
Ба Шурой диссертатсионии 6D.KOA-018 
назди Донишгоҳи миллии Точикистон 
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17)

Тақризи

муқарризи расмӣ ба диссертатсия Аслонзода Сорбон Низомидин дар мавзуи 

«Танзими ҳуқуқии фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар Ҷумҳурии 

Точикистон» барои дарёфти дарачаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносй аз 

рӯйи ихтисоси: 12.00.03 - ҳуқуқи гражданй; ҳуқуқи сохибкорй; хукуки 

оилавй; ҳуқуқи байналмилалии хусусй

ки:

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Тарбияи чисмонй ва варзиш, дар 

баробарй ташвиқу таблиғи тарзи ҳаёти солим, инчунин, яке аз воситаҳои 

беҳтарини таҳкими дӯстй ва ҳамкорй миёни халқҳои чахон аст. Варзиш 

омили муҳимми чаҳоншиносии инсон, ба ҳамдигар муаррифй ва наздик 

гардидани халқу миллатхо ва ҳамкориҳои мутақобилан судманди 

кишварҳои мухталифи чаҳон мебошад, қайд намудааст муаллиф.

Дар Барномаи мачмӯии рушди тарбияи чисмонй ва варзиш дар 

Ҷумҳурии Точикистон барои солҳои 2017-2021 аз Т! майи соли 2017, №260 

омадааст, ки: “Сохаи тарбияи чисмонй ва варзиш яке аз самтҳои 

афзалиятноки сиёсати ичтимоии Ҳукумати кишвар маҳсуб ёфта, он маҳз ба 

таъмини оммавияти тарбияи чисмонй ва варзиш, таҳкими тарзи хаёти 

солим, мусоидат намудан ба омодакунии варзишгарони касбии точик 

барои иштирок дар мусобиқаҳои бонуфузи байналмилалй ба ҳисоб 

меравад”.

Аз таърихи тамадунҳо маълум аст, ки огози ҳама гуна тамадунҳо аз 

фарханги халқи точик ва давлатдории он чараён гирифтааст, гарчанде 

бисёр халқиятҳою давлатхо онҳоро ба фарҳанги худ мансуб медонанд. 

Агар МО ба Эъломияи Куруши Кабир назар афканем он дар соли 539 то 

мелод таҳия карда шудааст ва аввалин Эъломия оид ба ҳуқуқи инсон 
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арзёбй гардидааст. Эъломияи зикргардида ҳоло аз ҷониби СММ аз 

қадимтарин номаҳои ҳуқуқи инсон шинохта шуда, бо шаш забои аз чоп 

бароварда шудааст. Бо ин мо собит сохтанием, ки фаъолияти тарбияи 

ҶИСМОНӢ ва варзиш, моҳияту аҳамияти он барои инсонҳо ва тандурустй низ 

аввалин маротиба аз фарҳанги халқи тоҷик оғоз ёфтааст.

Файласуф ва олими бузурги халқи тоҷик дар сохаи тиб Абӯ Алй Ибни 

Сино дар таълимотҳои худ оид ба моҳият ва афзалияти варзиш чунин 

гуфтааст: “Азбаски бештари тадбири нигахдории тандурустй варзиш 

кардан, синае тадбири ғизо ва аз паси он тадбири хоб аст, бинобар он 

воҷиб омад, ки андар огоз аз варзиш сухан ронем.

... варзиш ҳаракати иродиест, ки ба зарурат боиси сахт ва думодум 

нафас гирифтан бигардад. Ҳар ки муваффақ шавад, то варзишро ба 

эътидол ва андар вақти худ ба кор барад, аз ҳар туна муолаҷае бениёз хоҳад 

шуд, ки ба тақозои бемориҳои моддй ва бемориҳои мизоҷии аз паси онҳо 

оянда лозим гардад. Ин [тавфиқ] ҳангоме хоҳад буд, ки дигар тадбирҳояш 

созгор ва дуруст бошанд”*.

Абу Алй Ибни Сино манфиати варзишро таҳқиқ карда, ба хулоса 

омадааст, ки маҳз варзиш он зарари ғизоҳое, ки инсон истеъмол мекунад, 

аз бадани инсон берун мекунад. Ӯ ин амалро чунин тафсир кардааст: 

“Хулоса, ҳам ину хам он аз зарари пурист, ки хоҳ ба холи худ гузошта 

шавад, ХОҲ берун карда шавад, фарқ надорад.

Баъд, варзиш баробари он ки гармии модарзодиро афрӯзад ва танро 

сабукй бахшад, беҳтарин сабабест, ки моддаҳои пуриро аз ҷамъ шудан боз 

дорад ва ин бад-он сабаб бошад, ки [варзиш] гармии латифе афрӯхта, он 

микдор фазлаеро, ки ҳар рӯз ҷамъ гардад, ба тахдил бибарад ва ҳаракат 

андар фурӯд омадан ва рӯ ба баромадгоҳҳо ниҳодани [фазлаҳо] ёрй диҳад 

ва саранҷом бо гузаштани рӯзгоре на он қадар фазлае ҷамъ шавад, ки

I Абу Али Ибни Сино. Осор. Ҷилди дувоздаҳум. Қонуни тиб. Китоби аввал. Душанбе, «Дониш» 2010.
-С. 409.
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битавон ба эътибор гирифт.

