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ТАҚРИЗИ
муқарризи холис ба диссертатсияи Давлатов Маъруфҷон Нарзиалиевич дар
мавзӯи “Ақидаҳои сиёсӣ-ҳукуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва аҳамияти он дар
замони муосир”, ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои хуқуқшиносӣ аз
рӯи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи хукуқ ва давлат; таърихи таълимот дар
бораихуқуқвадавлатпешниҳод шудааст. Душанбе, 2022

Муҳимияти мавзӯи таҳқиқот. Мавзӯи интихобнамудаи Давлатов Маъруфҷон
Нарзиаииевич “Ақидаҳои сиёсӣ-хукуқии Хусайн Воизи Кошифӣ ва аҳамияти он дар
замони муосир” яке аз масъалаҳои мубрами муосир ба шумор рафта, дар даврони
соҳибистикдолии Ҷумхурии Тоҷикистон аз ҷониби давлат ва хукумати кишвар бо
дасгуру ҳидоятҳои Асосгузори сулху вахдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар асоси асноди таърихию
фарҳангӣ ҷашнгирии солгарди бузургдошти мутафаккирони форсу тоҷик ба хукми
анъана даромадааст. Ҷашнвораи 1100 - солагии давлати Сомониён, тачдили Соли
тамаддуни ориёӣ, Соли бузургдошти Имоми Аъзам эълон кардани соли 2009 аз
қабили ташаббусҳои роҳбари давлат дар роҳи тарғиби фарҳанги ниёгон мебошад,
ки омӯзиши мероси гаронбаҳои илмию адабии мутафаккирони форсу тоҷик барои
такмилу рушди ҷомеа ва низоми идоракунии давлатӣ нақши муассир дорад. Он
баҳри баланд бардоштани худшиносии миллӣ, тахқими ахлоқи ҳамида ва фарҳанги
волои хукуқии шаҳрвандон, шиносоӣ бо афкору таълимоти мутафаккирони форсу
тоҷик зарур аст.
Мубрамияти масъала махсусан дар Тоҷикистон аҳамияти махсусро касб
намудааст, чунки оид ба аҳамияти омӯзиши фарҳанги хукуқи ниёгон Асосгузори
сулху вахдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон,
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки «Тоҷикон, ки дар тӯли таърихи
чандинҳазорсолаи худ бисёр давраҳои печидаву мушкилро пушти сар кардаанд, дар
ҳама давру замонҳо аз таҳаммулгароӣ ва маслиҳату муколама кор гирифта, борҳо
собит сохтаанд, ки бо роҳи зӯрӣ ҳал кардани мушкилоту низоъҳо ва ба хам муқобил
гузоштани ҷаҳонбиниву ақидаҳои мухталиф метавонад на танҳо сабабгори фасоди
ахлоқ ва халалдор гардидани фарҳангу тамаддунҳо, балки шикасти давлатҳо низ
гардад. Дар даврони муосир низ мардуми Тоҷикистон бо такя ба афкор ва таҷрибаи
таърихии ниёгони худ раванди гуфтугӯи тамаддунҳоро хдмеша ҷонибдорӣ
менамоянд».
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Дар таърихи омӯзиши муносибатҳои ҷамъиятии вобаста ба ҳокимият ва тарзу
усулҳои идоракунии давлат андешаҳои сиёсиву хуқуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ
нақши муҳим дорад. Дар робита бо ин масъала, ҳангоми омӯзиши таърихи афкори
сиёсиву хуқуқии Тоҷикистон ба самаранок истифода намудани ақидаҳои сиёсиву
хуқуқии мутафаккирони тоҷику форс аҳамияти ҷиддӣ бояд дод. Мубрамияти мавзӯи
мазкур аз мақом, мазмун ва моҳияти илми афкори сиёсию хуқуқӣ дар марҳилаи
муосири давлатдорӣ бармеояд, ки он комилан тағйир ёфта, мавзӯьҳои
таҳлилшаванда аллакай масоили глобалию мубрами рӯзро дар бар мегиранд.
