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Тақриз
ба диссертатсияи Амирхон Шоҳҳусайн Талбонй дар мавзуи “Фалсафаи 
амалии Қутбиддин Шерозй” барои дарёфти дараҷаи илмии доктори 
илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.03-таърихи фалсафа

1. Мубрамият ва зарурати баргузории таҳқиқот.
Фалсафаи амалӣ - ҷузъи асосии фалсафа, низоми донишҳои илмӣ ба 

ҳисоб рафта, мавзуъҳои марбут ба таркибҳои асосии он: ахлоқ, манзилдорӣ 

ва сиёсат аз масоили меҳварии таълимоти файласуфони аҳди антиқа, асрҳои 

миёна ва марҳилаҳои баъдинаи рушди афкори фалсафӣ қарор доштанд. Зеро 

дар ҳар як марҳилаи таърихӣ андешаву тавсияҳои дар заминаи баррасии 

масоили ба ин илмҳо пешниҳодшуда танзимкунандаи муносибатҳои ахлоқӣ, 

рукнҳои муҳимми манзилдорӣ, идоракунии давлат ва барқароркунандаи 

усулҳои адолати иҷтимоӣ ба ҳисоб мерафтанд. Ба он хотир, ки масоили 

фавқуззикр ба инсон, таҳаввулоти дар ҳаёти моддию маънавии ӯ рухдиҳанда, 

рабт доранд.

Илова ба ин, инсон дар зиндагии худ на танҳо барои қонеъ кардани 

талаботи моддии худ, балки ҳастӣ, вуҷуд ва фарҳанг, ба арзишҳои гуногуни 

маънавӣ ниёз дорад. Аз ин рӯ, амалӣ кардани чунин ниёзҳо дар ҷомеаи 

муосири ҳамеша дар ҳоли тағйир қарордошта, имконият медиҳад, ки инсонҳо 

ҷаҳонбинии худро олудаи хурофоту таассуб накунанд, пойбанди ғояҳои 

равияҳои тундраву ифротӣ нагарданд.

Дар ин маврид муаллиф барҳақ қайд мекунад, ки дар фазои фарҳанги 

замони муосир, ки аз як ҷониб раванди бунёд ва ташаккули давлатдории 

миллӣ ва аз ҷониби дигар масоили ахлоқӣ ба мушкилот мувоҷеҳ гаштаанд, 

муносибатҳои инсонӣ дар доираи манфиатҷӯйӣ рушд карда, мавқеи 

инсондӯстӣ, эҳсоси ҳамдардӣ, адолату таҳаммулпазирӣ аз қалбҳо дур шуда, 

оила ҳамчун ниҳоди асосии ҷомеа арзиши худро аз даст дода, ҳатто дар бархе 



аз кишварҳои аврупоӣ имрӯз никоҳи ҳамҷинсӣ ва зиндагӣ бидуни таъсиси 

оила аз ҳудуди муайян убур карда, шумораи зиёдро ташкил додааст, аз 

ҷониби давлатҳои абарқудрат бо истифода аз ирода ва боварҳои мардумӣ ва 

сармоягузориҳои мақсаднок дар дохили фарҳангҳо хушунат, бархӯрдҳоро 

роҳандозӣ доранд ва ғайра, таҳқиқи андешаҳои арзишманди мутафаккирони 

гузаштаи тоҷику форс ва истифодаи онҳо дар ҳаёти рӯзмарра, аз мавзуи 

мубрам ба ҳисоб меравад.

Хусусан, осори пурарзиши мутафаккири варзидаи тоҷику форс 

Қутбиддин Шерозӣ, ки рисолаи мазкур таҳқиқи ҳамаҷонибаи таълимоти ӯро 

инъикос медорад, фарогири мавзуъҳои меҳварии фалсафаи амалӣ: ахлоқ, 

манзилдорӣ ва сиёсат ба ҳисоб рафта, дар ин соҳаҳо донишманд тавсияву 

андешаҳои ҷолиб ва муҳимро дар боби танзими муносибатҳои ахлоқӣ, одоби 

оиладорӣ, усулҳои идоракунии давлат ва роҳҳои барқарор доштани адолати 

иҷтимоӣ пешниҳод кардааст, ки истифодаи онҳо барои ҷомеаи имрӯза 

аҳаммияти хосса доранд.

Илова ба ин, диссертант, мубрамияти таҳқиқи мавзуи мазкурро дар шаш 

банд илман асоснок кардааст, ки далелҳои овардашуда вобаста ба 

таъсирпазирии глобализатсия, ки аз як тараф, зуҳуроти бегонашваии 

фарҳангҳо ва аз тарафи дигар, ба коста гаштани ахлоқ мусоидат кард, аз 

актуалӣ будани кори таҳқиқотй далолат мекунанд.

