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ТАҚРИЗ

ба диссертатсияи Шарифзода Муҳаммадӣ Шариф дар мавзуи 

«Сарчашмаҳои танзими ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон: таҳқиқоти назариявӣ ва таърихӣ-ҳуқуқӣ» ҷиҳати дарёфти 

дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.01 - 

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

давлат.

Мубрам будани мавзуи (предмет) таҳқиқот. Мавзуи интихобнамудаи 

Шарифзода Муҳаммадӣ Шариф дар мавзуи «Сарчашмаҳои танзими 

ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳқиқоти 

назариявӣ ва таърихӣ-ҳуқуқӣ», яке аз масъалаҳои мубрам дар шароити 

кунунии мардуми Тоҷикистон мебошад, зеро 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 

ҳуқуқӣ касб карда, дар танзими муносибатҳои иҷтимоӣ, ташаккулу 

такомули ҳаёти ҷамъиятӣ таъсири аниқ расонидааст. 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.



Мубрам будани мавзуи мазкур боз дар он ифода меёбад, ки дар 

шароити муосир масъалаи рӯшди 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 намудааст.

Бо ташаббуси Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ - Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва 

дастгирии ҳамаҷонибаи аҳолӣ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 8 июни 

соли 2007, №272 қабул карда шуд, ки ин аз муҳиммият ва проблемаи 

актуалӣ будани мавзуи мазкур шаҳодат медиҳад.

Аз ин лиҳоз, таҳқиқоти диссертатсионии Шарифзода М.Ш. ба 

масъалаи мубрами муосири илмӣ бахшида шудааст, зеро диссертант дуруст 

қайд менамояд, ки ҳарчанд мавзуи баҳси ин рисола ба таври маҷмӯӣ то ин 

замон таҳқиқ нашуда бошад ҳам, вале аксарияти саволҳои марбут ба он 

дер боз аз паҳлуҳои мухталифи мабдавӣ ва таҷрибавӣ таваҷҷуҳи олимону 

муҳаққиқони ҳуқуқшинос, фарҳангшинос, муаррихон, этнографҳо, 

диншиносон ва мутахассисони дигари соҳаи илмҳои ҷамъиятию 

гуманитариро ба худ ҷалб намудаанд.

Мавзуи таҳқиқоти мазкур - табиати таърихию ҳуқуқии анъана ва 

ҷашну маросими миллии тоҷикон мебошад.

Масъалаи асосии таҳқиқот - таҳлили сарчашмаҳои ҳуқуқии танзими 

анъанаҳо ва ҷашну маросим мебошад.

Ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқот. Ҳадафи асосии кори таҳқиқотӣ - 

тахдили таърихӣ-ҳуқуқии анъана, ҷашну маросими милливу динии тоҷикон 

ва сарчашмаҳои ҳуқуқии танзими онҳо аз давраи қадим то замони муосир 

мебошад.



Дар мутобиқат бо ҳадафи асосӣ, дар рисола як қатор масоили 

мушаххас ва бо ҳам алоқаманд таҳлил ва баррасӣ карда мешаванд, аз 

ҷумла:

- таъйини мафҳуми сарчашмаи ҳуқуқ дар партави адабиёти муосири 

илмӣ-ҳуқуқӣ;

- 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 принсип 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;

- пешниҳод оид ба мукаммал гардонидани Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» ва таҷрибаи кор бо аҳолӣ.

Натиҷаҳои бадастовардаи муаллиф аз ҷиҳати назариявӣ ба рушди 

илми ҳуқуқ мусоидат карда, сабаби такмили он мешаванд. Хулоса 

пешниҳод ва дастовардҳои муаллифро метавон барои такмили 

қонунгӯзорӣ, фаъолияти мақомоти давлатӣ ва танзими муносибатҳои 



ҷамъиятӣ, ҳамчунин ҳангоми таҳия ва татбиқи барнома, стратегия ва 

консепсияҳои давлатӣ истифода кард.

Дар баробари ҷанбаҳои зиёди мусбати рисола дар он баъзе 

масъалаҳои баҳснок ва аз назари илмӣ далелҳои иловагӣ талабкунанда, ба 

мушоҳида мерасад. Масалан: Зимни таҳлили мавзуи диссертатсионӣ 

муаллиф роҷеъ ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими 

анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» баъзе пешниҳодҳо 

дорад, шояд онҳо дар диссертатсия бошанд, бинобар ин мехостем фикри 

муаллифро шунавем.

Албатта, ислоҳи ин камбудиҳо кори андак буда, ба сатҳи баланди 

таҳқиқот таъсир намерасонанд ва танҳо шаҳодати он мебошанд, ки 

масъалаҳои баррасишаванда хело мураккабу муҳим ва баҳсноканд.

Диссертатсияи пешниҳодгардида, ба шиносномаи ихтисос ва самти 

илмҳои назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат, таърихи таълимоти сиёсӣ ва 

ҳуқуқи мутобиқат мекунад, чунки он масъаларо тибқи равиши таърихӣ- 

ҳуқуқӣ таҳқиқ намуда, муҳтавои он ба талаботи ин самтҳои илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ мувофиқ мебошад.

Диссертатсия ба самтҳои афзалятноки рушди илм, техника ва 

технология дар ҷумҳурӣ мутобиқат менамояд, ки тибқи он дастовардҳо ва 

натиҷаҳои илми таҳқиқоти мазкурро ба сифати мавод дар раванди таълими 

таърихи ҳуқуқ ва давлат, фарҳангшиносӣ, диншиносӣ, ҷомеашиносӣ, 

курсҳои махсус оид ба таърихи фарҳанги тоҷикон, инчунин, ҷиҳати баланд 

бардоштани сатҳи донишҳои назариявию соҳавии кормандони мақомоти 

давлатии масъули корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросим, ҷомеа 

дар такмил ва таҷдиди меъёрҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» истифода 

бурдан мумкин аст.

Мақолаҳои илмии таҳия ва нашрнамудаи унвонҷӯ Шарифзода М.Ш., 

натиҷаҳои таҳқиқоти илмии ӯ буда, муҳтавои диссертатсия ва 



авторефератро пурра дар бар мегирад. Муаллиф дар қатори таҳияи рисола 

натиҷаҳои асосии онро барои хонандагон ба таври комил пешниҳод 

намудааст.

Оид ба мавзуи таҳқиқоти диссертатсия муаллиф дар чорабиниҳои 

илмӣ, конференсия ва семинарҳои илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ ва 

байналмилалӣ бо маърӯзаҳо баромад намудааст.

Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комиссияи 

олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Диссертатсияи Шарифзода Муҳаммадӣ Шариф аз назари мазмун ва 

муҳтаво ҳамчун рисолаи илмии комилан ба итмомрасидашуда ба шумор 

рафта, он ба талаботи банди 31 ва 33 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки 

бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти 

№ 267 тасдиқ шудааст, мутобиқат менамояд.

Аз омӯзиши матни пурраи диссертатсия хулоса кардан мумкин аст, ки 

таҳқиқоти довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ пурра ба " талаботи 

муқаррарнамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба дарёфти дараҷаи номзади илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ ҷавобгӯ буда, аз ин сабаб Шарифзода Муҳаммадӣ Шариф 

сазовори дарёфти дараҷаи номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 

12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар 

бораи ҳуқуқ ва давлат мебошад.
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