ХУЛОСАИ
комиссияи экспертӣ Шӯрои диссертатсионии бИ.КОА-018-и назди
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба диссертатсияи номзадии Давлатов
Маъруфҷон Нарзиалиевич дар мавзӯи «Ақидаҳои сиёсӣ-ҳуқуқии Ҳусайн
Воизи Кошифӣ ва аҳамияти он дар замони муосир» 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
пешниҳод шудааст.
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номзадии
Давлатов
Маъруфҷон Нарзиалиевич дар мавзӯи «Ақидаҳои сиёсӣ-ҳуқуқии Ҳусайн
Воизи Кошифӣ ва аҳамияти он дар замони муосир» бахшида шуда, дар
он зикр мегардад, ки 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 намояд.
Аз тарафи дигар, аҳамияти омӯзиши ақидаҳои сиёсиву ҳуқуқии
Кошифӣ боз дар он аст, ки ӯ дар таълифи осори худ аз сарчашмаҳои
таърихии давраи исломӣ истифода намуда, анъанаҳо ва роҳу равиши
таълими ғояҳои давраи аримиёнагиро инъикос намудааст.
Бояд гуфт, ки дар ҳама давру замонҳо назариёти сиёсӣ-ҳуқуқӣ аз
амалияи он пеш гузашта, бисёр масъалаҳоро ба таври назариявӣ ҳаллу
фасл мекард. Дар ақидаҳои сиёсӣ-ҳуқуқии Кошифӣ ҳам мо ҳамин
ҳолатро мушоҳида мекунем. Дар бисёр ҳолатҳо масъалаҳои сиёсӣ ва
зиддиятҳои давлатро бо ҳаёти иҷтимоӣ алоқаманд намудааст. Вале,
танҳо худи тарзи масъалагузории ӯ ба аҳамияти калон молик буд. Чунин
тарзи масъалагузорӣ имкон медод, ки дар ҷомеа камбудиҳои амалия ва
назарияи афкор дарк гардад ва ин ба мутафаккирони баъдина замина
тайёр мекард.
Дар баробари донишҳои таърихию ҳуқуқӣ ҳангоми омӯзиши
афкори сиёсӣ-ҳуқуқии халқи тоҷик дар осори Кошифӣ масъалаи моҳияти
иҷтимоии ақидаҳои сиёсӣ-ҳуқуқӣ низ аҳамияти муҳим дорад. Дар замони
Кошифӣ
ақидаҳои
сиёсӣ-ҳуқуқӣ
ҷавобгӯи
талаботи
табақаи
ашрофзодагон ва рӯҳониён буд. Аз тарафи дигар, ин масъала омӯзишу
таҳқиқоти таърихи халқи тоҷик, яъне тасаввуроти ғояҳои сиёсӣ-ҳуқуқии
оммаҳои халқро ба миён мегузорад.
Омӯзиши ақидаҳои сиёсӣ-ҳуқуқии Кошифӣ алоқаи ӯро бо амалияи
ғояҳо пешбинӣ менамояд. Шаклҳои амалияи фаъолияти сиёсиро дар ҳар
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як давраи таърихӣ муайян накарда, ин масъаларо ҳал намудан
имконнопазир аст. Чунки афкори сиёсӣ-ҳуқуқии Кошифӣ амалияи
таҷриба, ҳаҷми он, ба фоидаи қадом табақаҳои ҷамъиятӣ равона кардани
онро таҳмил ва муайян мекунад.
Омӯзиши ақидаҳои сиёсӣ-ҳуқуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ самти
муҳими таҳқиқотҳои илми таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии ниёгон ба
шумор меравад. Бинобар ин, агар илми таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии
мутафаккирони тоҷику форс қонуниятхои дорои моҳияти ҷаҳонию
таърихӣ, миллӣ, давраҳо ва қонуниятҳои иҷтимоии ҷомеаро дар
алоқамандӣ ва робита ба давлат бо ғояҳои махсус ва мақсаднок муайян
намояд, вазифаҳои худро ба хубӣ анҷом медиҳад.
Ҳамзамон, диссертант як катор мушкилиҳоро дар назария ва
амалияи афкори сиёсӣ-ҳуқуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ муайян намуда,
таклифу пешниҳодҳои худро ҷиҳати ҳалли масоили мазкур иброз
доштааст. Вобаста ба масоили матраҳгардида, дар таҳқиқоти
диссертатсионӣ навгонии илмии кофӣ пешниҳод гардидааст, ки дар
нуқтаҳои илмии ба ҳимоя пешниҳодшуда собит мегарданд. Онҳо барои
мукаммалгардонии таърихи афкори сиёсӣ-ҳуқуқӣ аҳамияти илмӣ,
методологӣ ва назарявӣ доранд. Хулосаҳо ва нуқтаҳои илмии
диссертатсия илман асоснок буда, бо далелҳои муътамади назариявӣ,
ҳуқуқӣ, ахлоқӣ ва сиёсӣ мустаҳкам карда шудаанд.
1. Диссертатсия ба талаботи бандҳои 31 ва 33-и “Тартиби додани
дараҷаҳои илмӣ”, ки бо Кдрори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли
2021, таҳги № 267 тасдиқ шудааст, мутобиқат мекунад. Диссертатсия кори
илмӣ тахассусии анҷомёфта буда, аз тарафи муаллиф мустақилона
навишта шуда, дорои ягонагии дохилӣ мебошад. Натиҷа, нуқтаҳои
навгонӣ ва илмии барои ҳимоя пешниҳодшуда метавонанд дар назария,
такмили қонунгузорӣ ва раванди таълим ба таври фаррох истифода
шаванд, ки онҳо саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон
медиҳанд.
2. Мавзӯъ ва мазмуни таҳқиқот бо шиносномаи ихтисоси 12.00.01 Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ
ва давлат, ки аз рӯйи он ба Шӯрои диссертатсионии бН.КОА-018-и назди
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мувофиқи фармоиши Комиссияи олии
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 7
январи соли 2022, таҳти № 16/шд ҳуқуқи қабули диссертатсияҳо барои
ҳимоя дода шудааст, мувофиқ мебошад. Инчунин, таҳқиқот ба талаботи
Феҳристи ихтисосхое, ки аз руйи онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
2

