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Дар шароити дахонишавй ва бархурди тамаддунхо тахлил ва тахкики 
осори илмии ниёгон ва киёси он бо чехрахои намоёни илм ва фалсафаи 
Аврупо, чихати таквияти тафаккури милллии табакоти гуногуни домеа 
ахамияти бештаре найдо менамояд. Дар ин замина тахлили мукоисавии 
акидаахои маорифпарварии Жан Жак Руссо ва Ахмади Дониш, ки аз 
саршиностарин маорифпарварони Аврупо ва Осиё махсуб меёбанд, айни 
муддаост.

Осори арзишманди файласуф, педагог ва маорифпарвари 
фаронсавй Жан Жак Руссо ва мутафаккири тодик, асосгузори равняй 
маорифпарвари дар Осиёи Марказй, Ахмади Дониш, дузъи фарханг ва 
сармояи маънавии ташаккули хобилияти зехнии инсоният махсуб 
меёбанд. Масоили мехварии таълимоти маорифпарваронаи мутафаккирони 
фавкуззикрро кушиши дарки мафхуми олам ва хастии инсон, системанок 
ба рох мондани раванди таълиму тарбия, таъсиси оила ва риояи 
талаботи никох, таъсиси домеа ва риояи принсипхои адолат ва 
баробарии идтимой хангоми идрои усулхои идоракунии давлат, дар 
мадмуъ муносибати иисон нисбат ба табиат ва мохияти худ дихати пайдо 
намудани дойгохи мувофик; дар раван;ш муноснбатхои идтимой 
гайра, ташкил медиханд.

Афкори фалсафии ин ду мутафаккир данбаи ратсионалистй дошта, 
эшон халлу баррасии масоили мавдударо дар мизони ах-з иешниход 
мекунанд ва ба неруи созандаи ахл бовар доранд.
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Хадафи асосии гахкикоти мазкурро тахк;ик;и сарчашмахои асосии 
пайдоиши равняй маорифпарварй дар Фаронса ва Осиёи Миена ва 
нишон додани дихатхои умумиятдошта ва фархкунандаи андешахои 
маорифпарварии Жан Жак Руссо ва Ахмади Дониш ташкил менамояд.

Объекта тахкикот, ин ахида ва назарияхои маорифпарварии 
тодику фаронсавй ба хисоб меравад.

Диссертант максади асосии тахкикотро дуруст муайян намуда, дар 
рафти тахкики мавзуъ аз методхои маъмули тадкикот, ба мисли методи 
таърихию мухоисавй, тахдилй, системавию мантихй, истифода 
намудааст.

Сахми шахсии муаллиф дар раванди тахкики мавзуъ аз он иборат 
аст, ки бори аввал дар улуми фалсафй сахми ду мутафаккирн машхур - 
Жан Жак Руссо ва Ахмади Донишро дар рушди маориф ва тарбия, 
мавриди омузиш ва тахлил карор дода, дар такя ба асархои бунёдии ин 
маорифпарварон дихатхои умумй ва фархкунандаи ахидахои 
маорифпарварона-инсонгароёнаи онхоро баррасй намудааст.

Диссертан'г навгонихои рисолаи илмиро вобаста ба масъалаи 
тахкик дар доираи проблемахои зерин муайян намудааст:

- дар Фаронса ва Осиёи Миёна пайдоиши маорифпарварй дар 
доираи нишон додани дихатхои умумиятдошта ва хусусиятхои 
фарккунадаи он тахкик карда шудаанд;

- шархи ХОЛ ва мазмуну мохияти осори Жан Жак Руссо ва Ахмади 
Дониш ба таври мухтасар мавриди тахлили мукоисавй карор 
гирифтаанд;

- сарчашмахои идеявии ташаккулёбии акидахои маорифпарварии 
Жан Жак Руссо ва Ахмади Дониш дар чорчубаи маъхазхои таърихй- 
илмй асоснок карда шудаанд;

- вазъи баррасит! масъалаи инсон ва иртиботи "у бо домеа дар 
таълимоти Жан Жак Руссо ва Ахмади Дониш дар доираи асархои 
бунёдии онхо мавриди тахлил ва мукоиса карор гирифз'аанд

- мохияти фалсафии консепсияи тарбияи табиии Жан Жак Руссо ва 
дихатхои умумиятдошта ва хусусиятхои фарккунандаи он аз назарияи 
тарбияи Ахмади Дониш илман тахкик ва нишон дода тнудаанд

- таъсири акидахои маорифпарварии Жан Жак Руссо ва Ахмади 
Дониш дар ташаккули афкори фалсафии хамасрон ва мутафаккирони 
баъдина мавриди тахлилу мукоиса карор дода шудаанд.