Ба изофаи он [варзиш], чунон ки гуфтем, гармии модарзодиро болиш 

бидиҳад, пайвандгохдо ва ватарҳоро сахт кунад, бар корҳо тавоной 

бахшад ва аз мутаассир шудан эмин дорад. [Варзиш] аз рохд аз андомҳо 

берун кардани фазлаҳо, онҳоро барои пазируфтани гизо омода созад, 

қувваи кашандаро биҷунбонад, гиреҳзадаҳби андомҳоро бикушояд, 

авдомҳоро нарм кунад, рутубатҳоро тунук кунад ва масомҳоро фарохтар 

созад. Бисёр бошад, ки каси бо варзиш машгул набуда ба [бемории] диққ 

гирифтор ояд, зеро қувваҳои андомҳо аз сабаби тарки ҳаракате нотавон 

бигарданд, ки он ҷалбкунандаи рӯҳи модарзодӣ ба сӯи [андомҳост] ва [рӯҳи 

модарзодй] бошад, афзори зиндагии ҳар як аз андом бувад”^.

Баъд аз ҳазорсолаҳо ин мафҳумҳои пешниҳоднамудаи Алӣ Ибни 

Сино дар конунгузории мо ҷой дода шудаанд. Аз чумла, дар банди 44) 

моддаи 1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23-уми декабри соли 2021, 

№1831 «Дар бораи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш» омадааст, ки: “тарбияи 

чйсмонй кисми таркибии фарҳанг ва соҳаи фаъолияти ичтимой буда, аз 

мачмуи арзишҳои маънавие иборат аст, ки ба таҳкими саломатй, 

инкишофи кобилияти чисмонии инсон, инчунин, интихоби тарзи хаёти 

солим равона гардидааст” ва тибқи банди 7) Қонуни зикргардида бошад, 

7) варзиш - як рукни тарбияи чйсмонй, соҳаи фаъолияти ичтимоие, ки дар 

шакли тачрибаи махсуси тайёрии инсон ба мусобиқаҳо ва фаъолияти 

мусобикавй бо максади ба даст овардани натичаҳои варзишй ташаккул 

ёфтааст.”

Вобаста ба ин гуфтаҳои Абӯ Алй Ибни Сино муаллиф кайд менамояд, 

Воситаҳои асосии тарбияи чйсмонй ва варзиш, инкишоф ва 

мутаносибии хама чабҳаҳои ҳаёти инсон, ичронамоии бошууронаи

66
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машқҳои ҷисмоние мебошанд, ки аксари онҳоро худи инсон фикр карда 

мебарорад ва такмил медиҳад. Ин ҳаракатҳо тадриҷан баланд намудани 

фаъолнокии ҷисмонӣ, аз ёзондани дасту пойҳо то қисми асосии таълим, аз 

тамринҳо то бозиҳои варзишй ва мусобиқот, аз онҳо бошад, то тартиб 

додани сабти нишондиҳандаҳои рушди қобилиятҳои варзишии шахсӣ ва 

умумигурӯҳиро таъмин менамояд. Истифодаи дуруст аз сарватҳои табий 

(офтоб, ҳаво, об), ОМИЛҲОИ беҳдоштй, риоя кардани парҳез, эҳтиёт аз 

халташавии мушакҳо ва дар умум тарбияи бадан ба инсон имконият 

медиҳад, то мутаносибона рушд кунад, тани худро табобат намояд ва онро 

барои СОЛҲОИ зиёд дар холати бехтари ҷисмонй нигоҳ дорад. Ҳар як 

қисмати тарбияи ҷисмонй мустақилияти муайян, ҳадафгузории хос, 

такягоҳи моддй-техникй, дараҷаҳои гуногуни рушд ва андозаи арзишҳои 

шахсиро доро аст. Аз ин рӯ, барои ифодаи сабаб варзиш дар ҳудуди 

тарбияи ҶИСМ ибораи «тарбияи ҷисмонй ва варзиш»-ро истифода мебаранд. 

Дар ин сурат «тарбияи ҷисмонй» бо маънои махдудаш танҳо тарбияи 

ҶИСМОНИИ оммавй ва табобатиро ифода менамояд” (Саҳ. 17-18-и дисс.).

Муаллиф аҳамияти ин масъаларо роҳандозй намуда, қайд кардааст, ки 

“Ҳоло барои амиқ омӯхтан ва инъикос намудани таърихи тарбияи 

ҶИСМОНИИ халқи тоҷик шароити мусоид фароҳам карда шудааст. Дар 

марҳалаи ҳозира дар ташаккули сифатҳои ҷисмонй, равонӣ ва инкишофи 

мутаносиби одамон аз тарбияи ҷисмонй самаранок истифода бурдан зарур 

аст.

