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

ТАҚРИЗИ
мукарризи расмӣ ба диссертатсияи Давлатов Маъруфҷои Нарзиалиевич дар
мавзӯи «Ақидаҳои сиёсӣ-ҳуқуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва аҳамияти он дар

замони муосир», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳукуқшиносӣ

аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳукуқ ва давлат; таърихи

таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) пешниҳод шудаасг.
(Душанбе, 2022.175 с.)
Мубрамии мавзӯи таҳқиқот. Дар даврони соҳибистиклолии Ҷумҳурии

Тоҷикистон аз ҷониби давлат ва хукумати кишвар бо дастуру ҳидоятхои

Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар асоси асноди таърихию фарҳангӣ
ҷашнгирии солгарди бузургдошти мутафаккирони форсу тоҷик ба ҳукми

анъана даромадааст. Ҷашнвораи 1100-солагии давлати Сомониён, гаҷлили

Соли тамаддуни ориёӣ, Соли бузургдошти Имоми Аъзам эълон кардани соли
2009 аз кабили 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, таҳкими
ахлоқи ҳамида ва фарҳанги волои ҳуқуқии шаҳрвандон, шиносоӣ бо афкору
таълимоти мутафаккирони форсу тоҷик зарур асг. Оид ба аҳамияти омӯзпши
фарҳанги ҳукуқи ниёгон Асосгузори сулҳу Вахдати миллӣ - Пешвои миллат,

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳгарам 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 ҳам муқобил гузоштани

ҷаҳонбиниву ақидаҳои мухталиф метавонад на танҳо сабабгори фасоди ахлок
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 ҳамеша
ҷонибдорӣ менамоянд». Дар ин росто интихоб ва таҳияи рисола аз ҷониби
унвонҷӯ Давлатов Маъруфҷон Нарзиалиевич дар мавзӯи «Ақидаҳои сиёсӣ-

ҳукуқии Хусайн Воизи Кошифӣ ва аҳамияти он дар замони муосир» хеле
мубрам ва саривактӣ ба назар мерасад.

Мубрамияти рисолаи пешниҳодшуда ин чунин дар равиши таҳқикоти
масъала нухуфтааст, ки ҳангоми таҳияи он ба шароити тағйирёбандаи ҷомеа.

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

марҳилаҳои гуногуни руптди ҷомеа амалӣ мешуданд, густариши афкори сиёсию
хукуқӣ дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа ва давлат ба ташаккули идоракунпи

давлат таъсир доштанд ва ҳанӯз ҳам таъсиргузор мебошанд, таваҷҷуҳи махсус
дода шудааст.

Аз ҷониби дигар, нақши осор ва мероси илмии Ҳусайн Воизи Кошифӣ
дар такомули афкори сиёсиву хукуқии асрҳои миёна ва замони муосир муассир

буда, омузиши илмии он имрӯз аҳамияти бузург пайдо кардааст.
Дар ин замина ҳақ бар ҷониби муаллифи рисола мебошад, ки қайд
менамояд: “Вижагии муҳими ахлоқӣ ва сиёсиву ҳуқуқии давлатдории миллнп

тоҷикон дар он аст, ки ба туфайли андешаҳои Кошифӣ ва дигар мутафаккирони
тоҷик, давлат дар иртибот бо ҷомеа хдмчун падидаи мусбати ҳаёти одамон дарк
гардида, аз хдмин лиҳоз мероси ахлоқии ин мутафаккир аз афкори мушобеҳи

аврупоӣ фарқ мекунад. Тавре, ки маълум аст дар афкори сиёсиву ҳукуқии

аврупоӣ, давлат ба сифати падидаи ҳам мусбат ва ҳам манфӣ, ба монанди

василаи истисмори одам, машинаи зӯроварӣ ва ғайраҳо дарк мегардид, вале
Кошифӣ пешрафти ҷомеаро бо давлати адолатпеша алоқаманд намуда,

таъиноти давлатро дар таъмини некӯаҳволии ҷомеа муассир шумурда, ба

зиммаи давлат вазифаҳои созандагию ободонии кишварро гузоштаасг” (Саҳ. 5).

Бо дарпазардошти он чӣ қайд гардид, мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ

бешубҳа мубрам мебошад.
Дараҷаи навоварии таҳқикоти мазкур пеш аз ҳама дар он дарҷ мегардад,
ки то кунун дар ҳавзаи илмии ҳуқуқшиносии Тоҷикистон таҳқиқоти ҷудогона

дар мавзӯи афкори сиёсӣ-ҳукуқии Хусайн Воизи Кошифӣ вуҷуд надошт.

Диссертатсияи пешниҳодгардида таҷрибаи нахустин дар ин самт мебошад.
Муаллифи рисола кӯшиш намудааст, ки масоили марбут ба афкори сиёсӣ-

ҳуқуқии Ҳусайн Воизи Кошифиро, ки то ҳол дар ҳудуди Тоҷикистони шӯравӣ ва
муосир анҷом дода нашудааст, ҳаллу фасл намояд (саҳ 6).

