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Мубрамият ва ахамияти мавзуи тахкицот дар он ифода меёбад, ки 

раванди дахонишавй мубодилаи фархангй ва маърифатии инсонхоро дар 

давоми ду дахсола торафт ба хам наздик карда истодааст. Аз тарафи дигар ин 

наздикшавй дар доираи заминахои муайяну мушахаси таърихй амалй шуда 

истодаанд. Ба ибораи дигар, дастовардхое, ки хусусияти умумибашариро 

касб кардаанд, сармояи маънавии инсоният махсуб меёбанд. Дар кори 

диссертатсионй ин фикр бараъло нишон дода шудааст, ки ба бузургии 

шахсият ва иродаи устувору зехни фавхутабий доштани ду мутафаккири 

бардаста - Жак Жак Руссо ва Ахмади Дониш далолат мекунад ва 

номбурдагон дар фаъолияти илмй ва назариявии худ ба гояхои таълимоти 

мутафакирони пешин ва маъхазхои динию фархангй такя менамоянд. 

Диссертант руйхати осори доманадори ин мутафаккиронро нишон додааст. 

Инчунин мухимияти кори таххихотй дар он ифода меёбад, ки осори 

гаронбахои маорифпарварон барои рафъи хама гуна зиддиятхое, ки дар 

тарбияи муосир ба мушохида мерасанд, заминай муносиб мегузорад. Тавре 

ки диссертант хайд мекунад: “Осори арзишманди маорифпарваронаи Жан 

Жак Руссо - франсавй, файласуф ва педагог ва Ахмади Дониш - мутафаккири 

тодик, поягузори равняй маорифпарварй дар Осиёи Марказй - чузъи фарханг, 

сармояи маънавии ташаккули хобилияти зехнии инсоният махсуб меёбанд. 

Мазмун ва мохияти осори фалсафии онхо натанхо файласуфони муосир, 

балки тамоми инсонхоеро, ки кушиши дарки дахон ва хастии инсонро 

доранд, ба худ далб менамояд” (с. 3).

1



Аз нимаи дуюми асри XX омузиши осори маорифпарварони Осиёи 

Миёна шуруъ шуда дар давоми зиёда аз 30 соли истиклолият ба таври 

мукаммал идома ёфта истодааст. Аз тарафи дигар ба хулосаи диссертант 

метавон розй шуд, ки бо вудуди баррасй ёфтани бештари данбахои 

таълимоти маорифпарварон Жан Жак Руссо ва Ахмади Дониш, ки 

муаррификунандаи арзишхои фархангии ду минтакаи аз хам тафовутдошта 

мебошанд, тахкикоти дудогона вудуд надорад ва икдоми диссертант дар ин 

дода кобили кабул ва дастгирист.

Эътимоднокии натидахои тахкикоти диссертатсионй, хулоса ва 

тавсияхо дар асоси тахлили илмии натидахои тахкикоти назариявй ва 

тадрибавй бо истифода аз номгуи муайяни адабиёти илмй ва маъхазхо 

пешниход шудааст. Яъне мо на факат бо диссертатсия, балки бо кори ба 

талаботи илмии имруз мувофику муносиб сару кор дорем. Мавкеи 

пешниходкардаи диссертант дар матни кори диссертатсионй асоснок карда 

шудааст.

Дар раванди омузиши мавзуи тахкикоти мазкур аз дониби муаллиф 

методхои маъмули сохавй, мисли методи таърихию мукоисавй, тахлили 

системавию мантицй ва герменевтикй истифода шудаанд. Дар дараёни 

тахкик хамчун сарчашмаи методологй асархои А.М. Баховаддинов, Е.Э. 

Бертельс, З.Ш. Радабов, М. Шукуров, Р. Хрдизода, F. Ашуров, М. 

Диноршоев, И. Шарипов,Ш. Абдуллоев, И.А. Белопольская, Г. Лансон, И. 

