
Ба Шурои диссертатсионии 6В.КОА-018 

назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

(734025, Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони 

Рӯдакӣ, 17)

ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Шарифзода Муҳаммадй Шариф дар мавзуи 
«Сарчашмаҳои танзими ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон: таҳқиқоти назариявӣ ва таърихи-ҳуқуқй», ки 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.

Мутобиқати диссертатсия ба ихтисос ва самти илм, ки аз рӯйи он 

диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст. Диссертатсияи Шарифзода 

Муҳаммадӣ Шариф дар мавзуи «Сарчашмаҳои танзими ҳуқуқии анъана ва 

ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳқиқоти назариявӣ ва 

таърихи-ҳуқуқӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 

ҳукуқшиносӣ пешниҳод шудааст, бо шиносномаи ихтисоси 12.00.01 - 

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

давлат, ки аз рӯйи он ба Шурои диссертатсионӣ мувофиқи фармоиши 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз 7 январи соли 2022, таҳти №16/шд ҳуқуқи қабули диссертатсияҳо барои 

ҳимоя дода шудааст, мутобиқ мебошад.

Мубрам будани мавзуи (предмет) таҳқиқот. Баъди ба даст овардани 

Истиқлолияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зарурати танзими 

ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим ба вуҷуд омад. Ин зарурат дар паҳнои 

масоили ҳуқуқии ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ҳимояи 

манфиати иқтисодии шаҳрвандон ва оилаҳо, ҳимояи арзишҳои динӣ ва 

рушди мувозинаи урфу одат ва анъанаҳои мардумӣ ба миён омад.

1



Баррасии илмии расму оин ва анъанаҳо ва табиати ҳуқуқии онҳо 

имконият медиҳад, ки муносибати халқ дар масири таърих бо ин 

сарчашмаҳои рафтор, чигунагии таъсири мероси фарҳангии дигар халқҳо 

ба шаклгирии ин меъёрҳои иҷтимоӣ, инчунин, нақши урфу одат ва ҷашну 

маросим ҳамчун муайянкунандаи руҳияи ҳуқуқии халқ ва унсури таркибии 

ҳувияти миллӣ дар этногенез ва ташаккули миллат омӯхта шавад. Омӯзиши 

раванди ташаккул ва таҳаввули ҷашну маросим ва анъанаҳо имкон 

медиҳад, ки махсусияти низомҳои таърихии ҳуқуқӣ - ҳуқуқҳои одатӣ, 

анъанавӣ, динии мардуми бумӣ ва ҳуқуқҳои аз таҷрибаи халқҳои дигар дар 

масири таърих воридшуда дуруст баҳогузорӣ гарданд.

Ин омӯзиш ҳамзамон имкон медиҳад, ки давраҳои асосӣ ва 

қонунияту хусусиятҳои инкишофи шуури ҳуқуқӣ, тасаввурот ва афкору 

ақидаҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ, ахлоқӣ, ҳуқуқии халқи тоҷик ошкор ва таҳқиқ 

карда шаванд.

Дар ин замина, қайд кардан лозим аст, ки диссертатсияи 

тақризшаванда мубрам буда, ба таҳқиқи масъалаҳои сарчашмаҳои танзими 

ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳқиқоти 

назариявӣ ва таърихи-ҳуқуқӣ бахшида шудааст ва кӯшиши муаллиф дар 

ҳалли вазифаҳои гузошта дар доираи диссертатсияи худ, ба андешаи мо, 

имконияти огоҳии пурраро оид ба танзими ҳуқуқии анъана ва ҷашну 

маросим воқеан бештар месозад.

Муаллиф тавонистааст, ки дар доираи се боб ва ҳафт зербоб моҳияти 

мавзуи таҳқиқоти диссертатсиониро пурра муҳокима ва ошкор намояд.

Дар муқаддима мубрам будани мавзуи диссертатсия асоснок гардида, 

сатҳи таҳқиқи он, объект, мавзуъ, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, асосҳои 

методологӣ, назариявӣ, заминаҳои меъёрӣ, навгонии илмӣ ва нуктаҳои 

илмии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳаммияти назарӣ ва амалии 
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диссертатсия муайян карда шудааст. Ҳамзамон тасвиби натиҷаҳои таҳқиқот, 

саҳми шахсии довталаб ва сохтори диссертатсия пешбинӣ гардидааст.

