтар фаҳмида ва дарк карда шавад, 

низоми комил гардидан ва таҳким ёфтани он муқаррар гардад. Муайян 

ва мушаххас гардидани самтҳо ва масъалаҳои асосии инкишоф аҳамияти 

муҳим пайдо менамоянд. Дарки масъалаҳои сиёсии рушди муносибатҳои 

миллй дар заминаи захираҳои давлат аҳамияти бештар ва рӯзмарраро 

касб менамоянд. Чунин гузориш ва воқеияти масъала ҳолати муҳимияти 

раванди таҳқиқоти онро тақвият мебахшанд ва муҳаққиқонро барои 

дарёфти роҳҳои ҳалли масъалаҳои рушди давлати миллии муосир 

сафарбар менамоянд. Аз ин нуқтаи назар рисолаи диссертатсионии 

муҳокимашаванда аҳамияти муҳимми сиёсӣ ва амалиро касб намудааст.

Диссертант дар ҳалли масъалаи илмӣ - муқаррар намудани мақом 

ва нақши давлати миллӣ дар низоми муносибатҳои ҷомеаи муосирро 

дуруст тавсиф намуда, фаҳми умумии онро дар сатҳи гардиши сифатии 

ҷомеаи вестфалӣ, рушди ҳамаҷонибаи он дар давраҳои мухталифи рушд 

ва таъсири низоми сиёсии олам, ки дар табиати глобаликунонии 

муносибатҳо ифода мегардад, нишон додааст.

Дар фаҳми анъанавӣ давлати миллӣ ба маънои воҳиде арзи ҳастӣ 

дошт, ки дар асоси ҳокимияти як воҳиди этникӣ ё як умумияти миллӣ 

ташаккул ёфтааст. Чунин шакли фаҳмиш ва шакли мавҷудияти давлати 
миллӣ ифодаи навъи анъанавӣ ва этникии он ба шумор меравад. Рушду 
инкишофи муносибатҳои миллӣ ба он мерасониданд, ки муносибат дар
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раванди омӯзиши «давлати миллӣ» тағйир ёфта, маъниҳои дигарро низ 

ифода менамояд. Қариб давлатеро пайдо намудан ғайриимкон аст, ки аз 

намояндагони як умумияти миллии эткикӣ таркиб гашта бошад. Пас, ин 
таҳаввул боиси он мегардад, ки худи мафҳуми «миллат» бештар ба 
маънои «мансубияти шаҳрвандӣ ва давлатии одамон» фаҳмида шуда, 
мафҳуми «давлати миллӣ» низ аз маънои анъанавӣ ва этномарказии худ 

берун шуда, бештар дар маънои шаҳрвандию сиёсӣ фаҳмида шавад.
Раҳимов Д.Қ. дар раванди иншои рисола аз доираи васеи адабиёти 

илмию оммавӣ ва санадҳои гуногун истифода намуда, кӯшидааст, ки 

хулосаҳоро дар рафти таҳияи кори диссертатсионӣ дар мавриди 

тақвияти андешаҳо истифода намояд. Он ҳолатест, ки паҳлуҳои 

аҳамияти махсуси илмии рисоларо тақвият мебахшад. Диссертант 

кӯшиш намудааст, ки сатҳи омӯзиши мавзуъ ва таҳлили амиқ, ба гурӯҳҳо 

ҷудо намудани адабиётро вобаста ба самти таҳқиқот дуруст дарк намуда, 

масъаларо матраҳ намояд.
Раҳимов Д.Қ. мақсад ва объекту предмети таҳқиқотро дуруст муайян 

намуда, иҷрои вазифаҳои гузошташударо муваффақона анҷом додааст. 

Дар кори диссертатсионӣ ҳолатҳои нави таҳқиқоти илмӣ мушаххасан 

муайян гардида, онҳо илман асоснок карда шудаанд. Ба он ҷанбаҳое, ки 
пешомади инкишофи Давлати Тоҷикистонро тавсиф месозанд, 

таваҷҷуҳи махсус зоҳир намуда, ҳамин ҳолати навгониҳои рисола дар 

таркиботи нуктаҳои асосии ба дифоъ пешниҳодшаванда инъикос 

гардидаанд.