2. Дараҷаи асоснок ва саҳеҳ будани натиҷаҳои илмӣ, хулоса ва 

тавсияҳое, ки дар диссертатсия оварда шудаанд.
Маводи дар қисмати дараҷаи омӯзиши мавзуъ таҳлил ва 

муқоисашуда ба кори таҳқиқотӣ иртиботи ногусатанӣ дорад. Вазифаҳои 

таҳқиқот ба мақсад мувофиқат ва дар тартиби гузориш якдигарро 

тақвият ва системанокиро таъмин менамоянд.

Қайд намудан ба маврид аст, кй асосҳои методологии таҳқиқотро 

фаҳмиши ратсионалии фалсафаи амалй, таҳлили муқоисавӣ ва истифода 

аз усулҳои герменевтикӣ ва умумиилмӣ ташкил медиҳанд. Заминаҳои 



эмпирикии кори таҳқиқотӣ далелҳои илмии асоснокшуда ва аз ҷониби 

аксарияти муҳаққиқон пазируфташуда, ба ҳисоб мераванд.

Сарчашмаҳои иттилоотии таҳқиқоти диссертатсиониро асарҳои 

бунёдии мутафаккирони давраи қадим ва асрҳои миёна ташкил додаанд. 

Дар рафти шиносоӣ бо мазмуни кори таҳқиқотии анҷомёфта зикр кардан 

ҷоиз аст, ки муаллиф муваффақ шудааст, бо истифода аз таҳлил ва 

муқоисаи маводи муътамад хулосаю тавсияҳои амалии худро барои 

ҷомеаи муосир ҷиҳати ба танзим даровардани муносибатҳои ахлоқӣ, 

оиладорӣ, иҷтимоию сиёсӣ ва фарҳангӣ асоснок намояд.

3. Мутобиқати диссертатсия ба ихтисосҳо ва самтҳои илмӣ, ки аз 
руйи онҳо диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст.

Мавзуи таҳқиқотии мазкур ба шиносномаи ихтисоси 09.00.03- 

таърихи фалсафа (илмҳои фалсафӣ) мувофиқат дорад.

4. Саҳеҳӣ ва навгонии илмии таҳқиқот.
Навгонии илмии диссертатсияро ба таври маҷмуӣ ва системавӣ 

таҳқиқ ва таҳлил кардани ҷанбаҳои мухталифи фалсафаи амалии 

Қутбиддин Шерозӣ ташкил медиҳад. Унсурҳои навгонии таҳқиқоти 

диссертатсионӣ, ки мақсад ва вазифаҳои гузоштаи муаллифро ба таври 

саҳеҳ инъикос медоранд, инҳоянд:

- таснифоти илмҳо аз назари мутафаккир таҳлил ва мақому ҷойгоҳи 

фалсафаи амалӣ дар низоми илмҳои фалсафӣ равшан гардид;

- осори Қутбиддин Шерозӣ вобаста ба мавзуъ, муҳтаво ва самти 

илмӣ тавсиф шуд;

- муайян карда шуд, ки Қутбиддин Шерозӣ ахлоқро ҳамчун илми 

фалсафие муаррифӣ менамояд, ки баррасикунандаи моҳияти ҳастии 

инсон, муайянкунандаи мақсади вуҷудияти он ва танзимкунандаи саодат 

буда, монеаҳои замонй, қавмию нажодӣ ва динию мазҳабиро 

намеписандад;

- комилан тағйирпазир будани ахлоқ аз назари мутафаккир ошкор 

гардида, таноқузҳои фикрӣ доир ба ин масъала нишон дода шудааст;



- оила ҳамчун институти иҷтимоӣ аз назари Қутбиддин Шерозӣ 

таҳқиқ гардида, вазифаҳои иҷтимоии он мушаххас ва мувофиқати 

андешаҳои мутафаккир ба замони имрӯз муайян гардид;

- исбот карда мешавад, ки Қутбиддин Шерозӣ яке аз асосгузорони 

фалсафаи тарбияи инсон аст, ки усулҳои тарбияро вобаста ба қобилият, 

шавқ, ирода ва бидуни озори ҷисмониву равонии тарбиягиранда, ки дар 

илми ахлоқ, педагогика ва психологияи муосир афзалият доранд, 

пешниҳод ва ҷонибдорӣ намудааст;