дараҷаҳои илмӣ дода мешаванд ва бо қарори Раёсати Комиссияи олии
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 30
сентябри соли 2021, таҳти №7 тасдиқ шудааст, мувофиқат мекунад.
3. Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар 15 мақолаи илмӣ, аз ҷумла, 10
мақола
дар
маҷаллаҳои
тақризшавандаи
Комиссияи
олии
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ
расонида шудаанд, ки ҳамаи онҳо бо мазмун ва мавзӯи диссертатсия
бевосита алоқаманд мебошанд. Дар интишорот натиҷаҳои асосӣ,
хулосаҳои таҳқиқот ва тавсияҳои муаллиф инъикоси худро ёфтаанд.
Теъдоди маводи чопшуда ба банди 35-и “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ”,
ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳги № 267
мувофиқ мебошад.
4. Дар таҳқиқоти диссертатсионии Давлатов Маъруфҷон
Нарзиалиевич истифодаи мавод бидуни иқтибос ба муаллиф ё маъхаз
мавҷуд набуда, ҳамаи сарчашмаҳои истифодашуда бо ишора ба муаллиф
ё маъхаз тавассути иқтибос ба расмият дароварда шудаанд, ки аз риоя
шудани банди 37-и “Тартибидоданидараҷаҳоиилмӣ” гувоҳӣ медиҳанд.
5. Дар диссертатсия ва дигар хуҷҷатҳои пешниҳоднамудаи
Давлатов Маъруфҷон Нарзиалиевич маълумоти ғайрисаҳеҳ, аз ҷумла,
дар бораи корҳои аз тарафи довталаб чопгардида, мавҷуд намебошад.
Банди 61-и Низомномаи Шӯрои диссертатсиониро, ки бо ки бо Қарори
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ
гардидааст, ба роҳбарӣ гирифта, комиссия пешниҳод менамояд:
1. Диссертатсияи Давлатов Маъруфҷон Нарзиалиевич барои
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмхои ҳуқуқшиносӣ аз руйи ихтисоси
12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар
бораи ҳуқуқ ва давлат ба Шӯрои диссертатсионии бП.КОА-018-и назди
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон пешниҳод шудааст, барои ҳимоя қабул
карда шавад.
2. Муқарризони расмӣ аз рӯйи диссертатсия шахсони зерин таъин
карда шаванд:
- Маликова Азиза Ҳорисовна - доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ,
профессори кафедраи назарияи ҳуқуқ ва фалсафаи Донишгоҳи давлатии
иқтисодии Самараи Федератсияи Россия;
- Кенҷаев Шӯҳратҷон Юсуфович - номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ,
дотсенти кафедраи назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқи Донишгоҳи
давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон.

з

3. Ба ҳайси муассисаи тақриздиҳандаи диссертатсия - муассисаи
давлатии таълимии таҳсилоти олии касбии «Академияи идоракунии
давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» таъин карда шавад.
4. Барои нашри эълон оид ба ҳимояи минбаъда ва ҷойгир намудани
автореферат дар сомонаи Комиссияи олии аттестатсионии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад.
5.
Барои чопи автореферат бо ҳуқуқи дастнавис иҷозат дода шава

Раиси комиссия:
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори
кафедраи назария ва таърихи давлат ва
ҳуқуқи факултети ҳуқуқшиносии
ЛЛ И
аъзои Шурои диссертатсиони

Шарофзода Р.Ш.
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Аъзоёни комиссия:
номзади илмҳои ҳуқуқшиносй^г^
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калони кафедраи ҳуқуқи тиҷора
зиддикоррупсионии Донишгоҳи давлатии
тиҷорати Тоҷикистон
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ,
мудири шуъбаи омоданамоии кадрҳо
илмӣ ва илмӣ-педагогии ДМТ
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