
Тақриз 

ба автореферати диссертатсияи Амирхон Шоҳҳусайн Талбонӣ «Фалсафаи 

амалии Қутбиддин Шерозӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои 

фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.03 - таърихи фалсафа

Қутбиддин Шерозӣ файласуфи машҳур аз мактаби машшоияи 
шарқӣ мебошад, ки дар рушду такомули илмҳои табиатшиносиву тиббӣ, 

таблиғу ташвиқи донишу илм, интишори андешаҳои бунёдии фалсафӣ ва 

тавсеаи ақлгароӣ ё ратсионализм дар таърихи илму фарҳанги 
асримиёнагии тоҷик хизматҳои босазо кардааст. Ин хизматҳои 
мутафаккирро муаллифони тазкираҳои асримиёнагӣ Ризоқулихон, Ибни 

Надим, Ардаконӣ Муҳаммад Боқир ва ғайра баён карда, муҳаққиқони 

муосири ғарбию шарқӣ чун А. Корбен, И.О. Лютер, Диноршоев М.Д., 

Диноршоева З.М. ва дигарон қайд намудаанд. Ба ибораи дигар, дар 
таҳқиқоти Амирхон Ш. Т. «Фалсафаи амалии Қутбиддин Шерозӣ», ки 
автореферати он мавриди тақриз қарор дорад, осор ва таълимоти 
фалсафии як мутафаккире мавриди баррасии илмӣ қарор гирифтааст, ки 

метавонад ҳам назария ва ҳам амалияи илмҳои иҷтимоии муосирро 
ғанитар созад.

Дар қисмати муқаддимавии таҳқиқоти худ муаллиф мубрамии 
мавзуи таҳқиқот, дараҷаи таҳқиқи мавзуъ, мақсад ва вазифаҳои он, 
навгонии илмии таҳқиқот, нуктаҳои асосӣ, ки ба ҳимоя пешниҳод карда 

мешаванд ва амсоли онро тибқи талаботи мавҷуда зикр карда, дар ҳамаи 
қисматҳои он масъалаҳоро аз ҷиҳати илмӣ асоснок намудааст.

Дар боби якуми кор - «Манбаъҳои ташаккули фалсафаи амалии 
Қутбиддин Шерозӣ» - муаллиф ҷойгоҳи фалсафаи амалиро дар системаи 

донишҳои фалсафӣ равшан сохта, манбаъҳои ташаккули фалсафаи 
амалии Қутбиддин Шерозиро муайян намудааст. Дар ин зимн таъкид 

гардидааст, ки ба ҳайси манбаъҳои назариявии фалсафаи амалии 
мутафаккир ҳам сарчашмаҳои автохтонӣ ва ҳам аллохтонӣ хизмат 

кардаанд. Аз сарчашмаҳои автохтонӣ ё бумӣ афкору ақоид ва



ҷаҳоншиносии тоисломии ориёӣ, фалсафаи машшоияи шарқӣ, махсусан 
таълимоти Абунасри Форобӣ ва Ибни Сино мавриди назари муаллиф 

қарор гирифтаанд. Инчунин, осор ва таълимоти Қутбиддин Шерозиро 
таҳлил намуда, хулоса шудааст, ки фалсафаи Юнони қадим, махсусан 
таълимоти Афлотун ва Арасту дар ташаккули ҷаҳонбинии мутафаккир 
нақши намоён доранд. Дар баробари ин, дар ин қисмати кор 
зиндагинома ва мероси фалсафии Қутбиддин Шерозӣ низ мавриди 
таҳлили илмӣ-таърихӣ қарор гирифтааст.

Аз автореферат бармеояд, ки дар диссертатсия тамоми қисматҳои 
фалсафаи амалии Қутбиддин Шерозӣ баррасӣ гардидаанд, ки илми 

ахлоқ, фалсафаи манзилдорӣ ва сиёсатро фаро мегиранд. Аз ҷумла, дар 

боби дуюми таҳқиқот - «Масъалаҳои ахлоқӣ дар фалсафаи амалии Қутбиддин 

Шерозӣ» - ҳангоми таҳқиқи фалсафаи амалии мутафаккир мавзуъҳое чун 

моҳияти ахлоқ ва аҳамияти он дар ҷомеа, масъалаҳои тағйирпазир ва 
фитрӣ будани ахлоқ, меъёр, сифат ва категорияҳои асосии ахлоқӣ пурра 
равшан карда шудаанд.

