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Мусаллам аст, ки ҳамаи илмҳо, аз ҷумла фалсафа дастоварди 
арзишманди маънавии инсон буда, ҳадафи онҳо беҳбуд бахшидани ҳаёти 
маишии худи инсон ва ҷомеа мебошад. Ҳамин аст, ки бархе аз 
донишмандон масъалаи асосии фалсафаро “муносибати субъект бо 
субъект” ва ё “донистани моҳияти инсон” маънидод менамоянд. Ба 
хотири дарки моҳияти ҳастӣ, маънии зиндагӣ, таъмини саодат ва дар 
маҷмуъ ташкили ҷомеаи бонизом насли инсонӣ пайваста кӯшиш 
намудааст ва имрӯз низ ин раванд идома дорад. Ба ин маънӣ, инсон 
шакли ҳастиест, ки тамоми асрори олами вуҷудро дар худ таҷассум 
намуда, маънӣ мебахшад, мафҳум меофарад ва онро ба манфиати худ 
истифода менамояд. Маҳз бо ҳамин хусусият, инсон аз мавҷудоти дигари 
олами моддӣ тафовут дошта, «ашрафи мавҷудот» ва ё «нигини 
офариниш» унвон гирифтааст. Сифати «ашрафӣ» ё «нигин» будан барои 
насли инсони фавқуттабиӣ набуда, балки он дар натиҷаи фаъолияти 
бошуурона, риёзат, касби маърифат ва таълиму тарбия аз ҳолати қувва 
ба феъл табдил меёбад. Яъне, инсон дар натиҷаи таъсирпазирӣ аз 
якдигар ва таъсири мутақобила бо табиат ба камол расида, ба марҳилаи 
созандагию бунёдкорӣ мерасад. Ҷиҳати ноил гардидан ба марҳилаи 
созандагӣ ва шинохти моҳияти ҳастии худ, фалсафаи амалӣ нақши 
арзанда гузошта метавонад.

Фалсафаи амалӣ, ки ба таҳлили масоили марбут ба фаъолиятҳои 
амалии инсон сарукор дорад, баробар бо пайдоиши инсони фикркунанда 
ба вуҷуд омадааст ва дар таъмини сифатҳои ахлоқӣ ва муносибатҳои 
иҷтимоии шахс нақши бориз дорад. Алалхус, дар замони муосир, ки 
раванди ҷаҳонишавӣ тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятиро фаро 
гирифтааст, масоили ахлоқӣ, фарҳанги оиладории суннатӣ ва ҳатто 
давлатҳои миллӣ гоҳо ба мушкилот мувоҷҷеҳ мешаванд, таҳқиқи 
масоили фалсафаи амалӣ муҳимияти тоза касб менамоянд.

Вобаста ба андешаҳои баёнгардида, диссертатсияи Амирхон Ш.Т. 
дорои аҳамияти илмю амалӣ мебошад. Муаллиф аҳамияти мавзуи 
мавриди таҳқиқи худро бо далелҳои муътамади илмӣ асоснок намуда, 
мёнависад: «Гирдоби равандҳои глобализатсионӣ беш аз ҳарвақта дида, 
масъалаҳои поксозии ботину зоҳири инсон фарҳанги оиладорӣ ва 
сиёсиро ба мушкилотҳои зиёд дучор намудааст. Қисмати зиёди 
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падидаҳое, ки ҳар лаҳза дар фарҳанги муосири башарӣ ва ҳаёти 
рӯзмарраи инсоният рӯйи кор меоянд, боиси заволи фазилатҳои ахлоқӣ, 
фарҳангӣ ва сохтори оилаи анъанавӣ шуда, сабабгори сар задани 
мушкилиҳои дигари иҷтимоӣ мегарданд. Ин раванд ба коста шудани 
мақоми инсон ҳамчун мавҷуди офарандаи арзишҳои маънавӣ гардида, 
ҷомеаро ба сӯйи бефарҳангӣ равона месозад ва симои инсони комилро аз 
инкишоф боз медорад» (саҳ.9).

Андешаи муаллифро ҷонибдорӣ намуда, гуфтан мумкин аст, ки 
ҳадафи раванди ҷаҳонишавӣ агар аз як ҷониб ҳамгиро намудани 
фарҳангҳо бошад, аз ҷониби дигар арзишҳои фарҳангию маънавии 
абарқудратҳоро бештар пайгирӣ менамояд, ки ин омил метавонад ба 
рушди давлатҳои миллӣ ва мафкураи насли наврасу ҷавон таъсири 
манфии худро расонад. Аҳли илм, бахусус илмҳои фалсафиро зарур аст, 
ки моҳият, хусусият ва натиҷаҳои раванди мазкурро нуктасанҷона 
пайгирӣ намуда, ба хотири тарбия намудани насли наврас дар руҳияи 
худшиносию худогоҳӣ ва пос доштани арзишҳои маънавию маърифатӣ, 
инчунин мустаҳкам намудани рукнҳои давлатдории миллӣ кӯшиш ба 
харҷ диҳанд.