Ӯ инчунин кайд менамояд, ки “Дар давоми солхои охир хусусияти 

хоси тарбияи чисмонй ва варзиш он мебошад, ки ба сохтмони иншоотхои 

нави тарбияи чисмонй ва варзиш диққати махсус дода мешавад, навоварии 

базаи моддй-техникй гузаронида шуда, номутаносибй дар чойгиршавй ва 

рушди ИНШООТҲО ва базаҳои варзишй дар минтақаҳо барҳам дода шуда 

истодаанд, ҳамзамон чудо намудани захираҳои назарраси сармоягузорй 

амалй гардида, истифодабарии механизми бозаргонии мавчудият ва 
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идораи соҳа амалй мегардад, инчунин, коркарди барномаҳои рушд бо 

баҳисобгирии инкишофи тарбияи ҷисмонӣ, варзиши оммавй, варзиши 

дастовардҳои олй ва варзиши касбй дар Ҷумҳурии Точикистон ба роҳ 

монда мешаванд. Дар шароити навини ташаккули талабот ба рушд ва 

чойгиркунии муътадилу мувозинавии иншоотҳои тарбияи ҷисмонй ва 

варзиш, пеш аз ҳама коркарди стратегияи он барои давраҳои миёнамуҳлат 

ва дарозмуҳлат зарур буда, амалисозии онҳо боиси рушди неруҳои 

истеҳсолии ҷамъият мегардад ва ба баландшавии маҳсулнокии меҳнат 

таъсир мегузорад. Инчунин ҷаҳонбинй ва сатҳи ахлоқи аҳолӣ, инкишофи 

мутаносиби шахсият, таъмини талаботи болоравандаи аҳолиро ба 

намудҳои гуногуни хизматрасонии тарбияи ҷисмонй ва варзиш ташаккул 

медиҳанд” (Саҳ. 16-17-и дисс.).

Дар маҷмӯъ хамаи ин хулосабарориҳои муаллиф мубрамияти мавзуи 

таҳқиқотиро дучанд менамояд.

Дарачаи асоснокии муқаррароти илмй, хулоса ва пешниҳоде, ки дар 

диссертатсия ифода ёфтаанд. Диссертатсияи Аслонзода Сорбон Низомидин 

бо низом таҳия гардида, дар он падидаи тарбияи чйсмонй ва варзиш 

ҳамчун низоми томи мураккаб, инкишофёбанда ва худтанзимшаванда 

мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Сохтори диссертатсия аз муқаддима, 

се боб, ки шаш зербобро муттаҳид мекунад, хулоса ва феҳристи адабиёти 

истифодашуда иборат аст. Сохтори диссертатсия ба мақсад, вазифа ва 

мантиқи таҳқиқот мувофиқ буда, ҳамаи масъалаҳои аз ҷониби муаллиф 

пешниҳодшуда ҳаллу фасли худро ёфтаанд. Асоснокии пешниҳоди дар 

диссертатсия дарҷгардида, инчунин бо таҳлили эродии сарчашмаҳои 

истифодашуда оид ба тарбияи ҷисмонй ва варзиш тасдиқи худро ёфтааст. 

Руйхати адабиёт аз сарчашмаҳои зиёде иборат мебошанд, ки онҳо барои 

омузиши муфассали ҳолати кор дар мавзуи таҳқикшаванда имконият 

додаанд. Асосҳои методологии рисоларо усулҳои умумиилмй ва хусусии 

дарки илмй ташкил додаанд. Дар кор усулҳои умумии фалсафй ба монанди 
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диалектикй, низомнок, таркибй ва функсионалй истифода шудаанд. 

Ҳангоми навиштани рисолаи илмй усулҳои махсуси шаклй-ҳуқуқй, 

муқоисавй-ҳуқуқй, таърихй-ҳуқуқй низ истифода шудаанд.

Тавассути усули диалектикй ташаккул ва инкишофи заминаҳои 

хукукии фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мавриди пажуҳиш қарор дода шуда, шароити таърихй ва 

дигар омилҳое, ки ба ташаккул ва инкишофи конунгузории бахши 

тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш мусоидат намудаанд, муайян карда шудааст. 

Дар заминай усули мантиқӣ-забонӣ истилоҳ ва ибораҳои мавҷуда оид ба 

муқаррарнамоии мафҳуми фаъолияти тарбияи ҷисмонй ва варзиш 

таҳлил гардида, истифодаи истилоҳи ягонаи аз нигоҳи мантиқй ва 

забонй дуруст, пешниҳод карда шудааст. Ҳамзамон, тавассути усули 

мантиқй-забонй фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш таҳқик шуда, 

воқеияти амалишавии он дар замени муосир инъикос гардидааст.

Дар раванди таҳқиқи танзими ҳукуқии фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ 

ва варзиш бо истифода аз усули оморй шумораи истифодабарандагони 

хизматрасонии тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ва ҳолатҳои ҳимояи ҳуқуки 

истеъмолкунандагони ин хизмат муайян гардидааст.

Дар заминай усули шаклй-ҳуқуқй фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва 

варзиш ҳамчун падидаи сирф ҳуқуқй баррасй шуда, мафҳум ва унсурҳои 

таркибии он муайян карда шудааст. Инчунин, тавассути усули шаклй- 

ҳуқуқй қонунгузории амалкунандаи ҶТ ва давлатҳои хориҷй, санадҳои 

байналмилалй мавриди омӯзиш қарор гирифтааст.

