
онишгоҳи давлатии 
номи Носири Хусрав,

«Тасдиқ мекунам»

ХУЛОСАИ
МДТ «Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав»

Диссертатсияи Пиров Аламшо Каримович дар мавзуи «Ҳувияти 

чандсатҳӣ ва хусусиятҳои ташаккули он дар фазои бисёрфарҳангӣ 

(таҳлили фалсафӣ-иҷтимоӣ)», барои дарёфти дараҷаи илмии доктори 

илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.11 - «фалсафаи иҷтимоӣ» 

(илмҳои фалсафӣ) дар кафедраи фалсафаи МДТ «Донишгоҳи давлатии 

Бохтар ба номи Носири Хусрав» анҷом дода шудааст. Дар давраи 

омодасозии диссертатсия ва то ба имрӯз Пиров А. К. ба ҳайси дотсенти 

кафедраи фалсафа кору фаъолият менамояд.

Пиров А. К. соли 1981 Университети давлатии Тоҷикистон ба 

номи В. И. Ленин (ҳозира Донишгоҳи милии Тоҷикистон)-ро аз рӯйи 

ихтисоси муаррих хатм намудааст. Ӯ дорои унвони илмии номзадӣ буда, 

26 марти соли 2010 дар Шурои диссертатсионии Русия дар мавзуи 

«Вижагиҳои тағйирёбии ҳамбастагиҳои этникӣ-фарҳангӣ дар ҳаёти 

ҷамъиятии Тоҷикистон» аз рӯи ихтисоси 09.00.11 - «фалсафаи иҷтимоӣ» 

(илмҳои фалсафӣ) ҳимоя намуда, соҳиби дараҷаи илмии номзади илмҳои 

фалсафа гардидааст.
Мушовири илмй: Усмонзода Хайриддин Усмон-доктори илмҳои 

фалсафа, профессор, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои 

Тоҷикистон, директори Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти 

Ҷумхурии Тоҷикистон мебошад.
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Дар натиҷаи муҳокимаи диссертатсия дар мавзуи «Ҳувияти 

чандсатҳӣ ва хусусиятҳои ташаккули он дар фазои бисёрфарҳангӣ 

(таҳлили фалсафӣ-иҷтимоӣ)» хулосаи зерин бароварда шуд.

Арзёбии таҳқиқоти анҷомдодаи унвонҷӯ.
Диссертатсияи Пиров А. К. «Ҳувияти чандсатҳӣ ва хусусиятҳои 

ташаккули он дар фазои бисёрфарҳангӣ (таҳлили фалсафӣ-иҷтимоӣ)» ба 

масъалаи аз ҷиҳати назариявӣ ва амалии мубрами марҳилаи кунунии 

рушди давлатдории миллии тоҷикон бахшида шудааст. Таҳқиқоти 

диссертатсионӣ ба таҳқиқи маҷмаавии вижагиҳои раванди ташаккули 

ҳувияти чандсатҳӣ дар заминаи амалҳои муштараки этникӣ-фарҳангӣ 

ҳамчун муҳимтарин зуҳуроти ҷомеаҳои дар ҳоли тағйир қарор дошта 

мебошад. Дар он роҳҳои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти 

ниҳодҳои давлатӣ дар ин самт асоснок карда шуда, механизмҳои такмил 

ва хусусияти диалектикии рушди ҷараёни амалҳои муштараки этникӣ- 

фарҳангӣ дар самти гуногун ва ихтилофоти дохилии онҳо, ошкорсозии 

диалектикаи умумӣ ва хусусӣ дар рушди амалҳои муштараки этникӣ- 

фарҳангӣ, диалектикаи объективӣ ва субъективӣ дар ин падида нишон 

дода шудааст.
Арзёбии мубрамияти таҳқиқоти диссертатсионӣ.