Зиёев, Б. Самиев, Б. Амондуллоев ва дигарон истифода бурда шудаанд.

Навгонии илмии тахкикот ба андешаи мо дар он зохир мегардад, ки 

диссертант мавкеи дурусти тахкикотй ва методологиро интихоб намуда 

мафхумхои мехварии ду мутафакирро банду бает намудааст: адолат, адолати 

идтимой, инсони табий, тарбияи табий, аклгарой, фардиятгарой, нафс ва F. 

Инчунин эътибору афзалияти кор дар он тадассум ёфтааст, ки мазмуну 

мундаридаи хамаи бобхо ва зербобхо кушоду равшан пешниход шудаанд.

Диссертатсияи пешниходшуда баёнгари кобилияти баланди илмй ва 

тадрибавй доштани муаллифро ифода мекунад. Инчунин тавре ки худи 
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муаллиф кайд мекунад, дар раванди тахкик ба максади дар оянда амалй 

намудани натидахои тахлил аз сарчашмахо ва манбахо васеъ истифода 

кардааст.

Аз навгонихои тахкикот, ки муаллиф пешниход кардааст махсусан 

нуктахои зерин мохияти мехварии рисоларо ифода мекунад:

- сарчашмахои идеявии ташаккулёбии акидахои маорифпарварии Жан 

Жак Руссо ва Ахмади Дониш дар чорчубаи маъхазхои таърихйилмй асоснок 

карда шуданд. Исбот гардид, ки ба ташаккули афкори маорифпарварии Ж.Ж. 

Руссо нахуст муносибатхои идтимоии Фаронсаю Швейтсария ва дигар 

кишвархои Аврупои гарбй, инчунин осори донишмандоне чун Ш.Л. 

Монтескё, Ф.М.А. Волтер, Ц. Локк, Г. Гротсий, Т. Гобс таъсири амик 

расонидаанд. Дар холе ки афкори маорифпарварии Дониш дар заминай 

сафархояш ба Руссияи подшохй инкишоф ёфтаанд;

- вазъи баррасии 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 гирифтанд. Тахлил нишон дод, ки Ж.Ж. Руссо дар 

фаркият бо Дониш инсони табииро аз инсони мутамаддин авлотар медонад, 

зеро хар кадар, ки инсон мутамаддин шавад, хамон кадар дар домеа фасод 

зиёд мегардад. Дар баробари ин, Ж.Ж. Руссо окибатхои манфии бозгашт ба 

зиндагии табииро хис карда, зиндагии мутамаддинро дар доираи тарбияи 

ахлокии кавии инсон икрор мешавад. Дониш инсонро дар хама холат неруи 

пешбарандаи домеа мехисобад.

Нуктахои асосие, ки барои химоя пешниход карда мешаванд, накши 

калидиро бандхои 5 ва 6 мебозанд, зеро дар он умумият ва тафовути 

андешахои Ж.Ж.Руссо ва А. Дониш ифода ва асоснок карда шудаанд.

5. Ба андешаи хар ДУ мутафаккир нобаробарихои идтимой бузургтарин 

фасоди домеа буда, сарчашмаи зухур кардани онхо моликият аст. Жан Жак 

Руссо ин масъаларо дар осори худ амиктар тахкик карда, кайд мекунад, ки 

дар табиат низ нобаробарихо мавдуд аст. Аммо ин нобаробарихо ба хед кас 

барои таскини шахвати худ монеъ намешаванд, хед касро аз кор кардан 
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бахри рафъи эхтиёдоти худ махрум намекунанд ва хамаро озод ва хушбахт 

нигох медоранд. Аммо нобаробарихое, ки дар домеа пайдо мешаванд, сабаби 

ба табахахо чудо шудани мардум мегарданд, ки дар таълимоти Ахмади 

Дониш низ он яке аз масъалахои калидй мебошад.

