
«Тасдиқ мекунам»

Ректори миллии

ТоҶИКИС^)Щ>л^1ОК1 илмҳои

иқтисо,

ХУЛОСАИ

маҷлиси муштараки кафедраҳои факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи 

миллии . Тоҷикистон оид ба мубрамият ва аҳаммияти мавзуи таҳқиқоти 

дисертатсионии Шарифзода Муҳаммадӣ Шариф дар мавзуи «Сарчашмаҳои 

танзими ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: 

тадқиқоти назариявӣ ва таърихӣ-ҳуқуқӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии 

номзади илмҳои ҳуқуқшиносй аз руйи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи 

ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат пешниҳод 

шудааст.

Мавзуи таҳқиқоти диссертатсионии Шарифзода Муҳаммадй Шариф - 

«Сарчашмаҳои танзими ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон: тадқиқоти назариявй ва таърихӣ-ҳуқуқӣ» дар кафедраи ҳуқуқи 

инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети ҳуқуқшиносӣ муҳокима 

гардида, дар асоси суратмаҷлиси №6/2 аз 26-уми январи соли 2022 ба ҳимоя 

тавсия дода шудааст.

Шарифзода Муҳаммадй Шариф соли 2002 Донишгоҳи исломии 

Тоҷикистон ба номи Имом Тирмизй (ҳоло Муассисаи давлатии Донишкадаи 

исломии Тоҷикистон ба номи Имоми Аъзам Абӯ-Ҳанифа) бо ихтисоси 

«мударриси улуми исломй», соли 2007 Донишкадаи иқтисодии Тоҷикистон бо 

ихтисоси «ҳуқуқшинос» ва соли 2017 бошад, факултети ҳуқуқшиносии 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро аз рӯйи ихтисоси «ҳуқуқшинос» хатм 

намуда, аз соли 2019 то инҷониб ба сифати мудири шуъбаи дин, танзими 
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анъана ва ҷашну маросими мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти 

Хатлон фаъолият менамояд.

Шарифзода Муҳаммадӣ Шариф дар давраи омодасозии диссертатсия 

ҳамчун унвонҷӯи шуъбаи таърихи давлат ва ҳуқуқи Институти фалсафа, 

сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои 

Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт.

Шаҳодатнома дар бораи супоридани имтиҳонҳои номзадӣ 22 апрели соли 

2020 аз ҷониби аспирантураи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дода 

шудааст.

Роҳбари илмӣ: Холиқзода Абдураҳим Ғафор, доктори илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии 

муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

Мубрам будани мавзуи таҳқиқот. Урфу одат, маросиму анъанаҳо ва 

ҷашнҳои миллию динӣ дар ҳаёти ҳамаи миллатҳо аҳаммияти бузург доранд ва 

таҷассумгару ташаккулдиҳандаи ҳувият ва хусусиятҳои хоси ҳар як фарҳанги 

миллӣ мебошанд. Дар масири таърих маросиму анъанаҳо ва ҷашнҳои миллию 

динӣ ҳамчун меъёрҳои иҷтимоӣ табиати ҳуқуқй касб карда, дар танзими 

муносибатҳои иҷтимоӣ, ташаккулу такомули ҳаёти ҷамъиятӣ таъсири амиқ 

расонидаанд. Ин тамоюл нақши худро имрӯз низ дар ҷомеаҳои миллии бо 

истилоҳ «анъанавӣ», аз ҷумла дар Тоҷикистон, то ҳадде нигоҳ доштаанд. Онҳо 

барои ба эътидол овардани муносибатҳои ҷамъиятӣ ва инкишофи худшиносии 

миллӣ, баланд бардоштани фарҳанги ҳуқуқии миллати тоҷик нақши асосӣ 

мебозанд.

Дар шароити муосир масъалаи рушди низоми амалкунандаи сарчашмаҳои 

ҳуқуқ, нақш ва аҳаммияти ҳуқуқи одатӣ дар ин раванд, таносуб ва ба ҳам 

таъсиррасонии меъёрҳои анъана ва ҷашну маросим бо ахлоқ ва қонунҳо 

аҳаммияти бештар пайдо мекунад. Бо ташаббуси Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон ва дастгирии ҳамаҷонибаи аҳолӣ Қонуни Ҷумҳурии
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Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» аз 8 июни соли 2007, №272 қабул карда шуд, ки Қонуни мазкур 

дар ҳақиқат мардумӣ буда, дар он манфиатҳои табақаҳои гуногуни аҳолӣ ба 

инобат гирифта шудааст.

То қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва 

ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» вазъи гузаронидани ҷашну 

маросими мардумӣ хеле вазнин ба назар мерасид. Аксар ҷашну маъракаҳои 

миллӣ ва маросими динӣ, ки дар доираи хонавода ва наздикон сурат бояд 

гиранд, ба маъракаҳои пурдабдабаву серхароҷот табдил ёфта, ба манфиатҳои 

иқтисодию иҷтимоии мардум зарари ҷиддӣ ворид менамуданд. Президенти 

кишвар ҳамчун сиёсатмадор ва стратеги комил вазъро дар ин самт таҳлил 

намуда, дуруст ва нишонрас қайд кардаанд, ки «мо имрӯз барои тамоман аз 

байн бурдан ё барҳам додани расму оинҳои халқӣ ва маросими динӣ ҷамъ 

наомадаем, балки мақсади асосиамон ин аст, ки дар баробари муайян кардани 

меъёрҳои баргузории онҳо ба раҳоии мардуми кишвар аз банди худнамоӣ ва 

таассубу хурофотпарастӣ оғози нек бахшем».

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну 

маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» талаботи иҷтимоии ҷомеаро ба 

мавҷудияти мусбати анъана, расму оин ва ҷашну маросим ифода намуда, 

таҷрибаи нодири танзими ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим ба ҳисоб меравад, 

зеро то имрӯз ягон давлати дигар чунин иқдоме ба хотири ислоҳ ва азнавсозии 

маросими мардумӣ ва бо талаботу ниёзҳои муосири ҷомеа мутобиқ сохтани 

онҳо аз худ нишон надода буд.

Бояд таъкид кард, ки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими 

анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба талаботи 

умумибашарӣ зиддият надошта, меъёрҳои он барои пешгирии хароҷоти барзиёд 

ва ҳифзи манфиати шаҳрвандон мусоидат карда, ба оилаҳо сарфаю 

сариштакориро ҳамчун рукни асосии гузаронидани маросим омӯхта ҷиҳати 

дастгирии қишрҳои камбизоати ҷомеа хизмат менамояд. Ин махсусияти 
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ҳуқуқии қонуни миллии кишвар аз ҷониби ҳуқуқшиносони ватанӣ борҳо 

асоснок шудааст. Мавзуи мазкур дар шароити ҷаҳонишавй ва пайванд шудани 

низоми ҳуқуқи миллӣ ба байналмилалй, ки дар натиҷаи он арзишҳо ва 

унсурҳои нозуки миллию фарҳангӣ бештар осебпазир мегарданд, аҳаммияти 

дучанд касб менамояд.

Навгониҳои илмии таҳқиқоти диссертатсионй дар он аст, ки он аввалин 

рисолае мебошад, ки ба таҳлили таърихӣ-ҳуқуқии анъанаҳо ва ҷашну маросими 

тоҷикон, сарчашмаҳои пайдоиш ва танзими онҳо, табиату хусусиятҳои онҳо 

ҳамчун меъёрҳои иҷтимой ва акси танзимкунандагии онҳо дар ҷомеа бахшида 

шудааст. Дар рисола бори аввал аз тариқи таҳлили муқоисавӣ собит карда 

мешавад, ки дар байни анъана ва ҷашну маросими марбут ба ҳаёти хонаводагии 

зардуштӣ ва исломӣ аз лиҳози маъно ва аҳдофу нақши иҷтимоӣ як навъ 

ҳамоҳангии арзишй ва фарҳангӣ вуҷуд дорад. Дар рисола бори аввал вазъи 

ҳуқуқии анъанаҳо ва ҷашну маросими тоҷикон дар давраҳои гуногуни таърихӣ 

ба тартиби хронологй таҳқиқ шуда, таснифи соҳавӣ ва пайдоиши онҳо анҷом 

дода шудааст. Муҳимтарин навгонии рисола дар илми ҳуқуқшиносии ватанй он 

аст, ки расму оин ва маросим думболи қонунгузории кишвар нахустин 

маротиба аз қаринаи илми ҳуқуқ таҳлил ва баррасӣ мегарданд.

