Ба Шӯрои диссертатсионии 6О.КОА-018-

и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
(73025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)

ТАҚРИЗ
ба автореферати диссертатсияи Давлатов Маьруфҷон Нарзиалиевич дар мавзӯи
«Ақцдаҳои сиёсӣ-хуқуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва аҳамияти он дар замони
муосир», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи

ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар
бораи хуқуқ ва давлат (илмҳои хуқуқшиносӣ) пешниҳод шудааст.

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати хукуқбунёд ва демократӣ дар роҳи

бунёди давлатдории навини худ қадамҳои устувор гузошта истодааст. Дар ин асно,
заминаи афкори сиёсӣ-хукуқии мутафаккирони тоҷику форс пояҳои давлатдории

навини моро мустахқам мегардонад. Вобаста ба ин, тахдили дастовардҳои

мутафаккирони гузашта барои рушди давлатдории демократии хукуқбунёд дар
ҷаҳони муосир басо муҳим арзёбӣ мегардад. Бо ин мақсад, то ба имрӯз низоми

давлатдорӣ ба афкори сиёсиву хукуқии мутафаккирон такя карда, амалӣ шудани

онҳоро дар идоракунии давлат таъмин намуда истодааст.
Бешубҳа, мавзӯи интихобнамудаи унвонҷӯ Давлатов М.Н. ҷавобгӯи ин
талабот буда, афкори сиёсиву ҳуқуқии Хусайн Воизи Кошифӣ метавонад ба

дарёфти рохҳалҳо дар масоили гуногун мусоидат намояд. Бояд қайд кард, ки дар
марҳилаи кунунӣ нақши андешаҳои миллӣ, афкори сиёсиву хукуқии ниёгон дар

таҳкими давлатдорӣ, муассир будани меъёрҳои ахлоқӣ нисбат ба низоми миллии
ҳукуқӣ тақвият ёфта истодааст.

Муҳакқиқ рисоларо бо як сабки низомнок, пурра ва ҳамаҷониба тахқиқ ва
таҳия намуда, ақидаҳои сиёсию ҳукуқии Кошифиро оид ба идоракунии давлат,

ҳокимият ва ҷомеа мавриди баррасии ҷиддӣ қарор додааст. Дар рисола ба таҳқиқи
таърихии падидаи идоракунии давлат, ҳокимият ва ҷомеа дикқати ҷиддӣ дода

шуда, он шартан ба ду марҳилаи ҷудогона: а) танзими ҳукуқии падидаи

идоракунии давлат, ҳокимият ва ҷомеа дар асрҳои миёна то ба вуҷуд омадани
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хуқуқи сотсиалистӣ дар қаламрави Тоҷикистони таърихӣ ва б) таҳия ва ташаккули

усулҳои самарбахши таҳқиқ баҳри эҳё ва амали намудани афкори сиёсиву хукуқии

Хусайн Воизи Кошифӣ дар давраи соҳибистикдолии Тоҷикистон, тақсимбандӣ
гардидааст.

Дар доираи таҳқиқоти диссертатсионии мазкур ташаккул ва рушди афкори

сиёсӣ-хукуқии Хусайн Воизи Кошифӣ дар қаламрави Тоҷикистони таърихӣ ва
муосир мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. Ин заруратро ба назар гирифта,
муаллифи рисола таҷрибаи пешқадами давлатдориро нишон дода, мақоми онро

барои такмили минбаъдаи идоракунӣ пешниҳод намудааст. Аз ин сабаб,
таҳқиқоти мазкур натанҳо мубрамияти илмӣ, балки амалиро низ то ҷое доро

мебошад.
Новобаста аз комёбӣ ва дастовардҳои илмии дар таҳқиқоти анҷомёфта ва

фарогир инъикосшуда, дар рисолаи мазкур баъзе норасоиҳо ва камбудиҳо ба

мушоҳида мерасанд:
1. Муаллиф дар банди 10-уми навгониҳо талабот ба амалдорони давлатӣ аз
ҷумла, ба вазир аз диди назари Хусайн Воизи Кошифӣ баҳо додааст. Кошифӣ
нақши махсуси вазирро дар идораи давлат таъкид намуда, ин мансабро

муҳимтарин унсури давлатдорӣ меҳисобад, зеро вазир тамоми корҳои амалии

идоракунии кишварро сарварӣ намуда, низоми муайянро ташкил медиҳад.
Ба ақидаи мо ҷиҳати пурра гардонидани ин таклифи худ, муалифи рисоларо

мебоист онро бо санадҳои меъёрии хукуқии амалкунанда дар самти хизмати

давлатӣ мавриди муқоиса қарор дода, ҷиҳати такмили онҳо бо назардошти
шароитимуосирпешниҳодисудмандироа менамуд.
2. Муаллифи рисола пурра такя ба афкори сиёсиву хукуқии Хусайн Воизи

Кошифӣ намуда, дар навгониҳои тахқиқоти худ аз татбиқшавии онҳо дар
шароити муосир ақидае изҳор накардаасг. Агар муаллиф дар ҷараёни таҳлили

масъалаҳои алоҳидаи давлат ва хукуқ ақидаҳои Хусайн Воизи Кошифиро бо

меъёрҳои санадҳои хукуқии амалкунандаи кишвар муқоиса намуда, баргарият ва
норасоиҳои онҳоро инъикос менамуд, тахқиқот симои дигар касб менамуд. Аммо
ин ҳолат аз назари муалифи рисола каме дур мондааст.
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Таклифу эродҳое, ки дар боло зикр шудаанд хусусияти тавсиявӣ дошта, ба
мукаммалии рисола таъсири манфӣ намерасонанд ва муаллиф метавонад бо
овардани далелҳои дигари исботкунанда аз мавқеи худ ҷонибдорӣ намояд.

Ҳамин тавр, мебояд хулоса кард, ки тахқиқоти Давлатов Маъруфҷон

Нарзиалиевич дар мавзӯи «Ақидаҳои сиёсӣ-хукуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва
аҳамияти он дар замони муосир» ба бандҳои 31, 33, 34, 35-и «Таргиби додани
дараҷаҳои илмӣ», ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон аз 30 июни соли
2021, таҳти № 267 тасдиқ гардидааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он ба дарёфти

дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 - Назария
ва таърихи хукуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи хукуқ ва давлат (илмҳои

ҳукуқшиносӣ) сазовор мебошад.

Муқаррмз:

Доктори илмҳои хукуқшиносӣ,

профессори кафедраи хукуқи ҷиноятӣ
ва муқовимат бо коррупсияи факултети

хукуқшиносии ДМТ

СафарзодаА.И.

Имзои Сафарзода А.И-ро тасдиқ мекунам.
Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои махсуси
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