Такризи
роҳбари илмӣ ба рисолаи диссергатсионии Давлатов Маъруфҷон Нарзиалиевич дар
мавзӯи" Ақидаҳои сиёсӣ-хукуқии Хусайн 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 хукуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи
хукуқ ва давлат (илмҳои хукуқшиносӣ) пешниҳод шудааст (Душанбе, 2021)

Фарҳанги ниёгони миллати тоҷик уқёнуси то ҳол кашфнашудаеро мемонад, ки

дар он кулли дороиву боигарии ғании моддию маънавии миллат нухуфтааст. Ҳақ ба
ҷониби Пешвои миллат аст, аст, ки афкори сиёсиву хуқуқии миллати тоҷик тӯли
ҳазорсолаҳо рушду такомул ёфта, ганҷи ноёб ва марвориди истифоданашудаеро

мемонад, ки агарчи бо сабабҳои гуногуни объективию субъективӣ то имрӯз аз ҷониби
баъзе муҳаққиқон ба таври ҷузъӣ ва сатҳӣ мавриди омӯзиш кдрор гирифтаанд, ҳанӯз
ҳам ниёз ба таҳқиқоти ҷиддӣ ва алоҳидаро доранд. "Халқи тоҷик аз кдцим ба илм ва

таълиму тарбия эҳгироми хос дошт ва дар тӯли таърих нобиғаҳое ба дунё овард, ки

дар рушди илми ҷаҳонӣ ҳиссаи бузург гузоштаанд" ва дар ҷои дигар

"Дар

сарчашмаҳои таърихӣ ва осори донишмандону муҳакқиқони маъруф зикр шудааст,

ки замоне тоҷикони ориётабор дар саргаҳи инқилоби ақлии тамаддуни башарӣ қарор

доштанд" (Ниг.: Суханронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат,
Президенти Чумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо
олимони кишвар 18 марти 2020, ш. Душанбе [Манобеи электронӣ]. - Низоми
дастрасӣ: ййр: /Лумлу.ргелбепНУпобе/ 22643 (санаи муроҷиат: 17.04.2020). Ин суханони

Пешвои миллат ҳидоят барои омӯзиши амиқи фарҳанги ниёгон мебошад, ки

унвончуй Давлатов Маъруфҷон онҳоро сармашқи таҳқиқоти худ кдрор дода кушиш

намудааст, ки таълимоти сиёсиву хукуқии яке аз мутафаккирони бузурги на танҳо
тоҷик, балки кулли Машриқзамин ва оламро таҳлилу тавсиф ва барои муҳаққиқону

ҳаводорон пешниҳод намояд. Аз ин нуктаи назар мавзӯи пешниҳодгардида мавзӯи
мубрам буда, барои дарки ҳаводиси ҳукуқиву сиёсии таърихи миллати тоҷик

мусоидат мекунад. Мубрамияти мавзӯъ дар он аст, ки он мавқеи аврупосентризмро

дар илмҳои хукуқиву сиёсӣ ба баҳс мекашад, чунки аксарияти он чӣ имрӯз илми
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автупо аз они худ мешуморад, маҳсули тафакуури эҷодии садҳо сол пештари мардуми
Шарқ, азҷумла намояндагони бузурги миллати тоҷик буданашро исбот менамояд.
Мубрамияти мавзӯъ дар он низ зоҳир мегардад, ки дар катори таҳқиқотҳои

Шарофзода Р.Ш., Кенҷаев Ш., Қодирзода С.М. ва дигар муҳакқиқони ҷавони
кишвар,

андешаи то имрӯз дар илм вучуддошта дар бораи мавҷуд набудани

таълимоти комил дар самти сиёсиву ҳукуқӣ дар таърихи илми тоҷикро ба шубхд
мегузорад. Тахқиқот ошкор менамояд, ки дар сурати омӯзиши пурраи

асарҳои

мутафаккирони тоҷик таълимоти комилу маҷмӯии онҳоро ошкор ва ба ҷаҳониён

муаррифӣ намудан муяссар мегардад.
Албатга, яке аз натиҷаҳои умумии тахқиқот ҳам дар ҳамин нукта нухуфтааст.