Тавассути усули муқоисавй-ҳуқуқй конунгузории ҶТ, санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии давлатҳои хориҷй ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалй 

дар бахши фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш омӯхта шуда, шабоҳат 

ва тафовут миёни онҳо муайян гардидааст. Усули таърихй-ҳуқуқй 

имконият фароҳам намуд, то мавзуи рисола на танҳо хамчун падидаи 

муосири ҳуқуқй, балки таърихй низ омухта шавад.
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Дар натиҷаи таҳлили таърихӣ-ҳуқуқии мавзуи рисола муайян 

гардид, ки дар замони истиқлоли давлатй танзими ҳуқуқии фаъолияти 

тарбияи ҶИСМОНӢ ва варзиш 4 марҳилаи таърихиро пушти cap намудааст.

Усулҳои ишорашуда дар якҷоягй имконият фароҳам оварданд, то 

мавзуи таҳқиқшаванда хамаҷониба, пурра ва объективона омухта шуда, 

вазифаҳои гузошташуда халли худро пайдо намоянд. Ҳамаи ин усулҳо ба 

муаллиф имконият додаанд, ки як қатор пешниҳод, хулоса ва тавсияхои 

муҳимму асосноки илмиро пешниҳод намояд.

Саҳеҳнокӣ, навгонии илмй, хулоса ва пешниҳоде, ки дар диссертатсия 

ифода ёфтаанд, ягон шубҳаро ба вуҷуд намеоранд. Пешниҳод ва нуктахои 

илмии диссертатсия ба таҳқиқоти назариявию объективй такя намуда, 

натиҷагириҳо асосноку боэътимод буда, ба мулоҳиза ва хулосабарориҳои 

муаллиф асос ёфтаанд. Навгонии илмии тахқиқоти диссертатсионй дар он 

аст, ки он аввалин рисолаи комплексии илмй оид ба таҳқиқоти танзими 

ҳуқуқии фаъолияти тарбияи чисмонй ва варзиш дар Ҷумҳурии Точикистон 

буда, муаллиф бо дарназардошти анъанаҳои таърихй, тагйирёбии унсурҳои 

моддиву маънавии арзишҳои миллй ва фарханги хуқуқӣ падидаи мазкурро 

дар чомеаи муосири Точикистон ба риштаи тахлил кашидааст.

Эътимоднокии натичахои тахқиқоти диссертатсионй ба тахлили 

воқеъбинона ва хаматарафаи тахқиқоти чойдоштаи назариявй ва 

методологии пахлухои гуногуни мавзуи диссертатсия, мураттабсозй ва 

тахлили натичахои дар илм пазируфташуда, мафхумхо, ақидахо ва 

тавсияхои назариявию амалии муаллиф, нуктахои илмии тахқиқот ва 

навгонии онхо дар муқоиса бо натичахои дар илм чойдошта, тахқиқи 

холати кунунй ва роххои такмили танзими хуқуқии фаъолияти тарбияи 

чисмонй ва варзиш дар Ҷумхурии Точикистон, қонуният ва самтхои 

рушди тарбияи чисмонй ва варзиш, чамъу тахлили иттилоотй-амалй оид 

ба сатхи воқеии тарбияи чисмонй ва варзиш асос ёфтааст.

Аҳаммияти назариявй ва амалии таҳқиқот. Натичахои тахқиқоти 

диссертатсионй заминай илмй-методологии тахқиқоти минбаъдаи тарбияи 
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метавонад.

ҷисмонӣ ва варзиш дар ҷомеа, рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, 

тандурустии шаҳрвандон, шуури ҳуқуқй, тарбияи ҳуқуқй ва таҳсилоти 

касбии ҳуқуқй шуда метавонад. Инчунин натиҷаҳои таҳқиқоти 

диссертатсионй дар ҷараёни ҳуқуқэҷодкунй, зимни таҳия ва қабули 

қонунҳо, таҳия ва қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқй ва ҳамзамон заминаи 

илмии такмили минбаъдаи ҳуҷҷатҳои стратегй ва барномавй дар ин соҳа 

истифода шаванд.

Аҳаммияти назариявй ва амалии диссертатсия, инчунин дар он аст, ки 

андешаҳои муаллиф фаҳмишҳои илмии фаъолияти тарбияи ҷисмонй ва 

варзишро мукаммал гардонида, барои таҳқиқоти минбаъда дар ин самт 

ҳамчун сарчашма хизмат менамояд. Натиҷаҳои таҳқиқоти илмии 

анҷомдодаи муаллиф имкон медиҳанд, ки роҳҳои асосии ташаккулёбии 

фаъолияти тарбияи ҷисмонй ва варзиш, самтҳои асосии баланд 

бардоштани он дар шароити эъмори давлатй ҳуқуқбунёд муайян карда 

шаванд.

Нуктаҳо ва тавсияҳое, ки муаллиф дар диссертатсия баён намудааст, 

метавонанд дар таҳияи барномахои таълимй, стратегия, барнома ва 

консепсияхои давлатй, дар раванди таълим ва тарбияи ҳуқуқй, таълим дар 

соҳаи тарбияи ҷисмонй ва варзиш, баланд бардоштани сифати касбият 

ҳангоми омода намудани варзишгарони касбй истифода шаванд. 

Ҳамзамон, натиҷахои бадастовардаи муаллиф хамчун воситаи баланд 

бардоштани сатҳи тарбияи ҷисмонй ва варзиш баромад карда, дар оянда 

мумкин аст дар татбиқи барномаҳои давлатй оид ба фаъолияти тарбияи 

чисмонй ва варзиш ва донишҳои хуқуқии шаҳрвандон дар Ҷумҳурии 

Точикистон истифода шаванд.

