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Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

доир ба диссертатсияи Пиров Аламшо Каримович дар мавзуи «Ҳувияти 
чандсатҳӣ ва хусусиятҳои ташаккули он дар фазои бисёрфарҳангй 
(таҳлили фалсафӣ-иҷтимоӣ)»

Кафедраи таърихи фалсафа ва фалсафаи иҷтимоии ДМТ 
диссертатсияи Пиров Аламшо Каримовичро дар мавзуи «Ҳувияти 
чандсатҳӣ ва хусусиятҳои ташаккули он дар фазои бисёрфарҳангӣ 
(таҳлили фалсафӣ-иҷтимоӣ)» ҷиҳати дарёфти дараҷаи илмии доктори 
илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.11 - фалсафаи иҷтимоӣ (илмҳои 
фадсафӣ), ки аз ташхиси даври якум ва дуюм дар Донишгоҳи давлатии 
Бохтар ба номи Носири Хусрав гузаронида шудааст, таҳлилу баррасӣ 
намуда, хулосаи зеринро қабул намуд:

Диссёртатсия кори илмии комилу анҷомёфта буда, дорои арзиш ва 
аҳамияти назарию амалӣ ва навгонии илмӣ мебошад. Муаллиф 
пажӯҳиши густурда ва муфассалеро анҷом додааст, ки дар натиҷа кор 
дар сатҳи хуби илмӣ таҳия гардидааст.

Сохтори диссертатсия пурра ба талаботи дисертатсияҳои илмӣ 
ҷавобгӯ буда, объекту предмет, ҳадаф ва вазифаҳо ва ҷанбаҳои ба ҳимоя 
пешниниҳодшаванда мантиқан бо ҳам алоқаманд мебошанд. Дар рафти 
таҳқиқоти илмӣ унвонҷӯ аз усул ва равишҳои маъмулии илмҳои фалсафӣ 
истифода намуда, марҳилаҳои ташаккули ҳувияти чандсатҳиро дар 
ҷомеаи муосири тоҷикистонӣ мавриди пажӯҳиш қарор дода, ба 
натиҷаҳои назарраси илмӣ комёб гардидааст.

Муҳимияти мавзуи таҳқиқот барои ҷомеаи муосир дар сатҳи хеле 
хуб таҳия ва бо далелҳои муътамад асоснок карда шудааст. Унвонҷӯ 
дуруст зикр менамояд, ки «тезутунд гаштани зиддиятҳои ҷаҳони муосир, 
ба кӯшиши абарқудратҳо баҳри ба даст даровардани манфиатҳои хеш 
тавассути ба ҳам муқобил гузоштани манфиатҳои гурӯҳҳои этникӣ ва 
хурдқавмҳо вобаста мебошад». Вобаста ба ҳмин хусусият, диссертатсияи 
пешниҳодшуда муҳим ва саривақтӣ дониста мешавад. Диссертант 
тавонистааст дар асоси пажӯҳишҳои муҳаққиқони муосири илмҳои 
фалсафию иҷтимоӣ ҷанбаи назариявии таҳқиқи масъалаи мазкурро бо 
далелҳои муътамад асоснок намояд.
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Маврид ба зикри хос аст, ки мавзуи мазкур доимо дар маркази 
диққати мутафаккирон ва файласуфони Ғарбу Шарқ қарор дошта, 
ибтидои он аз таълимоти намояндагони маъруфи мактаби франсавии 
«Анналҳо», ки намояндагонаш Л. Февр, Ж. Дюби, Р. Мандру ва Ж. Ле 
Гофф ва дигарон буданд, маншаъ мегирад. Баъдан мутафаккироне, ки ба 
ин падида, яъне «ҳувият» даст заданд, ҷанбаҳои таърихӣ, назариявӣ, 
методологӣ ва психологии онро мавриди баррасӣ қарор доданд. Мавзуи 
мазкур дар фалсафаи иҷтимоии тоҷики давраи Иттиҳоди Шуравӣ ба 
сабабҳои гуногун аз назари муҳаққиқони мо дур монда буд. Фақат баъди 
ба дастовардани соҳибистиқлолӣ ин мавзуи куҳан хислати мубрамиро 
касб намуд, зеро таҷриба нишон дод, ки бидуни ба инобат гирифтани 
вижагиҳои ҳувияти миллй бунёди давлати миллӣ ғайри имкон будааст. 
Масалан, дар аввали солҳои соҳибистиқлолӣ дар ҷомеа кӯшишҳои 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, бе натиҷа анҷом ёфтанд. Ин 
тамоюлотро олимон ва файласуфони имрӯзаи тоҷик дарк намуда, 
таҳқиқи паҳлӯҳои гуногуни онро оғоз намуданд. Дар рисола саҳми 
олимони мазкур хеле муфассал мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст.

