
ХУЛОСАИ

Комиссияи экспертии Шурои диссертатсионии 6И.КОА-029 дар 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба диссертатсияи Давлатзода 
Аҳмад Ширинхуҷа дар мавзуи «Хатари ифротгароии динӣ ба фарҳанги 
миллӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (РЫЭ) - доктор аз 
руйи ихтисоси 60020600 -Диншиносӣ (60020601 - Фалсафаи дин ва 
диншиносӣ)

Комиссияи экспертӣ дар ҳайати доктори илмҳои фалсафа (60020601 - 

Фалсафаи дин ва диншиносӣ) Зиёев И.Ғ (раиси комиссия), доктори илмҳои 

фалсафа (60020106 - Фалсафаи иҷтимоӣ) Муминов А.И (аъзо) ва доктори 

илмҳои фалсафа (60020601 - Фалсафаи дин ва диншиносӣ) Комилов Р.С. 

(аъзо) диссертатсияи Давлатзода Аҳмад Ширинхуҷа дар мавзуи «Хатари 

ифротгароии динӣ ба фарҳанги миллӣ», ки ҷиҳати дарёфти дараҷаи илмии 

доктори фалсафа (РИО) - доктор аз руйи ихтисоси 60020600 -Диншиносӣ 

(60020601 - Фалсафаи дин ва диншиносӣ) пешниҳод шудааст, мавриди 

ташхис қарор дода, муайян намуд, ки:

1. Диссертатсия ба яке аз масъалаҳои мубрами ҷаҳони муосир, ки 

аҳамияти ҷиддии назариявӣ ва амалй барои ҷомеаи тоҷикистонӣ низ 

дорад, бахшида шудааст. Диссертант дар раванди омузиши масъалаи 

мазкур тавонистааст, ки хатари ифротгароии динӣ-мазҳабиро ба фарҳанги 

миллӣ нишон дода, онро аз ҷиҳати таҳлили диншиносӣ муайян намояд. 

Ташхиси диссертатсия нишон дод, ки докторант тавонистааст дар заминаи 

далелҳои мавҷудбудаи илман асоснокшуда муҳим будани мавзуи 
таҳқиқшавандаро нишон диҳад.

Диссертант муносибату алоқамандии ифротгароии динӣ-сиёсиро бо 

терроризм ошкор карда, механизму робитаҳои онҳо нишон додааст. 

Ифротгароии динй дар Тоҷикистон ҳамчун омили бесуботсозии ҷомеа на 

танҳо барои имрӯзи кишварамон хатари ҷиддй ба амнияти миллй дорад, 



балки барои садсолаҳои оянда низ бисёр хатарнок буда, арҷгузории 

арзишҳои фарҳангиву миллиро дар дилу шуури наслҳои имрӯзу оянда аз 

байн мебарад. Навгонии кор аз он иборат аст, ки диссертант тавонистааст, 

ки асосҳои иҷтимоию сиёсӣ, динӣ-ғоявии ифротгароии динӣ ва нишонаҳои 

бурузи онро барои Ҷумхурии Тоҷикистон ҳамаҷониба мавриди омӯзишу 

баррасй қарор диҳад. Аз ин рӯ, комиссияи экспертӣ ба хулосае омад, ки 

диссертатсияи ташхисшаванда, на фақат аҳамияти назариявӣ, балки дорои 

арзиши баланди илмию амалӣ буда, барои ҷомеаи имрузаи тоҷикистонӣ 

хело муҳим мебошад.
2. Диссертатсия ба талаботи бандҳои 31-33-и «Тартиби додани 

дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30- 
юми июни соли 2021 таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад.

Муаллиф тавонистааст, ки диссертатсияи худро тариқи сохтори 
дуруст таҳия намуда, объект ва предмети таҳқиқро дар алоқамандӣ бо 
мавзуъ, вазифаҳои таҳқиқот дар ҳамбастагӣ бо ҳадаф ва ҷанбаҳои ба ҳимоя 

пешниҳодшаванда ба баёни навгониҳои илмӣ муайян намуда, тавассути 

методҳои умумиилмии таҳлил, таҷзия, таҷрид, хулосабарорй ва мантиқӣ 
онҳоро таҳлилу баррасӣ ва натиҷагирӣ намояд. Равиши пайдарҳамии 

мантиқии фикр дар ҳама қисматҳои диссертатсия мушоҳида шуда, 
андешаҳои муаллиф асосноку илмӣ мебошанд. Бо назардошти ҳамин 

хусусият, диссертатсияро кори илмии анҷомёфта ва дорои мазмуну 
муҳтавои илмӣ ҳисобидан мумкин аст.