Мубрамияти масъалаи таҳқиқшаванда дар таҳқиқоти 

диссертатсионии Пиров А. К. бо он асоснок карда мешавад, ки яке аз 
чолишҳои аслии ҷомеаи башарӣ дар асри XXI ин бархӯрди меъёрҳои 

тамаддуни умумибашарӣ аз як сӯ ва арзишҳои ҳувияти миллӣ, аз сӯйи 

дигар аст. Ҷаҳонишавӣ барои ҳувияти миллӣ санҷиши ҷиддӣ ба шумор 

меравад. Ҳувият дар олами глобалишуда ба мавзуи муҳокимаҳои ҳам 

илм ва ҳам ҳаёти муқаррарӣ табдил ёфта, тавассути он бисёр хусусиятҳои 

муҳимми ҳаёти муосир баррасӣ, арзёбӣ ва омӯхта мешаванд. Гузашта аз 

ин, масъалаи чандсатҳии ҳувият яке аз мушкилоти олами муосир маҳсуб 

гардида, ба яке аз масъалаҳои рӯзмарраи ҷомеаи ҷаҳонӣ табдил ёфтааст.
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Дар ин ҳол, метавон як вазъияти муайяни ғайриоддиро низ қайд 

намуд. Афзоиши тамоюлҳои объективии ҳамгиройӣ дар олами муосир, 

ки боиси ҳамкории мутақобила дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеаи муосир 

- иқтисодӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ гардидааст, бо раванди устувор ва ба таври 

мувозӣ (паралел) мубориза бар зидди зуҳуроти интернатсионализатсияи 

иқтисодиёт ва соҳаи маънавӣ-эътирози ҷамъиятҳои алоҳидаи этникӣ 

(қавмӣ) ва иҷтимоии минтақаҳо ва кишварҳои гуногун рӯ ба рӯ 

гардидааст. Гузашта аз ин, тарси аз даст додани забон, фарҳанг, ҳувият, 

махсусият ва нотакрории худ дар чунин шароит, ки хоси қариб ҳамаи 

халқҳост ва дар сатҳи давлатҳое, ки манфиатҳои миллӣ-давлатии худ, 

ҳувияти миллии худро ҳифз мекунанд, низ зоҳир мешавад.

Мубрамияти мавзуи таҳқиқотии диссертатсияи доктории Пиров А. 

К. ба он асоснок карда мешавад, ки бо касби истиқлолияти сиёсии 

Тоҷикистон ин мавзуи куҳан аҳамияти мубрамро касб намуд, зеро 

таҷриба нишон дод, ки бидуни ба эътибор гирифтани вижагиҳои 

ҳувияти миллӣ таъмини пойдории давлати миллӣ ғайри имкон будааст. 

Масалан, дар аввали солҳои соҳибистиқлолӣ дар ҷомеа талошҳои зиёде 

ба харҷ дода шуд, ки амсилаҳои гуногуни давлатҳои дуру наздики 

нисбатан тараққикарда дар ҳаёти иҷтимоии Тоҷикистон татбиқ карда 

шаванд, аммо онҳо, ки ба ҳувияти миллӣ, анъана, расму ойинҳо, тарзи 

зист, муоширати субъектҳои иҷтимоӣ, ҷиҳатҳои биологиву ҷуғрофӣ ва 

равонии миллати тоҷик бегона буданд, бенатиҷа анҷом ёфтанд. Ин 

тамоилро олимон ва файласуфони имрӯзаи тоҷик дарк намуда, таҳқиқи 

паҳлӯҳои гуногуни онро оғоз намуданд. Дар рисола саҳми олимони 

ватанӣ хеле муфассал мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст.