Тоҷикон ба кдтори миллатҳои пешкддами ҷаҳон, ки доимо роҳ ба суи муназзаму

муттасил ва сабуку тибқи қонун тднзим ндмуддни муносибатҳои ҷамъиятӣ ва

идоракунии ҷамъиятӣ доштанд, ҷилвагар мегарддд. Ин ифтихори миллии мост, ки
барои худшиносии миллӣ хизмат мекунад. Аз ҷанбаи ғоявӣ устувор намудани

хотираи миллӣ, ифтихороти миллӣ ва ба ҷаҳониён шиносонидани бузурмардони
миллат заминаи эътирофу эътиқодмандии миллату кишварҳои дигар ба кишвари мо

мегардад.
Рисолаи пешниҳоднамудаи Давлатов М. мангикдн таркибсозӣ гардида, аз

мукддцима, ду боб, ки дар маҷмӯъ ҳафт зербобро фаро мегиранд, хулоса ва руйхати
сарчашмаҳои истифодагардида иборат аст.

Дар боби аввали диссергатсия таълимоти хуқуқии мутафаккир дар се зербоб
мавриди тахдилу тафсир қарор гирифтааст. Дар боби дуюми рисола таълимоти
мутафаккир оид ба давлат дар чор зербоб мавриди таҳқику тахдил кдрор гирифтаанд.
Таҳлили рисола моро ба хулосае овардааст, ки унвончӯ дар давоми фаъолияти

бисёрсолааш (солҳои 2013-2021) тахқиқоти пурмаҳсули илмӣ анҷом дода, ба хддафу
вазифаҳои дар назди худ гузоштааш расидааст. Нуктаҳои барои ҳимоя тавсиягардида
далели хулосабарории мо мебошад.

Унвонҷуй кушиш намудааст, ки таълимоти Кошифиро дар самтҳои пайдоиши
давлат, мафхум ва ҷойгоҳи адолат, адолати судӣ, хукуқ, волоияти ҳукуқ,

сарчашмаҳои хукуқ, қонуният, ҳокимият, давлат, вазифаҳои давлат, андешаи шоҳи
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одил, талабот ба мансабдорони давлатӣ ва ғайра ошкор созад.

Ҳамаи бандҳои

пешниҳодгардида дар илм нав мебошанд. Махсус банди 15 навовариҳоро оид ба
аслҳои демократӣ ва андешаҳои то имрӯз мубрам дар афкори сиёсию ҳукуқии
Кошифӣ кдйд намудан лозим аст, ки дар он оид ба андешаҳои хукуқи инсон,

вазифаҳои иҷгимоии дастгирии нафакдхурону дармондагон, хизматгори халқ
эътироф кардани амалдорон, барои фаъолияти рузмарра ҷорӣ намудану риоя

кардани реҷаи кориро барои ходимону амалдорон, талаботи шунидани сухани
мазлумон, андешаи

машварат кардан ва таъсиси шӯрои давлатиро дар ҳалли

масоили сиёсӣ, андешаи ватандустӣ ва ҳимояи Ватан яке аз ухдадориҳои муқаддаси
инсон, додани умури молии мамлакат ба дасти афроди амонатдор ва поквиҷдон,

барои назорат бар фаъолияти амалдорони молиявии кишвар нозир таъйин кардан,
ҳукуқи шаҳрвандонро дар иштирок дар идоракунии давлатӣ эътироф кардан,

масоили сайёҳӣ, эътирофи накщи таълиму тарбия дар ташаккули инсон, андешаи
мардум бояд хукукдон бошанд, ҳатго аз тарбияи хукуқии мардуми бад ва бехирадон