3. Мавзуъ ва мазмуни диссертатсияи пешниҳодшуда бо шиносномаи 

ихтисоси 6В020600 -Диншиносӣ ( 6В020601 - Фалсафаи дин ва диншиносй), 
ки аз руйи он ба Шурои диссертатсионӣ тибқи фармоиши Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1-уми феврали 

соли 2022, №38 тасдиқ шуд, ҳуқуқи қабули диссертатсияҳо дода шудааст, 
мувофиқ мебошад. Ҳамчунин, таҳқиқот ба талаботи Феҳристи ихтисосҳое, 

ки аз руйи онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон унвонҳои илмӣ дода мешаванд 
ва бо қарори Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 



Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27-уми январи соли 2022 таҳти №11 тасдиқ 

шудааст, мувофиқат менамояд.
4. Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар 5 мақолаи илмӣ, 

аз ҷумла 3-тои он дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расонида 
шудаанд, инъикос ёфтаанд. Теъдоди маводи чопшуда ба банди 35-и 

«Тартиби додани дарадаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021 таҳти №267 тасдиқ шудааст, пурра 

мувофиқат менамоянд.
5. Дар диссертатсияи Давлатзода А.Ш. истифодаи мавод бидуни 

иқтибос ба муаллиф ё сарчашма мавҷуд набуда, ҳамаи манбаҳои 
истифодашуда бо ишора ба муаллиф ё маъхаз тавассути иқтибос ба 
расмият дароварда шудаанд, ки мувофиқ ба меъёрҳои муқарраргардида 
нисбат ба корҳои илмӣ ва аз риоя шудани банди 37-и «Тартиби додани 
дараҷаҳои илмӣ» гувоҳӣ медиҳад.

6. Дар диссертатсия ва ҳуҷҷатҳои дигари пешниҳоднамудаи 

Давлатзода А.Ш. маълумоти ғайрисаҳҳеҳ ба назар намерасад.
Комиссияи экспертӣ дар асоси талаботи банди 61-и «Низомномаи 

шурои диссертатсионӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
30-юми июни соли 2021 таҳти №267 тасдиқ шудааст, пешниҳод менамояд:

1. Диссертатсияи Давлатзода Аҳмад Ширинхуҷа дар мавзуи «Хатари 

ифротгароии динӣ ба фарҳанги миллӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии 

доктори фалсафа (РйВ) - доктор аз руйи ихтисоси 6В020600 -Диншиносӣ ( 

60020601 - Фалсафаи дин ва диншиносӣ), ки ба Шурои диссертатсионии 

6О.КОА-029 дар назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон пешниҳод шудааст, 
барои ҳимоя қабул карда шавад.

2. Муқарризони расмӣ аз рӯйи диссертатсия мутахассисони зерин 
таъйин карда шаванд:

- Диноршоева Заррина Мусоевна - доктори илмҳои фалсафа, 
профессор, сарходими илмии шуъбаи таърихи фалсафаи Институти 



фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи академик А.М. 
Баҳоваддинови АМИТ

- Зокирзода Нусратулло Мелик- номзади илмҳои фалсафа, ректори 

Донишкадаи исломии Тоҷикистон ба номи Имоми Аъзам Абуҳанифа
3. Пешниҳод карда мешавад, ки оид ба диссертатсияи 

Давлатзода А.Ш. ба сифати муассисаи пешбар Донишгоҳи аграрии 

Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур таъйин карда шавад.

4. Барои нашри эълон оид ба ҳимояи минбаъда ва ҷойгир намудани 
автореферат дар сомонаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад.

5. Барои чопи автореферат бо ҳуқуқи дастнавис иҷозат дода шавад.

Раиси комиссия:
Доктори илмҳои фалсафа, профессор, /
аъзои Шурои диссертатсионӣ Зиёев И.Ғ.

Аъзои комиссия:
доктори илмҳои фалсафа, профессор, 
аъзои Шурои диссертатсионӣ Муминов А.И.

Комилов Р.С.
доктори илмҳои фалсафа, 
аъзои Шурои диссерта
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