- андешаҳои сиёсию иҷтимоии мутафаккир таҳлил гардида, нишон 

дода шудааст, ки Қутбиддин Шерозӣ мафҳуми «сиёсат»-ро иборат аз 

таъмини зиндагии шоистаи ахди ҷомеа ва дарёфти роҳҳои мувофиқи 

идораи давлат, иштироки аъзои ҷомеа дар идоракунии давлат 

донистааст, ки ба таърифи баённамудаи Макс Вебер ҳамоҳанг мебошад;

- ошкор гардид, ки дар таълимоти Қутбиддин Шерозӣ «сиёсати 

гуманистӣ» мавқеи марказиро ишғол намуда, ҷонибдори сиёсати 

инсонмеҳвар ва низоми сиёсати иҷтимоие мебошад, ки дар асоси 

ҳамфикрии иҷтимоӣ ва идоракунии одилона ташкил шуда бошад.

5. Аҳамияти назариявӣ ва амалии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон 
додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо.

Аз диди назариявӣ таҳқиқоти мазкур пеш аз ҳама, дар асоси осори 

фалсафии Қутбиддин Шерозӣ, асарҳои мутафаккирони ахди қадим, 

асрҳои миёна ва таҳқиқотҳои муҳаққиқони ватанию хориҷӣ, ки ба 

таҳлили масоили ахлоқӣ, иҷтимоӣ-сиёсӣ ва фарҳангӣ иртибот доранд, 

таҳия гардидааст. Ҷанбаи амалии таҳқиқот бо он асоснок мегардад, ки 

хулосаю натиҷаҳои бадастомадаи онро метавон ҳангоми анҷом додани 

корҳои таҳқиқотӣ доир ба таърихи фалсафа, ахлоқ, таърихи андешаҳои 

иҷтимоию сиёсӣ ва педагогӣ ба таври васеъ истифода намуд. Ҳамзамон, 

мавод ва натиҷаҳои таҳқиқотро ҳангоми таҳияи китобҳои дарсӣ, матни 

мухтасари лексияҳо, дастуру воситаҳои таълимӣ аз фанҳои таърихи 

фалсафа, этика, сиёсатшиносӣ, сотсиология, фарҳангшиносӣ, 



муносибатҳои оиладорӣ ва ғайра истифода намудан ба мақсад мувофиқ 

аст. Илова бар ин, метавон хулосаҳои назариявию натиҷаҳои амалии 

таҳқиқотро ҳангоми баргузор намудани корҳои тарбиявию ташвиқотӣ 

дар самти такмил додани худшиносии миллӣ, арҷ гузоштан ба арзишҳои 

фарҳангӣ, пешгирӣ кардани ҷавонон аз гароиш ба хурофот ва таассуби 

динӣ, рушди тафаккури эҷодӣ ва ғайра истифода намуд.

б.Тавсифи умумии кори диссертатсионӣ.
Сохтори кори диссертатсионӣ, гузориши мақсад ва мантиқи 

алоқамандии онҳо нишон медиҳад, ки муаллиф вазифаҳои 

пешбинишударо иҷро, навовариҳоро пешниҳод ва истифодаи амалии 

натиҷаҳоро барои ҳаллу фасл ва бартараф кардаи мушкилоти дар ин самт 

ҷойдоштаи ҷомеаи муосир, асоснок намудааст.

Дар боби якум - “Манбаъҳои ташаккули фалсафаи амалии 

Қутбиддин Шерозӣ” - муаллиф ба се ҷанбаи муҳим: муайян кардани 

ҷойгоҳи фалсафаи амалӣ дар низоми донишҳои фалсафӣ, тавсиф намудани 

зиндагинома ва мероси фалсафии Қутбиддин Шерозӣ ва дар заминаи маводи 

илмӣ мушаххас кардани асосҳои таърихии фалсафаи амалии мутафаккир, 

таваҷҷуҳи хосса зоҳир карда шудааст. Хусусан, боби мазкур аз он ҷиҳат 

арзиши илмӣ касб намудааст, ки дар ҳар як зербоб андешаҳои муаллиф на ба 

таври умумигӯӣ ҷамъбаст гаштаанд, балки диссертант кӯшидааст, ки 

масъаларо ба таври муқоисавӣ, дар асоси такя ба сарчашмаҳои бунёдӣ 

таҳлилу баррасӣ намуда, тавсияву пешниҳодҳои худро мушаххас баён 

намояд.