набояд даст кашид, то замоне, ки онҳо тарбия карда шаванд ва хдма роҳи хираду
ростиро пеша кунанд, оид ба касбу ҳунар омухтан ва ғайра тавсия шуда, онҳо на

танҳо таълимоти гузаштагон мебошанд, балки барои рушди ҷомеаи муосири

тоҷикон низ хизмат мекунанд. Ҳақ ба ҷониби унвонҷуй аст, ки қайд намудааст, ки ”...
афкори Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар асоси идеяҳои умумиинсонии хукуқӣ ва қонуни

ахлоқи универсалӣ таҳия гардида мувофиқи он бояд ҳар як инсон вазифаи ба дӯши
худ гирифтаашро софдилона иҷро намояд. Кошифӣ дар хдлли аксари масоили хуқуқӣ
хдмасри мост, дар баъзе масъалаҳои дигар рохҳалҳои навро дарёфт намуда, ҳиссаи

муносиб дар таърихи афкори сиёсӣ-ҳукуқӣ ва таракқиёти фархднгу тамаддуни

мардуми тоҷик гузоштааст”(С. 15, автореф).
Унвонҷӯ аз усулҳои муосири тахқиқоти илмӣ ва сарчашмаҳои муътамад ба
таври фаровон истифода бурдааст, ки он имкон додааст, то ин ки хулосаҳои

объективонаи илмӣ таҳия намояд.
Андешаҳои унвончӯ дар конфронсҳои илмӣ ва муҳокимаҳо, дар мақолаҳои

илмии дар маҷаллаҳои илмӣ нашршуда инъикос ёфтаанд.
з

Маводи пешниҳодгардида мегавондц фаъолияти қонунгузорӣ, дар ҷараёни

идоракунии ҷомеа, бурдани корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ, татбиқи ҳукуқ дар
ҷараёни таълим, дар матни кигобҳои дарсӣ, дар ҷараёни лексия ва семинарҳо

истифодагардад.
Ба андешаи мо, рисолаи диссертатсионии Давлатов М.Н. дар шароити муосир
таҳқиқоти комил, маҷмӯиву хотимаёфта буда дорои навовариҳои аҳамияти

назариявӣ ва амалӣ мебошад.
Дар заминаи таҳлили таҳқиқот, мақолаҳои нашргардида ва дар асоси он, ки
диссергатсияи пешниҳодгардида рисолаи комили илмӣ буда, ба таври маҷмӯӣ

таълимоти мутафаккирро фаро мегирад, мутобиқ ба таълимоти муосири илми
ҳукуқшиносӣ таҳия гардида, ба талаботи Комиссияи олии атгестатсионии назди

Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон тибқи “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ” аз 30

июни соли 2021 №267 барои рисолаҳои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои
хукуқшиносӣ мувофиқ аст, он барои ҳимоя тавсия мегардад.

Ба хдйси роҳбари илмӣ диссергатсияи илмии Давлатов Маъруфҷон
Нарзиалиевичро дар мавзӯи " Ақидаҳои сиёсӣ-хукуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва

аҳамияти он дар замони муосир"хдмчун таҳқиқоти комилу хотимаёфга эътироф

намуда, онро шоистаи дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳукуқшиносӣ аз рӯйи
ихтисоси 12.00.01 -Назария ва таърихи хукуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи
хукуқ ва давлат мешуморам.

Роҳбари илмӣ:
Мудири шуъбаи таърихи давлат ва хукуқи
Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва хукуқи
баномиим. А. Баҳоваддинови
Академияи миллии йлмҳои Тоҷикистон,
докгориилмҳоихукуқшиносӣ,профессор
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Э.Б. Буризода

Адрес 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, Рудаки 33.
Тел: (992) 907-82-90-91
Е-тай: Ьипеу-68@таИ.ги
Имзои проф. БуризодаЭ.Б-ро тасдиқ мекутдм. у
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