Дар ин самт, диссертатсия Амирхон Шоҳҳусайн Талбонӣ қадами 
ҷиддӣ буда, ба яке аз мавзуҳои мубрам ва ҳассос дар таърихи фалсафа 
бахшида шудааст. Муаллиф дар симои яке аз мутафаккирони мактаби 
машшоияи шарқӣ - Қутбиддин Шерозӣ масъалаҳои муҳимтарини 
ахлоқӣ, фарҳанги оиладорӣ ва масоили сиёсиву иҷтимоиро ҳам аз 
нигоҳи таърихӣ ва дар муқоиса бо мутафаккирони дигар баррасӣ 
намуда, арзиши онҳо барои ҷомеаи муосир нишон додааст. Аз муҳтавои 
диссертатсия бармеояд, ки Қутбиддин Шерозӣ дар радифи 
мутафаккирони ақлгарои асримиёнагии тоҷик қарор дошта, дар 
баробари таҳқиқи масоили ҳастишиносиву маърифатшиносӣ, илмҳои 
табиатшиносиву тиббӣ, инчунин масъалаҳои марбут ба фалсафаи амалӣ 
- ахлоқ, оила ва сиёсатро низ мавриди баррасӣ қарор додааст. Дар осори 
мутафаккир таблиғи ахлоқи амалӣ, ғояҳои хайрхоҳона, ифтихорот аз 
дастовардҳои аҷдодӣ ва давлатдории миллӣ ҷой дода шудааст, ки дар 
шароити ниҳоят пурталотуми имрӯзаи ҷаҳон барои тарбияи насли 
наврас дар рӯҳияи озодагӣ, ватандӯстӣ, сидқу сафо, вафодорӣ, 
муттаҳидӣ ва амсоли инҳо хеле муҳим мебошад.

Муҳимияти мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ, инчунин дар он 
зоҳир мегардад, ки руй овардан ба омӯзиш ва тахдили интиқодии 
назариёти фалсафии мутафаккирони асримиёнагии тоҷику форс ва 
муайян намудани арзиш ва аҳамияти онҳо барои муҳити фарҳангии 
ҷомеаи муосир, дар давроне, ки буҳрони саросарии фарҳангиву ахлоқӣ 
дар ҷаҳон эҳсос мегардад, аз муҳиму зарурӣ будани масъалаи мавриди 
назар, дарак медиҳад.

Ба андешаи диссертант, дар фазои фарҳангии замони муосир, ки аз 
як ҷониб раванди бунёд ва ташаккули давлатдории миллӣ ва аз ҷониби 
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дигар масоили ахлоқӣ ба мушкилоти гуногун мувоҷеҳ гардида, 
муносибатҳои инсонӣ дар доираи манфиатҷӯйӣ ташаккул ёфта, мавқеи 
инсондӯстӣ, эҳсоси ҳамдардӣ, адолату таҳаммулпазирӣ ҳамчун масоили 
марказии ахлоқ ва инсонсоз заиф гаштааст ва дар шароите, ки арзиши 
муқаддас доштани оила ҳамчун муҳимтарин институти иҷтимоӣ ва 
макони тарбияи инсони созанда камарзиш ва аз назар дур гардида аст, 
таҳқиқи андешаҳои арзишманди мутафаккирони гузаштаи мардумони 
тоҷику форс муҳиму актуалӣ мебошад, комилан розӣ шудан мумкин аст.

Омӯзиши ин масъалаҳо ва дар амал татбиқ намудани онҳо дар 
шароити имрӯза ниҳоят муҳим буда, барои дар рӯҳияи худогоҳиву 
худшиносӣ тарбия намудани ҷомеа мусоидат хоҳад кард.

Муллиф қайд менамояд, ҳамин беэътиноӣ ба ахлоқ ва маънавиёт 
аст, ки дар бархе аз мамлакатҳои аврупоӣ имрӯз никоҳи ҳамҷинсӣ ва 
зиндагӣ бидуни таъсиси оила аз ҳудуди муайян убур карда, шумораи 
зиёдро ташкил додааст. Аз ҳама хатарнок он аст, ки чунин муносибатҳои 
ғайрианъанавӣ, на танҳо расман ба қайд гирифта мешаванд, балки аз 
ҷониби созмонҳои давлативу ғайридавлатӣ дастгирӣ ёфта, ба халқу 
кишварҳои дигар низ зӯран таҳмил дода мешаванд.

Воқеан, андешаи муаллифи диссертатсия асоснок мебошад, зеро ҳар 
лаҳза таъсири раванди ҷаҳонишавӣ ва пайдоиши ҳар гуна фарҳангҳои 
ғайрисуннатиро, ки ба фарҳангу маънавиёти мо созгор нестанд, 
мушоҳида менамоем. Бо назардошти андешаҳои баёнгардида, гуфтан 
ҷоиз аст, ки мавзуи мавриди таҳқиқ мубраму зарурӣ буда, диссертант 
тавонистааст муҳимияти онро ба дараҷаи зарурӣ исбот намояд.