Дар боби аввал - Тавсифи умуминазариявии мафҳум ва табиати 

ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим мавриди баррасӣ қарор гирифта, дар 

он масъалаҳои мафҳум ва табиати ҳуқуқии анъанаҳо ва ҷашну маросим: 

тавсифи умуминазариявӣ; тавсифи табиати ҳуқуқии анъана ва ҷашну 

маросими тоҷикон ва соҳаҳои густариши онҳо аз ҷониби муаллиф мавриди 

баррасӣ қарор гирифта, ба андешаи мо, моҳирона онҳоро ҳаллу фасл 

намудааст.

Дар боби дуюм - Таҳаввули сарчашмаҳои танзими анъана ва ҷашну 

маросим: шаклҳои динӣ, ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ дар Тоҷикистон, аз ҷониби 

муаллиф ҳамаҷониба таҳлил гардида дар он мафҳуми сарчашмаи ҳуқуқ аз 

назари мавзуи баррасишаванда; сарчашмаҳои танзими анъана ва ҷашну 

маросим дар низоми ҳуқуқи зардуштӣ; танзим ва таҳаввули анъана ва 

ҷашну маросим дар партави сарчашмаҳои ҳуқуқи мусулмонӣ мавриди 

баррасӣ ва омӯзиш қарор гирифта, ҷиҳати такмили мафҳумҳои таърихӣ- 

ҳуқуқӣ хулосаҳои судманд пешниҳод шудааст.

Дараҷаи навгонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва 

натиҷаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд. Диссертатсияи 

Шарифзода М.Ш. аввалин таҳқиқоте мебошад, ки ба тахдили таърихӣ- 

ҳуқуқии анъанаҳо ва ҷашну маросими тоҷикон, сарчашмаҳои пайдоиш ва 

танзими онҳо, табиату хусусиятҳои онҳо ҳамчун меъёрҳои иҷтимоӣ ва акси 

танзимкунандагии онҳо дар ҷомеа бахшида шудааст. Дар рисола бори 

аввал аз тариқи таҳлили муқоисавӣ собит карда шудааст, ки дар байни 

анъана ва ҷашну маросими марбут ба ҳаёти хонаводагии зардуштӣ ва 

исломӣ аз лиҳози маъно ва ахдофу нақши иҷтимоӣ як навъ ҳамоҳангии 

арзишӣ ва фарҳангӣ вуҷуд дорад. Инчунин, дар рисола аз ҷониби муаллиф 

бори аввал вазъи ҳуқуқии анъанаҳо ва ҷашну маросими тоҷикон дар 
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давраҳои гуногуни таърихӣ ба тартиби хронологӣ таҳқиқ шуда, таснифи 

соҳавӣ ва пайдоиши онҳо анҷом дода шудааст. Муҳимтарин навгонии 

рисола дар илми ҳуқуқшиносии ватанӣ он аст, ки расму оин ва маросим 

дунболи қонунгузории кишвар нахустин маротиба аз қаринаи илми ҳуқуқ 

таҳлил ва баррасӣ гардидааст, ки ҳамаи ин дар маҷмуъ навгонии 

таҳқиқоти мазкурро дар илми ҳуқуқшиносии ватанӣ бозгӯӣ менамоянд. 

Инчунин, натиҷаҳои таҳқиқот, ки дар шакли нуктаҳои илмии ба ҳимоя 

пешниҳодшаванда ва хулосаҳои илмӣ манзур шудаанд, башорат аз навгонӣ 

ва сатҳи амиқи таҳқиқот мебошанд, ки ҳамагӣ баҳри рушди илми 

ҳуқуқшиносии ватанӣ, таҷдиди қонунгузории соҳа ва ҳимояи ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд равона гардидаанд.

