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Дар шароити имрӯза таҳқиқи осори беназири маорифпарваронаи Жан 

Жак Руссо - фаронсавӣ ва Аҳмади Дониш - мутафаккири тоҷик, поягузори 

равияи маорифпарварӣ дар Осиёи Марказӣ ниҳоят муҳим мебошад. Бояд 

тазаккур дод, ки мавзӯи кори диссертатсионии иҷрошуда ниҳоят муҳим ва 
таҳқиқи он рӯзмара аст.

Ҳангоми мутолиаи автореферат чунин ақида ҳосил шуд, ки диссертант 

масъалаи ҷойдоштаро дуруст таҳлил намуда аз нигоҳи фалсафӣ асоснок 

намудааст.

Осори арзишманди маорифпарваронаи Жан Жак Руссо ва Аҳмади 

Дониш ҷузъи фарҳанг, сармояи маънавии ташаккули қобилияти зеҳнии 

инсоният маҳсуб меёбанд. Мазмун ва моҳияти осори фалсафии онҳо натанҳо 

файласуфони муосир, балки тамоми инсонҳоеро, ки кӯшиши дарки ҷаҳон ва 

ҳастии инсонро доранд, ба худ ҷалб менамояд. Жан Жак Руссо ва Аҳмади 

Дониш ба масъалаи дарки мафҳуми инсон, системанок ба роҳ мондани 

раванди таълиму тарбия ва ба камол расонидани инсон, таъсиси оила ва 

риояи талаботи никоҳ, таъсиси ҷомеа ва риояи принсипҳои адолат ва 

баробарии иҷтимоӣ ҳангоми иҷро кардани усулҳои идоракунии давлат, дар 

маҷмӯъ муносибати инсон нисбат ба табиат ва моҳияти худ ҷиҳати пайдо 

кардани ҷойгоҳи мувофиқ дар раванди муносибатҳои иҷтимоӣ ва ғайра 

таваҷҷуҳи зиёд зоҳир намудаанд.

Таҳқиқ ва мутолиаи бозёфтҳои маънавии ин маорифпарварон дар 

мадди аввал аз он ҷиҳат муҳим мебошанд, ки ҳама гуна зиддиятҳое, ки дар 

назарияи тарбияи муосир ҷиҳати ҳалли мушкилоти фаҳмиши инсон ва ба 

камол расонидани ӯ ҳамчун субъект ба миён меоянд, бартараф менамояд. 

Ҳамзамон, афкори фалсафии ҳар ду мутафаккир аз мавқеи ратсионалистӣ 



баромад намуда, ҳаллу баррасии масъалаҳои мавҷударо дар мизони ақл 

пешниҳод мекунанд ва ба нерӯи созандаи ақл бовар доранд.

Бояд тазаккур дод, ки муаллифи диссертатсия дар баробари иҷрои 

корҳо ба баъзе камбудиҳо роҳ додааст.

1. Дар автореферати диссертатсия нақши Аҳмади Дониш ва Жан Жак 

Руссо ба таври кофӣ шарҳ дода нашудааст.

Т, Дар автореферат ақидаҳои олимони саршиноси тоҷик, ақалан номи 

баъзеи онҳое, ки дар шинохти Аҳмади Дониш корҳои илмии зиёд анҷом 

додаанд ба таври пурра оварда нашудааст.

3. Доир ба сарчашмаҳои илмию бунёдии фалсафии пайдоиши мактаби 

маорифпарваронаи Аҳмади Дониш ва Жан Жак Руссо маълумот нокифоя 

мебошад.

Хулоса. Кори диссертатсионӣ дар мавзӯи мубрам иҷро карда шудааст. 

Эродҳое, ки аз ҷониби муқарриз ироа шудаанд ба мазмуни кори иҷрошуда 

таъсири манфӣ намерасонанд. Барои ҳимоя дар Шӯрои диссертатсионии 

бЭ.КОА-029 тавсия медиҳам.
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