Возеҳтар, аҳамияти мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ дар 

навоварии илмии рисола, бо муносибати муаллифӣ ба таҳқиқи маҷмуи 

омилҳои муҳимми таъмини ҳамзистии мусолиҳатомези қавмӣ дар 
шароити бунёди ҷомеаи ҳуқуқбунёду демократӣ, ташаккули амали 

муштараки этникӣ-фарҳангӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва асосноккунии 
з



он ба сифати стратегияи иҷтимоии муносибати байни тамаддунҳо 

муайян мегардад. Рисола яке аз аввалин кӯшишҳои таҳқиқи мушкилоти 

фалсафӣ-иҷтимоии танзими иҷтимоии амалҳои муштараки этникию 

фарҳангӣ дар фазои иҷтимоӣ-фарҳангии ҷомеаи тоҷикистонӣ ба шумор 
меравад. Асоси консепсияи ҳамзистии мусолиҳатомези этникӣ (қавмӣ) ва 

танзими иҷтимоии амалҳои муштараки этникию фарҳангӣ, ҳамкорӣ ва 

ҳамгироии методологии таҳқиқоти илмҳои гуногун дар бораи моҳияти 

танзими равандҳои муосири байниқавмӣ, ки дар монографияҳо, 

таҳқиқотҳои диссертатсионӣ, мақолаҳои фалсафӣ-иҷтимоӣ ва дигар 

мубоҳисаҳои илмӣ баён шудаанд, ба шумор мераванд.
Ҳамин тавр, равандҳои пуртаззоди ҷаҳони муосир барои ба 

дараҷаи сифатан нав баровардани ҳамкории давлатҳо дар баъзе 
мавридҳо аломатҳои тезутундсозии фазои ҷамъиятии давлатҳои миллиро 
ба дунбол доранд. Бинобар ин, зарурияти пайваста мӯътадил нигоҳ 
доштани фазои ҷамъиятӣ, аз ҷумла дар арсаи муносибатҳои субэтникӣ, 

дар шароити ҳозира мубрамияти худро нигоҳ медорад. Аз ин бармеояд, 
ки дар раванди ташаккули давлатҳои миллӣ рушди ҳамгироии 
байниқавмӣ дар заминаи ташаккули ҳувияти умумӣ яке аз масъалаҳои 

муҳим ва ҳаётӣ барои ҳифзи пояҳои давлатдорӣ ба шумор меравад. 
Таъмини ҳамзистии мутаносиб ва пешбурди фаъолияти баробарҳуқуқи 

ҷамъиятии қавмҳои гуногун кафолати муттаҳидии ҷомеа ва роҳ надодан 
ба зуҳури падидаҳои низоъангез мебошад. Пайгирӣ аз чунин сиёсат яке 
аз самтҳои афзалиятноки бархурди давлати миллии Тоҷикистон бо 

масъалаҳои замони ҳозира ба шумор меравад.
Тасдиқи мавзуи таҳқиқоти диссертатсионй. Мавзуи диссертатсияи 

доктории мазкур дар ҷаласаи Шурои олимони МДТ «Донишгоҳи 

давлтии Бохтар ба номи Носири Хусрав» аз 30.05.2016, суратмаҷлиси № 

9 тасдиқ шудааст.
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Саҳми шахсии унвонҷӯи дараҷаи илмӣ.
Дар таҳқиқоти пешниҳодшуда, диссертант парадигмаҳо-маҷмуи 

муайяни мафҳумҳо ва шаклҳои тафаккур, аз ҷумла назарияҳо, усулҳои 

таҳқиқот ва стандартҳои таҳқиқотиро доир ба асосҳои ташаккули 

ҳамзистии мусолиҳатомези этникӣ (қавмӣ) дар ҷомеаҳои муосир, аз 

ҷумла ҷомеаи тоҷикистонӣ, мавриди таҳлил қарор дода, дар заминаи 
таълимоту назарияҳои навини илмҳои иҷтимоӣ, инчунин манобеи 
эмпирикӣ омилҳои таъсиргузори гуногунсатҳаро ба ташаккули 
ҳамзистии мусолиҳатомези қавмӣ дар ҷомеаҳои муосир, тафсири 
иҷтимоию фалсафии ҳувият ҳамчун падидаи мураккаби бисёрсатҳа 

барраси менамояд, ки таҳқиқи он ҷанбаҳои иҷтимоӣ, равонӣ, фарҳангӣ, 

динӣ, этникии муносибро дар бар мегирад, нишон дода мешавад. 