Асоснокӣ ва эътимоднокии хулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия 

зикршуда. Таҳлили диссертатсия, ақидаҳо, нуктаҳои илмӣ, хулосаҳо, 

мафҳумҳои илмӣ, проблемаҳои қонунгузорӣ, ки аз тарафи муаллиф 

пешниҳод шудаанд, муайян намудани мавқеи мустақили хеш, асосноккунии 

нуктаҳои илмӣ ва хулосаҳо бо истифода аз доираи кофии маводҳои илмӣ 

ва таҷрибаи амалӣ аз он дарак медиҳад, ки таҳқиқоти мазкур мустақилона 

навишта шудааст.

Мундариҷаи кори илмӣ аз он дарак медиҳад, ки муаллиф 

тавонистааст микдори зиёди маводи илмиро дар мавзуъ таҳлил кунад, ки 

ин ҳадафи асосиашро ташкил медиҳад. Боиси таваҷҷуҳ аст, ки муаллиф бо 

ин мақсад натанҳо асосҳои назариявӣ ва амалии сарчашмаҳои танзими 

ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, балки 

заминаҳои таърихии ташаккул ва инкишофи сарчашмаҳои мазкурро низ 

таҳлил кардааст.

Аҳаммияти илмӣ ва амалии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ.

Натиҷаҳои таҳқиқоти анҷомёфта аз арзиши муайяни илмӣ ва амалӣ 

бархӯрдор мебошанд. Онҳо барои таҳлили маълумоти қонеъкунанда дар 

бораи мафҳум, мазмуну мундариҷа, анвоъ, табиати ҳуқуқӣ ва хусусиятҳои 
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густаришу рутттди анъанаҳо ва ҷашну маросими миллии тоҷикон, 

сарчашмаҳои пайдоиш ва танзими ҳуқуқии онҳо дар давраҳои гуногуни 

таърихӣ мусоидат менамоянд.

Дастовардҳо ва натиҷаҳои илмии таҳқиқоти мазкурро ба сифати 

мавод дар раванди таълими таърихи ҳуқуқ ва давлат, фарҳангшиносӣ, 

диншиносӣ, ҷомеашиносӣ, машғулиятҳои махсус оид ба таърихи фарҳанги 

тоҷикон, инчунин ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи донишҳои назариявию 

соҳавии кормандони мақомоти давлатии масъулини корҳои дин, танзими 

анъана ва ҷашну маросим ва ҷомеа, инчунин дар такмил ва таҷдиди 

меъёрҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва 

ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» истифода бурдан мумкин аст.

Хулоса ва пешниҳодҳо оид ба диссертатсия мутмаинем бешубҳа 

арзиши илмӣ дошта, донишҳо ва ғояҳои мавҷударо дар илми назарияи 

давлат ва ҳуқуқ инчунин таърихи давлат ва ҳуқуқ, оид ба масъалаҳои 

назариявӣ ва амалии сарчашмаҳои танзими ҳуқуқии анъана ва ҷашну 

маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври назаррас афзун мегардонад. 

Натиҷаҳои бадастовардаи муаллиф метавонанд барои такмил ва таҳия 

намудани барномаҳои нави таълимӣ ва тартиб додани китобҳои нави 

таълимӣ аз фанҳои «Назарияи давлат ва ҳуқуқ», «Таърихи давлат ва ҳуқуқ» 

истифода шаванд. Инчунин, дастовардҳои илмии муаллифи 

диссертатсияро барои такмили қонунгузории амалкунанда ва фаъолияти 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар истифода бурдан мумкин аст.

Натиҷаҳо ва хулосаҳои илмии дар рафти таҳқиқоти диссертатсионӣ 

бадастомада нишон медиҳанд, ки онҳо воқеан норасоию камбудиҳои дар 

ин соҳа дар илми ҳуқуқшиносии ватанӣ мавҷудбударо пурра менамоянд.

Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандаи 

илмӣ. Унвонҷӯ муаллифи 9 мақолаи илмӣ ва як монография мебошад, ки аз 

ин шумора 6 мақола дар маҷаллаҳои тавсиянамудаи Комиссияи олии 
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аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ 

расидааст.