Асоснокии хулосаю пешниходхо. Хулосаю пешниҳодҳое. ки аз ҷонпбп
муаллифи рисола оварда шудаанд, илман асоснок мебошанд. Ҳамаи опҳо дар

заминаи сарчашмаҳои гуногуни илмӣ ва тахдили афкори сиёсӣ-ҳукуқии Ҳусайн
Воизи Кошифӣ ва мутафаккирони тоҷик таҳия гардидаанд. Дар ин замина
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мутафаккирони форсу тоҷик ва Кошифиро таҳлилу баррасӣ намуда, дар
заминаи онҳо хулосаҳои худро манзур намудааст.

Дараҷаи навоварии хулоса ва пешниҳодҳо. Хулоса ва нуқгаҳои асосии
барои ҳимоя тавсияшудаи таҳқиқот аз он иборат аст, ки пажӯҳиши мазкур

нахустин таҳқикотест, ки аз саҳми мустақилонаи муаллиф дар баррасии
масоили таҳқиқшаванда шаҳодат медиҳад. Нуқтаи муҳими навоварии хулоса ва

пешниҳодҳоро нақш ва ҷойгоҳи афкори сиёсӣ-ҳукуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ
ва аҳамияти он дар замони муосир ва андешаҳои ба он алокдмандро дар
давлатдории тоҷикон ташкил медиҳанд.
Сохтори рисола вобаста ба мақсад ва вазифаҳои гузошташудаи илмӣ

муайян гардида, мантиқан аз муқаддима, ду боби фарогири ҳафт зербоб, хулоса.

тавсия оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот, руйхати адабиёт ва
интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия иборат аст.

Боби якуми рисола «Таълимоти Ҳусайн Воизи Кошифӣ оид ба ҳуқуқ» ном
гирифтааст, ки фарогири се зербоб мебошад. Боби мазкур масъалаҳоро доир ба
мавқеи таълимоти Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар афкори сиёсӣ ҳукукй, ганосуби
ҳукуқ, сиёсат, ахлоқ, тарбия ва шарту талаботи Ҳусайн Воизи Кошифӣ оид ба
з

сарвари давлат ва категорияҳои адолат, бахшиш ва авф дар афкори Ҳусайн

Воизи Кошифӣ дарбар мегирад (Саҳ. 19-67).

Муаллиф дар заминаи омӯзиши таълимоти ҳуқуқии Кошифӣ масоили

ҳукуку ахлоқ, қонун ва нақши онҳоро дар ҷомеа тахдил намуда, масъалаи
волоияти қонун ва адолатро ба миён мегузорад, ки талаботи он барои кулли
инсонҳо ҳатмӣ аст. Дар афкори Кошифӣ хуқук ва ахлок чун воситаҳои зарурии

танзими хдёти ҷомеа эътироф шудаанд. Ҳангоми вайрон гардидани меъёрҳои
ахлоқ дар ҷомеа, меъёрҳои ҳукуқ амал мекунанд. Ба акидаи Кошифӣ ҳама ахли

ҷомеа бояд ҳукуқро риоя намоянд: «Адои ҳукуқ ба ҳама лозим аст» навиштааст

ӯ. (Саҳ. 30-31).
Боби дуввуми рисола «Афкори Ҳусайн Воизи Кошифӣ оид ба давлат» ном
гирифта, ба чор зербоб тақсим шудааст. Муаллиф дар ин боб мафҳуми ҷамъият,

ҳокимият, давлат, моҳияти иҷтимоии он, идоракунии одилона, санъати

идоракунӣ, ҳатмӣ будани талаботи қонун ва иҷрои он, бастани шартнома,

тартиби таъйини ҷазо, вазифаҳои давлатии надим, сипаҳсолор, шоҳи одил,
давлати ормонӣ, ҳукуқ, ваколат, масъулият ва ахлоқи касбии амалдорони

давлатиро ба риштаи тахдил кашидааст (саҳ. 68-150).
Дар хулосаи таҳқикоти илмии иҷрошуда нагиҷахои умумии назариявӣ.
пешниҳодҳои амалӣ ва тавсияҳое, ки аз аҳамияти муайяни илмӣ-назариявӣ ва
амалӣ бархурдоранд, ба таври фишурда баён гардидаанд (саҳ. 151-159).

Таълифоти натиҷаҳои тақиқот дар нашрияҳои илмӣ. Нуктаҳои асосии

таҳқиқот дар 15 мақолаи илмӣ, аз ҷумла дар 10 мақолае, ки дар маҷаллаҳои
тақризшавандаи аз ҷониби КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

тавсияшуда ба нашр расидаанд, инъикос ёфтаанд.
Аҳамияти натиҷаҳои илмӣ барои назария ва амалия, тавсияҳо барои

истифодаи онҳо. Маводи таҳқиқотро метавон ҷиҳати беҳгар намудани гаърихи
афкори сиёсӣ - ҳуқуқӣ ва корҳои илмӣ-таҳқикотии ин самт истифода намуд.