Дараҷаи омӯзиши мавзуи таҳқиқотӣ низ мувофиқ ба меъёрҳои 
муқарраргардида ва методологияи илмӣ мавриди таҳлил қарор дода 
шудааст. Муаллиф тавонистааст, ки бо истифода аз усули таърихӣ- 
арзишӣ ва муқоисавӣ онро баррасӣ намояд. Ҷудо намудани сарчашмаҳо 
ва осори муҳаққиқон вобаста ба муҳимияташон дар мавриди таҳқиқи 
афкор ва орову андешаҳои Қутбиддин Шерозӣ ҷолиби диққат мебошад. 
Диссертант сарчашмаҳо ва таҳқиқотҳои анҷомшударо ба панҷ гуруҳ 
тақсим намуда, моҳияти афкору андешаи онҳоро ошкор сохтааст. Усули 
мазкур имконият фароҳам овардааст, ки диссертант масъалаи мавриди 
та.ҳқиқи худро мушаххас намуда, исбот намояд, ки он аз ҷониби 
муҳаққиқони дигар омӯхта нашудааст ва таҳқиқталаб мебошад.

Ҳамоҳангӣ ва мувофиқати комили объект, предмет, мақсаду 
вазифаҳо бо навгониҳо ва ҷанбаҳои ба ҳимоя пешниҳодшавандаи кори 
илмӣ дар диссертатсия эҳсос мегардад. Маҳорати диссертант дар 
ҳамоҳангсозӣ ва мантиқан пайваст намудани масъалаҳои мазкур қобили 
таҳсин мебошад. Ин амали муаллифи диссертатсия боис гардидааст, ки 
масъалаи мавриди таҳқиқ ба таври системавӣ мавриди коркард қарор 
бигирад.

Асосҳои методологии диссертатсияро истифода аз усулҳои 
умумимантиқӣ, герменевтикӣ ва муқоисавӣ ташкил менамояд. Муаллиф 
бо истифода аз усулҳои зикршуда тавонистааст, ки равиши дурусти 
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таҳқиқро роҳандозӣ ва хулосаҳои мантиқӣ ба даст биорад. Нуҳ навгонии 
илмие, ки муаллифи диссертатсия пешниҳод кардааст, аз мазмуни кори 
илмӣ сарчашма гирифта, моҳияти диссертатсияро ифода менамоянд. 
Навгониҳои пешниҳодшуда бо ҷанбаъҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда 
тавъам буда, аз лиҳози илмӣ асоснок карда шудаанд.

Асосҳои назариявӣ, пойгоҳи эмпирикӣ, аҳамияти назариявӣ ва 
амалии таҳқиқот хеле хуб нишон дода шудааст. Таҳлили диссертатсия 
нишон медиҳад, ки муаллиф дар раванди таҳқиқот иштироки бевосита 
дошта, дар таҳияи он саҳми назаррас гузоштааст. Монографияи илмӣ, 
мақолаҳои илмии дар маҷаллаҳои тақризшаванда КОА-и назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақолаву баромадҳои диссертант 
дар конференсияҳои сатҳи гуногун, ки мазмуни кори диссертатсиониро 
инъикос менамоянд, гувоҳ аз саҳми шахсии муаллиф дар раванди 
таҳқиқот мебошанд.

Диссертатсияи тақризшаванда аз муқаддима, чор боб, дувоздаҳ 
зербоб, хулоса ва рӯйхати адабиёти истифодашуда таркиб ёфтааст, ки аз 
ҷиҳати мазмун ва сохтор мантиқан пайваст мебошанд. Муаллиф аз 
таҳлили сарчашмаҳои назариявии фалсафаи амалии Қутбиддин Шерозӣ 
қисмати асосии кори илмии худро шуруъ намуда, пасон масоили ахлоқӣ, 
фалсафаи манзилдорӣ ва андешаҳои сиёсиву иҷтимоии Қутбиддин 
Шерозиро ба риштаи таҳқиқ кашида, ҳар қисматро дар алоҳидагӣ ва 
инчунин дар шакли умумӣ хулосагирӣ менамояд.

Боби якум «Манбаъҳои ташаккули фалсафаи амалии Қутбиддин 
Шерозӣ» ба се зербоб ҷудо карда шуда, нахуст «Ҷойгоҳи фалсафаи 
амалӣ дар низоми донишҳои фалсафӣ» мавриди таҳқиқи муаллиф қарор 
гирифтааст, ки хеле ҷолиб мебошад. Мазмуни зербоби зикршуда аз 
таҳлили қисмати аввали объекти таҳқиқот - “фалсафаи амалӣ” иборат 
буда, муаллиф бо такя ба сарчашмаҳои муътамад, осори таҳқиқотӣ ва 
усулҳои герменевтикию муқоисавӣ пайдоиш, ташаккул ва мавқеи 
фалсафаи амалӣ дар системаи донишҳои фалсафиро нишон додааст. Аз 
ҷумла, муаллиф хулоса менамояд, ки “фалсафаи амалӣ моҳият ва 
мақсади мавҷудияти инсонро ошкор намуда, роҳҳои дарёфти камолоти 
маънавию ахлоқӣ, зиндагии шоистаи фардӣ ва ҷамъиятиро муайян 
месозад”. (С.52) Дар чунин тарзи фаҳмиш, нақши фалсафаи амалӣ дар 
муназзамсозии ҷомеаи муосир низ назаррас буда, таҳқиқи он аз аҳамият 
холӣ намебошад.