Ҳамчунин, муқаррароти асосӣ ва хулосаҳои таҳқиқоти 

диссертатсионӣ дар мақолаҳои илмӣ дар шакли маърӯза дар 

конференсияҳои гуногуни илмӣ-таҷрибавии сатҳи байналмилалӣ ва 

ҷумҳуриявӣ инъикос ёфтаанд.

Зикр намудан бамаврид аст, ки теъдоди маводи чопшуда ба банди 35 

Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ 

мебошад.

Масъалаҳои баҳснок дар таҳқиқот. Диссертатсияи Шарифзода 

М. Ш. дар баробари муваффақиятҳо, инчунин баъзе масъалаҳоеро дар бар 

мегирад, ки аз нигоҳи илмӣ баҳснок мебошанд ва онҳоро ба таври зерин 

нишон додан мумкин аст:

1. Унвонҷӯ мубрамияти мавзӯи таҳқиқотиро бо тариқи умумӣ баён 

намуда, ба асосҳои мушаххасе, ки мубрам будани корро дар шароити 

муосир собит мекунанд, камтар таваҷҷуҳ кардааст. Ин ҳолат шарҳи 

иловагиро аз муаллиф дар ҳимояи ошкоро талаб менамояд.

2. Унвонҷӯ дар тавсияи амалии якум қайд менамояд, ки таҳқиқи 

сарчашмаҳои таърихӣ собит намуданд, ки ҷашнҳои расмии «Наврӯз, Сада, 

Тиргон ва Меҳргон» муҳимтарин ҷашнҳои ниёгони қадимаи мо ба шумор 

мерафтанд. Ин ҷашнҳо дар ҳудуди Тоҷикистон ва дигар кишварҳои 

форсизабон дар давраи исломӣ низ мисли гаҳворабахшон, хостгорӣ, 

паймони издивоҷ (шартномаи никоҳ) ва як силсила урфу одатҳои дигари 

даврони бостон маҳфуз монда, аз ҷониби мардум ҷашн гирифта мешуданд.

Омили асосии нофаҳмиҳо атрофи идҳои миллии мо танҳо аз 

надонистани таърих ва тартиби баргузории онҳо набуда, инчунин, ба тарзи 

зарурӣ танзими ҳуқуқӣ нагаштани ин идҳост. Бинобар он, имрӯз вақти он 

расидааст, ки дар низоми қонунгузориамон қонуни махсуси миллии дигаре 
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қабул шавад, ки тартиби баргузорӣ, вақт ва ҳамбастагии идҳои 

миллиамонро бо ҳунарҳои мардумй ва касбу кори аҷдодӣ васл намуда, 

идҳои таърихии халқамонро дар хизмати Ватан ва миллат гузорем.

Саволе пайдо мешавад, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қонуни махсус- 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рӯзҳои ид» амал менамояд. 

Магар бо пешбинӣ намудани тартиби баргузорӣ ва вақти онҳо дар ҳамин 

қонун мо масъаларо ҳал карда наметавонем? Агар не, пас муаллиф 

зарурати қабули қонуни алоҳидаро дар чӣ мебинад? Ин масъала шарҳи 

иловагиро тақозо дорад.

3. Унвонҷӯ ба сифати вазифаи якум, ки дар назди таҳқиқоти 

диссертатсиониаш меистад, таъйини мафҳуми сарчашмаи ҳуқуқ дар 

партави адабиёти муосири илмӣ-ҳуқуқиро масъалагузорӣ намудааст. 

Муаллиф андешаҳои гуногунро дар ин масъала арза дошта, назари 

шахсии худро ҳамчун фикри ҷамъбастӣ баён накардааст. Танҳо дар 

саҳифаи 101-уми диссертатсия баъди таҳлили андешаи муаллифон оид 

ба мафҳуми сарчашмаи ҳуқуқӣ, мафҳуми сарчашмаи ҳуқуқ ба маънои 

иҷтимоиро аз ҷониби муаллиф пешниҳод кардааст. Чаро муаллиф дар 

баробари мафҳумҳои ҳуқуқии сарчашмаҳо мафҳуми сарчашмаи 

ҳуқуқиро аз назари шахсӣ шарҳ надода, ба мафҳуми иҷтимоии 

сарчашмаи ҳуқуқ таваҷҷуҳ кардааст, барои мо нофаҳмост.

