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Ба Шурои олимони факултаи ҳуқуқшиносии
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

ТАҚРИЗИ
муқарризи холис ба диссертатсияи Давлатов Маъруфҷон Нарзиалиевич дар
мавзӯи “Ақидаҳои сиёсӣ-ҳукуқии Хусайн Воизи Кошифӣ ва аҳамияти он дар
замони. муосир”, ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои хукукщиносӣ аз
рӯи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳукуқ ва давлат; таърихи таълимот дар
бораихукуқвадавлатпешниҳод шудааст. Душанбе, 2022
Муҳимияти мавзӯи таҳқиқот. Мавзӯи интихобнамудаи Давлатов
Маъруфҷон Нарзиалиевич “Ақидаҳои сиёсӣ-ҳуқуқии Ҳусайн Воизи
Кошифӣ ва аҳамияти он дар замони муосир” яке аз масъалаҳои мубрами
муосир ба шумор рафта, шароити тағйирёбандаи ҷомеа, дигаргуниҳои куллӣ дар
идораи давлат ва ҳокимият, ислоҳоте, ки дар марҳилаҳои гуногуни рушди ҷомеа
амалӣ мешуданд, густариши афкори сиёсию хукуқӣ дар сохаҳои 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 муассир буда, омузиши илмии он аҳамияти бузург пайдо кардааст.
Мубрамияти мавзӯъ дар шахсияти Кошифӣ низ нухуфта аст, ки ӯ ҳамчун
ислоҳгарои сиёсӣ низ муаррифӣ мегардад. Ҳангоми мутолиаи осори Кошифӣ
рӯшан мешавад, ки ӯ дар асарҳои моҷдагори худ, назари сиёсӣ ва хуқуқии
пешқадами замонаашро матраҳ намуда, ба унвони як ислоҳгарои сиёсӣ мақоми
воло, лаёқату шоистагии худро ба хубӣ ба намоиш гузоштааст.
Таҳқиқоту омӯзиш оид ба масъалаи номбурда нишон додааст, ки
Кошифӣ дар осори худ ба масъалаи тарбияи ҳокимон ва амалдорони
давлатӣ, аз ҷумла ба онҳо додани дониш, маҳорату малака, омузонидани
касбу ҳунар, тарбияи хираду хирадмандӣ, ташаккул додани сифатҳои
ахлоқии онҳо ва дар ин замина инкишоф додани ғояҳои маънавию сиёсӣ
ва ҳуқуқии онҳо аҳамияти калон додааст. Ба ақидаи Кошифӣ тарбияи
давлатмардон бояд дар чаҳорчубаи ахлоқ ва бо роҳи ҷалб намудани онҳо
ба навъҳои гуногуни фаъолият ва муносибат аз тариқи назорат, тафтиш ва
роҳбарии сиёсатшиносон сурат бигирад. Дар таҳқиқоти худ диссертант
ақидаҳои сиёсӣ-ҳуқуқии Кошифиро оид ба ҷамъият, давлат ва ҳокимият
ҳамчун маҳаки асосии рушди давлатдорӣ ва сифатҳои ахлоқии ҳокимону
сиёсатмадорони даврро дар идоракунии давлат муайян намудааст.
Мубрамияти мавзӯи мазкур аз мақом, мазмун ва моҳияти илмии афкори
сиёсию ҳуқуқӣ дар марҳилаи муосири давлатдорӣ бармеояд, ки он комилан тағйир
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ёфта, мавзӯъҳои таҳлилшаванда аллакай масоили глобалию мубрами рӯзро дар бар
мегиранд.
Аз ин лиҳоз, таҳқиқоти диссертатсионии Давлатов Маъруфҷон ба масъалаи
мубрами имрӯзаи илмӣ бахшида шуда, таҷрибаи давлатдорӣ, ҷомеадорӣ ва ҷанбаҳои
гуногуни афкори сиёсиву хукуқии Кошифиро ба рушди кишвар мубрамияти онро
дучанд мегардонад.
Мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ дурусг муайян карда шуда - омӯзишу
тахдили асосҳои назариявӣ-ҳукуқии сиёсати давлатдории Тоҷикистон ба ҳисоб
меравад, инчунин ба сифати мавзӯи таҳқиқот тахқиқи пурраи афкори сиёсӣ-ҳукуқии
Кошифӣ дар заминаи ташкили ҳокимияти давлатӣ ва амалигардонии сиёсати
давлатӣ дар ҷомеа баромад мекунад.
