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Новобаста аз он ки илм аз асрҳои ХУП-ХУП! инҷониб дар шакли 
имрӯзааш тасниф шуда, тараққӣ карда истодааст, вале он таърихи ниҳоят 
қадима дорад. Донишҳои илмӣ аз қадимулаём дар зеҳни мардум ҷой 
доштанд, кӯшишҳои зиёди ба низоми муайян ворид сохтани донишҳои илмӣ, 
тасниф ва ба соҳаҳову бахшҳо тақсим намудани он ҳаддиақал умри беш аз 
дуҳазорсола дорад. Дақиқан таснифоти илм аз донишмандони Юнони Бостой 
сарчашма гирифта, дар таълимоти донишмандони асримиёнагӣ, бахусус 
мутафаккирони асримиёнагии шарқӣ, бавижа донишмандони тоҷику форс 
такмил ёфта, ба таҳаввулу тараққии минбаъдаи илм, ҳам дар мамолики Шарқ 
ва ҳам Ғарб ҳамчун замина хидмат кардааст, ки ин матлабро дар 
диссертатсияи Ё. Ниёзӣ ба таври муфассал пайдо карда метавонем.

Имрӯз дар замони рушди бемайлони зоҳиран глобализатсия, ки аслан 
ва моҳиятан американизатсия ва европоизатсияи тамоми арзишҳои башарист, 
ҳифзу нигаҳдошти азришҳои миллй чандон кори саҳл нест. Дар арсаи илми 
ҷаҳони муосир садо баланд карда, миёни ҳақу ботил фарқият гузоштану 
ҳаққи ҳалоли худро гирифтан ҳам аз корҳои сахту сангин аст. Дар доираҳои 
илмии ҷаҳони муосир, хосатан дар Ғарб нақш ва ҷойгоҳи донишмандони 
шарқии асримиёнагӣ, ки аксаран тоҷиктаборанд нодида гирифта мешавад. 
Дар ҳоле ки дар дарку таснифоти илм осори бархе аз донишмандони 
асримиёнагии тоҷик, мисли Форобию Ибни Сино дар замони худ 
кулминатсияи илм ба шумор мерафт ва таснифоти номбурдагон аз таснифоти 
юнониён як қадам боло буда, ба илми муосир наздиктар аст. Ҷавҳари аслии 
кори диссертатсионии Ё. Ниёзӣ ҳам дар он аст, ки хидмати мутафаккирони 
тоҷику мусулмон тавонист дар ҳифз ва интиқоли фарҳанги Юнон ба 
Аврупою илми муосир ва дар тараққиёт, таснифу фанноварӣ ба дараҷаи 
баланди кунуниаш мусоидат кардааст.

Рисолаи диссертатсионии Ё. Ниёзӣ, ки барои дарёфти дараҷаи илмии 
доктори илм таҳия гардидааст аз муқаддимаву 3 боб ва 9 зербоб, хулосаҳову 
рӯйхати адабиёт иборат буда, дар доираи талаботи мавҷуда пешкаш 
гардидааст. Диссертант зарурати омӯзиши мавзуро дар 8 банд асоснок 
кардааст ва далелҳояш муътамаду қонеъкунандаанд. Дарвоқеъ, имрӯз, ки 
кишвари мо соҳибистиқол аст, муҳаққиқонро мебояд мероси илмии гузаштаи
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худро аз мавқеи илми муосир биомӯзанд ва роҳи минбаъдаи онро муқаррар 
намоянд. Аз ҷониби дигар, донишмандонро зарур аст, ки мероси маънавии 
гузаштаи худро ба доираҳои илми муосир дубора ворид сохта, ба нафъи 
ҷомеа корбаст намоянд. Андешарониҳои диссертант дар қисмати дараҷаи 
омӯхта шудани мавзуъ низ тибқи талабот пешкаш гардида, саҳму нақши 
олимони ватаниву хориҷиро дар баррасии мавзуи омӯхташаванда дарҷ 
намудааст ва ҳамзамон мавқеи худро нисбати андешаҳои онҳо муайян 
кардааст.