Муҳаққиқ доир ба мафҳумҳои калидии таҳқиқот, ташаккули 
назарияҳои дахлдор, методологияи омӯзиши масъалаи мазкур 
маълумоти муфассал дода, тавассути методологияи дурусти илмӣ 
мавзуъро таҳлил намудааст. Илова бар ин, муҳаққиқ моҳият ва муҳтавои 
ташаккули ҳувияти чандсатҳиро тариқи равишу усулҳои дуруст ва аз 
мавқеи объективонаи илмӣ таҳлилу баррасӣ кардааст. Диссертант дар 
омода намудани диссертатсия аз сарчашмаҳои илмии муҳаққиқони 
ватанӣ ва хориҷӣ фаровон истифода намуда, мавқеи хешро оиди 
масъалаҳои баҳсноки илмӣ дақиқ муайян кардааст. Дар рафти таҳқиқ 
муаллиф аз усулҳои таҳлилу таркиб, таҷрид, индуксия ва дедуксия, 
мушоҳида ва муқоиса, таърихияти санҷиш, умумиятдиҳӣ ва ғайра васеъ 
истифода кардааст.

Мазмуну моҳият ва муҳтавои таҳқиқоти илмӣ, коркардҳои 
методологии дар кор истифодашуда ва натиҷаҳои бадастовардашуда, 
махсусан тасаввуротро оид ба ташаккули мафҳумҳо ва назарияҳои 
илмие, ки омили ташаккули ҳувияти чандсатҳӣ мебошанд, ғанӣ 
мегардонад. Зеро асосҳои назариявӣ - методологии таҳқиқот дар доираи 
асосҳои консептуалӣ, бо ба инобат гирифтани шарҳи ҳамгироӣ ва 
таҷзияи илмҳо, ташаккули назарияҳои иҷтимоӣ, асоснок кардани 
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заминаҳои пайдоиш ва ташаккули мафҳумҳо ва таълимотҳои мухталиф 
оид ба мавзуи мазкур ба танзим дароварда шудааст.

Мақсад ва вазифаҳои кори таҳқиқотӣ ба талаботи меъёрҳои 
муқарраршуда мувофиқ буда, ҳамоҳанг бо қисмати навгониҳо ва қисмати 
ба ҳимоя пешниҳодшаванда мебошанд. Зимни пажӯҳиш методҳои 
назариявӣ ва амалии донишҳои илмӣ, аз ҷумла мушоҳида, муқоиса, 
санҷиш, таҳлил ва таркиб, коркарди мавод, усули герменевтикӣ, 
аксиологӣ, ҷамъбастнамоӣ, воқеъбинӣ, мантиқият, таърихият ва ғайра 
мавриди истифода қарор гирифтаанд.

Ҷанбаи назариявию амалӣ ва навоварии кор дар он зоҳир мегардад, 
ки муҳаққиқ кӯшиш кардааст, дар асоси таҳлил ва омӯзиши маводи 
мавҷуда, моҳияти ҳувияти чандсатҳиро муайян карда, таъсири онро ба 
рушди минбаъдаи ҷомеаҳои муосир нишон дода, ба он таърифи 
муаллифӣ диҳад.