Дар параграфи дуюми боби якум, муаллиф “Зиндагинома ва 
мероси фалсафии Қутбиддин Шерозӣ”-ро мавриди таҳлил қарор дода, 
кӯшиш ба харҷ додааст, ки дар асоси сарчашмаҳои муътамад шахсияти 
илмӣ будани мутафаккирро нишон дода, саҳми ӯро дар ташаккули 
фалсафаи асримиёнагии тоҷик мушаххас намояд. Ҳамзамон, осори ӯро 
вобаста ба мазмун ва соҳаи илм муайян ва онҳоро гурӯҳбандӣ карда, 
мансубияташонро ба мутафаккир тибқи равиши тафаккур ва 
ҷаҳонбинии ӯ мушаххас кардааст. Ба ин тартиб осори Қутбиддин 
Шерозӣ ба панҷ соҳаи илм: фалсафӣ, нуҷумӣ, риёзӣ, тиббӣ ва динӣ ҷудо 
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карда шуда, мазмуну муҳтавояшшон ба таври мушаххас таҳлил карда 
шудааст. Тибқи хулосаи муаллифи диссертатсия “аз 21 рисолаҳои 
гуногунҳаҷм, ки мавриди таҳлил қарор гирифтанд, 14 асар бевосита ба 
Қутбиддин Шерозӣ тааллуқ доранд” (С.78). Хулосаи мазкур дар асоси 
таҳлили ҳамаҷонибаи муаллиф пешниҳод мешавад, ки қобили дастгирӣ 
аст.

Дар зербоби сеюми боби якум «Асосҳои таърихии фалсафаи 
амалии Қутбиддин Шерозӣ» ба таври муфассал баррасӣ гардида, 
сарчашмаҳои назариявии фалсафаи амалӣ ва таъсирпазирии 
мутафаккирро аз макотиб ва мутафаккирони пешин муайян, ҳамоҳангӣ 
ва тафовути онҳо ба таври мушаххас нишон дода шудааст, ки мувофиқ 
ба меъёрҳои илмӣ мебошад.

Боби дуюми диссертатсия «Масъалаҳои ахлоқӣ дар фалсафаи 
Қутбиддин Шерозӣ» номгузорӣ шуда, аз се зербоб иборат мебошад. Дар 
зербоби якум «Моҳияти ахлоқ ва аҳамияти он дар ҷомеа» баррасӣ 
гардида, мафҳуми “ахлоқ” аз дидгоҳи мутафаккирони давраҳои гуногун 
ва луғатномаҳову фарҳангҳои ихтисосӣ таҳлил ва дар муқоиса бо 
таълимоти Қутбиддин Шерозӣ матраҳ гардидааст. Ҳамзамон, аҳамияти 
падидаи мазкур дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ асоснок карда 
шудааст. Таҳлили бахши мазкур нишон медиҳад, ки хулосаи муаллиф 
дар мавриди он, ки “мутафаккир моҳияти ахлоқро, асосан воқеъбинона 
иборат аз «ороиши инсон бо зевари илму адаб» ва ҳидояти он ба 
шинохти мазмуни ҳаёт, такомули шахсият ва фарҳангофаринӣ медонад, 
ки то ҳанӯз арзиши худро нигоҳ дошта, барои ҷомеаи муосир низ муфид 
мебошад” (С.125), комилан дуруст аст.

Дар параграфи дуюми боби мазкур “Масъалаи тағйирпазир ва 
фитрӣ будани ахлоқ аз дидгоҳи Қутбиддин Шерозӣ” таҳлил гардида, 
муаллиф хусусияти тағйирпазирии ахлоқро тибқи таълимоти 
мутафаккир исбот менамояд. Мавриди ба зикр аст, ки масъалаи мазкур 
аз қабили масоили баҳсбарангези таърихи афкори фалсафию ахлоқй 
буда, ҳанӯз ҳам ҳалли ниҳоии худро пайдо накардааст. Вале, муаллифи 
диссертатсия якчанд далелҳоеро баён медорад, ки ҷиҳати исботи фикри ӯ 
асоси кофӣ мебошанд. Аз ҷумла, “Тағйирпазирии ахлоқ ва хосияти 
иктисобӣ доштани онро Қутбиддин Шерозӣ бо далелҳои ақливу мантиқӣ 
исбот намуда, назари худро бо мушоҳидаҳои амалӣ ва таҷрибаи 
фаъолиятҳои инсонӣ асоснок менамояд. Тибқи назари ӯ, инсон, на танҳо 
қобилияти тағйир додани хулқу атвори худ, балки ҳайвонҳоро (баҳоим) 
низ доро мебошад. Таҷрибаи таърихӣ нишон медиҳад, ки инсон, бо 
истифода аз қобилиятҳои зеҳнӣ ҳайвоноти гуногунро ба худ ром кардаву 
хулқи зотии онҳоро тағйир додааст. Мутафаккир дар ин бобат зикр 
менамояд, ки аспи шавуз, ки ҳайвони ваҳшӣ аст, метавон ром кард ва 
саги гуруснаро, ки аслан хулқи ӯ таом хӯрдан мебошад, метавон чунон 
тарбия кард, ки вай, ҳатто сайди шикориро нахӯрада, ба соҳибаш бар 
мегардонад» (130-131).
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Зербоби сеюми боби якум “Меъёр, сифат ва категорияҳои ахлоқӣ” 
номгузорӣ шуда, муаллиф кӯшиш намудааст, ки масъалаи мазкурро дар 
асоси таълимоти Қутбиддин Шерозӣ матраҳ намояд. Сифат ва меъёрҳои 
ахлоқие, ки мутафаккир муқаррар намудааст иборат аз бисту се меъёр 
(хулқ) буда, диссертант онҳоро таҳлил, бо категорияҳои умумиахлоқӣ 
муқоиса ва бо мафҳумҳои муосири илми ахлоқ ҳамоҳанг сохтааст. 
Муҳимияти зербоби мазкур дар он аст, ки диссертант тамоми меъёр, 
сифат ва муқаррароти ахлоқии баённамудаи мутафаккирро хулоса 
намуда, тариқи се категорияи умумиахлоқӣ: покӣ ва покдоманӣ, 
инсондӯстӣ, некӣ ва накӯкорӣ баён менамояд.