Дар бобҳои дуюм, сеюм ва чаҳорум, ки масоили меҳварии кори 

таҳқиқотии мазкур ба ҳисоб мераванд, бевосита таркибҳои фалсафаи амалии 

Қутбиддин Шерозӣ, ки аз ахлоқ, тадбири манзил (манзилдорӣ) ва сиёсат 

иборат мебошанд, таҳлилу баррасӣ ёфтаанд.

Масалан, Қутбиддин Шерозӣ ҳарчанд ахлоқро дар пайравӣ аз 

мактабҳои фикрӣ ва мутафаккирони соҳибандеша шарҳу тавзеҳ медиҳад, 

аммо дар фарқият аз онҳо “ахлоқ”-ро дар баробари риёзиёт (илми ҳисоб) ва 



космология (ҳайати афлок) илми фалсафи ва мавзуи мавриди таҳқиқи онро 

вобаста ба қавмияту нажод ва эътиқодоти динӣ муаррифӣ менамояд. 

(Саҳ.105)
Зикр ва таҳлили бисту се муқаророти муҳимми ахлоқӣ ва муқоиса 

кардани онҳо бо андешаҳои файласуфони юнонӣ, намояндагони мактабҳои 

тоисломӣ ва мутафаккирони асрҳои миёнаи тоҷику форс, нишон додани 

нақши онҳо барои танзими муносибатҳои ахлоқӣ дар ҷомеаи муосир аз 

муваффақиятҳои назарраси муаллиф дар ин самт мебошанд.

Ҳамзамон, дар раванди таҳқиқот ба муаллиф муяссар гаштааст, ки 

масъалаи пайдоиш, сохтор ва вазифаҳои оиларо дар таълимоти Қутбиддин 

Шерозӣ ба таври возеҳ таҳлил ва баррасӣ намояд. Зеро ба андешаи 

мутафаккир “манзил маконест муқаддас ва ниҳодест, ки бунёди камолоти 

фард бад-он бастагӣ дорад”.(Саҳ.174)

Дигар муваффақити кори таҳқиқотӣ дар он намоён мегардад, ки 

муаллиф зимни таҳқиқи масъалаи мазкур таърифи Қутбинддин Шерозиро 

дар мавриди аз доираи никоҳ фаротар будани оила, мушаххас нишон 

медиҳад. (Саҳ.178)

Андешаҳои сиёсӣ ва иҷтимоии Қутбиддин Шерозӣ дар боби 4-ум низ 

аз тарафи муаллиф бо усули муқоиса, бо ақидаи мутафаккирони гузаштаву 

замони зиндагии файласуф ва марҳилаҳои баъди сурат гирифтааст, ки аз 

сатҳи баланди дониши тахассусӣ доштани диссертант далолат мекунад. Зеро 

муқоисаҳо далелнок, таҳлилҳо илмӣ ва тавсияву натиҷаҳои бадастомада 

барои рушди ҷомеаи муосир, ба манфиат мебошанд. (Саҳ.238-306)

Дар хулоса натиҷаҳои асосии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ ва 

тавсияҳо доир ба истифодаи амалии натиҷаҳо ҷамъбаст карда шудаанд 

(саҳ.307-315).

7. Эродҳо ва ҳолатҳои баҳсталаб доир ба натиҷагирии диссертатсия.
Ба ақидаи мо дар диссертатсияи тақризшаванда дар баробари 

натиҷаҳои мусбат баъзе камбудиҳо, нигоҳҳои баҳсталаб ба назар 

мерасанд, ки қайд намудани онҳоро зарур мешуморем:



1. Муаллиф имкони пурраи тағйир додани хулқу атвори инсон, ки дар 

фалсафаи бостон (варнаҳо дар фалсафаи браҳманӣ, ғуломон дар фалсафаи 

Юнон) ва асримиёнагӣ (қадария) номумкин ва вобаста ба тақдири 

пешмуайяншуда дониста мешуд бо андешаҳои Қутбиддин Шерозӣ муқоиса 

карда, зикр медорад, ки онҳо инъикоси худро дар фалсафаи классикии Олмон 

ва замони нав ёфтаанд. Аммо номи файласуфони олмонӣ ва замони нав, ки 

маҳз андешаҳои Қутбиддин Шерозиро дар баррасии масъалаҳои ахлоқӣ 

истифода бурда бошанд, мушаххас нишон надодааст. (Саҳ. 146)

2. Дар зербоби 2.З., саҳифаи 148 андешаи муаллиф дар мавриди он ки 

Қутбиддин Шерозӣ дар таълимоти худ “ахлоқ”-ро на танҳо илми назариявӣ 

ва муайянкунандаи мақсаду моҳияти ҳастии инсон, илми танзимкунандаи 

муносибатҳои ҷамъиятӣ муаррифӣ мекунад бо назари ӯ доир ба он дидгоҳ, ки 

Қутбиддин Шерозӣ ахлоқро асоси фалсафаи амалй меҳисобад, то андозае 

хилофи якдигар мебошанд.