Саҳми шахсии довталаби дарачаи илмй дар таҳқиқот. Саҳми шахсии 

довталаб бо дарачаи навоварии илмии рисола, мазмунҳои асосии илмии ба 

ҲИМОЯ пешниҳодшуда, мақолаҳои илмй ва маърузаҳои муаллиф дар 

семинарҳои назариявй ва конференсияҳои илмй-амалй тасдиқ карда 

мешавад.
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соли

Аз чумла, дар Конференсияи байналмилалии илмй-назариявии 

«Масъалаҳои мубрами ислоҳоти конунгузории мурофиавй ва фаъолияти 

ҳуқуқмуҳофизавй». Мавзуи маърӯза: «Назаре ба ҳимояи ҳуқуқи 

истеъмолкунандагони хизматрасонии тарбияи чисмонй ва варзиш тибқи 

конунгузории Ҷумҳурии Точикистон» (25 ноябри соли 2016); 

Конференсияи байналмилалии илмй-амалй дар мавзуи «Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Точикистон муҳтарам Эмомалй Раҳмон - асосгузори 

конунгузории сохибкорй ва сайёҳй» бахшида ба Рӯзи Президенти 

Ҷумҳурии Точикистон -16 ноябр. Мавзуи маърӯза: «Мафхум ва моҳияти 

хукукии шартномаи хизматрасонии тарбияи чисмонй ва варзиш чун 

намуди шартномаи сохибкорй» (шахри Душанбе, 16-уми ноябри соли 

2017); Конференсияи байналмилалии илмй-амалй дар мавзуи «Рушди 

конунгузории сохибкорй, тичоратй ва сайёхй дар даврони Истиклолияти 

давлатии Ҷумхурии Точикистон». Мавзуи маърӯза: «Танзими хукукии 

хизматрасонихои тарбияи чисмонй ва варзиш» (шахри Душанбе, 18-уми 

майи соли 2018); Конференсияи чумхуриявии илмию назариявй бахшида ба 

«Солхои рушди дехот, сайёхй ва хунархои мардумй (солхои 2019-2021)» ва 

«400-солагии Миробид Сайидои Насафй». Мавзуи маърӯза: 

«Хизматрасонихои тарбияи чисмонй ва варзиш чун махсули фаъолияти 

ташкилотхои тарбияи чисмонй ва варзишй» (шахри Душанбе 24-уми 

апрели соли 2019); Конференсияи чумхуриявии илмию амалй дар мавзуи 

«Рушди конунгузории Точикистон оид ба самтхои алохидаи сохибкорй». 

Мавзуи маърӯза: «Принсипхои танзими давлатии фаъолияти тарбияи 

чисмонй ва варзиш» (шахри Душанбе, 7-уми октябри соли 2021) иштирок 

ва суханронихо кардааст, ки аз сахми шахсии довталаби дарачаи илмй дар 

таҳқиқот шаҳодат медиҳанд.

Нуқтаҳои зерини диссертатсия сазовори таваҷҷуҳ буда, мусбат арзёбй 

мегарданд:
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-варзиш мағзи тарбияи ҷисмонӣ буда, ба маънои васеъ ҳамчун падидаи 

дақиқи фарҳанг низ амал мекунад. Назария ва амалияи варзиш ба маҳзани 

умумии фарҳанги ҷамъият асос ёфта, дар навбати худ фарҳангро бой 

мегардонад.

-тарбияи ҶИСМОНӢ ва варзиш, нигаҳдории тандурустй, маориф ва 

фарҳанг муҳимтарин захираҳои стратегии рушди ҷомеа ва шахсияти 

комилу солим ба ҳисоб меравад, аз ин рӯ, давлат бояд вазифаи асосии 

худро барои таъмин намудани ҷамъият ва ҳар як аъзои он бо ин захираҳои 

стратегй барои тараққиёти онҳо ба ухда гирад. Тарбияи ҷисмонй ва варзиш 

хамчун сохаи фаъолияти ҷамъиятй ва хамчун сохаи хоҷагии халқ дар 

ташкйли махсулоти умумии ҷамъиятй ва даромади миллй бевосита 

ки

солим,

иштирок намекунанд.

-варзиш сохаи фаъолияти ҷамъиятию фархангй буда, дар маҷмуи 

намудхои варзиш, ки дар шакли мусобиқахо ва таҷрибаи махсуси омода 

намудани шахе ба онхо инкишоф ёфтааст, инъикос меёбад. Тарбияи 

чисмонй ҚИСМИ фарханг, маҷмуи арзишхо, меъёрхо ва донишхое мебошад, 

чомеа бо мақсади рушди чисмонй ва зехнии қобилиятхои инсон, 

такмили фаъолияти харакати ӯ ва ташаккули тарзи хаёти 

мутобиқсозии ичтимой офарида ва истифода мебарад.