Диссертант ҷанбаҳои назариявию методологии мавзуъро таҳлил 

намуда, сатҳи амалишавии онҳоро дар амалияи ҷамъиятӣ нишон 
додааст. Ин ҳолатҳо далели он ҳастанд, ки муаллиф моҳияти масъалаи 

таҳқиқшавандаро дарк намуда, онро ҳам аз назари амалӣ ва ҳам аз 

ҷиҳати назарявӣ асоснок намудааст. Муаллиф дар раванди омӯзишу
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таҳлили мавзуи диссертатсия низ аз методҳои зарурии таҳқиқоти сиёсӣ 

ва методҳои хосияти синегетикидошта ба таври хуб истифода намудааст.

Муаллифи диссертатсия дар рафти таҳқиқот ба масъалаҳои 
мухталифи низоми давлатдории миллӣ дар шароити Тоҷикистон 

таваҷҷуҳи хоса намуда, ба натиҷаҳои назаррас ноил гардидааст. Дар 

робита ба ин, тарҳи унитаристии режими сиёсии Тоҷикистон таҳқиқ 

гардида, тамоюлҳои муттамарказият ва ғайримарказӣ кунонидани 

ҳокимияти давлатӣ мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд.

Раҳимов Д.Қ. дар рафти таҳқиқоти диссертатсионӣ мақоми давлатро 

дар низоми навини сиёсии олам омухта, ба хулосаҳои зарурӣ расидааст. 

Дар шароити олами глобалӣ ва авҷ гирифтани тамоюлҳои инкишофи он 

таълимоти мухталиф ҳастии давлатҳои миллӣ ва ояндаи онҳоро зери 

шубҳа қарор медиҳанд. Мавҷудият ва инкишофи онро дар низоми 

глобалӣ надида мегиранд. Давлатҳои миллие, ки мушкилиҳо ва 

муқовиматҳои антагонистӣ доранд, дар муносибатҳои геостратегии 

сиёсати байналхалкӣ мақоми сазовори худро пайдо карда наметавонанд. 

Маҳз давлатҳои миллие, ки чунин ҳолатро дарк намуда, истодагарӣ 

карда метавонанд, фаъолияти худро заминаи ҳифзи манфиатҳои миллӣ 

идома медиҳанд. Муаллиф чунин масъалаҳои пешомади инкишофи 

давлати муосирро мавриди таҳлил ва натиҷагириҳо қарор додааст.

Аҳамияти илмию амалии натиҷаҳои диссертатсия дар он ифода 

меёбад, ки тағйиротҳои сифатии равандҳои замони истиқлолияти сиёсии 

кишвар мавриди омӯзиш, таҳлил ва хулосагириҳои саҳеҳ қарор 

гирифтаанд. Натиҷаҳои бадастовардашударо метавон дар таҳқиқотҳои 

минбаъда, дар раванди идораи корҳои давлатию ҷамъиятӣ дар 

фаъолияти ниҳодҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ истифода намуд. Онҳо дар 

раванди идоракунии демократии Тоҷикистони муосир ҷойҳои зурурии 

истифодашавиро пайдо менамоянд.
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Ҳамзамон маводҳои рисоларо дар рафти таълими бахшҳои гуногуни 

илмҳои сиёсӣ ва илмҳои дигари иҷтимоӣ, бахусус давлатшиносӣ метавон 
ба сифати таълими предмети таълимӣ ва ё курси махсус истифода намуд.