6. Ахмади Дониш инсонро неруи пешбарандаи домеа мехисобад ва хама 

гуна арзишхои тамаддуниро, ки ба рушди домеа мусоидат мекунанд, эътироф 

карда, истифодаи онхоро мухим арзёбй медорад. Аммо бар хилофи ахидаи у 

Жан Жак Руссо рушди босуръати домеа ва арзишхои тамаддуниро сабаби 

зиёд гардидани фасод мехисобад. Яъне, чи хадар домеа мутамаддинтар 

бошад, хамон хадар харобтар аст. Он махсуле, ки инсони мутафаккир ва 

мутамаддин эдод кардааст, далели возехи харобкории одамиён аст, зеро аз 

фасод пайдо шуда, фасодро зиёдтар мекунад. Аммо дар доираи ин андеша 

маорифпарвар завхи табий, зиндагии озоди инсон, ки табиат ба у додааст, 

бозгардонидан мехохад. Хдрчанд баъдан дар асари “К^арордоди идтимой”-и 

худ эътироф мекунад, ки на фахат бозгашт ба зиндагии табий инсонро 

бадбахт мекунад, балки таназзул хам медихад. Зеро инсони мутамаддин аз 

баъзе дихат аз инсони табий бартарй дорад. Дар мадмуъ, маорифпарвар 

харгиз инсонхоро даъват накардааст, ки ба холати зиндагии табий 

баргарданд, балки пешниход менамояд, ки азамати фикру такомули ахлохии 

одами тарбиятшударо махфуз дошта, дар айни хол хушхалбй, озодй ва 

саодатеро, ки инсон ба таври табий доро буд, ба у баргардонанд.

Ахамияти амалии тахкицот дар он ифода меёбад, ки натидахои 

назариявии дар рафти таххихот ба дастоварда барои боз хам амихтар омухтан 

ва аз худ намудани таълимоти маорифпарваронаи намояндагони Аврупо ва 

Осиёи Миёна такони нав мебахшад. Инчунин натидахои таххихотро дар 

таълим ва аз худ кардани фалсафа, фархангшиносй ва дигар фанхои 

гуманитарй метавон мавриди истифода харор дод.

Маълумоти мухтасар оиди кисмхои асосии диссертатсия

Кори диссертатсионии пешниходшудаи Каримов 1^.0. аз мухаддима, ду 

боб, шаш зербоб, хулоса ва фехристи адабиёти истифодашуда иборат аст, ки 
4



дар мачмуъ 178 сахифаро дар бар мегирад. Боби якуми диссертатсия ба 

пайдоиши гояхои маорифпарварй дар Фронса ва осиёи Марказй, умумияту 

фархияти раванди маорифпарварй, шархи холи Жан Жак Руссо ва Ахмади 

Дониш, замина ва сарчашмахои идеявии ташаккули ахидахои мутафаккирони 

номбурда бахшида шудааст.

Диссертант хайд мекунад, ки раванди маорифпарварй дар Аврупои 

асрхои XVII-XVIII аслан идомаи мантикии харакатхои дар давраи Эхё 

бавудудомада мебошад. Намояндагони харакати маорифпарварй дар 

Фаронса, Англия ва Олмон, бо назари нав ва ахидахои пешцадамонаи худ 

алайхи афкори схоластикй ва архаистии асрхои миёна, танхид ва бархам 

додани муносибатхои феодалй, шикасти харгуна хурофоту таассуби динй 

баромад карда, хулосахои худро оид ба рафъи камбудихои домеа пешниход 

намуданд. Даврахои харакати маорифпарварии Фаронсаро шарх дода 

диссертант ба чунин хулоса меояд, ки масъалаи мехварии харакати 

маорифпавариро таъмини хифзи хукух ва озодии инсон ташкил медихад. Ба 

андешаи муаллифи диссертатсия чунин мафхумхо ба монанди домеаи 

демократа, ч,омеаи шахрвандй, давлати хукукбунёд, махз махсули зехнй ва 

амалии маорифпарварон мебошанд, ки таъмин ва амалй гардидани онхо 

минбаъд барои рушди давлатхои Аврупо заминай устувор гузошт.