Мулоҳизаҳое, ки қайд гардиданд, дар умум, ҳангоми баҳодиҳии 

мусбати таҳқиқоти диссертатсионӣ нақши муайянкунандаро намебозанд ва 

танҳо шаҳодати он мебошанд, ки масъалаҳои баррасишаванда хеле муҳим 

буда, мураккабу баҳсноканд ва муаллиф дар ҳалли баъзе масъалаҳо дар 

натиҷаи омӯзиши сарчашмаҳои ҳуқуқӣ, адабиёти соҳавӣ ва баҳодиҳии 

ақидаҳои олимони гуногун нуктаи назари худро пешниҳод намудааст, ки 

ин хоси гузаронидани чунин таҳқиқоти илмӣ мебошад.

Мазмуни диссертатсия аз кофӣ будани пуррагии баёни мазмун ва 

навгонии илмӣ доштани он шаҳодат медиҳад. Муаллиф аз натиҷагириҳо 
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хулосаҳои хешро баён намудааст, ки онҳо метавонанд барои рушди илми 

назарияи давлат ва ҳуқуқ ва проблемаҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ саҳми 

сазовори худро гузоранд.

Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. Диссертатсияи Шарифзода М. Ш. 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. Диссертатсия аз ҷониби муаллиф мустақилона навишта шуда, 

дорои мазмун ва мантиқи баланди соҳавӣ мебошад. Сатҳи навгонии илмии 

диссертатсионӣ, нуктаҳои илмӣ ва пешниҳоду тавсияҳои амалие, ки ба 

ҳимоя пешниҳод шудаанд, мақолаҳои илмӣ ва маърузаҳо дар 

конференсияҳои илмӣ-амалӣ саҳми шахсии муаллифро тасдиқ менамоянд.

Инчунин, тарзи навишт, масъалагузорӣ ва услуби таҳқиқоти илмӣ 

дараҷаи баланди дониши шахсии муаллифи диссертатсияро нишон 

медиҳад.

Қисмати хотимавии тақриз. Аз омӯзиши матни диссертатсия ва 

автореферат хулоса баровардан мумкин аст, ки таҳқиқоти довталаби 

дарёфти дараҷаи илмӣ Шарифзода Муҳаммадӣ Шариф пурра ба талаботи 

муқаррарнамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ ҷавобгӯ мебошад. Натиҷаҳои бадастовардаи муаллиф барои 

рушди илмҳои ҳуқуқшиносӣ, ба монанди назария ва таърихи ҳуқуқ ва 

давлат ва соҳаҳои дигари ҳуқуқ мувофиқу созгор буда, боис мегарданд, ки 

падидаи мазкур дар илми ҳуқуқшиносии ватанӣ такмил ёбад. Дар маҷмуъ 

пешниҳод ва дастовардҳои муаллиф барои рушди қонунгузорӣ, фаъолияти 

мақомоти дахлдори давлатӣ ва такмили соҳа аҳаммияти муҳим доранд.

Ҳамзамон, хулоса ва натиҷаҳо метавонанд ҳангоми таҳия ва татбиқи 

барнома, стратегия ва консепсияҳои давлатӣ дар соҳаи ҳуқуқи урфу 
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одатҳои миллӣ истифода шаванд. Маводҳои диссертатсия ҳангоми тадриси 

фанни назарияи давлат ва ҳуқуқ, таърихи давлат ва ҳуқуқ ва ҳангоми 

иҷрои корҳои мустақилона, навиштани рисолаҳои дипломӣ, магистрӣ, 

диссертатсияҳо метавонад ба таври васеъ мавриди истифода қарор гиранд, 

ки ин ҷанбаҳои мусбати кори Шарифзода М.Ш. -ро нишон медиҳанд.

Дар умум, таълифоти Шарифзода М.Ш., сазовори 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 

(илмҳои ҳуқуқшиносӣ) мебошад. Бояд иброз дошт, ки тақризи мазкур бо 

дарназардошти бандҳои 71 ва 72 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо 

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

тасдиқ шудааст, омода гардидааст.
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