Автореферат ва корхои илмие, ки вобаста ба мавзуи тахкикот чоп 
гардидаанд, мазмуни асосии рисолаи диссертатсиониро ба таври зарурй 

■ инъикос менамоянд.
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илмии аз чонибиНуктахои асосии тахкикот дар 5 маколахои 
диссертант батабърасида баён гардидаанд, ки аз онхо 4 макола дар 
мачаллахои илмии такризшавандаи Комиссияи одни аттестатсионии 
назди Президенти Ч,умхурии Точикистон ба табъ расидаанд. Хамчунии, 
нуктахои асосии тахкикоти диссертатсионй дар конференсияхо ва 
семинархои гуногуни илмию амалии донишгохию чумхуриявй ва 
байналмилалй аз чониби диссертант дар шакли маъруза иешниход 
гардидаанд.

Диссертатсияи Каримов Кадриддин Облобердиевич аз руйи сохтори 
худ мантикан дуруст ба расмият дароварда шудааст.

Диссертатсия аз мукаддима, ду боб, шаш зербоб, хулоса, тавсияхои 
амалй ва руйхати адабиёти истифодашуда иборат аст.

Дар мук;аддима мубрамияти мавзуъ, дарачаи омузиши он, х,адаф ва 
вазйфахои тах,к;ик;от, объект ва предмети он, асосхои назариявй ва 
методологии тадк;ик;от баён гардида, навоварии илмии диссертатсия ва 
нуктахое, ки барои дифоъ иешниход мешаванд мушаххас гардида, 
ахаммияти назариявй ва амалии он инъикос ёфта, дар бораи 
апробатсияи таххихот ва сохтори диссертатсия маълумот дода шудааст.

Боби яку ми диссертатсия «Нацши Жан Жак Руссо ва Ахмади 
Дониш дар пайдоиш ва ташаккули равияи маорифпарвари» унвои 
гирифта он фарогири се зербоб мебошад.

Масъалаи мехварии зербоби аввали боби мазкур - “Пайдоиши 
маорифпарварй дар Фаронса ва Осиёи Марказй: умумият ва фаркият 
ро муайян намудани заминахои асосии пайдоиши харакати маорифпарварй 
дар Фаронса ва Осиёи Марказй ташкил медиханд. Тавре диссертант таъкид 
менамояд, масъалаи мехварии харакати маорифпарвариро дар Фаронса 
гаъмини хифзи хукук ва озодихои инсон гашкил медихад.

Дар кишвархои Шарки Наздику Осиёи Марказй бошад, акидахои 
маорифпарварй дар нимаи дуюми асри XIX пайдо шуда, саромадон ва 
бунёдгузорони он Саид Чамолиддини Афгонй, Абдурахмон ал - 
Кавокибй, Зайнул Обидини Марогй, Мухаммад Абдих, Махмуди Тарзй, 
Мухаммад Икбол, Хамза Хакимзода, Ниёзй ва Ахмади Дониш ба хисоб 
мераванд.

Диссертант дар зербоби мазкур тавонислааст дар такя ба 
сарчашмахои муътамад сарчашмахои асосии пайдоиши маъорифпарварй дар 
Фаронса ва Осиёи Марказиро муайян намуда, дар ин замина умумият ва 
фаркияти андешахои маорифпарварии Фаронса ва Осиёи Марказиро то 
андозае найгирй намояд.