Муаллифи таҳқиқот дар боби сеюми он - «Фалсафаи манзилдории 

Қутбиддин Шерозӣ» - фалсафаи манзилдории мутафаккирро ҳамчун як 

ҷузъи муҳимми фалсафаи умумии ӯ шинохта, мӯшикофона масъалаҳои 
оила ҳамчун институти иҷтимоӣ, сохтор ва низоми оила дар фалсафаи 
амалии мутафаккир, вазифаҳои иҷтимоии оила ва нақши аъзоёни он аз 
нигоҳи Қутбиддин Шерозӣ ва масъалаҳои дигари амсоли онҳоро таҳқиқ 
карда, хулосаҳои зарурӣ баровардааст.

Дар боби чоруми таҳқиқоти Амирхон Ш.Т. - «Андешаҳои сиёсӣ ва 
иҷтимоии Қутбиддин Шерозӣ», ки аз се зербоб иборат мебошад, мафҳум 

ва мазмуни сиёсат дар фалсафаи амалии мутафаккир, сохти сиёсӣ ва 

иҷтимоии ҷомеа, идоракунии давлат ва ҷомеа ва андешаҳои дигари сиёсӣ 
ва иҷтимоии Қутбиддини Шерозӣ мавриди таҳқиқи ҳамаҷонибаи илмӣ- 

фалсафӣ қарор гирифтаанд.

Дар маҷмӯъ, тамоми маводи илмии дар автореферати диссертатсия 
таҳлилшуда ва натиҷаҳои таҳқиқи онҳо барои таърихи фалсафа, илми



ахлоқ, таърихи андешаҳои сиёсиву иҷтимоӣ ва педагогӣ хеле муҳим 
мебошанд. Ин мавод инчунин ҳангоми бурдани корҳои тарбиявӣ ва 

ташвиқотӣ дар самти баланд гардонидани худшиносии миллӣ, эҳтиром 
ба арзишҳои фарҳанги миллӣ, пешгирӣ аз хурофот ва таассуботи динӣ ва 
рушди тафаккури илмӣ низ метавонад муфид бошад.

Ба ҳамаи ин дастовардҳои илмии диссертатсия нигоҳ накарда, дар 

автореферати он як қатор камбудиҳо низ вуҷуд доранд. Аз ҷумла, дар 
саҳифаҳои 31, 37, 41 ва 45-уми матн хатоҳои имлоӣ ва услубӣ вуҷуд 

доранд. Инчунин, дар қисмати муҳокимаҳо оид ба фитрӣ ё касбӣ будани 
ахлоқ, хуб мебуд агар баъзе андешаҳои муҳаққиқони муосир оид ба 

вуҷуд доштани як қатор заминаҳои генетикии хулқу атвори инсон 
мавриди баррасӣ қарор мегирифтанд.

Аммо ин камбудиҳо ҷузъӣ буда, сифати таҳқиқотро паст 
намекунанд. Бо ҳамин сабаб, дар асоси автореферат метавон хулоса 
намуд, ки диссертатсияи Амирхон Шоҳҳусайн Талбонӣ «Фалсафаи 
амалии Қутбиддин Шерозӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори 

илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.03 - таърихи фалсафа ба ҳамаи 
талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори гирифтани дараҷаи 
илмии доктори илмҳои фалсафа мебошад.

Мудири шуъбаи фалсафаи иҷтимоии

Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ

ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоуддинови 

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

доктори илмҳои фалсафа, профессор

Имзои Х.М. Зиёиро тасдиқ мекунам.

Мутахассиси кадрҳои ИФСҲ АМИТ X. Шозедов