Дисертант мақсади таҳқиқоти рисолаи илмиро дар асосии таҳқиқоти 

илмӣ таҳлили масъалаҳои назариявӣ, таърихӣ-ҳуқуқии анъана ва ҷашну 

маросими милливу динии тоҷикон ва сарчашмаҳои ҳуқуқии танзими онҳо аз 

давраи қадим то замони муосир, дарёфти роҳҳои ҳал ва пешниҳоди тавсияву 

таклифҳоро оид ба такмили қонунгузории соҳа муаррифи намуда, дар натиҷаи 

он дарёфти намудани роҳҳои ҳал ва такмили қонунгузории соҳаро баҳри 

эътироф ва риоя маънидод менамояд. Барои ноил шудан ба мақсади таҳқиқот 

дар рисола вазифаҳои зерин гузошта шудааст:

- таъйини мафҳуми сарчашмаи ҳуқуқ дар партави адабиёти муосири илмӣ- 

ҳуқуқй;

4



- таҳқиқи сарчашмаҳои танзими анъана ва ҷашну маросим дар низоми 

ҳуқуқи зардуштӣ;

- тавсифи умуминазариявии мафҳум ва табиати ҳуқуқии анъанаҳо ва 

ҷашну маросим;

- тавсифи анъана ва ҷашну маросими тоҷикон тибқи табиати ҳуқуқӣ ва 

соҳаи густариши онҳо;

- таҳлили вазъи ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим аз давраи шуравӣ то 

қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну 

маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»;

- таҳлили раванди такмили қонунгузории миллӣ оид ба танзими анъана ва 

ҷашну маросим;

-шарҳи принсипҳо ва меъёрҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»;

-таҳлили раванди татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва натиҷаҳои он 

ва пешниҳодҳо оид ба мукаммал гардонидани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон » ва 

таҷрибаи кор бо аҳолӣ.

Хулосаҳо ва нуктаҳои илмии дар диссертатсияи матраҳгардида бо 

истифода аз ақидаҳо ва мафҳумҳои пазируфташудаи илмӣ исбот карда 

шудаанд. Натиҷаҳои илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ аз сатҳи навгонии 

таҳқиқоти диссертатстионӣ дарак медиҳанд.

Доир ба мавзуи диссертатсия ва моҳияти он унвонҷу 1 маҷмуа, 10 

мақолаҳои илмӣ ба табъ расондааст, ки 5 адади онҳо дар маҷаллаҳои 

тақризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар нашрияҳо ба табъ расонидааст. 

Интишороти муаллиф мазмун ва моҳияти мавзуи таҳқиқоти диссертатсиониро 

инъикос намуда, таҳлили онҳо дар қисми хулоса ва тавсияҳои диссертатсия ҷой 

дода шудаанд.
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Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионй дар конференсияҳои зерин 

дар шакли маъруза пешниҳод шудаанд: дар санади тавсиявии Комиссияи илмӣ- 

амалии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ «Оид ба ворид намудани 

натиҷаҳои илмй-таҳқиқотии мавзуи диссертатсионӣ ҷиҳати истифода бурдани 

он дар фаъолияти қонунгузории кумитаҳо ва комиссияҳои дахлдори Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 4 марти соли 2020. 

Нуктаҳои асосии таҳқиқот дар як қатор конференсияҳои илмӣ-назариявӣ ва 

илмӣ-амалии сатҳи байналмилалӣ ва ҷумҳуриявй дар шакли маъруза пешниҳод 

гардидаанд. Аз ҷумла:

- Конференсияи илмию амалии ҷумҳуриявй «Ҳолати иҷтимоию фарҳангии 

анъанаҳо дар ҶТ» (Душанбе, 2011). Маъруза дар мавзуи: «Дин ва анъанаҳои 

иҷтимоию фарҳангй»;

- Конференсияи IV Душанбегии байналмилалии илмию амалӣ дар мавзуи: 

«Идоракунии давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ дар ҶТ: анъана ва 

таҳаввулот» (Душанбе, 2012). Маъруза дар мавзуи: «Заминаҳои ҳуқуқии нигоҳ 

доштан ва инкишофи иҷтимоию фарҳангии анъанаҳо»;

- Конференсияи илмию амалии байналмилалии «Худидоракунии маҳаллй 

дар Тоҷикистон: назария, амалия ва таҷрибаи ҷаҳонӣ» (Душанбе, 2014). 