Саид Чнмолиддини Афгони, Абдурахмон
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Дар зербоби дувуми боби аввали диссертатсия - "Мухтасари шархи 
ХОЛ ва таснифи осори Жан Жак Руссо ва Ахмади Дониш”, диссертант ба 
тавсифи шархи хол ва таснифи осори ин ду чехраи илм ва фарханги чахонй 
пардохтааст. Зимнан диссертант аз зиндагии пурмодарои Жан Жак Руссо ва 
Ахмади Дониш ёдовар шуда, сахми ин модарохоро дар шаклгирии тафаккури 
илмии ин чехрахо назаррас медонад. Х,амзамон диссертанз’ накши осори 
илмии Жан Жак Руссо ва Ахмади Донишро дар ташаккули маорифпарварй 
махсус таъкид намуда, бар он назар аст, ки таъсири китоби «Карордоди 
идтимой», ки Жан Жак Руссо марбут аст, дар инкилоби Фаронса хеле 
бузург аст.

Диссертант дар такя ба осори Ахмади Дониш аз думла, "Манозир- 
ул-кавокиб", " 
менамояд, ки осори номбаргардида ба масоили динию фалсафй, аз 
кабили, масоили пайдоиши оламу одам, муносибати руху дисм, такдир, 
хаёту мамот бахшида шудаанд. Аммо дар "Наводир-ул-вакоеъ", "Рисола 

" ва “ 
афкори идтимой-сиёсй,

Меъёр-ут-тадаюн" ва "Рисола фи-аъмол-ил-курра" таъкид 
осори номбаргардида ба масоили динию фалсафй.

ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони мантития" ва “Рисола дар 
назми тамаддун ва таовун” афкори идтимой-сиёсй, иктисодиву 
фархангии Ахмади Дониш дар бораи пайдоиши дамъият, накши инсон 
дар домеа, пайдоиши оила ва вазифахои волидайн дар таълиму тарбияи 
фарзанд, риояи рукнхои фарханги оиладорй, масъалаи тарбияи инсони 
комил ва рахоии фард аз шуури таклидии динй ва амсоли онхо инъикоси 
худро ёфтаанд.

Дар зербоби сеюми боби аввали диссертатсия - “Сарчашмахои 
идеявии ташаккулёбии акидахои маорифпарварии Жан Жак Руссо ва 
Ахмади Дониш”баррасй гардида, дар ин замина диссертант таъсири 
бевоситаи андешахои илмй ва ичтимоиву сиёсии мутафаккиронеро ба мисли 
Гуго Гротсий (1583-1645), Томас Гоббс (1588-1679), Дон Локк (1632-1704) 
ва Ш.Л. Монтескё (1689-1755) дар шаклгирии тафаккур ва чахонбинии 
Жан Жак Руссо назаррас арзёби менамояд.

Тавре диссертант кайд менамояд, Ж.Ж. Руссо роххои сохтори 
сиёсиеро, ки инсонхо ба хам пайваст шуда, холатхои табий вапайвасг шуда, 
озодиашонро аз даст надиханд, чустучу намуда, назарияи истиклоли 
халкро пешкаш менамояд. Ба андешаи вай, истиклоли халк вучуди 
дастчамъиест, ки шахси алохида хамчун намоянда буда наметавонад.

Диссертант зимни омузиш ва баррасии масъала ба натичае мерасад, ки 
дар ташаккули акидхои маорифпарварии Ахмади Дониш таъсири 

Кимиёи саодат" ваасархое ба монанди "Кимиёи саодат" ва "Насихат-ул-мулук”-и 
Мухаммад Газолй ва "Захират-ул-мулук"-и Алии Х,амадонй назаррас 
мебошанд.
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Боби дуюми диссертатсия «Тамоюлгирии андешах,ои гуманистии 
Жан Жак Руссо ва Ах,мади Дониш: тах,лили му1^оисавй» номгузорй шуда 
он низ фарогири се зербоб мебршад.

Зербоби аввали боби дувум - “Баррасии масъалаи инсон ва иртиботи 
у бо чомеа дар таълимоти Жан Жак Руссо ва Ахмади Дониш” ба 
тахлили системаи фалсафй ва баррасии масъалаи инсон ва робитаи у бо 
чомеа аз нигохи Жан Жак Руссо ва Ахмади Дониш бахшида шуда, дар ин 
замина диссертант таъсири мухити табии ва идтимой дар ташаккули инсонро 
аз зовияи андешахои ин ду чехраи фарханги баррасй менамояд. Ж.Ж. Руссо 
мавчудияти Худоро хамчун нахустсабаб ва муайянкунандаи хамаи 
тартибот эътироф мекунад.