Боби сеюм “Фалсафаи манзилдории Қутбиддин Шерозӣ” низ аз се 
зербоб иборат буда, идомаи мантиқии боби дуюм мебошад. Дар зербоби 
якум “Оила ҳамчун институти иҷтимоӣ” дар таълимоти Қутбиддин 
Шерозӣ мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Муаллифи диссертатсия 
мафҳуми “оила”-ро ҳамчун иснтитути иҷтимоӣ баррасӣ намуда, аз 
таҳқиқотҳои мухталифи фалсафию иҷтимоӣ ва ҳуқуқию психологӣ 
истифода намуда, тавассути усули муқоисанамоӣ масъалаи мавриди 
назари худро матраҳ менамояд, ки мувофиқ ба меъёрҳои таҳқиқоти илмӣ 
мебошад. Ҷолиб он аст, ки диссертант ҷанбаҳои хусусияти 
прогрессивидоштаи таълимоти мутафаккирро ошкор намуда, арзиши 
онро барои замони муосир ошкор кардааст. Бо хулосаи диссертант дар 
бахши мазкур, ки “Қутбиддин Шерозӣ дар масъалаи тадбири манзил аз 
афкори пешгузаштагони худ ба таври васеъ истифода намудааст, вале 
танҳо муфассиру таҳлилгари онҳо нест. У, кӯшиш намудааст, ки ҳудуди 
оиларо аз чор қисм (Арасту) ба шаш расонида, ин ниҳодро, на танҳо 
ҷиҳати ташкили шаҳр (полис) муҳим шуморад, балки ҳамчун институти 
иҷтимоие баррасӣ кунад, ки дорои вазифаҳои мушаххас буда, барои 
таъмини рушди бонизоми ҷомеа муҳим мебошад” (С.191), мувофиқ 
ҳастем, зеро, дар ҳақиқат мутафаккир «қоидаи сеюм» аз «қутби сеюм»-и 
«Дурат-ут-тоҷ»-ро ба «сиёсати манзилӣ» бахшида, оила ва низоми 
оиладориро дар раванди ташкили зиндагии дастаҷамъонаи одамон, 
ташаккул додани сифатҳои ахлоқии шахс, риояи адлу инсоф, ташкили 
меҳнат, тақсими масъулият, тарбияи аъзои оила, ташаккули иқтисодиёт 
ва камолоти инсонӣ муҳим арзёбӣ менамояд.

Дар зербоби дуюми боби сеюми диссертатсия «Сохтор ва низоми 
оила дар фалсафаи амалии Қутбиддин Шерозӣ» таҳқиқ гардидааст. 
Муаллифи диссертатсия бар он назар аст, ки “низоми оиладорӣ дар 
таълимоти Қутбиддин Шерозӣ шакли оиладории патриархалӣ ва ё 
суннатии тоҷик аст” (С.193). Воқеан, тахдили диссертатсия нишон 
медиҳад, ки сохтор ва низоми оиладории таҳлилнамудаи Қутбиддин 
Шерозӣ низоми оиладории суннатӣ аст, вале дар он хусусиятҳои 
консервативӣ камтар мушоҳида мешавад. Ӯ кӯшиш намудааст, ки ниҳоди 
оиларо ҳамчун давлати хӯурде, ки ҳама аъзоёни он дар ташаккули 
бонизоми он саҳм доранд, баррасӣ намояд. Аз ин лиҳоз, андешаи 
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диссертантро дар бораи он, ки “Қутбиддин Шерозӣ оиларо иборат аз 
иттиҳоде медонад, ки дорои низом ва сохтори мушаххас буда, аз ҳудуди 
муносибатҳои никоҳӣ ва хунӣ убур намуда, гурӯҳи одамонеро мутаҳид 
месозад, ки ҳар кадом дорои ҷойгоҳи худ ҳастанд. Ба ин маънӣ, сохтори 
оила аз сарвар ва аъзоёне иборат аст, ки масъулияти ҳар кадоми онҳо 
муайян мебошад” (С.195), дастгирӣ кардан имконпазир мебошад. 
Ҳамчунин, хулосаи ӯ дар ин бахш низ, ки “сохтор ва низоме, ки дар 
ҳикмати оиладорӣ Қутбиддин Шерозӣ муайян намудааст, сохтори оилаи 
суннатӣ буда, аксари муқаррароти он барои ҷомеаи муосири мо арзиши 
худро нигоҳ доштаанд. Ба ин маънӣ, метавон гуфт, ки чунин оила 
ҳамчун «муассисаи қадимӣ» ва ниҳоди муҳимтарини иҷтимоӣ умри 
тӯлонӣ дошта, ҳаргиз кӯҳна намешавад”, қобили дастгирӣ мебошад.