Муаллифи диссертатсия ба ҳайси навгонӣ масъалаҳои муҳимтарини 
мавзуъро, ки дар таҳқиқ муайян шудаанд, пешниҳод намуда, муҳтавои 
онҳоро ҷиҳати ҳимоя пешниҳод намудааст, ки мувофиқи мақсад 
мебошад. Аз ҷумла:

1. Тахдили хусусияти чандсатҳӣ будани ҳувияти инсон нишон 
медиҳад, ки мансубияти шахс танҳо ба як умумияти иҷтимоӣ маҳдуд 
нагардида, инсон дар як вақт метавонад ба чандин умумияти иҷтимоӣ 
мансубият пайдо намояд ва бо мурури васеъ шудани доираи амалу 
фаъолияташ доираи дарки мансубияти иҷтимоии ӯ низ васеътар 
мегардад. Ҳувияти чандсатҳии аъзоёни ҷомеа, на омили зиддият, балки 
дар шароити муносиб омили ҳамзистии мусолиҳатомези онҳо ба 
шумор меравад. Ҳамзистии мусолиҳатомез ин амали муштарак ва 
ҳамзистии бенизоъ, худсобиткунии фарҳангҳои сершумор дар 
ҳавзаҳои воҳидҳои гуногуни иҷтимоӣ-сиёсӣ мебошад;

2. Дарки ҳамзистии мусолиҳатомези қавмӣ дар ҷомеаи муосири 
тоҷикистонӣ аз он бармеояд, ки тӯли таърих ҳамвора дар ин кишвар 
танаввӯъи (гуногунрангӣ)-и қавмӣ ҷой дошта, онҳо бо ҳамдигар 
ҳамзистии осоишта доштанд. Дар вазъияти ҳозира бо такя ба ин 
таҷрибаи иҷтимоӣ амсилаи амали муштараки этникӣ-фарҳангӣ ба 
болоравии фаъолии иҷтимоӣ ва ҳисси масъулиятшиносии фард ҷиҳати 
нигохдории афзалиятҳо ва манфиатҳои умумимиллӣ бидуни мансубият 
ба ин ё он қавм бояд мусоидат намояд. Маҳз дар ин ҷо мавқеи 
шаҳрвандии фард нисбат ба ҷомеа ва рушди он зоҳир мегардад;

3. Васеъшавии сарҳади амалҳои муштараки этникӣ-фарҳангӣ ба 
субэтносҳо (ақаллиятҳои қавмӣ) баҳри татбиқи ҳуқуқҳои худ чун 
ҳуқуқҳои инфиродии инсон ва шаҳрванд, ки аз тарафи давлати миллӣ, 
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новобаста аз фарқият дар фарҳанг, шакли хоҷагидори онҳо ва ғайра 
якхела эътироф мешавад, имкон медиҳад. Ин бо воридшавии 
намодҳои ҳувияти умумимиллӣ ба сохтори ҳувияти иҷтимоии тамоми 
аъзои ҷомеа, новобаста аз мансубияти субэтникии (ақаллияти қавмӣ)-и 
онҳо асос меёбад;

4. Фароҳам овардани шароити мусоид барои татбиқи амали 
муштараки байни этникӣ дар сатҳҳои конститутсионӣ ва қонунгузорӣ 
барои рушди на танҳо соҳаи сиёсӣ, балки соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ 
ва фарҳангии ҷомеа низ замина мегузорад ва илова бар ин, омили 
асосии боздорандаи ҷомеа аз зуҳури шаклҳои гуногуни ифротгароии 
сиёсӣ ва динӣ мебошад;