Ахмади Дониш бошад тавре диссертант кайд менамояд, дар баррасии 
масъалаи хастишиносй ва муайян кардани нахустсабаби офариниши 
мавчудот хастии Худовандро эътироф мекунад, аммо офарида шудани 
инсонро махсуди 
баррасии масъалаи 
сабабхои таъсиси чомеа оид ба одоби давлатдорй, тарзи чо ба чо 
гузоштани маъмурини идораи давлатй, баррасии масъалахои марбут ба 
сохахои хаётбахши чомеа, дар мачмуъ, рушд ва пешрафти кишвар 
изхори андеша карда, нисбат ба акидахои Ж.Ж. Руссо, ки бозёфтхои 
гамаддуниро сабаби бадбахтии мардум мехисобад як кадам пеш 
гузошта, ба таври дакик ва ба вокеият наздиктар панч омилро сабаби 
асосии хал кардани нобаробарихои ичтимой, риоят! адола'т ва тараккии 
чомеаи маданй мешуморад, ки истифодаи онхо шарт ва хатмй мебошанд.

'"Мохияти

чор унсур метуморги. Ахмади Дониш баъд аз 
инсон ва муайян кардани макоми у дар одам.

Дар зербоби дувуми боби дувуми диссертатсия 
фалсафии консепсияи тарбияи табиии Жан Жак Руссо ва хусусиятхои 
фарккунандаи он аз назарияи тарбияи Ахмади Дониш” баррасй 
мегардад.

Вобаста ба ин диссертант мохияти фалсафии консенсяи тарбияи 
табиии Жан Жак Руссо ва Ахмади Донишро пайгирй намуда, ба натичае 
мерасад, ки аз назари Руссо дар ташаккули инсон ду принсип, яке 
принсиспи тарбияи озод ва дигаре принсипи тарбияи табии бевосита 
таъсиргузор мебошанд. Аз назари Жан Жак Руссо ба мархилахои табии 
хаёти инсон, - даврахои синнусолй, кобилият ва талаботи кудак дар 
дарачахои гуногуни рушди синнусолии у, дахл дорад.

Дар назарияи тарбияи Ахмадт! Дониш бошад, аз диди диссертант 
пеш аз хама, мухаббат ва эхтироми зану шавхар нисбач' ба хамдитар, 
сабру тахаммул, якдитарфахмй omilixoti асосии устуворй ва пойдории 
он ла ба хисоб мераванд. 5



Дар зербоби сеюми боби дувуми диссертатсия «Таъсири акидахои 
ичтимой-сиёсии Жан Жак Руссо ва Ахмади Дониш дар ташаккули 
афкори фалсафии хамасрон ва мутафаккирони баъдина» пай гири шуда, 
дар ин замина диссергант аз таъсири бевосгпаи акидахои ичтимой- 
сиёсии Жан Жак Руссо дар Фаронса, Олмон ва дигар кишвархои Аврупо 
ибрози андеыза менамояд. Х,амзамон диссертант дар ин сам'г ба монандии 
андешахои маорифпарваронаи Жан Жак Руссо ва Ахмади Дониш ишора 
намуда, таъкид менамояд, ки ин монанди аз он далолат намедихад, ки 
Ахмади Дониш тахти таъсири Жан Жак Руссо К,арор гирифта бошад.

Аз ДИДИ диссертант идеяхои Жан Жак Руссо ва Ахмади Дониш 
характери созанда, пешрафта ва рухияи инкилоби доштанд. Онхо ба 
рушди чомеа мусоидат намуда, барои наели баъдина, файласуфон ва 
педагогон, хамчун манбаи ташаккули афкор хидмат намуданд.

Дар хулоса натичахои илмии бадастомада ва пешниходхои 
мушаххаси муаллиф нишон дода шудаанд.