Мақсад ва вазифаҳои тахқиқоти диссергатсионӣ дар заминаи донишҳои назарӣ,
амалӣ ва омӯзиши тачрибаи давлатҳои таърихӣ, коркард ва пешниҳод намудани
ақидаҳои сиёсӣ-ҳукуқии Кошифӣ дар замони муосир ва такмили қонунгузории
Ҷумхурии Тоҷикисгон дар ин самт мебошад.
Таҳқиқоти диссергатсионии мазкур аз назари гузориши масъалаи
баррасишаванда, мавзӯи интихобшуда, усули баррасӣ ва роҳҳои илмии халли
мушкилоти мавчудаи вобаста ба масоили давлатдорӣ саривақтӣ ва мубрам мебошад.
Муаллиф ба ҳимоя якчанд нуктаҳои илмӣ ва таклифҳоро вобасга ба такмили
қонунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон ва амалияи татбиқи он пешниҳод намудааст, ки
дар воқеъ навгонӣ ва барои илми хукуқ буда, барои идораи давлат мусоидат
мекунанд. Дар умум метавон хулоса намуд, ки дараҷаи навгонии натиҷаҳои дар
диссергатсия бадастомада ва нуқгаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод шудааст, ба
талабот ҷавобгӯ мебошанд.
Диссертатсия кори анҷомёфтаи илмӣ-тахассусӣ буда, натиҷаҳои он барои
рущци илми назари я ва таърихи давлат ва ҳуқуқ мусоидат мекунанд. Ҷанбаҳои
дигари мавзӯи диссертатсия барои рущди илмҳои сохавии ҳукуқшиносӣ аҳамияти
муҳимдоранд.
Таҳлили диссертатсия, ақидаҳо, нуктаҳои илмӣ, хулосаҳо, мафхумҳои илмӣ,
проблемаҳои давлатдорӣ, ки аз тарафи муаллиф пешкаш шудаанд, инчунин тахдили
танқидии ақидаҳои дар илм ҷойдошта, муайян намудани мавқеи мустақили хеш,
асосноккунии нуктаҳои илмӣ ва хулосаҳо бо истифода аз доираи кофии маводи илмӣ
ва тачрибаи амалӣ аз он дарак медиҳанд, ки гаҳқиқоти мазкур мустақилона анҷом
додашудааст.
Натиҷаҳои бадастовардаи муаллиф аз ҷиҳати назариявӣ ба рущци илми хукук
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.
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Дар баробари ҷанбаҳои зиёди мусбати рисола дар он баъзе масъалаҳои
баҳснок ва аз назари илмӣ далелҳои иловагӣ талабкунанда, ба мушоҳида мерасанд, аз
ҷумла:
1. Нуқгаҳои илмии пешниҳодшуда камтар карда шаванд. Баъзе аз нуқгаҳои
илмии рисола ба талабот ҷавобгӯ нестанд.(масалан нуқгаи илмии 5).
2. Истифодаи иқгибосҳо дуруст ба роҳ монда шаванд. Масалан дар саҳифаи
41,68 Конститутсияи ДГ соли 2016.
3. Дар руихати адабиёт баъзе асарҳои мутафиккирон ва олимон оварда шуда,
вале дар раванди таҳқиқот аз онҳо дида намешавад. Масалан:
Абдураҳмони Ҷомӣ Баҳористон-Душанбе: “Маориф ва фарханг” 2008,
Авеста в истории культуре Центральной Азии. Душанбе 2001.
Камбудӣ ва норасоиҳои имлоӣ дар рисола вуҷуд дорад. Албатта, ислоҳи ин
камбудиҳо кори андак буда, дар умум ҳангоми баҳодиҳии мусбати тахқиқоти
диссертатсионӣ нақши муайянкунандаро намебозанд ва танҳо шаҳодати он мебошад,
ки масъалаҳои баррасишаванда хело муҳим буда, мураккаб ва баҳснокавд.