Муқаррароти назариявӣ ва тавсияҳои амалие, ки унвонҷӯ дар партави 

масъалаи таҳлилшуда дар диссертатсия баррасӣ кардааст, натиҷаи 
таҳқиқоти мустақилона мебошанд.

Эътимоднокии натиҷаҳои илмӣ ва хулосаҳои асосӣ.
Эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ бо мазмуни 

баланди ахборотии матн, маълумотҳои саҳеҳ, ҳаҷми кофии маводи 

таҳқиқотӣ ва интишороти муаллиф асоснок карда мешавад. Дар асоси 
таҳлили илмии мушкилотҳои дар диссертатсия гузошташуда натиҷаҳои 

таҳқиқоти назариявию амалӣ ва хулосаҳо пешниҳод карда шудаанд. 

Муқаррароти илмӣ, хулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия баёнгардида 

бо маълумотҳои эмпирикӣ тасдиқ карда шуда, бо истифодаи асарҳои 

бунёдии олимон ва муҳаққиқони ватанӣ ва хориҷӣ, ки ба масъалаҳои 

амали муштараки этникӣ-фарҳангӣ, ҳамзистии мусолиҳатомези этникӣ 

(қавмӣ), сарҳади этникӣ, ҳувияти чандсатҳӣ бахшида шудаанд, тасдиқ 

карда мешаванд.

Муҳимтарин натиҷаҳои илмии таҳқиқот, ки навоварии илмии онро 
инъикос менамояд, аз он иборат аст, ки бори аввал дар илми ватанӣ дар 

асоси таҳлили ақидаҳо ва тасаввуротҳои дар таърихи афкори иҷтимоӣ- 
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фалсафӣ, ки аз лиҳози арзишҳои демократӣ ташаккул ёфтаанд, самти 

таҳаввулот ва вижагиҳои амалҳои муштараки этникӣ-фарҳангӣ, 

ҳамзистии мусолиҳатомези этникӣ (қавмӣ), сарҳади этникӣ, ҳувияти 

чандсатҳӣ ошкор карда мешавад. Диссертант кӯшиш кардааст, дар 

асоси тахдил ва омӯзиши маводи мавҷуда, моҳияти ҳувияти чандсатҳиро 

муайян карда, таъсири онро ба рушди минбаъдаи ҷомеаҳои муосир 

нишон дода, ба он таърифи муаллифӣ додааст: Ҳувияти чандсатҳӣ ин 

чунин низоми кушодаи мураккаби ҳувиятёбиест, ки аз сатҳи ҷомеапазирӣ 
ва қобилияти инсон барои муайян кардани вобастагии худ ба шохисҳои 

шахсӣ, гурӯҳӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ бармеояд.

Навоварии таҳқиқотро метавон дар хулосаҳои зерин мушаххас 
намуд:

- вижагиҳои дарки ташаккул ва рушди ҳамзистии мусолиҳатомези 

этникӣ (қавмӣ) ва амали муштараки этникӣ-фарҳангӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ки барои наздикшавии афзалиятҳои худогоҳии миллии 

тоҷикон ба ҷараёнҳои муттаҳидшавии гурӯҳҳои субэтникӣ (ақаллияти 

қавмӣ) шароит фароҳам меоранд, ошкор карда шуданд;

- нақшаи методологие асоснок карда мешавад, ки методологемҳои 

муносибати форматсионӣ ва тамаддуниро ҳангоми таҳқиқи 
мушкилотҳои танзими иҷтимоии амалҳои муштараки умумиятҳои миллӣ 

ба ҳам наздик менамояд;

- жонсепсияи фалсафӣ-иҷтимоии амалҳои муштараки этникию 

фарҳангие асоснок карда мешавад, ки асоси субстансионалии онро 

эътирофи якҷояшавии талабот ва манфиатҳои умумиэтникии (қавмӣ) 