-варзиш (ба маънои махдуд хамчун фаъолияти варзишй) як фаъолияти 

ихтиёрии инфиродй ва (ё) коллективй, касбй ва (ё) хаваскорй, мунтазам ва 

(ё) давравие мебошад, ки бо унсурхои рақобатпазири фаъолияти чисмонй 

ва ё зехнй ва бо мунтазам ташкил кардани мусобиқахои қобилиятхои 

интегралй (чисмонй, эмотсионалй-психологй ва зехнй) ва дастовардхои 

иштирокчиёни он ки мувофиқи қоидахои муқарраршуда гузаронида 

мешаванд, тасдиқ ва баходихии ин дастовардхо, тачрибаи махсуси омодагй 

ба ин фаъолият ва муносибатхои ичтимоии инфиродй ки вобаста ба 

ташкил ва таъмини ин фаъолият, инчунин, бо инъикоси аудиовизуалй ва 

дигар воситахои ахбори омма ба миён меоянд. Варзиш (ба маънои васеъ)
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як низоми муносибатҳои иҷтимоие мебошад, ки аз фаъолияти субъектҳои 

он бармеояд ё бо он алоқаманд аст.

Автореферат дар умум мазмуни диссертатсияро инъикос менамояд.

Нуктаҳои асосии таҳқиқоти рисола дар 12 маколаи илмй ҷой дода 

шудаанд. Аз чумла 4 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи 

олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Точикистон ба табъ 

расида, дар шакли маърузаҳои илмй дар конференсияҳои байналмиллалй 

ва чумҳуриявӣ баррасй гардидаанд, ки дар мачмӯъ мазмун ва моҳияти 

таҳқиқоти гузаронидашударо ба пуррагй иъникос менамоянд.

Эродҳо ба мазмуни диссертатсия. Мазмуни диссертатсияро мусбат 

арзёбй намуда, қайд менамоем, ки он дар мачмӯ моҳияти мавзӯъро ифода 

намуда, имконият медиҳад, ки масъалаҳои мубрами он баррасй гардад, 

вале аз нигоҳи мо баъзе чиҳатҳои он баҳснок боқӣ монда, ба монанди ҳама 

Гуна таҳқиқоти илмй аз баъзе нуқсонҳо холй намебошад:

1. Муаллиф дар банди 1 Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшуда намудҳои 

фаъолияти тарбияи чйсмонй ва варзишро ба се гурӯҳ тақсим намудааст: 1) 

шаклҳои муташаккили машғулиятҳои тарбияи чйсмонй ва варзиш дар 

намуди дарсҳо, сексияҳои варзишй ва солимгардонй, тимҳо ва клубҳои 

варзишй ва раванди омодасозии варзишгарон; 2) хизматрасонй ба 

тамошобинони мусобиқаҳои варзишй; 3) фаъолият оид ба коркарди 

мачмуаҳои методии машғулиятҳои тарбияи чйсмонй ва варзиш, 

барномаҳои тарбияи чйсмонй ва варзиш. Ин тақсимоти муаллифии 

унвончу мебошад, ки мо онро тарафдрй мекунем. Аммо оид ба ин масъала 

дигар фикру мулоҳизаҳо низ чой доранд, ки муаллиф на ба ҳамаи онҳо 

методии ва

аҳамият додааст.

Аз чумла, Абу Алй Ибни Сино оид ба ин масъала якчанд ақидаи иброз 

намудааст: “Варзиш бар чанд фасласт: аз чумла баъзе кам, баъзе бисер, 

баъзеи варзиш ками сахт қавй, баъзеи он сует, баъзе тез, баъзе оҳиста, 

баъзе бошитоб, яъне мураккаб аз сахтию тезй ва баъзе нохоҳам бошад.
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Миёни ду тарафи [ба ифрот] варзиши мӯътадил ҷой дорад.

Аммо навъҳои варзиш чунинанд: гӯштӣ, ба якдигар ҳамла кардан, 

муштзанй, дам фурӯ бастан, тез роҳ рафтан, тирандозй аз камон, 

жупинандозй, ҷаҳидан ба боло, то ба чизе худро овезон кардан, якпоя роҳ 

рафтан, шамшербозй, найзабозй, аспсаворй, дастҷунбонй, яъне шахе бар 

сари панҷаи пой истода, дастҳояшро ба пеш ва ба пас бо суръат ҳаракат 

диҳад. Инҳо аз ҷумлаи варзишҳои тез буданд.

Аз варзишҳои латифи нарм инҳоянд: нишаста, истода ва хобида бод 

рафтан ва чунбидан андар бодҳо ва гахдораҳо; савор шудани заврақҳо ва 

сафинаҳо. Аз ин ҳам қавитар аспсаворӣ, шутурсаворӣ, каҷовасаворй ва 

гардунасаворй бувад.

Аз ҷумлаи варзишҳои қавии майдонӣ яке он аст, ки одам андар ягон 

майдоне то охири он сахт бидавад ва сипас ба пушт рох равон баргардад. 

Ҳамин тариқ давом намуда, ҳар боре масофаро кӯтоҳтар намояд ва охирин 

бор то миёни майдон бирасад; дигар аз ҷумлаи онҳо мубориза бо соя, 

дастҳоро бо хам задан, барҷастан, найзаандозй, бо гӯи бузург ва хурд бозй 

кардан, чавгонбозй, гӯштй, бардоштани санг, баробарй асп Давида, онро 

савор шудан мебошанд.