Диссертатсияи пешниҳодгардида ба шиносномаи ихтисос ва самти илмҳои
назария ва таърихи хукуқ ва давлат, таърихи таълимот дар бораи хукуқ ва давлат
мутобиқат мекунад, чунки он масъаларо тибқи равиши таърихӣ - ҳукуқӣ таҳқиқ
намуда, муҳтавои он ба талаботи ин самтҳои илмҳои ҳукуқшиносӣ мувофиқ
мебошад.
Диссертатсия ба самтҳои афзалиятноки рушди илм, техника ва технология дар
ҷумхурӣ мутобикдт менамояд, ки тибқи он ақвдаҳо ва афкори сиёсӣ-хукуқии
Кошифӣ яке аз самтҳои афзалиятноки илм ва амалияи ҳокимияти давлатӣ ба шумор
рафта, унвонҷуй дар тахқиқи он саҳми худро мегузорад. Диссертатсия дар доираи
барномаи дурнамои корҳои илмӣ-таҳқиқотии шуъбаи таърихи давлат ва хукуқи
Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва хукуқи ба номи А.Баҳоваддинови Академияи
миллии илмҳои Тоҷикистон барои солҳои 2008-2012 «Суннатҳои давлатдорӣ ва
ислоҳоти хукуқӣ дар таърихи халқи тоҷик: таърих ва имрӯз» ва барои солҳои 20132018 "Хусусиёти амали ниҳодҳои ҳукуқӣ дар таърихи давлатдории тоҷикон", ки яке
аз ҳадафҳои он ошкор намудани афкори сиёсӣ ва хуқуқии миллати тоҷик дар
таърихи давлатдории миллат, муайян намудани ҷойгоҳи мутафаккирони тоҷик дар
ташаккул ва рушди ниҳодҳои давлатдорӣ ва суннатҳои хукуқии тоҷикон мебошад,
таҳия гардвдааст.
Мақолаҳои илмии таҳия ва нашрнамудаи унвонҷӯ Давлатов Маъруфҷон
натиҷаҳои тахқиқоти илмии ӯ буда, муҳтавои диссергатсия ва авторефератро пурра
дар бар мегиравд. Муаллиф дар қатори таҳияи рисола натиҷаҳои асосии онро барои
хонавдагон ба таври комил пешниҳод намудааст.
Ҳарчавд мақола ва асарҳои илмӣ овд ба мавзӯи афкори сиёсӣ-хукуқӣ зиёдавд,
аз таҳлили диссертатсияи пешниҳодкардаи унвонҷӯ Давлатов Маъруфҷон хулоса
кардан мумкин аст, ки ӯ тавонистааст, ки дар таҳлили масъала равиш ва ҷанбаҳои
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таърихӣ - ҳукуқӣ ва муқоисавии масъаларо интихоб намуда, дар ин ҷода
мустақилияти эҷодӣ нишон додааст. Мустақилияти муаллифро дар тахдил,
пешниҳоди навовариҳо ва тавсияҳои корӣ низ мушоҳида намудан мумкин аст.
Оид ба мавзӯи таҳқиқоти диссергатсия муаллиф дар чорабиниҳои илмӣ,
конференсия ва семинарҳои илмӣ-назариявӣ ва илмӣ-амалии ҷумхуриявӣ ва
байналмилалӣ бо маърӯзаҳо баромдц намудааст.
Дар умум, таҳқикотн диссергатсионии Давлатов Маъруфҷон ба талаботи
“Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ”, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон аз
30 июни соли 2021, таҳги № 267 тасдиқ шудааст, мувофикдт дошта, он кори илмӣтахассусии анҷомёфта буда, натиҷаҳои он барои рушди илми ҳуқуқшиносӣ, аз ҷумла
назария ва амалияи он аҳамиятнок мебошад.
Аз омӯзиши матни пурраи диссертатсия хулоса кардан мумкин аст, ки
таҳқиқоти довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ пурра ба талаботи мукдррарнамудаи
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон оид ба
дарёфти ддраҷаи номзади илмҳои хуқуқшиносӣ ҷавобгӯ аст, аз ин сабаб, Давлатов
Маъруфҷон сазовори дарёфти дараҷаи номзади илмҳои хукуқшиносӣ аз рӯйи
ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи хукуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи
хукуқва давлат(илмҳоиҳукуқшиносӣ)мебошад.

Муовини декан оид ба илм ва
робитаҳои байналмиллалӣ н.и.ҳ., дотсент
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