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Ба Шурой диссертатсионии 6Б.КОА-29 назди

Донишгоуи миллим Тодикистон

734025,ш.Душанбе, кучаи Рудаки,17

ТАЦРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Амирхон Шоххусайн Талбонй дар 
мавзуи «Фалсафаи амалии 1^утбиддини Шерозй» барои дарёфти дарадаи 

илмии доктори илмуои фалсафа аз руйи ихтисоси 09.00.03 - таърихи 
фалсафа

Руйдодхои замони муосир инсонро ба бухрони маънавию ахлохй 
ва фархангй ру ба ру сохтааст, ки он аз тадзияи донишхои иттилоотию 
коммуникатсионй ва дигаргунихои густардаи икдисодию идтимой 
маншаъ гирифта, дар пасманзари он руйдодхои мазкур нузули арзишу 
меъёрхо ва аслхои ахлохй ба вухуъ мепайванданд, ки он бойси шиддат 
гирифтани инхирози экзистианалй ва дигаршавии диддии фахмишхои 
ахлохй инсон мегардад. Наели нави, ки дар ин рухияи тасаввуроти 
посмодернисти тарбия меёбанд, ба он тамоюл доранд, ки арзишхои 
маънавии мавдударо канор бигузорнад ва дидгохои муосири ахлохиро 
дар домеа худ пиёда намоянд.

Яке аз рисолатхои таърихи фалсафа ин данбаи назариявию усули ахлоц 
ба хисоб меравад. Фалсафаи амалй як хисмати он буда, дарбаргирандаи 
махулахои ахлоцие чун некукорй, адлу инсон, озодй, мухаббат барин 
масаъалахри ахлохй, ки доираи дахонфахмии инсонро ташаккул 
додаанд. Х,ар чанд дар давоми таърихи чандинасраи омузиши зухуроти 
мазкур корхои илмию таххихотии мухим ба до оварда шудаанд, вале дар 
омузиши осори мутафаккирони форсу тодик хануз дойр ба ин масъала 
назари ягоне вудуд надорад.

Дар ин маврид диссертатсияи доктории Амирхон Шоххусайн 
Талбонй ки ба мавзуъи «Фалсафаи амалии К^утбиддини Шерозй» 
бахшида шудааст, яке аз мавзуъхои долиби диххат ва мубрам дар мероси 
фалсафии мо мебошад. Аз мазмун ва мухтавои автореферати мазкур 
бармеояд, ки диссертатсия фарогири муцаддима, се боб ва дувоздах 
зербоб, хулоса, фехристи адабиёти истифодашуда мебошад. Дар 
мухаддимаи автореферат, ахамияти мавзуи тахкикот, дарадаи коркарди 
он объект, мавзуъ, махсад ва вазифахои таххихот, фарзияи таххихотй, 
асосхои назариявй, амалй ва методологии таххихот, заминай таххихот, 
навоварии илмии таххихот, мухаррароти ба химоя пешниходшаванда, 
мувофихати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмй, дарадаи 
эътимоднокии натидахо, сахми шахсии довталаб барои дарёфти дарадаи 
илмй, тасдих ва татбихи натидахои диссертатсия, интишорот оид ба



мавзуи диссертатсия, сохтор ва хачми диссертатсия асоснок карда 
шудааст.

Боби якуми диссертатсия - «Манбаъхои ташаккули фалсафаи 
амалии К^утбиддин Шерозй» аз се зербоб иборат мебошад. Дар боби 
мазкур мархилахои ташаккулёбии фалсафаи амалй ва чойгохи он дар 
низоми донишхои фалсафй, асосхои таърихии фалсафаи амалии 
Кутбиддин Шерозй, инчунин зиндагинома ва мероси фалсафии 
мутафаккир мавриди тахкж кдрор дода шудааст. Муаллифи дар боби 
мазкур чойгохи фалсафаи амалй дар низоми донишхои фалсафй намуда, 
бар он назар аст, ки масоили марбут ба фалсафаи амалй таърихи тулонй 
дошта, баробар бо чомеаи инсонй пайдо гардидаанд. Аммо бисере аз 
олимону мухаккикони аврупой таснифи фалсафаро ба назариву амалй ва 
зухури ин ду бахшро ба фарханги Юнони кадим нисбат диханд хам, 
лекин сарчашмахри муътамади сатхи чахонй аз он шаходат медиханд, ки 
чунин таксимот дар колаби дараёнхои фикрии хирадгароёна ва 
мактабхои фикрии пешазисломии мардумони ориёитабор низ чрй 
доштааст.