Ташаккули ахидахои маорифпарварй дар Осиёи Миёна ба нимаи дуюми 

асри XIX рост меояд. Диссертант хайд мекунад, ки мафхуми маорифпарварй 

дар Аврупо ва Осиёи Миёна мазмунан бо мафхумхои маориф, маърифат, 

дониш, донистан, фахмиданро ифода мекунад. Ба андешаи диссертант 

харакати маорифпарварй дар Осиёи Миёна ба арзишхои ицтамой-сиёсй, 

ахлохй ва динй, таассуроти боздид аз дастовардхои давлатхои дар он давра 

пешхадам (дар мисоли Россиян подшохй) вобаста буд.

Дар ташаккули ахидахои Жан Жак Руссо таълимоти Гуго Гротсий, 

Томас Гобс, Дон Лок, Ш. Монтескё ва сафархои зиёдаш ба давлатхои Аврупо 

таъсири зиёд гузоштанд. Дар мавриди Ахмади Дониш бошад, диссертант бар 

он ахида аст, ки “Кимиёи саодат”, “Насихат-ул-мулук”-и Мухаммад Газоли, 
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“Захират-ул-мулук”-и Мир Саид Алии Хдмадонй ва осори дигар классикони 

тодик, дамчунин сафардояш ба Россия ба равнади андешадои идтимой ва 

маорифпарварии у таъсир расондаанд.

Боби дуюми диссертатсия ба тадлили масъалаи андешадои гуманиста, 

консепсияи тарбияи табий ва таъсири таълимоти Жан Жак Руссо ва Адмади 

Дониш ба афкори фалсафии дамасрон ва мутафаккирони баъдй бахшида 

шудааст. Бояд дайд кард, ки диссертант дар тахдил ва шарди зербобдои ин 

бахш бо истифода аз усули тадлили мудоисавй тавонистаст модияти асосй ва 

зарурии афкори ду мутафаккирро кушода дидад. Диссертант тавонист дар 

доираи талаботи мавзу табиати консепсияи мудити табии ва идтимой, 

нобаробарии табий ва идтимой, бунёди оила ва тарбияи атфол, муносибат ба 

дин ва адкоми динй, сабабхри пайдо шудани домеаро, ки ин ду мутафаккир 

арзёбй кардаанд, кушода дидад. Ба андешаи диссертант, дарчанд ин ду 

мутафаккир дар шароити идтимоии фардкунанда ва даврадои гуногун умр ба 

cap бурда, ба дамдигар таъсири бевосита нарасонидаанд, вале тарзи 

фикрронй, норозигй аз мушкилихои идтимой ва пешнидоди роди далли ондо, 

риояи адолати идтимой, таносуби байни шоду раият ба дамдигар хеле монанд 

аст.

Бояд дайд кард, ки диссертатсияи Каримов К^.О. асоснок, бо забони 

равони илмй, пешнидоди нудтадои асосй ва хулосаи дадид навишта шуда, аз 

руи сохтор ба талабот давобгу мебошад. Ба андешаи мо, диссертант аз уддаи 

идрои мадсади дар наздаш гузота баромада тавонистааст.