Зербоби сеюми боби мазкурро таҳлили «Вазифаҳои иҷтимоии оила 
ва нақши аъзоёни он аз нигоҳи Қутбиддин Шерозӣ» ташкил медиҳад. 
Дар доираи ин фасл муаллифи диссертатсия вазифаҳои репродуктивӣ, 
маърифатӣ, тарбиявӣ, фарҳангӣ, робитаи наслҳо, иҷтимоишавӣ, 
иқтисодӣ ва монанди инҳоро дар такя бо таълимоти Қутбиддин Шерозӣ 
таҳлил намудааст, ки ҷолиби таваҷҷуҳ мебошад. Муваффақияти 
муаллиф дар бахши мазкур он аст, ки усулҳои муқрисавӣ ва арзишии 
таҳқиқро мувофиқ ба талаботҳои муқарраргардида истифода намуда, 
андешаи худро дар мавриди, ҳусну қубҳ ва арзишмандии таълимоти 
мутафаккир дар нисбати вазифаҳои оила илман асоснок баён медорад. 
Инчунин, нишон додани арзиши таълимоти мутафаккир дар фарҳанги 
муосир низ аз муваффақиятҳои ӯ ба ҳисоб меравад. Аз ҷумла, хулоса 
менамояд, ки “вазифаҳои иҷтимоии оила, ки дар таълимоти Қутбиддин 
Шерозӣ мавриди баррасӣ қарор дода шудаанд, ҳамрадиф бо фаҳми 
муосири оила буда, иҷрои онҳо метавонад моҳияти ин ниҳоди 
иҷтимоиро ба ҳайси муҳимтарин институт ошкор намояд. Дар доираи 
вазифаи репродуктивӣ, банақшагирии тавлиди фарзанд бо 
дарназардошти шароит ва имкониятҳои рушди физиологиву ҷисмонӣ ва 
маънавию равонии он амалӣ карда мешавад. Таъкиди Қутбиддин 
Шерозӣ дар мавриди «мурод аз бунёди манзил тавлиди фарзанд аст», 
тавлиди бенизом набуда, балки ба дунё овардани фарзанди солеҳест, ки 
барои ҷомеа зарурӣ ва дар рушди он саҳмгузор бошад. Ҷомеаи муосир 
низ ниёз ба насле дорад, ки ҷисману рӯҳан солим буда, худшиносу 
худогоҳ бошанд ва аз ӯҳдаи ҳифзу ҳиросати ватану миллати худ бароянд. 
Агар, оилаи муосир дар асоси арзишҳои фарҳанги миллӣ ва оилаи 
суннатӣ ташкил ва вазифаҳои аслии худро иҷро намояд, насли худогоҳу 
худшинос ва арҷгузор ба дастовардҳои фарҳанги миллӣ тарбият хоҳад 
ёфт. Танҳо чунин шахсиятҳо метавонанд вориси ҳақиқии давлату 
миллати худ буда, фирефтаи ҷараёнҳои ифротию иртиҷоӣ нагардида, 
пайи ободии сарзамин ва давлату миллати худ бошанд” (С.234-235).

Боби чоруми диссертатсия «Андешаҳои сиёсӣ ва иҷтимоии 
Қутбиддин Шерозӣ» низ аз се зербоб иборат буда, бахши сеюми ҳикмати 
амалии мутафаккирро фаро мегирад. Муаллифи диссертатсия дар 
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зербоби якуми боби мазкур “Мазмун ва мафҳуми сиёсат дар таълимоти 
Қутбиддин Шерозӣ”-ро ба риштаи таҳқиқ кашида, бо такя ба 
луғатномаву фарҳангҳои тафсирӣ мафҳуми “сиёсат”-ро ҳам аз лиҳози 
луғавӣ ва ҳам аз ҷиҳати истилоҳӣ ба таври зарурӣ ошкор намудааст. 
Диссертант исбот менамояд, ки Қутбиддин Шерозӣ мафҳуми мазкурро 
пештар аз донишмандони ғарбӣ, аз ҷумла М.Вебер ба маънии васеи он, 
яъне “кӯшиши иштирок намудан дар ҳокимият ё таъсир расонидан дар 
тақсими ҳокимият дар вилоятҳо, ноҳияҳо ва байни гурӯҳи одамон 
медонист” (С. 237). Илова бар ин, диссертант иброз менамояд: “мафҳуми 
«сиёсат», ки дар таълимоти мутафаккирони гузашта, аз ҷумла 
Қутбиддин Шерозӣ мавриди таҳлил қарор дода шудааст, доманаи васеъ 
дошта, ҳар гуна тадбирандеширо ифода менамояд. Танҳо, ёдрас шудан 
ба маврид аст, ки мафҳуми «политика»-и юнонӣ бо истилоҳи «сиёсат»-и 
арабӣ на ҳамеша созгор ҳастанд, зеро дар зери мафҳуми сиёсат, баъзан 
ифодаи «зӯрӣ» баён карда мешавад. Ҷоиз ба зикри хос аст, ки бо вуҷуди 
таърихи куҳан доштани давлату давлатдорӣ дар Шарқ, ба хусус 
мардумони ориёитабор, то имрӯз аз мафҳуми илмии идории ин мардум, 
ки дар забони лотинӣ «политика» ва арабӣ «сиёсат» номгузорӣ шудааст, 
маълумоти мушаххасе дастраси мардум нест. Дар ин маврид суоле ба 
миён меояд, ки оё мардумони ориёитабор мафҳуми мушаххаси 
ифодакунандаи маънии «сиёсат»-ро надоштанд ва ё танҳо забони арабӣ 
қобилияти баёни истилоҳоти илмиро дорад?” (241). Ба назари мо, тарзи 
масъалагузории диссертант қобили қабул буда, месазад, ки сари 
масъалаи баёнгардида муҳаққиқони соҳа андешаронӣ намоянд.