Муаллифи диссертатсия донибдори андешаест, ки махз файласуфони 
аклгаро, ки дар самти ташаккули илмхои дунявй ва акдонии инсоният 
таъсири мусбат расонидаанд, тавонистанд,ки тамаддуни асримиёнагии 
мардумони Шарки Наздик ва Миёнаро аз интишори сартосарии 
хурофот ва таассубгароии динй эмин нигох дошта, рушди донишхои 
илмиро таъмин намоянд.

Боби дуюми рисола ба тахлили «Масъалахои ахлокй дар фалсафаи 
Кутбиддин Шерозй» бахшида шуда, аз се зербоб иборат мебошад. 
Муаллифи рисола вобаста ба масъалаи мазкур ахлокро хамчун 
дастоварди мухимтарин дар тули фаъолияти эчодии инсоният хисобида 
ин падидаи арзишмандро баробар бо пайдоиши инсони андешакунанда 
(Иото8ар1еп8) зухури хисобида, онро дар муназзам сохтани чомеаи 
инсонй ва таъмини мархилахои ташаккули минбаъдаи он нишон 
додааст. Мутафаккир ахлокро илми мухимтарини фалсафй ва 
нигаронидашуда ба манфиати кулли башар дониста, таъкид менамояд, 
ки «илм аънии саноате, ки лобуд бошад дар он, ки нисбати у бо чамеи 
азмина ва чумлаи умам нисбате вохид бошад ва ба тагйири имкана ва 
азмина ва табаддули милал ва дувал мутабаддил нашавад, чун илми 
хисоб, илми хайати афлок ва илми ахлок аст»

Дар таълимоти Кутбиддин Шерозй метавон хулоса кард, ки у мохияти 
ахлокро, асосан вокеъбинона иборат аз «ороиши инсон бо зевари илму 
адаб» ва хидояти он ба шинохти мазмуни хаёт, такомули шахсият ва 
фархангофаринй медонад, ки то хануз арзиши худро нигох дошта, барои 
чомеаи муосир низ муфид мебошад.

Боби сеюми диссертатсия - «Фалсафаи манзилдории Кутбиддин 
Шерозй» аз се зербоб иборат буда, дар он таълимоти мутафаккир дойр 
ба фалсафаи оиладорй мавриди тахлил карор дода шудааст. У вазифаи 
идтимой оиларо дар доираи чор функсия - “Репродуктивй” ё
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такрористедсолкунй, ходагидорй- идтисодй, тарбиявй ва коммуникативй, 
ки ин функсиядоро яксари мудадидон кабул доранд, мавриди баррасй 
дарор дода, мавдеъи ондоро дар ташаккули домеаи инсони нишон 
додааст. Вазифаи аз х,ама мудимтарини оила, ин вазифаи тарбиявй ва 
ичдимоикунонии фарзандон ба кисоб меравад, ки онро Кутбиддин 
Шерозй бо диддияти том мавриди баррасй дарор медидад. Мутафаккир 
оид ба ин масъала бо таъкиди тарбияи худогодии фарзандон зикр 
менамояд: «тарбияи атфол дар кудакй дар роки худошиносиву худогодй 
рокандозй гардад ва ба сулуки тариди растагорй ва сукбати аскоби илм 
ва амал ва ахлоди писандида, умед бошад, ки ба дарадаи бузургони дунё 
бирасад». Манзур он аст, ки дарёфти роккои дурусти тарбия ва 
таъсиррасонй ба шуури наели наврас имконият медидад, ки шахси 
тарбиятшаванда аз ликози маънавию ахлодй роки дурустро интихоб ва 
дар рудияи худшиносиву худогокй ба воя расад.

Боби чоруми диссертатсия - «Андешакои сиёсй ва идтимоии 
Кутбиддин Шерозй» низ аз се зербоб иборат мебошад. Дар боби мазкур 
мафкум ва мазмуни сиёсат дар фалсафаи амалии Кутбиддин Шерозй 
баррасй шудааст. Мурдод аз мафкуми «сиёсат» дар фалсафаи амалй 
мутафаккир ин «сиёсати мудун» ва ё идораи умури дамъиятиву давлатй 
мебошад.

Тибди андешаи Кутбуддини Шерозй, «поксозии ахлоди фард» ва 
«бунёд ва идораи манзил» низ, як навъ тадбирандешй, муайян намудани 
мадсад ва дарёфти роккои мувофиди идоракуни аст. Мафкуми «сиёсат»- 
ро мутафаккир, яке аз василакои чораандешии инсон дар фаъолияти 
чамъиятии ифода намуда, онро кикмате мекисобад, ки ба «хайр ва салоди 
домеаи инсонй» равона гардидааст. Хайру салоки домеа ва ё, ба таъбири 
Форобй, «саодати водей» кадафест, ки дар камбастагии улуми дигари 
идтимоиву гуманитарй ба даст меояд. Ба ин маънй, мафкуми «сиёсати 
маданй» фарогирандаи ахлод, сиёсат, дудуд ва дар мадмуъ, улумест, ки 
ба таъмини бекбудии каёти идтимой нигаронида шудаанд.