Маъруза дар мавзуи: «Анъанаҳои таърихй ва таҳаввулоти худидоракунии 

маҳаллй»;

- Конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалй дар мавзуи «Масъалаҳои 

назариявии амалисозии ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Душанбе, 

2020). Маъруза дар мавзуи: «Танзими ҳуқуқии ҷашну маросим - тақозои 

ҳуқуқу манфиатҳои инсон» ва ғайраҳо.

Саҳми шахсии муаллифи рисолаи илмй бо сатҳи навгонии илмии 

диссертатсионй, нуктаҳои илмӣ ва пешниҳоду тавсияҳои амалие, ки ба ҳимоя 

пешниҳод мешаванд, мақолаҳои илмй ва маърузаҳо дар конференсияҳои илмй- 

амалй тасдиқ мегарданд. Инчунин, тарзи навишт, масъалагузорй ва услуби 

таҳқиқоти илмӣ саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳад.
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Мавзуъ ва мазмуни таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.01 - Назария 

ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат, ки бо 

қарори раёсати комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 30 сентябри соли 2021, №7 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад.

Таҳқиқоти диссертатсионии Шарифзода Муҳаммадӣ Шариф дар мавзуи 

«Сарчашмаҳои танзими ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон: тадқиқоти назариявӣ ва таърихӣ-ҳуқуқй» барои дарёфти дараҷаи 

илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз руйи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва 

таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат, ба 

талаботи бандҳои 31,33 ва 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ 

гардидааст, ҷавобгу буда, дорои ягонагии дохилй, натиҷа ва нуктаҳои нави 

илмӣ буда, саҳми шахсии муаллифро дар соҳаи илм нишон медиҳад.

Қарор карда шуд:

1. Диссертатсияи Шарифзода Муҳаммадӣ Шариф дар мавзуи 

«Сарчашмаҳои танзими ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон: тадқиқоти назариявӣ ва таърихй-ҳуқуқй» таҳқиқоти илмӣ-соҳавй 

ба ҳисоб рафта, ба талаботи пешбинигардидаи соҳиб шудан ба дараҷаҳои илмӣ 

ва додани унвонҳои илмӣ ҷавобгӯ мебошад.

2. Диссертатсияи Шарифзода Муҳаммадй Шариф дар мавзуи 

«Сарчашмаҳои танзими ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон: тадқиқоти назариявӣ ва таърихй-ҳуқуқӣ» ба ҳимоя барои дарёфти 

дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз руйи ихтисоси 12.00.01 - 

Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва 

давлат ба Шурои диссертатсионии 6П.КОА-018 тавсия карда шавад.

Хулоса дар ҷаласаи муштараки кафедраҳои назария ва таърихи давлат ва 

ҳуқуқ; ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавӣ; хуқуқи конститутсионии 

факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон қабул карда шуд. 

Дар ҷаласа иштирок доштанд: 17 нафар. Натиҷаи овоздиҳй: «тарафдор» - 17
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нафар, «зид» - 0 нафар, «бетараф» - 0 нафар, суратмаҷлиси ҷаласаи муштараки 

кафедраҳои назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқ; ҳуқуқи инсон ва 

ҳуқуқшиносии муқоисавӣ; хуқуқи конститутсионии факултети ҳуқуқшиносии 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (таъйиноти декани факултети ҳуқуқшиносии 

ДМТ аз 1 феврали соли 2022, №17) аз 10 феврали соли 2022

Раиси маҷлиси муштарак:
Декани факултети ҳуқуқшиносии ДМТ, 
Доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ

Котиби маҷлиси муштарак:
Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ /

Раҳмон Д.С.

Наимов Б.Ғ.

Муқарризи №1:
Ёрдамчии сардор, профессори кафедраи 
ташкили идоракунии фаъолияти ҳифзи 
ҳуқуқи факултети №1 Академияи ВКД ҶТ 
доктори илмҳои ҳуқуқшиносй
ПОЛКОВНИКИ МИЛИТСИЯ _____ - Назарзода Н.Ҷ.

Муқарризи №2:
Мудири шуъбаи назорати 
сифати таҳсилот ДМТ, 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ Шарифзода С.Ш.

Имзоҳоро тасдиқ мекунам: 
Сардори раёсати кадрҳо 
ва корҳои махсуси ДМТ 
«ж соли 2022 Тавқиев Э.Ш.
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