
Тақриз 
ба диссертатсияи Шарифзода Муҳаммадӣ Шариф дар мавзуи «Сарчашмаҳои 
танзими ҳуқуқии аньана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: 
таҳқиқоти назариявӣ ва таърихӣ-ҳуқуқӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва 
гаърихи ҳуқуқ ва давлат, таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат

Омӯзиш ва таҳқиқн масъалаи анъана ва ҷашну маросим дар илми 
муосири ҳуқуқшиносӣ аҳаммияти муҳим дошта, баҳри бартараф намудани 
ақидаҳои мухолиф ҷиҳати дар доираи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ танзим 
намудани меъёрҳои анъанавП таъсири калон дорад. Зеро дар гузашта 
ақидаҳои олимон вобаста ба ин масъала якхела набуданд.

Таҷрибаи ҷамъиятӣ нишон медиҳад, ки сабаби асосии эҳтиром ва риоя 
шудани анъанаҳо ва ҷашну маросим муттасалият, мубрамият, ҷавобгӯи 
ниёзҳои моддиву маънавӣ ва қобили қабул будани онҳост. Аз ин рӯ, танҳо 
ҳамон анъанаҳои ниёгон барои насли имрӯз қобили қабул ва танзим 
мебошанд, ки мазмуни созандаи худро барои наслҳои оянда ҳамчун 
муносибати арзандаи ҳифзшаванда гум накарда, ҳамчун меъёрҳои иҷтимоӣ 
дар ҷомеа нақши мусбатро иҷро карда метавонанд.

Муҳимтарин қиммати ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим дар 
шаклгирии ҳаёти иҷтимоӣ, давлатӣ ва ҳуқуқӣ дар он ифода меёбад, ки халқ 
ҳамчун иттиҳоди сиёсӣ васлияти маънавӣ, моддӣ ва мафкуравиигҳудро дар 
васатп наслҳои инсонӣ ҳифз менамояд.

Вале нигоҳ дошта тавонистани ҷавҳарн анъана ва ҷашну маросим дар 
шаронти ҷаҳонишавӣ ва таъсирҳои беруна бағоят мушкил мебошад. Аз 
нн ру, зарурати иҷтимоӣ баҳри танзими онҳо пеш омадааст. кн таҷрибаи 
кишвари мо дар ин самт намунаи самарабахши иҷрои ин амал мебошад.

Бо назардошти гуфтаҳои боло метавон хулоса намуд, ки мавзуи 
интихобнамудаи Шарифзода М.Ш. дорои аҳаммияти хоси илмию амалӣ 
буда, таҳқиқи он дар шароити имрӯзаи Тоҷикистон имконият медиҳад, ки аз 
натиҷаи фаъолиятҳои анҷомдода дар самти танзими ҳуқуқии анъана ва 
ҷашну маросим хулосаҳои зарурӣ бароварда шавад.

Муаллиф дар доираи диссертатсияи худ ба чунин масъалаҳои муҳим, 
аз қабили тавсифи умуминазариявии мафҳум ва табиати ҳуқуқии анъана 
ва ҷашну маросим, мафҳуми сарчашмаи ҳуқуқ аз назари мавзуи 
баррасишаванда, сарчашмаҳои танзими анъана, ҷашн ва маросим дар 
низоми ҳуқуқи зардуштӣ, танзим ва таҳаввули анъана ва ҷашну мароснм 
дар партави сарчашмаҳои ҳуқуқи мусулмонӣ, вазъи ҳуқуқии анъана ва 
ҷашну мароснм аз давраи шуравП то қабулп Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии 
Тоҷикпстон», такмили қонунгузории миллӣ оид ба танзими анъана ва 
ҷашну маросим ва натиҷаҳои он рӯ оварда онҳоро дар сатҳи зарурии илмП 
баррасӣ ва асоснок намудааст.

Масъалагузорӣ ва риояи мантиқи таҳлил имконият додааст, ки 
раванди таърихии танзими анъана ва ҷашну маросимро дар доираи ҳуқуқи 



зардуштӣ, мусалмонӣ, шуравӣ ва замони муосири соҳибистиқлолӣ баррасӣ 
намояд. Метавон бо хулосаи муаллиф дар бораи марҳилабандии раванди 
мазкур розӣ шуд. Муаллиф дар саҳ.ЗЗ автореферат қайд мекунад, ки: «Аз 
лиҳози мансубият ё даврабандии таърихӣ онҳоро ба чор қисмати асосӣ ҷудо 
кардан мумкин аст:

а) анъанаву маросими тоисломӣ;
б) анъанаву маросими исломӣ;
в) анъанаю маросими бо урфу одатҳои халқҳои истилогар махлутшуда;
г) анъанаю маросим дар замони шуравӣ ташаккулёфта.
Тибки таснифи соҳавӣ онҳо асосан ба қисматҳои зерин тақсим мешаванд: 

оилавӣ-маишӣ; иҷтимоӣ, меҳнатӣ ва хоҷагидорӣ; давлатдорӣ ва ҳуқуқ; 
ибодат ва диёнат».