субъектҳои амалҳои муштарак ташкил медиҳанд, ки ба таҷдиди 

умумиятҳои миллӣ равона гардидааст. Таърифи истилоҳи «амалҳои 

муштараки этникию фарҳангӣ» дар маҷмуи тасаввуротҳои тамаддунӣ 

дар бораи фарҳанги миллӣ ва аломатҳои форматсионии умумияти 

иҷтимоӣ баён карда шудааст;
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- тасаввуроти мухтасар дар бораи моҳият ва низоми талаботҳои 

этникӣ (қавмӣ) баён гардидааст, ки он ба сифати аломати мақсадноки 

амалҳои муштараки этникию фарҳангӣ баромад мекунад;
- таҳлили фалсафию иҷтимоии ба доираи баҳси илмӣ ворид 

намудани моделҳои сиёсати миллии давлатӣ ба амал бароварда шудааст;

- тасаввуроти илмӣ-назариявӣ дар бораи низоми ҷамъиятии 
танзими амалҳои муштараки этникию фарҳангӣ тартиб дода шудааст, ки 

объекти он талаботҳои этникии(қавмии) умумиятҳои миллӣ дар соҳаҳои 

гуногуни фаоълияти ҳаёти ҷамъиятӣ ба шумор мераванд;

- асосҳои консептуалии танзими амалҳои муштараки этникию 
фарҳангӣ дар маҷмӯи се объекти танзимкунанда: манзараи (ландшафт) 
этникию фарҳангӣ, низоми давлатии танзими амалҳои муштараки 

фарҳангҳои миллӣ дар қаринаи сиёсати миллӣ ва механизми танзими 

ҷамъиятии низоми талаботҳои этникӣ (қавмӣ) ба амал бароварда 

шудааст.

Аҳамияти амалии рисола ва истифодаи натиҷаҳои бадастомада дар 

консепсиясозии фалсафии ҳамзистии мусолиҳатомези қавмӣ ва амали 

муштараки этникӣ-фарҳангӣ чун назари амиқу васеъ ба хусусияти ҳаёти 

фарҳангии ҷомеаи муосири тоҷикистонӣ хизмат мерасонад. Фалсафаи 

ҳамзистии мусолиҳатомези этникӣ (қавмӣ) ва амалҳои муштараки 

байнифарҳангӣ дар методологияи таҳқиқи масъалаи амали муштараки 

этникӣ-фарҳангӣ ҳам дар илми ҷаҳонӣ ва ҳам дар илми ватанӣ банди 

асосӣ мебошад. Натиҷа ва хулосаҳои таҳқиқоти гузаронидашуда ба 

сифати асоси методологӣ барои таҳқиқи минбаъдаи масъалаи амали 

муштараки этникӣ-фарҳангӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳлили 

ҷараёнҳои дар ҷомеа руйдиҳанда корбурд мегарданд. Натиҷаҳои 

таҳқиқот барои ташаккули назарияи умумии фалсафа, фарҳангшиносӣ ва 

фалсафаи фарҳанг хеле муҳиманд. Инчунин зимни таълими фанҳо ва 

таҳияи курсҳои лексионӣ, ки масъалаи амали муштараки этникӣ- 
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фарҳангӣ, робитаи байни фарҳангҳо, ҳусни тафоҳум ва тоқатпазириро 

дарбар мегиранд, аз онҳо истифода бурдан мумкин аст.

Арзиши таҳқиқоти илмӣ, мукаммалии баёни мавод дар интишороти 

унвонҷӯ инъикос гардидааст:
Аз рӯйи натиҷаҳои таҳқиқот 26 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 2 

монография ва 16 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои тақризшавандаи 

Комиссияи олии аттестатсионии Вазорати маориф ва илми Федератсияи 

Россия ва Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба табъ расидаанд.
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