Муаллиф тавонистааст, ки масъалаҳои асосии таҳқиқотро ба таври 

кофӣ ва зарурӣ дар муқаддимаи диссертатсия асоснок намояд. Асосҳои 

назариявӣ, илми-амалӣ, методологӣ, навгониҳои таҳқиқот ва 

масъалаҳои барои дифоъ пешниҳодшударо ба таври барҷаста нишон 

дода, ҳолати истифодаи воқеии онҳоро муқаррар намояд. Дар ду боби 

диссертатсия онҳоро ба таври амиқ мавриди таҳлил ва хулосагириҳо 

қарор диҳад.

Дар қисмати аввали диссертатсия, асосан масъалаҳои назариявию 

методологии таҳқиқи давлати миллӣ ва хусусиятҳои асосии он мавриди 

омӯзиш ва хулосагириҳо қарор дода шудаанд. Бештар тарзи муносибати 

консептуалӣ истифода гардида, вазифаҳои таҳқиқотӣ анҷом дода 

шудаанд. Дар он таваҷҷуҳи асосӣ ба масъалаҳое дода мешавад, ки дар 

назарияи сиёсии муосир ҳамчун проблемаҳои муҳими давлатшиносӣ, аз 

ҷумла дархостҳои давлати миллӣ эътирофи умум пайдо намудаанд. 

Муаллиф бештар ба мазмун ва моҳияти давлати миллӣ назар намуда, 

андешаҳоро тавассути овардан, ҷой додан ва тавсифи назари 

муҳаққиқони макон ва замони гуногун, пеш аз ҳама, таълимоти 

классикии давлати миллӣ матраҳ намудааст. Диссертант дар натиҷаи 

таҳқиқоти худ муносибати таълимотҳои гуногуни низоми мазкурро 

мавриди омӯзиш карор дода, мақом ва ҷойгоҳи давлати миллиро тавсиф 

намудааст. Ӯ инчунин махсусиятҳои раванди инкишофи давлати 

миллиро дар шароити ҳозира мавриди таҳқиқ қарор дода, ба натиҷаҳои 

назаррас расидааст.

Дар қисмати дуюми рисолаи дисертатсионӣ диққати муаллиф ба 

омӯзиши масъалаҳои хусусиятҳои асосии инкишофи Давлати миллии 

Тоҷикистон равона гардидааст. Дар он махсусиятҳои инкишофи давлати
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миллӣ дар шароити низоми нави сиёсии олам нишон дода шудааст. 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки субъекти комилҳуқуқи муносибатҳои сиёсии 

байналхалқист, раванди мазкур низ фарогири он мебошад. Диссертант 

дар рисолаи диссертатсионӣ ҷойгоҳи Тоҷикистон ва дурнамои 

инкишофи онро омӯхта, натиҷаҳои заруриро пайдо намудааст. 

Таваҷҷуҳи асосиро ба муайян намудани заминаҳои асосии ташаккул ва 

инкишофи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун низоми давлатдории миллӣ ва 

хосиятҳои асосии он дода, ба монеаҳо ва мушкилиҳои инкишофи 

давлати миллӣ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон тарзи муносибати 

хосаи омӯзиши чунин ангезаҳоро намудааст. Инчунин масъалаҳо ва 

стратегияи рушди Давлати Тоҷикистонро дар шароити ҳозираи 

инкишоф муайян намудааст.

Дар хулосаи диссертатсия муаллиф натиҷаҳои ба даст овардаро баён 

сохта, оид ба истифодаи амалии онҳо тавсияҳои муфид пешниҳод 

намудааст.

Саҳми муаллиф дар омӯзиши масъалаи мазкур дар он аст, ки ӯ 

дархостҳои худро мураттаб сохта, пешниҳодоти амалӣ ва пешбиниҳои 

илмиро дар мавриди масъалаҳои таҳқиқшаванда мушаххасан иброз 

намудааст. Ҳамаи ин шаҳодати он аст, ки муаллиф сатҳи касбияти 

заруриро пайдо намудааст ва қобилият ба таҳқиқоти илмиро дар 

фаъолияти хеш инъикос менамояд.