Дар параграфи дуюми боби чорум «Сохти сиёсӣ ва иҷтимоии 
ҷомеа дар таълимоти Қутбиддин Шерозӣ» баррасӣ гардида, ҳусну қубҳи 
таълимоти мутафаккир нишон дода шудааст. Диссертант бахши 
зикршударо аз таҳлили ҷомеа ва сохтори он дар таърихи афкори 
иҷтимоию сиёсӣ ва қиёси онҳо бо таълимоти Қутбиддин Шерозй оғоз 
намуда, пасон ба масоили сохтори сиёсии ҷомеа мепардозад. Муаллиф 
бо қатъият иброз менамояд, ки “Қутбиддин Шерозӣ дар фарқият аз 
андешаҳои Афлотун, сохтори ҷомеаро ба сохти организми инсон, ки ҳар 
узв ҷойгоҳ ва вазифаи мушаххаси худро дошта, дар фаъолияти бадан 
саҳм мегузоранд, нисбат дода, на танҳо се узви асосӣ, балки тамоми 
узвҳоро вобаста аз мавқеи ҷойгиршавиашон (баъзе ахас ва баъзе афзал) 
дорои нақш ва мақом мешуморад. Аз ин маълум мегардад, ки 
мутафаккир, назарияи «органикии ҷомеа»-ро дар шакли нисбатан 
ташаккулёфта пешниҳод кардааст, ки дар таъсирпазирӣ аз чунин 
назарияҳо, мутафаккирони баъдӣ, аз ҷумла Г. Спенсер онҳоро инкишоф 
дода, ҷомеаро ҳамчун организм ва ташаккули онро ба қонунҳои 
инкишофи биологӣ шабоҳат медиҳанд” (С. 257-258). Илова бар ин, 
муваффақияти диссертант он аст, ки институти роҳбарии ҷомеаро аз 
назари мутафаккир ва бо дарназардошти муҳити фарҳангию иҷтимоии 
асримиёнагӣ баррасӣ намуда, арзиши таълимоти ӯро ҳам аз лиҳози 
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замони зиндагии мутафаккир ва ҳам барои ҷомеаи муосир ошкор 
менамояд.

Дар доираи зербоби сеюми боби чоруми диссертатсия “Идораи 
давлат ва ҷомеа” дар асоси таълимоти Қутбиддин Шерозӣ таҳқиқ 
гардидааст. Дар ин бахш низ, бо андешаи муаллифи диссертатсия дар 
мавриди он, ки “андешаи Қутбиддин Шерозӣ дар мавриди низоми 
идоракунии давлат ва ҷомеа хусусияти ратсионалӣ ва прогресивӣ дошта, 
аз доираи меъёрҳои ҷомеаи асримиёнагӣ фаротар ва ба талаботи низоми 
муосири идоракунӣ то андозае мувофиқ мебошад. Аз ҷумла, шикастани 
қолаб дар мавриди роҳбарии ирсию авлодӣ ва меъёри асосии роҳбарӣ 
донистани илму маърифат, адлу инсоф, ахлоқи ҳамида, муошират ва 
муомилаи хуб бо мардум, ҳифзи манфиатҳои ҷомеа (ҳифзу ҳиросати 
халқ), саховатмандию ҷавонмардӣ, дурандешӣ ва ғайра нишони эҷоди 
низоми роҳбариест, ки барои ҷомеаи муосир низ арзиши худро нигоҳ 
доштааст”, мувофиқ ҳастем. Диссертант масъалаи мавриди назари худро 
ҳамаҷониба таҳлил намуда, хулосаҳои ҷолиби илмӣ пешниҳод кардааст.

Хулосаҳои пешниҳоднамуда ва тавсияҳо оид ба истифодаи амалии 
натиҷаҳои бадастомада низ, аз муҳтавои диссертатсия маншаъ гирифта, 
комилан хусусияти илмӣ доранд. Ҳар як банди хулоса ба бахшҳои 
диссертатсия тааллуқ дошта, такрори айнии хулосаҳои зербобҳо набуда, 
хулосабарории навини комили мантиқию илмии маҷмуавии мавзуҳои 
матраҳшуда мебошанд.