Мақсаду вазифаҳо, навгониҳои диссертатсия ва нуктаҳои ба ҳимоя 
пешниҳодшаванда низ ҳамоҳанг буда, хонандаро қонеъ карда метавонанд. 
Навгониҳо дар 5 банд ишора гардида, ба хонанда дар хусуси мавзуи баҳс 
дониши навро пешкаш мекунанд. Дигар қисматҳои муқаддима, аз қабили 
объекту предмети таҳқиқот, саҳми шахсии довталаб, аҳамияти назариявию 
амалии таҳқиқот ва ғ. дар доираи талабот таҳия гардидаанд.

Боби якуми диссертатсия “Сарчашмаҳои назариявии ташаккули 
таснифоти илм дар фалсафаи асримиёнагии тоҷик” ном дошта, аз 3 зербоб 
иборат аст. Зербоби якуми ин боб ба омӯзиши мавзуи “Асосҳои методологии 
таснифоти илм дар таърихи фалсафа ва аҳамияти он” бахшида шудааст. 
Диссертант тавонистааст, ки дар ин зербоб ҷанбаҳои методологии илмро аз 
назари илми муосир бо фаҳмиши илмии давраҳои гузашта қиёс намуда, 
сайри таърихии илм ва таснифоти онро дар заминаи андешаҳои 
мутафаккирону олимоне чун Афлотуну Арасту, Ф. Бэкону Канту Гегел, О. 
Конту Г. Спенсеру Маркс, Б.М. Кедрову М. Музаффарӣ ва боз чандин 
нафарони дигар бозгӯ намояд.

Зербоби дуюми боби якумро диссертант ба омӯзиши мавзуи 
“Сарчашмаҳои назариявии аллохтонии таснифоти илм дар фалсафаи 
асримиёнагии тоҷик” равона кардааст. Дар ин зербоб диссертант ба ҳайси 
сарчашмаҳои ғайрибумии таснифоти илм дар фалсафаи тоҷик танҳо 
фалсафаи Юнону Рими Қадимро қоил аст, ки дуруст аст. Вале аз ҷониби 
дигар метавонад баҳси дигареро ба миён оварад, зеро диссертант асосан дар 
атрофи таснифоти илм аз ҷониби Форобию Ибни Сино баҳс мекунад ва 
мутафаккирони зикршуда то андозае аз фалсафаи Ҳинди Қадим низ огоҳ 
буданд ва шояд дар таснифи илм аз он баҳра бурда бошанд. Аммо мо дар ин 
хусус барои исботи сухани худ ҳанӯз далеле надорем ва онро ҳамчун фарзия 
барои таҳқиқоти минбаъдаи диссертант пешкаш менамоем. Дар зербоби 
мазкур диссертант муқоисаҳо ва андешарониҳои илмии хеле бамаврид дорад. 
Аз ҷумла чунин нигоштааст: “Тағйирот ва ҳаракат фақат зоҳири чизҳост, 
моҳият бошад, бетағйир аст... Мо таъсири ин фаҳмишҳоро дар таълимоти 
табиатшиносии машшоиёни шарқӣ ва ирфонӣ метвонем дарёфт...” (Дисс. саҳ.
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61). Дар ҳақиқат ба назари Ибни Сино ҳаракату тағйирот дар зоҳири чизҳо ба 
амал омада, дар моҳият ҷой дошта наметавонад. Яке аз далелҳои Ибни Сино 
барои исботи ин андеша он аст, ки об зоҳиран дар се шакл мавҷуд буда 
метавонад, вале дар ҳар се шакл ҳам моҳияти об, об аст, на чизе дигар, 
моддаи об зоҳиран тағйир ёбад ҳам, вале моҳиятан бетағйир боқӣ мемонад. 
Бинобар ин, ҳаракат дар модда ва ё моҳият ҷой надорад.

Дар зербоби сеюми боби якум бошад масъалаи “Заминаҳои назариявии 
автохтонии таснифоти илм дар фалсафаи асримиёнагии тоҷик” мавриди 
омӯзиш қарор дода шудааст. Дар ин зербоб диссертант тавонистааст, ки 
заминаҳои бумии таснифоти илми асримиёнагии тоҷикро нахуст дар давраи 
қаблазисломӣ, дар таълимоти устуравии Эрони Бостон, зардуштияю 
монавияю маздакия ва ғ. ҷустуҷӯ намояд, баъдан ба давраи исломӣ омада, ба 
Киндию Ровандию Абӯбакри Розӣ, Ихвон-ус-Сафо ва ғ. такя намояд. Дар ин 
маврид хулосаи диссертант он аст, ки дар таърихи бостонии тоҷик таснифоти 
илмро бевосита дар фаҳмиши имрӯзааш пайдо кардан номукин аст (Дисс. 
саҳ. 106).

