Ба Шӯрои диссертатсионии бВ.КОА-018-и
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)

ТАҚРИЗ
ба автореферати диссертатсияи Давлатов Маъруфҷон Нарзиалиевич дар

мавзуи «Ақидаҳои сиёсӣ-ҳуқуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва аҳамияти он дар
замони муосир», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

аз рӯи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи

таълимот дар бораи хуқуқ ва давлат (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) пешниҳод шудааст.

Рисолаи номзадии Давлатов Маъруфҷон Нарзиалиевич, ки ба мавзуи

«Ақидаҳои сиёсӣ-ҳуқуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва аҳамияти он дар замони
муосир» бахшида шудааст, яке аз мавзуъҳои ҷолиби диққат ва мубрам
дар замони муосир маҳсуб меёбад. Ин мавзуъ масъалаҳоеро дар бар
мегирад, ки

на танҳо аҳамияти назариявӣ, инчунин, аҳамияти хоси

илмию амалӣ дорад. Чунин ҳолат моро водор месозад, ки барои ҳалли

масоили татбиқи афкори сиёсӣ-ҳуқуқии марбут ба идораи давлат ва
ҷомеа дар сатҳи қонунгузории миллӣ аҳамият ва таваҷҷуҳи хосса зоҳир

намоем.

Аз

моҳият ва

мазмуни

автореферати

мазкур

бармеояд,

ки

диссертатсия аз ду боб ва ҳафт зербоб иборат мебошад. Дар боби якуми
рисола масъалаҳои умумии таълимоти Хусайн Воизи Кошифӣ оид ба хукуқ

баррасӣ шудаанд. Дар боби

дуюм бошад масъалаҳои марбут ба

таълимоти Ҳусайн Воизи Кошифӣ оид ба давлат ва дигар муносибатҳои

ба он алоқаманд, таснифи онҳо таҳлилу баррасӣ гардидаанд. Дар

хулосаи рисола масъалаҳои амалӣ намудани ақидаҳои сиёсӣ-ҳуқуқии
Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар замони муосир ва

аҳамияти он барои

ҷомеаи демократӣ матраҳ шудаанд.
Дар рисолаи хеш муаллиф нуктаҳои ҷолиби илмиро пайгирӣ

кардааст. Хусусан, ӯ якчанд ақидаҳои пешқадамро ҷиҳати такмили
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қонунгузорӣ дар самти идораи давлат, ҳокимият ва ҷомеа пешниҳод
намудааст. Таҳлилҳои муқоисавии муаллиф имкон фароҳам овардааст,
ки таҷрибаи рушдкардаи давлатдорӣ дар ин самт таҳлилу пешниҳод

гардад. Аз ҷумла, аз ҷониби муаллиф доир ба мукаммал гардонидани

мавзуъи интихобшуда адабиёти зарурӣ таҳлил гардида, дар маҷмуъ
диссертатсия бо услуби илмӣ таҳия шудааст.
Воқеан,

автореферати

диссертатсияи

Давлатов

Маъруфҷон

Нарзиалиевич дар мавзуи «Ақидаҳои сиёсӣ-ҳукуқии Хусайн Воизи Кошифӣ ва
аҳамияти он дар замони муосир», бо моҳият ва мазмуни хоси илмию амалӣ,

риояи мантиқи масъалагузорӣ тариқи риояи пайдарпаии сохторӣ ва
дйгар самтҳои назаррасу илман асоснокгардидааш сазовори баҳои

баланди илмӣ мебошад.

Дар

қатори

дастовардҳо,

матни

Давлатов Маъруфҷон Нарзиалиевич аз

автореферати

диссертатсияи

нуқтаҳои илмии баҳсталаб орӣ

нест. Масалан, муаллиф қайд намудааст: “Афкори сиёсӣ - хукуқии Ҳусайн
Воизи Кошифӣ дар ҷойи холӣ ба вучуд наомадааст. Шароити тағйирёбандаи

ҷомеа, дигаргуниҳои куллӣ дар идораи давлат ва ҳокимият, ислоҳоте, ки дар

марҳилаҳои гуногуни рушди ҷомеа амалӣ мешуданд, густариши афкори сиёсию
хуқуқӣ дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа ва давлат ба ташаккули идоракунии

давлат таъсир доштанд ва ҳанӯз ҳам таъсиргузор мебошанд. Аз ҷониби дигар,

нақшу мақоми осор ва мероси Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар такомули афкори
сиёсиву хуқуқии давраи асрҳои миёна ва замони муосир таъсирбахш буда,

омӯзиши илмии он аҳамияти бузург пайдо кардааст» (с. 4 афтореф.). Дар ин

замина маълумоти марбут ба татбиқи баъзе аз андешаҳои сиёсӣ ва

афкори ахлоқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ ба таври муфассал ва дахлдор
дар рисолаи мазкур инъикос нашудаанд.

Бояд гуфт, ки эроди овардашуда аз лиҳози илмӣ баҳснок буда ва ба
арзиши илмии диссертатсия таъсир намерасонад. Омӯзиши ҳамаҷонибаи

матни автореферати диссертасияи Давлатов Маъруфҷон Нарзиалиевич

нишон медиҳад, ки он таҳқиқоти илмии баанҷомрасида ба ҳисоб рафта,
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дар он масъалаҳои мубраму ҳалталаб вобаста ба мавзуи таҳқиқот дар

замони

муосир

ва

такмили

қонунгузории

соҳа,

ҷиҳати

татбиқи

таълимоти афкори сиёсӣ-ҳуқуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ мавриди
таҳлил қарор гирифтаанд.

Аз

мазмун

ва

муҳтавои

автореферат

чунин

бармеояд,

ки

диссертатсияи Давлатов Маъруфҷон Нарзиалиевич дар мавзӯи «Ақидаҳои

сиёсӣ-ҳукуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва аҳамияти он дар замони муосир» ба
талаботи «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо Қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст,
ҷавобгӯ буда, муаллифи он барои барои дарёфти дараҷаи илмии номзади

илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи хукуқ ва
давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳукуқ ва давлат сазовор мебошад.

Тақриз дар асоси талаботи «Низомномаи Шурои диссертатсионӣ»
ва «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии

Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст, таҳия ва

манзур гардидааст.
МУҚАРРИЗ:

Муовини сардори Академияи ВКД
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба илм,
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ,
.
дотсент, полковники милитсия
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Саидзода З.А.

Имзои Саидзода З.А.-ро тасдиқ
Сардори ШК Академияи ВКД Ҷ
подполковники милитсия

Музаффарзода Б.З.

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, Академияи ВҚД Ҷӯмҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,

кӯчаи Мастонгулов 3, Тел: (+992) 37 2262801, 2266042,

Е-шаП: : аук<Д|@таЯ.ги

3