Аз ин лиҳоз, таҳқиқоти диссергатсионии Давлатов Маъруфҷон ба масьалаи
мубрами имрӯзаи илмӣ бахшида шуда, таҷрибаи давлатдорӣ, ҷомеадорӣ ва
ҷанбаҳои гуногуни афкори сиёсиву ҳукуқии Кошифиро ба рушди кишвар
мубрамияти онро дучанд мегардонад.
Муаллиф ба ҳимоя якчанд нуктаҳои илмӣ ва таклифҳоро вобаста ба такмили
қонунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон ва амалияи татбиқи он пешниҳод намудааст,
ки дар воқеъ навгонӣ ва барои илми хуқуқ буда, барои идораи давлат мусоидат
мекунанд. Дар рисола таълимоти Кошифӣ дар масъалаи сабабу омилҳои пайдоиши
ҷамъият, оид ба адолат, ғояи шоҳи одил ошкор карда шудааст. Масоили вобаста ба
зарурату мақсади ҳукуқ дар ҷомеа, роҳҳои бурдани ҷанг, ҷангу сулҳ, принсипи
волоияти хукуқ, амалисозии адолати судӣ ва ғайра дар таълимоти мутафаккир
таҳлилу хулосабарорӣ шудаанд. Назари Кошифӣ дар масоили давлат ва
идоракунии он, идораи мутахассисон, машварат намудан бо далелҳо андешаи
муаллиф исбот карда шудаанд. Муҳимтар аз ҳама, андешаҳои гуманистона ва барои
марҳилаи муосир созгор аз таълимоти Кошифӣ омузиш гардида барои истифода
пешниҳод гардидаанд. Пешниҳоду хулосаҳо аввалин маротиба дар илми тоҷик
таҳия ва пешниҳод мешаванд.
Дар умум метавон хулоса намуд, ки дараҷаи навгонии натиҷаҳои дар
диссергатсия бадастомада ва нуктаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод шудааст,
ба талабот ҷавобгӯ мебошанд.
Мавзӯи таҳқиқоти диссергатсионӣ дуруст муайян карда шуда - омӯзишу
таҳлили асосҳои назариявӣ - ҳукуқии давлатдории тоҷикон, таҳқиқи пурраи афкори
сиёсӣ-хукуқии Кошифӣ ва дар заминаи он омузиши андешаҳо оид ба масоили
ташкилии ҳокимияти давлатӣ ва амалигардонии сиёсати давлатӣ дар ҷомеа
баромад мекунад.
Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ таҳқиқи афкори сиёсию
хуқуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва ахдмияти он дар замони муосир, ошкор
намудани ақидаҳои сиёсӣ-хуқуқии Кошифӣ оид ба ҷомеа, ҳокимият ва давлат,
муайян намудани рохҳои такомули афкори мазкур ташкил медихад.
Таҳқиқоти диссертатсионии мазкур аз назари гузориши масъалаи
баррасишаванда, мавзӯи интихобшуда, усули баррасӣ ва роҳҳои илмии ҳалли
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мушкилоти мавҷудаи вобаста ба масоили ташкили идоракунӣ ва давлатдорӣ
саривақгӣ ва мубрам мебошад.
Тахдили диссергатсия, ақидаҳо, нуктаҳои илмӣ, хулосаҳо, мафҳумҳои илмӣ,
масоили дигари аз ҷониби муаллиф пешкашгардида, инчунин таҳлили танқидии
ақидаҳои дар илм ҷойдошта, муайян намудани мавқеи хос, асосноккунии нуктаҳои
илмӣ ва хулосаҳо бо истифода аз доираи кофии маводи илмӣ ва таҷрибаи амалӣ, аз
он дарак медиҳанд, ки таҳқиқоти мазкур мустақилона анҷом дода шудааст.