Бо вучуди хамаи ин муваффакиятхо дар рисолаи Каримов К-0, баъзе 
норасогихо низ мавчуданд, аз чумла:

1. Диссертант дар сахифаи чоруми диссертатсия аз каробат доштани
андешахои маорифпарварии Жан Жак Руссо ва Ахмади Дониш 
ишора намуда, илова менамояд, ки Ахмади Дониш такрибан як 
аср баъдтар аз Ж.Ж. Руссо зиндагй кардааст ва Ж.Ж.Руссо ва 
осори уро комилан намедонист. Оё диссертант дар ин масъала 
далели муътамаде дорад.

2. Диссертант дар сахифаи панчуми диссертатсия оиди аз назари
мухаккикони Шуравй чанбаи демократй ва маорифпарварона 
доштани таълимоти фалсафии Руссо сухбат намуда, мафхуми 

ки онро ба А.С. Макаренко мансуб
медонад, бидуни дар новарак шарх доданн он истифода.менамояд.

3. Дар дарачаи коркарди илмии омузиши масъала диссертант аз сахми 
олимони Олмон аз кабили И.Б. Базедов, Х.Г. Залкман, И.Г. Кампе, 
Э.Х. Трапп, дар тахкики пахлухои мухталифи осори фалсафии Ж.Ж. 
Руссо ёдовар мешавад. Ин дар холест, ки чй дар дохили диссертатсия 
ва чй дар фехристи адабиёт бо забони хоричие, ки диссертант дар 
сахифаи 177 чой додааст, иктибосе ва ё адабиётеро бо исми ин афрод 
пайдо намудан номумкин аст.

4. Дар диссертатсия камбудихои услубиву имлой ба назар расида, он ба 
. тахрир эхтиёч дорад.
Албатта, камбудихои ишорашуда хусусияти чавсиявй дошта, арзиши 

илмии диссертатсияро коста наменамояид.

“педагогикаи чуфт”-ро.
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Хулоса, рисолаи диссертатсионии Каримов К-0, дар мавзуи 
«Тахлили мукоисавии акидахои маорифпарварии Жан Жак Руссо ва 
Ахмади Дониш» ба талаботи бандхои 31 ва 33-и «Тартиби додани 
дарадахои илмй», ки бо Карори Хукумати Ч,ум\урии Тодикистон аз 30- 
уми июни соли 2021, тахти №267 тасдик шудааст, мувофик буда, 
муаллифи он сазовори дарёфти дарадаи илмии доктори фалсафа PhD, 
доктор аз руйи ихтисоси 6D020100 - фалсафа мебошад.

Такриз ба талаботи банди 79-и «Тартиби додани дарадахои илмй», ки 
бо Карори Хукумати Думхурии Тодикистон аз 30-уми июни соли 2021, 
тахти №267 тасдик шудааст, мувофик мебошад.

Такризи мазкур дар даласаи васеи кафедраи фалсафа ва 
сиёсатшиносии Донишкадаи давлатии забонхои Тодикистон ба номи 
Сотим Улутзода суратдаласаи №4 аз 09.11.2022, мухокима ва тасдик 
карда шудааст.

Дар даласаи 18 нафар омузторон иштирок доштанд.
Натидаи овоздихй; «тарафтор» 

«бетараф » - нест.

кафедраи фалсафа

18 нафар, «мукобил» нест.

Раиси даласа:
Мудири кафедраи фалсафа ва 
сиёсатшиносии ДДЗТ ба номи 
Сотим Улутзода, нлкф., догсент Мадидов Д.Х,.

Омодасози лоидаи такриз: 
н.и.ф., дотсент СулаймоновБ.С.

Котиб:
муаллими калони кафедра

1
Мирова Н.Р.

Имзохои Мадидов Д.Х,., 
Сулаймонов Б.С. ва
Мирова Н.Р.- ро 
тасдик мекунам:
Сардори шуъбаи кадрхои Д, 
ба номи Сотим Улутзода I L
Суротаи муассиса;
734003,ш. Душанбе, к. Мухаммадам 
тел.: (+992 37) 232 -50-00, 23-2-51-04
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Р Юсупова Б.Б.
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