3. Муаллиф дар саҳифаи 188-и диссертатсия менависад, ки “Таҳқиқи 

масъала дар таърихи фалсафа нишон медиҳад, ки аз оғоз то асри XV 

мутафаккирон, ҳам ҳакимони юнонӣ ва ҳам мутафаккирони асримиёнагии 

тоҷику форс “тадбири манзил”-ро илми мушаххас ва баррасикунандаи оила, 

ҳамчун институти иҷтимоӣ ва ниҳоди муҳимтарини ҷамъият мавриди 

баррасии ҳамаҷониба қарор додаанд, вале донишмандони баъдӣ ба масъалаи 

мавриди назар на он қадар майл кардаанд”. Ин ҷо ба андешаи муаллиф розӣ 

шуда наметавонем, зеро баррасии масъалаи мазкур яке аз мавзуъҳои 

меҳварии асари “Наводир-ул-вақоеъ”-и Аҳмади Дониш ба ҳисоб меравад ва 

дар бахшҳои алоҳидаи асари мазкур ин мавзуъ мавриди таҳлилу баррасии 

амиқ қарор дода шудааст. Баъдан А.Фитрат низ дар китоби “Роҳбари наҷот” 

ин мавзуъро таҳлилу баррасӣ мекунад.

4. Дар зербобҳои боби 4-уми таҳқиқоти мазкур диссертант ҷонибдори он 

назар аст, ки ақидаҳои Макс Вебер дар мавриди шинохти мазмун ва моҳияти 

“сиёсат”, назарияи “органикии ҷомеа”, ки онро Г.Спенсер инкишоф дод, 

таълимоти К.Маркс, ки асоси сиёсат ва низоми давлатдориро танзими 



муносибатҳои иқтисодӣ меҳисобад ва андешаҳои Ф.Нитсше доир ба тавсифи 

сифатҳои роҳбарӣ ва қудрату тавони роҳбар аз лиҳози ғоявӣ, ба андешаҳои 

Қутбиддин Шерозӣ шабоҳат доранд. Ин ҷо мавқеъгирии муаллиф қобили 

пазироист. Аммо агар муаллиф аз осори донишмандони фавқуззикр 

иқтибосеро оид ба ин масоил, бо зикри номи Қутбиддин Шерозӣ ва ё аз дигар 

асарҳои таҳқиқотии ҷомеашиносон ишора мекард, арзиши илмии таҳқиқотро 

дучанд мегардонид.

Бояд қайд намуд, ки эродҳо ва пешниҳодҳои мазкур арзиши кори 

илмии анҷомдодашударо коҳиш намедиҳанд ва онҳо характери тавсиявӣ 

доранд.

8. Мувофиқати диссертатсия ба “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ”.
Кори диссертатсионии мазкур таҳқиқоти илмии мустақилона 

анҷомёфта буда, навгониҳои илмӣ ва амалиро дар худ таҷассум 

менамояд. Дар раванди таҳияи диссертатсия муаллиф дар асоси такя ба 

сарчашмаҳои муътамад, осори гаронмояи Қутбиддин Шерозӣ ва асарҳои 

илмии муҳаққиқони ватанию хориҷӣ муваффақ гаштааст, ки моҳияти 

фалсафаи амалии мутафаккирро анализ ва синтез карда, арзиши таърихӣ ва 

амалии онро барои ҷомеаи муосир пешниҳод намояд. Натиҷаҳои назариявӣ, 

хулосаҳо, нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда ва тавсияҳо оид 

ба истифодаи амалии натиҷаҳо дастоварди бевоситаи муаллиф ба ҳисоб 

мераванд. Корҳои илмии нашршуда ва маърузаҳои муаллиф дар 

конференсияҳои илмӣ-назариявии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ 

салоҳияти диссертантро доир ба масъалаҳои баррасишаванда тасдиқ 
менамоянд.

Диссертатсияи тақризшаванда дар мавзуи “Фалсафаи амалии 

Қутбиддин Шерозӣ” аз рӯйи натиҷаҳри 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. Аз ин рӯ, 

арзанда аст, ки ба муаллифи кори таҳқиқотӣ Амирхон Шоҳҳусайн



Талбонӣ дараҷаи илмии доктори илмҳои фалсафа аз руйи ихтисоси 

09.00.03-таърихи фалсафа, дода шавад.
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