Дар хулосаи рисолаи мазкур муаллиф данбадои асоси фалсафаи амали 
Кутбиддини Шерозиро, ки муктавои онро дар дарк ва модияти зиндагй, 
инчунин дарёфт ва таъмини саодати инсонй таъмини фазилат, дарёфти 
роддои расидан ба саодат, худшиносиву худогодй аст тавсия менамояд.

Муаллиф дидати таддиди мавзуи интихобшуда аз адабиёти зарурй 
истифода бурда, диссертатсия дар мадмуъ бо услуби хуби илмию назариявй 
тадия ва пешнидод шудааст. Водеан, автореферати диссертатсияи доктории 
Амирхон Шоддусайн Талбонйдар мавзуи «Фалсафаи амали Кутбиддини 
Шерозй» бахшида шудааст, бо модият ва мазмуни хоси илмию амалй, риояи 
мантиди масъалагузорй, тариди риояи па'йдарпаии сохторй ва дигар самтдои 
назаррасу илман асоснокгардидааш сазовори бадои баланди илмй мебошад.

Автореферати диссертатсияи доктории Амирхон Шоддусайн Талбонй дар 
мавзуи «Фалсафаи амали Кутбиддини Шерозй» таддидоти илмиву 
тахассусии баитмомрасида ба дисоб меравад ва дар асоси натидадои он 
заминадои назариявии дастоварддои илмй досил мегардад. Дар канори
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муваффакиятхо, дар автореферата диссертатсияи доктории Амирхон 
Шоххусайн Талбонй камбудихо низ ба назар мерасад, ки чунин ишора 
мешаванд:

1. Боби чоруми диссертатсия - Андешахои сиёси ва идтимоии 
Кутбиддини Шерозй номгузори шудааст. Муаллифи диссертатсия дар боби 
мазкур таълимоти сиёсии мутафаккирро мавриди пажухиш дарор додааст. 
Аммо дар ин боб таъсирпазирй аз таълимоти сиёсии Арасту нишон дода 
нашудааст. Муаллиф танхо бо овардани назари хеш бо данд думла иктифо 
мекунад :«Ба хар сурат Кутбиддини Шерозй зери мафхуми «сиёсат» суботу 
оромй, халли масоили сиёсии домеъа ва тадвини зиндагии осоиштаро матрах 
намуда, онро бахши мухимтарини фалсафаи амалй, ки дихати таъмин 
намудани хайри умум равона шудааст, мефахмад, ки мохиятан ба таълимоти 
Арасту мувофикдт мекунад (Автореферат С.43)» Агар муаллиф барои баёни 
назири мутафаккир оид ба «сиёсат» иктибосе аз китоби Арасту меовард ва ё 
ба он хиёси назар менамуд,хеле кобили пазириш буд.

2. Дар баёни баъзе андешахо алокамандии мантицй чандон равшан эхсос 
намешавад. Андешахои дар автореферат овардаи муаллиф бояд дар робита ва 
хамгиройии амихи услубиву мантихй баён меёфтанд.Шояд дар диссертатсия 
мазкур баёни мантихй дард ёфта бошад.

3. Барои бехтар дастраси фахми хонандагон шудани андешахои муаллиф 
тавсия мегардад, ки истилохоти зимни тахлили масъала истифодашаванда, 
бояд устувор ва контекстуалй бошанд. Махсусан дар тахлили боби сиёсат.

Бояд гуфт, ки эродхои овардашуда ба арзиши илмии диссертатсия 
таъсир намерасонанд. Аз мазмун ва мухтавои автореферат бармеояд, ки 
диссертатсияи доктории Амирхон Ш.Т дар мавзуи «Фалсафаи амалии 
Кутбиддини Шерозй» ба талаботи «Тартиби додани дарадахои илмй», ки 
бо Карори Хукумати Чумхурии Тодикистон аз 30 июни соли 2021. тахти 
№ 267 тасдик шудааст, давобгу буда, муаллифи он барои дарёфти 
дарадаи илмии доктори илмхои фалсафа аз руйи ихтисоси 09.00.03 - 
таърихи фалсафа сазовор мебошад. Такриз дар асоси талаботи 
«Низомномаи Шурой диссертатсионй» ва «Тартиби додани дарадахои 
илмй», ки бо Кдрори Кукумати Чумхурии Тодикистон аз 30 июни соли 
2021, тахти № 267 тасдик шудааст, тахия ва манзур гардидааст.

Ноиби Президенти АМИТ,
доктори илмхои сиёсй, /"Л / А —
узви вобаста, профессор

Имзои Мухаммад А.Н

ШК-АМИТ тасдик менамояд