Ба хамдигар хамла кардан бар чанд навь аст. Аз чумла, хар яке аз ду 

мард дасташро андар миёни якдигар андохта, бидоранд ва хар кадом 

кӯшиш кунад, ки бо зӯрй аз якдигар рахо ёбад, вале дигарй ӯро нагузорад; 

низ [навьи дигар] ин аст, ки мард дасташро бар [гирди] ёраш бипечонад. 

Яъне дасти росташро аз сӯи рост ва дасти чапашро аз сӯи чапи он 

дароварда, ба сӯи худ бикашад ва бардошта, бихобонад. Андар ин миён 

гохе хам шавад ва гохе рост.

Аз чумла бо сина ба хам задан, гардани якдигар гирифта, ба зер 

кашидан, пойхоро ба якдигар тофтан, пой дарпечидан, бо пой пойхои ёри 

хешро аз хам дур кардан ва дигар намудхое бошанд, ки гӯштигирон ба кор 

бибаранд.
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Аз чумлаи варзишҳои тез инҳоянд: чои якдигарро бо чолокй иваз 

кардани ду ҳариф; думодум ба пушт частан, ки андар миён бо низом ва 

бенизом ба сӯи пеш низ чаҳида шавад.

Аз чумлаи ОНҲО варзиш бо ду чуволдӯз аст, ки он чунин бошад: шахсе 

андар як чое рост биистад ва аз ду бари вай андар замин ду чуволдӯзро 

бихаланд, ки масофаи миёни онҳо ба андозаи кушода доштани дастҳост.

Сипас ба онҳо рӯ оварда, тарафи рост бударо ба сӯи чап ва тарафи чап 

бударо ба сӯи рост бибарад ва ҳар қадар, ки битавонад, ин корро тезтар 

анҷом диҳад.

Варзишҳои сахту тезро бо фосилаҳое андар миён ва омехта бо 

варзишхои оҳиста бояд ба кор бурд. Бояд варзишҳои гуногун ба кор бурда 

шаванд ва бо як намуди варзиш иктифо карда нашавад»^.

Мехостем унвонҷӯ оид ба ин масъалаҳо ақидаҳои худро ҳангоми 

химояи ошкоро баён менамуд.

Т. Муаллиф дар таҳқиқоти диссартатсионй таҳаввулоти сохтори 

танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи тарбияи чисмонй ва 

варзиш ҳадафҳо ва муносибатро нисбати ислоҳот, захираҳои молиявй, 

муттасилй ва паёпайии сиёсатро асос карда, давраҳои зеринро чудо 

намудааст: 1) солҳои 1991-1996; 2) солҳои 1997-2006; 3) солҳои 2007-2020; 4) 

аз соли 2021 инчониб ва онро чунин асоснок намудааст, ки ба андешаи мо 

баҳснок мебошад.

Аз чумла, “Марҳалаи аввал ба давраи ташаккулёбии асосҳои сиёсй ва 

ИҚТИСОДИИ Точикистони имрӯза (1991-1996) тааллуқ дорад. Дар он марҳала 

амалиёти давлат оиди хифзи тарбияи чисмонй ва варзиш дар шароити 

буҳронӣ хос аст. Он вақт дар ин самт азнавсозие гузаронида нашудааст, 

зеро давлат қуввати истифодаи арсенали тағйиротҳои гаронбаҳоро надошт 

ва дастгирии тарбияи чисмонй ва варзиш танҳо баробарй ба бучет дохил

3 Абу Али Ибни Сино. Асари зикршуда. С. 410-412.
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аввали

шудани маблағҳо амалй мегашт. Дар ин ҳол маблагузории ин соҳа аз буча 

мунтазам кам мегардид.

Марҳалаи дувум аз соли 1997 то соли 2006- давраи ҳамдигаривазкунии 

босурати афзалиятҳо дар танзими давлатй ва истифодаи гуногунии нуқтаи 

назар ва муносибатҳо дар ҳоли набудани паёпайй дар байни онҳо 

мебошад. Мувозинати байни вазифаҳои стратеги ва ҷорӣ вайрон карда 

мешуд. Маблаггузории давлатй номуътадил буд, баландравии начандон 

калон дар аввали марҳалаи мазкур аз ҳисоби маблағгузориҳои 

чорабиниҳои варзишй бо пастравии хароҷотҳои буҷетӣ иваз шуд.

Марҳалаи савум аз соли 2007 cap шуда то соли 2020 идома ёфт. Ин 

давраи коркарди фаъолонаи муносибатҳои стратеги буд, ки бояд сиёсати 

дарозмуддати тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро муайян намуда, онро бо дигар 

ташаббусҳои иқтисодии давлат ҳамқадам мегардонид.

Марҳили чорум аз соли 2021 огоз шуд ва тадбирҳои давлат оид ба 

табаддулот ва рушди соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар ҳамаи давраҳо 

нисбати қадамҳои амалй, ки гузошта мешуд, азимтар, бомазмунтар ва 

оқилонатар мебошанд. Амалияи иҷроиши қарорҳо паёпайй ва муттасилии 

нокифояи онҳоро нишон медиҳад, агарчи дар марҳалаи охир дар соҳа 

пешравиҳои муайяни мусбат пайдо шуданд. Яке аз хусусиятҳои танзими 

давлатй дар набудани азнавбаҳодиҳӣ ба қарорҳои пештар қабулшуда ва 

ташаббусҳои амалигардида, инчунин, дар раддияи ошкори қарорҳои хато 

ва беманфиат ифода мешавад” (Саҳ. 91-92-и дисс.).

