
Ба Шӯрои диссертатсионии бВ.КОА-029 

назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

( 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)

ТАҚРИЗ
ба диссертатсияи Данаева Камола Холматовна дар мавзӯи «Таъсири 

ҷаҳонишавй ба равандҳои иҷтимой-фрҳангии ҷомеаи Тоҷикистон дар 

шароити муосир» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа 

аз рӯйи ихтисоси 09.00.11- фалсафаи иҷтимой

Дар шароити инкишофи глобалии замони муосир барои тамоми 

давлатҳо масъалаи нигоҳ доштан ва таҳкими истиқлолияти давлати

ки

миллӣ ва низоми сиёсии он, ки арзишҳои аслии миллӣ асоси онро ташкил 

медиҳанд, аҳамияти муҳим падо намудаанд. Маҳз арзишҳои аслии 

миллӣ, ки онро фарҳанг ва андешаи солими иҷтимоӣ поягузорӣ 

менамояд, метавонад ба муқобили тамоюлҳои мухталифи олами 

глобалии замони муосир муқовимат кунад. Аз ҳамин нуқтаи назар, 

рисолаи диссертатсионии Данаева Камола Холматовна ба яке аз 
масъалаҳои муҳими назариявию методологӣ ва амалии замони муосир 

бахшида шудааст. Воқеан, омӯзиши мукаммали таъсири ҷаҳонишавӣ ба 

равандҳои иҷтимоию фарҳангии ҷомеаи Тоҷикистон яке аз масъалаҳои 

муҳимтарини илми муосир ба шумор рафта, моҳиятан ифодагари ҳифзи 
шахсият, ҷамъият ва давлат аз ҳаргуна тахдидҳо мебошад. Аз як тараф, 
равандҳои мухталифи ҳамгироии ҷаҳониву минтақавӣ тақозо менамоянд, 

ки ҳар як ҷомеаи замони муосир бояд ҳамқадам ва қисмати муҳими 

чунин равандҳо бошад ва арзишҳои аслии чунин тамоилҳоро эътироф 

намояд. Аз тарафи дигар, низоми давлатдории миллӣ наметавонад 

бидуни такя ба андеша ва афкори сиёсию иҷтимоӣ ва фарҳанги таърихии 



миллати худ бунёд гардад. Чунин аст воқеият ва тазоди равандҳои 

ҷаҳонишавии замони муосир.

Аз ин рӯ, раванди ҷаҳонишавии ҷомеаро ҳамчун аксуламали 

табиии тамаддуни ҷаҳонӣ ба тахдидҳои нав ва рушди минбаъдаи он 

арзёбӣ кардан ва ногузир будани дигаргуниҳои ҷиддӣ дар соҳаҳои 

маънавиёт, фарҳанг ва ахлоқро пазируфтан дар рисолаи мазкур мақоми 

махсусро касб кардааст. Ҷаҳони муосир бо ҳамгироии соҳаҳои мухталифи 

ҳаёт ва шиддати ҳамагуна равобит тавсиф мешавад, ки дар ниҳояти кор ба 

афзоиши таъсири баъзе кишварҳо ба кишварҳои дигар, ташаккул ва паҳн 

гардидани меъёрҳои итимоию фарҳангӣ ва арзишҳои муштараку ягонаи 

ҷаҳонӣ боис мегардад Чунин баррасӣ дар таҳқиқоти Данаева К.Х. дида 

мешавад, ки аҳамияти илмии рисолаи ӯро боз ҳам болотар бурдааст. 
Донистани хуби воситаҳо ва дониши асосҳои назариявии тадқиқот, 

майлу рағбат ба мураттабсозӣ, ҷамъбасти мавод дар сатҳи баланди 

илмӣ, дурустрафторӣ ҳангоми гузаронидан ва шарҳу тафсири натиҷаҳои 

бадастомада аз қобилияти эҷодӣ ва илмии диссертант шаҳодат медиҳанд.
Зимни таҳқиқоти илмии Данаева К. X. таҳлилу баррасии паҳлуҳои 

гуногуни таъсири ҷаҳонишавӣ ба равандҳои иҷтимоӣ-фарҳангии 

Тоҷикистон дар шароити муосир мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор дода 

шуда, муаллиф дар заминаи таҳлили адабиёти илмӣ моҳияти ин падидаи 

иҷтимоиро баррасӣ ва омилҳои асосӣ ва унсурҳои муҳими зоҳиршавии 

онро асоснок намудааст.
Дар таҳлилу баррасии муаллифи диссертатсия моҳият, мазмун ва 

махсусиятҳои мавзӯи мавриди назар асосан дуруст инъикос ёфта, дар 

асоси омӯзиш ва таҳлили мукаммали иҷтимоию фалсафӣ сабабҳои 

пайдоиш, паҳншавӣ ва хусуиятҳои падидаҳои иҷтимоию фарҳангӣ дар 

шароити ҷаҳонишавӣ дар ҳаёти сиёсию иҷтимоии ҷомеаи муосир, аз 

ҷумла Тоҷикистон равшан нишон дода шудааст.
Навоварӣ ва мустақилияти фикрӣ, эҷодӣ дар ҳама бахшҳои 

диссертатсия ба назар мерасад. Хулосаҳои муаллиф дар ҳама қисматҳои 



диссертатсия қобили таваҷҷуҳ ва шоистаи таҳсинанд. Аз ҷиҳати услуби 
илмӣ, мантиқӣ ва услубию имлоӣ диссертатсия ба талаботи лозима 

ҷавобгӯ мебошад.
Тадқиқоти мазкур кори илмии анҷомёфта ба шумор рафта, 

муаллиф ба натиҷаҳои равшани илмӣ даст ёфтааст ва рисолаи илмии 

Данаева К.Х., ки дар мавзӯи “Таъсири ҷаҳонишавӣ ба равандҳои 

иҷтимоию фарҳангии ҷомеаи Тоҷикистон дар шароити муосир» барои 

дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 

09.00.11 - фалсафаи иҷтимоӣ пешниҳод шудааст, аз рӯйи ҳамаи меъёрҳо 

ва талаботи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пурра 
ҷавобгӯ ва муаллифи он Данаева К. X. барои дарёфти дараҷаи илмии 

номзади илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.11 - фалсафаи иҷтимоӣ 

сазовор мебошад.
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