Боби дуюми диссертатсия “Таснифоти илм дар фалсафаи машшоияи 
шарқӣ (дар мисоли Абӯнасри Форобӣ ва Ибни Сино)” ном дорад ва аз се 
зербоб иборат аст. Дар зербоби якуми боби дуюм масъалаи “Усулҳои 
маърифатии таснифоти илм дар фалсафаи машшоияи шарқӣ” баррасй 
гардидааст. Дар ин зербоб диссертант таснифоти илми Форобию Ибни 
Синоро дар схема нишон дода, бо ҳам ва бо дигар мутафаккирони 
асримиёнагию антиқа муқоиса, тахдил ва хулосагирй менамояд. Аз ҷумла 
менависад: “Фарқияти таснифоти илми Абӯнасри Форобӣ аз таснифоти илми 
Арасту дар он аст, ки таснифоти Абӯнасри Форобӣ бештар хусусияти динй 
дошта, дар аввали силсиламаротиби илмҳо на метафизика, балки теология 
гузошта шудааст” (Дисс. саҳ. 137). Диссертант таснифоти илми Форобиро 
комилтарин таснифот дар замони худаш мешуморад, ки андешаи бамаврид 
аст.

Диссертант Ё. Ниёзӣ дар зербоби дуюми боби дуюм “Тартиби 
ҷойгиршавии илмҳои назарӣ дар доираи андешаҳои фалсафии машшоияи 
шарқӣ”, ки яке аз зербобҳои ҷавҳарӣ ва асосии рисолаи диссертатсионй ба 
шумор меравад, илмҳои риёзӣ, табиӣ ва илоҳиро аз назари Форобию Ибни 
Сино ба таври муқоисавӣ ва бо назардошти афкори дигар мутафаккирон 
мавриди омӯзиши илмӣ қарор додааст. Хубии ин зербоб дар он аст, ки 
диссертант дар рафти баррасии илмҳои болозикр масоили умдаи фалсафиеро 
чун аҷсом, моддаю сурат, ҳаракату оромӣ, макону замон ва ғ.-ро низ таҳлилу 
баррасӣ менамояд. Ба назари диссертант Форобӣ ва Ибни Сино дар тттинохти 
•илмҳои назариявй андешаи умумӣ дошта, бо фарқ аз файласуфони пешинаи 
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худ тавонистаанд дар тасвири куллии олам аз нигоҳи тамсил, рамзу истиора 
истифода карда, мавқеи инсонро дар шинохти ин олам нишон диҳанд 
(Автореф. саҳ. 27).

Зербоби сеюми боби дуюм “Илмҳои амалӣ, сохтор ва унсурҳои он дар 
фалсафаи машшоияи шарқӣ” ном дорад. Дар ин зербоб низ диссертант асосан 
дар атрофи андешаҳои Форобию Ибни Сино таҳлилу баррасиҳо анҷом дода, 
афкори ононро дар ҳар маврид ба риштаи таҳқиқ мекашад ва бо дигар 
мутафаккирон қиёсу муқобала мекунад. Бинобар ин, диссертант дар 
баробари он ки миёни андешаҳои Форобию Ибни Сино ва Афлотуну Арасту 
ва боз чандин нафарони дигар бисёр умумиятҳои фикриро дар шинохти 
илмҳои амалӣ қоил аст, вале фарқиятҳои зиёдеро низ миёни онон, ҳатто 
миёни худи Форобию Ибни Сино ошкор сохтааст. Масалан, андешаи 
диссертантро ба таври дигартар ифода намоем, он аст, ки Ибни Сино 
мадинаи фозилаи Форобиро тасаввур карда наметавонист ва мадинаи 
фозилаи Ибни Сино пешкашнамуда воқеитар буд (Дисс. саҳ. 230).