Аз ин РӮ, аз унвончу хоҳиш карда мешуд, ки ҳангоми ҳимояи ошкоро 

ин мавқеи худро иловатан асоснок мекард.

3. Унвончӯ дар матни диссартатсия фаъолияти тарбияи чйсмонй ва 

варзишро институти ҳуқуқи соҳибкорй эътироф намуда, низоми меъёрҳои 

ҳуқуқй ва танзими алоқамандии дохилидоштаи ин соҳа меҳисобад. Ammo 

аз мазмун ва моҳияти таҳқиқоти гузаронидашуда бармеояд, ки ин 

фаъолият аз муносибатҳои гражданй бармеоянд. Худи унвончӯ қайд 

менамояд, ки чавобгарй дар асоси меъёрҳои қонунгузории гражданй ба 
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амал меояд.

Аз ин ЛИҲОЗ, аз унвонҷӯ хоҳиш менамоем, ки оид ба ин масъала мавқеи

худро асоснок мекард.

Хулоса дар бораи мутобиқати диссертатсия 

муқарраргарида. Камбудй ва норасоиҳое, ки қайд гардиданд, дар умум, 

баҳодиҳии мусбати таҳқиқоти диссертатсионй нақши 

муайянкунандаро намебозанд ва танҳо шаҳодати он мебошанд, 

масъалаҳои баррасишаванда хеле муҳим буда, мураккаб ва баҳсноканд ва 

муаллиф дар ҳалли баъзе масъалаҳо дар натиҷаи омӯзиши сарчашмаҳои 

ҳуқуқй, адабиёти соҳавй ва баҳодиҳии ақидаҳои олимони гуногун нуқтаи 

назари муаллифии худро пешниҳод намудааст, ки ин хоси гузаронидани 

чунин таҳқиқоти илмй мебошад. Мазмуни диссертатсия аз кофй будани 

пуррагии баёни мазмун ва навгонии илмй доштани он шаҳодат медиҳад. 

Муаллиф аз натичагириҳо хулосаҳои худро баён намудааст, ки онҳо 

метавонанд барои рушди илми ҳуқуқи гражданй ва сохибкорй

ҳангоми

дар ба талаботи

таҳқиқоти

ки

саҳми

сазовори худро гузоранд.

Умуман, диссертатсияи Аслонзода Сорбон Низомидин ба талаботи 

бандҳои 31 ва 33 Тартиби додани дараҷаҳои илмй, ки бо Қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти № тасдиқ шудааст, 

ҷавобгӯ буда, кори илмй-тахассусие мебошад, ки барои рушди ҳуқуқи 

гражданй ва соҳибкорӣ, инчунин дигар соҳаҳои ҳуқуқ аҳаммият дошта, дар 

он роҳи ҳал ва коркарди нави илман асоснокшудаи назариявй дарҷ 

шудааст, ки барои рушди муносибатҳои фаъолияти тарбияи чисмонй ва 

варзиш дар кишвар мубрам мебошад.

Диссертатсия аз чониби муаллиф мустақилона анҷом дода шуда, 

дорой ягонагии дохилй мебошад. Натиҷа ва нуктаҳои илмии диссертатсия 

барои илми ҳуқуқшиносй навгонй буда, саҳми шахсии муаллифи 

диссертатсияро дар илм нишон медиҳанд.

Натиҷаҳои асосии

тақризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
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Президенти Ҷумҳурии Точикистон ва дигар мачаллаҳои илми ба табъ 

расидаанд, ки дар натида мазмун ва моҳияти диссертатсияро ба пуррагй 

таҳқиқоти илмии мустақилона

инъикос менамоянд.

Дар маҷмӯъ, бояд қайд намуд, ки диссертатсияи Аслонзода Сорбон 

Низомидин дар мавзуи «Танзими ҳуқуқии фаъолияти тарбияи ҷисмонй ва 

варзиш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»,

анҷомёфта буда, дар он натиҷаҳои нави илман асоснок ба даст омадаанд ва 

масъалаҳои амиқи илмиро ҳал менамояд. Муаллифи диссертатсия 

Аслонзода Сорбон Низомидин бошад, барои гирифтани унвони илмии 

номзади ИЛМҲОИ ҳуқуқшиносй аз руи ихтисоси 

гражданй; ҳуқуқи соҳибкорй; ҳуқуқи оилавй; ҳуқуқи байналмилалии хусусй 

сазовор мебошад.

12.00.03 - Ҳуқуқи

Мудири шуъбаи масоили назариявии 
давлат ва ҳуқуқи муосири Институти 
фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба 
номи А.. Баҳоваддинови Академияи 
миллии илмҳои Тоҷикистон 
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент

Имзои Бобоҷонзода И.Ҳ.-ро тасдиқ мекунам: _ 
Сардори шуъбаи кадрҳои Институти 
фалсафа, сиёсатшиносй ва ҳуқуқи ба 
номи А.. Баҳоваддинови Академияи 
миллии ИЛМҲОИ Точикистон

Бобоҷонзода И.Ҳ.

Шозедов Х.Н.
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