Инчунин, маводи дар рисола овардашударо метавон ҳангоми гузаронидани

дарсҳои лексионӣ ва курсҳои махсус оид ба идоракунии давлатӣ, сарчашмаҳои
ҳукуқва ҳуқуқи инсон истифода намуд.
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Эродҳо ба матн ва мазмуни диссертатсия. Дар баробари дастовардҳои
бешубҳа илмии муаллиф дар таҳқиқи мавзуъ, ба андешаи мо, баъзе нуктаҳои
баҳснок дар он ба мушоҳида мерасанд. Аз ҷумла:

1.

Муаллиф дохил намудани афкори сиёсӣ - ҳукуқии мутафаккирони

Шарку Ғарбро ба диссертатсия лозим намешуморад, зеро ақидаҳои сиёсӣ -

ҳукуқии Хусайн Воизи Кошифӣ бо дигар таълимотҳои сиёсиву ҳуқукии
мутафаккирони форсу тоҷик муқоиса гардида, ақидаҳои ба он алокаманд ба

ҳадди кофӣ мавҷуд ҳастанд (Саҳ. 24). Қонун ва одатҳо ҳамчун сарчашмаҳои

ҳуқуқ эътироф гардида, Кошифӣ дар навбати худ онҳоро ба одатҳои хуб
(ахлоқиву ҳуқуқӣ) ва одатҳои бад (ғайриахлоқиву ҳукуқӣ) тақсим менамояд.

Бояд қайд намуд, ки ба одатҳои ҳукуқӣ одатҳои муомилоти корӣ, аз ҷумла
одатҳои танзимкунандаи муносибатҳои меҳнатӣ дохил мешаванд. Татбиқи

онҳоро моддаи 5 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ

менамояд. Ба ин хотир одатҳои ҳукуқӣ низ хусусияти “расмӣ” доранд. Аз ин
ҷиҳат тибқи қонунгузории расмӣ ба андешаи муаллиф сарчашмаҳои расмии

ҳукуқ бояд одатҳои ҳукуқиро низ дарбар гиранд.

Вале, одатҳои бад

(ғайриахлоқиву хукуқӣ) аз ҷониби муаллиф дар диссертатсия шарҳ дода
нашудааст.

2. Ба ақидаи муаллиф дар асоси таълимоти Кошифӣ адолати судиро шоҳ
ва қозӣ амалӣ менамоянд. Вале, таъйин намудан ва ё тасдиқи ҳукми истисноӣ

ваколати шоҳ аст (Саҳ. 95). Ин масъаларо бояд аниқ кард, ки ба андешаи

муаллиф адолати судӣ дар асрҳои миёна чи хел амалӣ карда мешуд: аз ҷониби
шоҳ ва ё қозӣ? Муаллиф оид ба адолату инсоф таҳқиқот анҷом дода, масоили

амалӣ намудани адолати судиро аз диди назари Кошифӣ низ ба таври ҷиддӣ
матраҳ менамояд. Ба андешаи муаллиф қабули қарорҳои муғризона ва беасос

дар додгоҳҳоро сабаби норозигӣ ва оғози фитна дар кишвар мсдоиад. Агар

муаллиф қарорҳои муғризона ва беасос дар додгоҳҳоро сабаби норозигӣ ва
оғози фитна дар кишвар эътироф кунад, пас лутфан асоси чунин хулоса бояд
шарҳ дода шавад.

Эродҳои овардашуда аз лиҳози илмӣ баҳснок буда, ба қимати баланди
илмии рисола таъсири манфи намерасонанд.
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пешниҳодшудаи диссертатсияро инъикос мекунанд. Дар автореферат натиҷаҳои

асосии таҳқиқот дарҷ ёфтаанд.
Мутобиқатии диссертатсия аз руйи мазмун ва шакли таҳия ба талаботи
Комиссияи олии атесстатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Бо

назардошти андешаҳои зикршуда чунин мешуморам, ки диссертатсияи
Давлатов Маъруфҷон Нарзиалиевич дар мавзӯи «Ақидаҳои сиёсӣ-ҳукуқии
Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва аҳамияти он дар замони муосир», кори мустақим ва

илман анҷомёфта ба ҳисоб рафта, навгонии илмиро дарбар мегирад. Мазмун ва

муҳтавои диссертатсия ба бандҳои 31, 33, 34, 35-и “Тартиби додани дараҷаҳои
илмӣ”, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021,
таҳти № 267 тасдиқ гардидааст, мувофиқ буда, муаллифи он ба дарёфти дараҷаи

илмии номзади илмҳои ҳукукшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва
таърихи хуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳукуқ ва давлат сазовор

мебошад.

Муқарризи расмӣ:
Номзади илмҳои хуқуқшиносӣ,
дотсенти кафедраи назария ва таърихи давлат ва
ҳукуқи Донишгоҳи давлатии ҳукуқ,
ХГ
бизнес ва сиёсати Тоҷикистон
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