Боби сеюми диссертатсия низ аз 3 зербоб иборат буда, ба мавзуи 
“Аҳамияти илмӣ ва методологии таснифоти илм дар ташаккул ва таҳаввули 
минбаъдаи фалсафаи асримиёнагии тоҷик” бахшида шудааст. Зербоби якуми 
ин боб масъалаи “Таҳаввули минбаъдаи таснифоти илм дар таълимоти 
фалсафии пайравони мактаби машшоиёни асримиёнагии тоҷик”-ро мавриди 
омӯзиш қарор медиҳад. Ба назар диссертант маҳз фалсафаи Юнони Қадим бо 
роҳи тарчума ба мутафаккирони мо таъсир гузошта, сабабгори рутттди 
илмҳои гуногун ва таснифоти онон Тардидааст. Вале ба таъкиди диссертант 
мутафаккирони мо маҳдуд ба шинохти Худо ва табиат дар фаҳмиши 
метафизикӣ боқӣ монданд (Автореф. саҳ. 28). Дар ин зербоб диссертант 
таснифоти илмро аз назари Абӯбакри Розӣ, Абӯнасри Форобӣ, Абӯрайҳони 
Берунӣ, Ибни Сино, Муҳаммади Ғазолӣ, Насириддини Тӯсй, Маҳмуди 
Омулӣ, Ибни Халдун, Аҳмад ибни Мустафо, Тош Кабирзода, Қутбиддини 
Шерозӣ, Исҳоқ ибни Надим ва дигарон баррасӣ карда, ба ин васила 
таҳаввули минбаъдаи онро ошкор менамояд.

Зербоби дуюми боби сеюм ба омӯзиши “Масъалаи таснифоти илм дар 
таълимоти мактабҳои фалсафӣ, динӣ ва ирфонии асримиёнагии тоҷик” 
нигаронида шудааст. Ба назари диссертант таснифоти илм дар таълимоти 
аҳли тасаввуф зоҳиран ба таснифоти машшоиён монандӣ дорад, вале ботинан 
миёни онҳо фарқияти калон ҷой дорад. Монандиашон асосан дар таснифоти 
илмҳои назарию амалӣ дида мешавад. Диссертант дар ин зербоб назару 
андешаҳои теологону сӯфиёне чун Хоҷа Абдуллоҳи Асорӣ, Калободӣ, 
Мустамлӣ, Хуҷвирӣ, Бурҳониддини Муҳаққиқ, Муҳаммади Ғазолӣ 
Абӯтолиби Маккӣ ва дигаронро мавриди таҳлили муқоисавӣ қарор дода, ба 

4



хулосае мерасад, ки дар фарқият ба машшоиён, сӯфиёну теологҳо меъёри 
таснифоти худро на воеқияти ҳастӣ, балки фармудаҳои Худо ва асосҳои 
таълимоти ислом ба инобат гирифтаанд.

Зербоби сеюми боби сеюм, ки зербоби охирини диссертатсия ба шумор 
меравад марбут ба баррасии масъалаи “Таъсири таснифоти илм дар 
ташаккули донишҳои фалсафаи асримиёнагии тоҷик” аст. Дар ин зербоб 
диссертант ду нуктаи асосиро ошкор кардааст: 1). Таснифоти илм аз ҷониби 
донишмандоне чун Форобию Берунию Ибни Сино, ки такя бар мантиқи 
юнонӣ дорад ва таснифоти сӯфиёну теологон, ки такя бар нақл - Қуръону 
ҳадису суннат дорад. 2). Омехта шудани танснифоти ақлию нақлӣ дар 
таълимоти донишмандони мусулмон ва рушду таҳаввул ёфтани илм, ки ҳам 
ба донишмандони минбаъдаи шарқӣ ва ҳам ғарбӣ таъсири амиқ расонида, 
замнаҳои Эҳёи Аврупоро ба миён овард.

Хулосаҳои умумии диссертатсия дар ҳаҷми 4 саҳифа инъикос ёфта, 
моҳияти диссертатсияро ифода карда метавонанд. Тавсияҳо оид ба 
истифодаи амалии натиҷаҳо бошанд 2 саҳифаро дар бар мегиранд. Муаллиф 
ҳангоми таҳияи диссертатсия аз 382 адабиёт истифода намудааст, ки ҳам бо 
забони тоҷикӣ, форсӣ ва арабӣ ва ҳам бо забони русию англисӣ, фаронсавию 
олмонӣ мебошанд. Яке аз нуктаҳои назарраси диссертатсия дар он аст, ки 
муаллиф кӯшидааст то таснифоти аксар донишмандону мутафаккиронро дар 
схема нишон диҳад. Ин амал имкон медиҳад, ки хонанда низ ба осонӣ 
таснифоти дилхоҳ донишмандро бо дигаре худ мавриди қиёс қарор диҳад.