Ба монанди дигар кордой таддидотй дисертатсия Каримов К^.О. низ дар 

баробари дастоварддо ва дидатдои мусбат баъзе камбудидо низ дорад. Барои 

мисол:

1. Дар дисмати нудтадои асосие, ки барои димоя пешнидод карда 

мешаванд, диссертант менависад: “Дар фардият ба маорифпарварони 

Фаронса, ки бештарашон материалисту атеист буданд, маорифпарварони 

тодик дама идеалист ва донибдорони со ди ди дини ислом буданд”. Аммо дар 

зербоби якуми боби дуюм чунин фикр пешнидод кардааст: “Дигар падлуи 
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чахонбинии Ж.Ж. Руссо, ки ба мавзуи инсон ва иродаи у иртиботи бевосита 

дорад, муносибати у ба дин ва эътирофи Худо мебошад... У мавчудияти 

Худоро хамчун нахустсабаб ва муайянкунандаи хамаи тартибот эътироф 

мекунад”. Аз ин фикрхои “духура” чунин хул оса баровардан мумкин ки 

Ж.Ж. Руссо маорифпарвар буду материалист-атеист не, ё ин ки хам 

маорифпарвар ва хам идеалист буд. Хулоса мавхеи диссертант норавшан аст.

2. Ба андешаи мо мохияти консепсияи “тарбияи табии”-и Ж.Ж. Руссо ба 

таври дахих ва эътимодбахш аз тарафи диссертант кушода нашудааст. 

Робитаи тарафайни тарбияи озод ва тарбияи табий номаълум аст. Аз тарафи 

дигар, агар Худо муайянкунандаи тамоми тартибот бошад, оё принсипи 

тарбияи озод, ки мувофихи он инсон бояд озод буданро омузад, амалй шуда 

метавонад?
3. Сабаби мохияти консепсияи “тарбияи табии”-и Ж.Ж. Руссоро ба таври 

дахих ва эътимодбахш аз тарафи Шумо кушода нашудани он дар он аст, ки 

асари Жан-Жак Руссо “Мулохизахо оид ба илм ва санъат” амих тахлил 

нашудааст.

4. Дар ин асар Руссо иброз медорад, ки Шарри бузург - ин исрофи 

бемаънии вахт буда, аммо улум ва саноат боз шарри аз ин бузургтар - 

шукуху хашаматро ба бор меоварад, ки он назири худашон, аз форигболии 

мардум ва шухратпарастй хосил шудааст. Агар муаллиф ба ин тезис ахамият 

медод, шояд “тарбияи табиий” Руссо равшантар баён мешуданд.

5. Агар дар рисола тезиси машхури Руссо: “Дар мо ахли физикон, 

хандасачиён, ахли кимиё, нучумшиносон, шоирон, мусихидонон, рассомон 

мавчуданд, вале мо гражданинхоро надорем”, тахлил мегардид, махсад ва 

мароми файласуф оид ба бехтар намудани чомеаи он давра аних мегардид.

Дар баробари ин бояд хайд кард, ки камбудй ва норасоихои дар боло 

зикршуда ахамияти назриявй ва амалии кори таххихотиро коста намекунанд. 

Диссертатсияи Каримов К^.О. мустахилона тахия гардида, кори илмии 

анчомёфта мебошад ва ба мавзуи мубрами руз, яъне баррасии низоми таълим 

ва тарбия бахшида шудааст. Рисола ба талаботхое, ки бо Карори Хукумати
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Чумхурии Тодикистон аз 26-уми ноябри соли 2016 оид ба додани дарадаи 

илмии доктори илми фалсафа PhD, тасдиц карда шудааст, мувофиц буда, 

муаллифи он сазовори дарёфти дарачаи доктори илми фалсафа PhD, аз руи 

ихтисоси 6D020100 - фалсафа мебошад.

Доктори илмхои фалсафа, профессори 

кафедраи фанхри домеашиносии Донишгох;и >

техникии Тодикистон ба номи М. Осимй /'/ Рахимов М.Х,.

Реквизитно:

Сурога: Телефон: 918 82 73 93

Email: rakhimov55@mail.ru

г. - s

Имзои профессор М.д. Рах,имовро

Тасдик; менамоям:
■JА У

Сардори Раёсати кадрхр ва корхои махсуси

ДТТ ба номи М. Осимй / Шарипова Д.
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