Рӯйхати адабиётҳои истифодашуда тибқи меъёрҳои муайншуда 
тартиб дода шуда, вобаста ба мавзуи мавриди таҳқиқ мебошанд.

Гуфтан мукин аст, ки диссертатсияи Амирхон Ш.Т. дар мавзуи 
“Фалсафаи амалии Қутбиддин Шерозӣ” ҳам аз ҷиҳати сохтор ва ҳам аз 
лиҳози мазмуну муҳтаво кори илмии анҷомёфта мебошад. Вазифаҳои 
муайнгардида иҷро ва ҳадафи гузошташуда ба даст оварда шудааст.

Автореферат ва корҳои нашршудаи муаллиф муҳтавои асосии 
рисоларо инъикос менамоянд.

Ёдрас шудан ба маврид аст, ки бо вуҷуди дар сатҳи зарурӣ таҳия 
гардидани диссертатсияи Амирхон Ш.Т. ва арзиши илмию амалӣ 
доштан, дар нисбати он якчанд эродҳо низ баён карда мешавад:

1. Дар зербоби сеюми боби дуюм меъёр, сифат ва муқаррароти 
ахлоқӣ аз назари Қутбиддин Шерозӣ мавриди баррасй қарор 
гирифта, ҳамагӣ ба таври муфассал шарҳу эзоҳ шудаанд, вале 
мафҳуми “таҳаммулпазирй”, ки яке аз категорияҳои асосии ахлоқ 
аст, аз назари диссертант дур мондааст. Танҳо дар доираи 
баррасии категорияи “хашму ғазаб” мафҳуми “таҳаммулпазирӣ” 
оварда шудааст, ки ба андешаи мо таҳлили ҳамаҷонибаи худро 
наёфтааст.

2. Дар диссертатсия муаллиф ахлоқ ва хулқро дар як маъно истифода 
намудааст (с. 131). Ҳол он ки дар бисёр маврид, масалан дар осори 
Ибни Сино ахлоқ аз хулқ фарқ дорад ва хулқ маънои имрӯзаи 
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“характер”, “сиришт” - ро ифода мекунад. Хулқон (ӯ1л1> араб.) 
ҷамъи халақ (то он ҷое ки мо огоҳ ҳастем) дар маънои кӯҳна, 
фарсуда пазируфта шудааст.

3. Диссертант менависад, ки: ”Мусаллам аст, ки истилоҳи «сиёсат» 
дар аксари луғатномаҳо ба маънои «зӯрӣ», «таҳдид» ва 
«маҷбурнамоӣ» омадааст.”Аммо аз ҷиҳати этимологӣ калимаи 
арабии “сиёсат” аз калимаи юнонии “политика” фарқ мекунад ва 
аз ҷиҳати мазмун ва рисолати худ серҷабҳа ва бисёрфунксионалӣ 
мебошад. Дар варианти ибтидоии худ он маънои “нигоҳубини 
чорво”-ро (сийяса ад - дабба) - ро ифода мекард. Баъдан пас аз ин 
ибора силсилаи ибораҳои ҳамрадиф пайдо шуданд, ки ҷанбаҳои 
гуногуни фаъолияти мақсадноки инсонро инъикос мекунанд: 
сийяса ал - бадан, сийяса ал - манзил, сийяса ал-мадина, сийяса ан- 
нафс, сийяса ал-хасса, сийяса ал -ҷумхур ва ғайра.

4. Дар диссертатсия хатоҳои техникӣ ва грамматикӣ низ ба чашм 
мерасанд.

Эродҳои баёнгардида хусусяти бунёдӣ надошта, арзиши илмии 
диссертатсияро коҳиш намедиҳанд. Диссертатсия таҳқиқоти илмии 
мустақилона анҷомёфта буда, навгониҳои илмӣ ва амалиро дар худ 
таҷассум менамояд.

Хулоса, диссертатсияи Амирхон Ш.Т. дар мавзуи “Фалсафаи амалии 
Қутбиддин Шерозӣ” аз рӯйи натиҷаҳои илмӣ ва амалии бадастоварда 
ҷавобгӯи талаботи бандҳои 31 ва 33-и “Тартиби додани дараҷаҳои 
илмӣ”, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 
2021, №267 тасдиқ гардидааст, таҳия карда шудааст, мебошад. Инчунин, 
ба самти ихтисоси 09.00.03-таърихи фалсафа пурра мувофиқат менамояд.

Бо дар назардошти мувафаққиятҳои баёншуда, пешниҳод 
менамоям, ки ба муаллифи диссертатсия Амирхон Шоҳҳусайн Талбонӣ 
дараҷаи илмии доктори илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.03- 
таърихи фалсафа, дода шавад.

Доктори илмҳои фалсафа, профессори 
кафедраи фанҳои ҷомеашиносии 
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи 
академик М. Осимӣ 
ш. Душанбе, кучаи АДж^ЗДб, х.88.
Тел.: (+992)918827393

Имзои профессор М.Ҳ. Раҳимовро 
тасдиқ менамоям: ;***$?$*
Сардори шуъбаи кадрХО йа корҳои махсуси 
ДТТ ба номи академик М.Осимӣ

Раҳимов М.Ҳ.

Шарипова Д.
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