Натиҷаҳои бадастовардаи муаллиф аз ҷиҳати назариявӣ ба ругцди илми хуқуқ
мусоидат карда, сабаби такмили он мешаванд. Хулоса, пешниҳод ва дастовардҳои
муаллиф барои такмили қонунгузорӣ, фаъолияти мақомоти давлатӣ ва ҷомеа хизмат намуда, метавонанд, ҳангоми таҳия ва татбиқи барнома, стратегия ва
консепсияҳои давлатӣ истифода шаванд.
Дар баробари ҷанбаҳои зиёди мусбати рисола дар он баъзе масъалаҳои
баҳснок ва аз назари илмӣ далелҳои иловагӣ талабкунанда, инчунин хатогиҳои
сохторӣ ба назар мерасанд, ки зуд баргарафшавандаанд ва қимати баланди
рисоларо паст намекунанд.
Диссергатсияи пешниҳодгардида ба шиносномаи ихтисос ва самти илмҳои
назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат, таърихи таълимоти дар бораи ҳуқуқ ва давлат
мутобиқат мекунад, чунки он масъаларо тибқи равиши таърихӣ - ҳукуқӣ таҳқиқ
намуда, муҳтавои он ба талаботи ин самтҳои илмҳои ҳукуқшиносӣ мувофиқ
мебошад.
Диссертатсия дар доираи барномаи дурнамои корҳои илмӣ-таҳқиқотии
шуъбаи таърихи давлат ва хукуқи Инсгитути фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳукуқи ба
номи А.Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон барои солҳои 20082012 «Суннатҳои давлатдорӣ ва ислоҳоти ҳукуқӣ дар таърихи халқи тоҷик: таърих
ва имрӯз» ва барои солҳои 2013-2018 'Хусусиёти амали ниҳодҳои ҳуқуқӣ дар
таърихи давлатдории тоҷикон", ки яке аз ҳадафҳои он ошкор намудани афкори
сиёсӣ ва ҳукуқии миллати тоҷик дар таърихи давлатдории миллат, муайян намудани
ҷойгоҳи мутафаккирони тоҷик дар ташаккул ва рушди ниҳодҳои давлатдорӣ ва
суннатҳои ҳукуқии тоҷикон мебошад, таҳия гардидааст.
Мақолаҳои илмии таҳия ва нашрнамудаи унвонҷӯй Давлатов Маъруфҷон
натиҷаҳои тахқиқоти илмии ӯ буда, муҳтавои диссертатсия ва авторефератро пурра
дар бар мегиранд. Муаллиф дар қатори таҳияи рисола натиҷаҳои асосии онро
барои хонандагон ба таври комил пешниҳод намудааст.
Оид ба мавзӯи тахқиқоти диссертатсия муаллиф дар чорабиниҳои илмӣ,
конференсия ва семинарҳои илмӣ-назариявӣ ва илмӣ-амалии ҷумхуриявӣ ва
байналмилалӣ бо маърӯзаҳо баромад намудааст.
Дар умум, таҳқиқоти диссертатсионии Давлатов Маъруфҷон ба талаботи
31,33-35 -уми “Таргиби додани дараҷаҳои илмӣ”, ки бо Қарори Ҳукумати
з

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст,
мувофиқат дошта, он кори мусгақилона анҷомёфта буда, натиҷаҳои он барои
рушди илмҳои ҳуқуқӣ, аз ҷумла назария ва амалияи он аҳамиятнок мебошад.
Бо дарназардошти гуфтаҳои боло диссертатсияи Давлатов Маъруфҷон
Нарзиалиевич дар мавзӯи: “Ақидаҳои сиёсӣ-ҳукуқии Хусайн Воизи Кошифӣ ва
ахдмияги он дар замони муосир” ба ҳимоя барои дарёфти дараҷаи илмии
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва
таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат
тавсия карда мешавад.
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