Аз рӯйи мавзуи диссертатсия муаллиф 4 мақолаи илмӣ дар 

маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расонидааст. Ҳамчунин, 

нуктаҳои асосии таҳқиқот дар 6 конференсия ва семинарҳои гуногуни 

илмию амалии донишгоҳию ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ дар шакли 

маъруза пешниҳод гардидаанд. Теъдоди маводи чопшуда ба банди 35-и 

Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
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Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, 

мувофиқ мебошад.

Дар интишорот натиҷаҳои асосӣ, хулосаҳои таҳқиқот ва тавсияҳои 

муаллиф инъикоси худро ёфтаанд.

Автореферат ва корҳои илмие, ки доир ба мавзуи таҳқиқотӣ чоп 

гардидаанд мазмуни асосии рисолаи диссертатсиониро ба таври зарурӣ 

инъикос менамоянд.

Диссертатсия ба талаботи банди 31-33-и Тартиби додани дараҷаҳои 

илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-уми июни 

соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад. Он фарогири 

масъалаҳое мебошад, ки ба раванди ташаккул ва инкишофи системаи 

сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи соҳибистиқлолй пайваст аст. 

Диссертатсия аз ҷониби муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои 

мазмун ва мантиқи ягонаи дохилӣ мебошад. Дар диссертатсия нуктаҳои 

илмие ба ҳимоя пешниҳод шудаанд, ки онҳо дар замони муосир 

навгонии илмӣ маҳсуб меёбанд. Натиҷа ва нуктаҳои асосии ба ҳимоя 

пешниҳодшуда саҳми шахсии муаллифи диссертатсия дар раванди 

омӯзиши масъалаҳои давлат ва давлатдории муосири миллӣ нишон 

медиҳанд.

Дар баробари муваффақиятҳо таҳқиқоти диссертатсионӣ аз баъзе 

норасогиҳо ва иштибоҳҳо холӣ нест. Намунаи онҳоро ба таври зерин 

нишон додан мумкин аст:
1. Муаллиф ба раванди ташакули давлатҳои миллӣ, дар мисоли 

кишварҳои алоҳида кам таваҷҷуҳ намудааст. Хуб мебуд, ки ин равандро 

дар зербоби алоҳида ба тавриди муфассал бо тавсифи унсурҳои 

таркиботиаш нишон медод.
2. Таъсири равандҳои глобализатсионӣ ба давлатҳои миллӣ хело 

зиёд аст. Муаллиф таваҷҷуҳи асосиро ба ҷанбаҳои сиёсии масъала дода, 
паҳлуҳои иқтисодию фарҳангонро чандон тавсифи пурра надодааст.
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3. Диссертант дар зербоби якуми боби дуюм ба сарчашмаҳои 
таърихӣ бештар муроҷиат намудааст. Ин хуб аст. Вале омӯзиши васеи 

сарчашмаҳои таърихӣ каме рисоларо хосияти таърихӣ мебахшад.
4. Муаллифро зарур буд, ки раванди ташаккули Давлати миллии 

Тоҷикистонро дар шароити гуногунчеҳрагии миллию этникии кишвар 

тавзеҳи васеътари илмӣ медод.

Дар маҷмуъ, диссертатсияи мазкур таҳқиқоти анҷомёфта ба ҳисоб 

рафта, норасогиҳои дар боло зикршуда арзиши илмии онро паст 

намекунанд.
Хулоса, мавзуи рисолаи диссертатсионии Раҳимов Дилшод 

Қурбоналиевич мубрам буда навгониҳои илмӣ дошта, ба талабот оид ба 
таҳияи рисолаи илмӣ мувофиқ ва муаллифи он сазовори дарёфти 

дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси 23.00.02 - 

Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ мебошад.

Тақризи мазкур ба талаботи банди 71-72-и Тартиби додани 

дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30- 

уми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад.

Муқарризи расмй:
Доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, 
мудири шуъбаи таърихи давлат ва ҳуқуқи
Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи
ба номи А. Баҳоваддинови Академияи .
миллии илмҳои Тоҷикистон
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