Нуктаи дигаре, ки аҳаммияти илмию амалии диссертатсияи мазкурро 
асоснок мекунад, ин муносибати мустақилонаи муаллиф ба маводи 
таҳлилшаванда, таҳияи мустакилонаи таклифу пешниҳод ва асосноккунии 
мавқёъҳои назариявию амалӣ мебошад.

Омӯзиши автореферати диссертатсия нишон медиҳад, ки он дар сатҳи 
хуби илмӣ таълиф шуда, талаботҳои ба диссертатсияҳои номзадӣ 
пешниҳодшаванда ба инобат гирифта шудаанд.

Сохтори диссертатсия аз номгӯйи ихтисорот ва (ё) аломатҳои шартӣ, 
муқаддима, се боб, ҳафт зербоб, хулоса, тавсияҳо ва номгӯи адабиёт 
(маъхазҳо) иборат мебошад, ки ба мақсад, вазифа ва мантиқн .таҳқиқот 
мувофиқат менамоянд. Ҳаҷми умумии диссертатсия 228 саҳифаро ташкил 
медиҳад.

Аз дидн мантиқӣ бобҳо ва зербобҳо бо ҳам алоқаманд буда, дар 
доираи онҳо масъалаҳои муҳимми барои таҳқиқи масъалаи 
баррасишаванда муҳим арзёбӣ гардидаанд.

Натиҷаҳон бадастомада, ки дар матни диссертатсия хеле васеъ нишон 
дода шудаанд, дар сатҳи зарурӣ асоснок карда шуда, ифодакунандаи 
мазмуни асосии таҳқиқоти мазкур мебошанд. Онҳо дар заминаи 
объективияти илмӣ таҳия карда шуда, эътимоднокии баланд доранд. Зеро 
масъалаҳоеро дар бар гирифтаанд, ки онҳоро воқеияти таърихӣ собит 
месозад. Ин ҳама имконият додаанд, ки муаллиф масъалаи гузошташударо 
ҳаматарафа мавриди омӯзиш қарор дода, хулоса ва тавсияҳои асоснок 
пешниҳод намояд.

Дар баробари дастовардҳои зикргардида дар автореферати 
диссертатсия баъзе камбудиҳо ииз ҷой доранд. Чунончӣ, муаллиф дар 
банди дуюми нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда, қайд менамояд, ки 
«Рушди бонизоми анъанаҳо ва ҷашну маросими миллӣ замоне имконпазир 
мегардад, ки онҳо дар сатҳи қонун танзим шуда, таҳти ғамхорпву 
сарпарастии давлат ва ҳимояву назорат амал кунанд». Нуқтаи мазкур 
бахснок буда, мехоҳем дар ин бора фикри муаллифро шунавем.

Дар банди чоруми нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда, муаллиф 
анъана ва ҷашну маросимро гуруҳбандӣ намуда аст, мехостем ченаки 
чунин гуруҳбандӣ мушаххас карда шавад.



Аз автореферат хулоса баровардан мумкин аст, кн диссертатсияи 
унвонҷӯ Шарифзода Муҳаммадӣ Шариф дар мавзуи «Сарчашмаҳои 
танзими ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: 
таҳқиқоти назариявӣ ва таърихӣ-ҳуқуқӣ» 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 ба 
масъалаи муҳимми дорои аҳаммияти илмию амалӣ бахшида шудааст.

Он кори илмни мустақилона иҷрошуда ва ба анҷомрасида мебошад, 
ки дар доираи он натиҷаҳои муҳимму зарурӣ ва барои ҷомеа аҳаммиятнок 
ба даст оварда шудааст.

Дар раванди таълифи диссертатсия ҳамаи муқаррароти аз ҷониби 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муайяншуда, ба пуррагй риоя гардидааст.

Дар асоси гуфтаҳои боло метавон хулоса намуд, ки диссертатсияи 
Шарифзода Муҳаммадӣ Шариф дар мавзуи «Сарчашмаҳои танзими 
ҳуқуқйи анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳқиқоти 
назариявӣ ва таърихӣ-ҳуқуқӣ» 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 дар доираи 
муқаррароти муайяншуда таълиф ва ҳимоя шуда, муаллифи он сазовори 
дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 
зикргардида мебошад.
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