5. Ҷанбаи иҷтимоӣ-фалсафии консептуализатсияи амалҳои 
муштараки этникию фарҳангиро дар ду парадигмаи маърифати (дарки) 
рушди ҷамъиятӣ дар назар дорад. Мутаносиб ба назари тамаддунӣ 
амадҳои муштараки этникию фарҳангӣ ин амалҳои муштараки 
уйумиятҳои миллӣ буда, дар натиҷаи он тағйироти муҳим дар соҳаҳои 
моддӣ ва маънавии амалҳои муштараки фарҳангҳои миллӣ ба вуҷуд 
меояд;

6. Аз нуқтаӣ назари муносибати форматсионӣ амалҳои муштараки 
этникию фарҳангиро мебояд ҳамчун намуди амали муштараки иҷтимоӣ 
муайян намуд, зеро ки дар раванди он умумияти миллӣ фаоълияти 
мақсаднокро доир ба қонеъ намудани талабот ва манфиатҳои этникӣ 
(фарҳангӣ) ба амал мебарорад. Ҳамин тариқ, эҳтиёҷоти қавмӣ заминаи 
субстансионалии амалҳои муштараки этникию фарҳангӣ ба шумор 
меравад, ки бе он ҳама гуна амалҳои муштарак маънои худро гум 
мекунад. Андешаи эвристикӣ, ки равишҳои дар боло зикршударо 
муттаҳид мекунад, ҳадафи амалҳои муштарак-таҷдид ва рушди фарҳанги 
миллӣ мебошад;

7. Дар ташреҳи иҷтимоию фалсафӣ мафҳуми «умумияти миллӣ» 
субъекти амалҳои муштараки этникию фарҳангиро ифода карда, дар 
маънои тамаддунӣ умумияти миллӣ ба сифати фарҳанги миллӣ баҳо дода 
мешавад. Дар диди форматсионӣ умумияти миллӣ чун умумияти 
иҷтимоӣ ифода ёфта, дар модуси иҷтимоиёт бо субъектҳои гуногуни 
низоми иҷтимоӣ дар амалҳои муштарак қарор дорад.

8. Амсилаи назариявии танзими иҷтимоии амалҳои муштараки 
байниэтникӣ ду низомро дар бар мегирад: танзими давлатӣ (идоракунӣ) 
дар қаринаи сиёсати давлати миллӣ ва танзими ҷамъиятии амалҳои 
муштараки этникию фарҳангӣ. Низоми танзими давлатӣ дар худ низоми 
танзими маъмурии (идоракунии) равандҳои этникию фарҳангӣ ва 
низоми давлатии худтанзимкуниро дорад. Танзими ҷамъиятӣ низ аз ду 
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зернизом иборат аст: низоми ҷамъиятии танзими идоракунии давлатӣ ва 
низоми ҷамъиятии худтанзимкунӣ;

9. Робита ба равандҳои муосири ҷаҳонишавӣ нақши арзишҳои 
маънавии дар муҳитҳои муайяни иҷтимоӣ риояшаванда дар таъмини 
ҳамзистии мусолиҳатомези этникӣ (қавмӣ) ва миллию байналмилалӣ 
нишон дода шудааст. Пайгирӣ аз чунин талошҳо ҳамчун омили ҳифзи 
чеҳраи ҳувияти миллӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ арзёбӣ мегардад. 
Инчунин ба сифати унсури худмуаррификунии фарҳангӣ истифода 
шудани вижагиҳои зуҳури арзишҳои маънавии мансуб ба ин ё он 
умумияти иҷтимоӣ дар доираи рушди тамоили сайёҳӣ таъкид шудааст;

10. Дар шароити олами муосир аксар маврид доираҳои муайян саъй 
бар он меварзанд, ки ҳисси худогоҳии этникӣ (қавмӣ)-ро дар нуқтаҳои 
гуногуни сайёра ба манфиатҳои худ истифода баранд. Вале кӯшишҳои 
мазкур наметавонанд аксар маврид барои ҳифзи манфиатҳои аслии 
гурӯҳҳои субэтникӣ (ақаллияти қавмӣ) хидмат намоянд. Бинобар ин, 
бафои низомҳои сиёсии бисёрқавмӣ зарурати таваҷҷуҳ ба ин масъала бо 
такя аз падидаҳои навин эътимодбахш нишон дода шудааст.