Рӯйхати интишороти диссертант, ки нуктаҳои алоҳидаи диссертатсия 
дар онҳо инъикос ёфтаанд 46 номгӯй мебошанд, аз ҷумла, 4 монография ва 
21 мақолаи дар маҷаллаҳои тақризшаванда паҳлуҳои гуногуни 
диссертатсияро ифода менамоянд. Автореферати диссертатсия бо забонҳои 
тоҷикӣ ва русӣ, инчунин фишурдаи он бо забонҳои тоҷикию русӣ ва англисӣ 
мувофиқ ба талаботанд.

Бо вуҷуди ин ки диссертатсия кори пухта ва пурра анҷомёфтаи илмй 
мебошад, вале ҳанӯз ҳам аз баъзе камбудию норасоиҳои ҷузъй холӣ нест:

1. Дар бисёр маврид андешаҳои олимону мутафаккирон бидуни нишон 
додани сарчашмаҳо дар диссертатсия оварда шудаанд. Саҳ. 62, 76, 
80, 92,93,94 вағ.

2. Тағйирёбии андозаи ҳарфҳо дар матн, баъзан аз 14 ба 12 мегузарад. 
Саҳ. 57, 110.

3. Дар диссертатсия ҳарфҳои хоси тоҷикӣ: ҳ, қ, ҷ, ӣ , ӯ, ғ дар аксар 
маврид бо дигар ҳарфҳо номувофиқанд. Онҳоро мувофиқ бояд кард.

4. Баъзан иқтибосҳои дарози бетаҳлил ва бе сарчашма дар 
диссертатсия ҷой доранд. Саҳ. 122-123.
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5. Дар бисёр маврид мутафаккирон бо номҳои гуногун нишон дода 
мешаванд. Масалан, Мадкур, Мазкур, саҳ. 126, 127, 129; 
Насируддини Тӯсӣ, саҳ. 14, Насириддини Тӯсӣ с. 18; Баҳоваддинов 
с. 8, Баҳоуддинов с. 19.

6. Диссертант менависад: “Принсипи таснифоти илм дар низоми 
фалсафии Розӣ принсипҳои силсиламаротиб... мебошад, ки аз 
тарафи файласуфони минбаъда, мисли Ал-Киндй, Абунасри Форобӣ 
ва Ибни Сино пайгирй шудааст”. Дисс. саҳ. 99. Савол ба миён 
меояд, ки Розй чи гуна ба Киндии аз ӯ пештар зиндагикарда таъсир 
расонида бошад? 1

7. Дар ибтидои ҳар боб ному осори олимон ва поварақҳои зиёд оварда 
мешавад, дар ҳоле ки онҳо дар қисмати дараҷаи омӯхта шудани 
мавзуъ дар муқаддимаи кор дарҷ гардидаанд.

8. Рӯйхати интишороти диссертант дар автореферат на аз 1, балки аз 
47 шуруъ мешавад, онро ислоҳ бояд кард.

Камбудию норасоиҳои зикршуда характери тавсиявӣ дошта, моҳияти 
илмии диссертатсияро коҳиш намедиҳанд. Рисолаи диссертатсионии Ниёзӣ 
Ёрмаҳмад Бобо дар мавзуи “Таснифоти илм дар фалсафаи машшоияи шарқй 
ва таҳаввули он дар фалсафаи асримиёнагии тоҷик” ба талаботи Комиссияи 
олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯй 
буда, муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои 
фалсафа, аз рӯйи ихтисоси 09.00.03 - таърихи фалсафа мебошад.

Муқарризи расмӣ:
Мудири кафедраи забони франсавии 
ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ, 
доктори илмҳои фалсафа, дотсент лтонзода С.А.

Тел.: 938148639
Е-шаП: 8и11оп2ос1а83@та11.ги

Тасдиқ мекунад:
имзои доктори илмҳои фалсафа,

А „ 
дртсент С .А. Султонзодаро
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СардбрЙ^ёсати кадрҳо 
ва корҳои махсуси ДЦОТ 
ба номи С. Айни А. Мустафозода
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