Натиҷаҳои бадастоварда ва хулосаҳои ҷамъбастшудаи 
диссертатсия низ мувофиқи талабот буда, онҳоро метавон минбаъд 
барои иҷрои таҳқиқотҳои илмӣ дар соҳаи фалсафаи иҷтимоӣ, 
ҷомеашиносӣ, антропология, сиёсатшиносӣ ва фарҳангшиносӣ, инчунин, 
ҳангоми таҳия намудани дастурҳои таълимӣ-методӣ, тавсияҳои илмӣ- 
методӣ ва курси мухтасари лексияҳо оид ба масъалаҳои муосири илмҳои 
иҷтимоӣ мавриди истифодабарӣ қарор дод. Илова бар ин, маводи 
таҳқиқшуда, натиҷа ва хулосаҳои бадастомадаро ҳангоми хондани 
курсҳои махсус ва тадриси фанни фалсафаи иҷтимоӣ ва ҷомеашиносӣ низ 
истифода намудан мумкин аст.

Автореферат, монография ва мақолаҳои нашрнамудаи 
муаллиф моҳияти диссертатсияро фаро гирифта, ба он ҳамоҳанг карда 
шудаанд.

Ҳамин тариқ, диссертатсияи Пиров Аламшо Каримович дар мавзуи 
«Ҳувияти чандсатҳӣ ва хусусиятҳои ташаккули он дар фазои 
бисёрфарҳангӣ (таҳлили фалсафӣ - иҷтимоӣ)» ҷиҳати дарёфти дараҷаи 
илмии доктори илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.11 - фалсафаи 
иҷтимоӣ ба талаботҳои пешниҳодгардида ҷавоб дода метавонад ва 
мувофиқ ба соҳаи илм (фалсафаи иҷтимоӣ) мебошад. Аз ҷиҳати сохтор, 
мазмуну мундариҷа ва хулосаю пешниҳодҳо дорои арзиши илмӣ ва ба 
шиносномаи ихтисос комилан мувофиқат менамояд.

Вобаста ба хусусиятҳои баёнгардида диссертатсияи Пиров Аламшо 
Каримович дар мавзуи «Ҳувияти чандсатҳӣ ва хусусиятҳои ташаккули он
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дар фазои бисёрфарҳангӣ (таҳлили фалсафӣ - иҷтимоӣ)» кори анҷомёфти 
илмӣ буда, барои ҳимоя ба Шурои диссертатсионии 6Э.КОА-029 
пешниҳод карда мешавад.

Хулосаи мазкур дар маҷлиси кафедраи таърихи фалсафа ва 
фалсафаи иҷтимоии факултети фалсафа қабул гардид. Дар ҷаласа 
иштирок карданд 16 нафар. Натиҷаи овоздиҳии кушода, ҷиҳати ба ҳимоя 
пешниҳод шудани диссертатсияи Пиров Аламшо Каримович ба тариқи 
зайл сурат гирифт:
Тарафдор - 16 нафар; зид - нест, бетараф нест. Суратҷаласаи №9 аз 
18.05.2022.

Раиси ҷаласа, д. и. ф., 
профессори кафедраи онтология 
ва назарияи маърифати факултети 
фалсафаи ДМТ Ахмедов С.

Мудири кафедраи таърихи фалсафа 
ва фалсафаи иҷтимоии факултети 
фалсафаи ДМТ, н.и.ф., дотсент ( Амирхон Ш. Т.

Котиб, дотсент Давлатёров Ф. Н.

Имзои Ахмедов С., Амирх; 
Давлатёров Ф. Н.-ро тасди, 
Сардори раесати кадрмп^а 
махсуси ДМТ . ♦ г Тавқиев Э.
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