
Тақриз

ба рисолаи доктории Пиров Аламшо Каримович дар мавзӯи 

«Ҳувияти чандсатҳӣ ва хусусиятҳои ташаккули он дар фазои 

бисёрфарҳангӣ (таҳлили ичтимоӣ-фалсафӣ)» барои дарёфти дараҷаи 

илмии доктори илмҳои фалсафа аз рӯи ихтисоси 09.00.11-фалсафаи 

ичтимоӣ
Дидгоҳҳои фалсафаи иҷтимоӣ ба тамоюлоти инкишофи ҳодисаҳои 

ҳаёти ҷамъиятӣ ҳамеша барои доираи васеи хонандагон аз аҳамияти хосу 

арзишманд бархурдор мебошанд. Аз ин дидгоҳ дар фалсафаи иҷтимоии 

даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон дигаргуниҳои хеле назаррас ба 

амал омад, ки барои дарки муназзаму мақсадноки ҳодисаҳои ҷамъиятӣ, 

инкишофи қобилияти идора намудани онҳо, маҳорати тарҳрезии самти 

рушди эҳтимолияшон ва ғайра заминаҳои назариявию методологӣ 

фароҳам оварданд. Баробари ба кор гирифтани усулҳои муносиби 

таҳқиқи масъалаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ фалсафаи иҷтимоии муосири тоҷик 

дар ин муддат тавонист баъзе норасоиҳои марбут ба даврони пешинаи 

ташаккулёбияшро дар мавриди фарогирии амиқи падидаҳои ҳамзамон 

ривоҷдоштааш ҳамчун ҷузъи ҳаёти ҷамъиятӣ пушти сар намояд.

Рисолаи Пиров А. К. Дар мавзӯи «Ҳувияти чандсатҳӣ ва 

хусусиятҳои ташаккули он дар фазои бисёрфарҳангӣ (таҳлили иҷтимоӣ- 

фалсафӣ)», ки барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои фалсафа аз 

рӯи ихтисоси 09.00.11-фалсафаи иҷтимоӣ анҷом дода шудааст, аз ҷумлаи 

чунин икдоми шоистаи дастгирӣ ба шумор меравад. Муаллиф дар се боб 

ҷанбаҳои умдатарини масъалаи мазкурро мавриди таҳлил қарор додааст. 

Мулоҳизаҳои муаллиф вобаста ба масъалаи зикргардида дар заминаи 
<

равишҳои муътабари таҳлилӣ асоснок шудаанд.

Дар таҳқиқоти анҷомдодаи худ муаллиф намунаи роҳи дарёфти 

ҳалли таъмини ҳамзистии мусолиҳатомези аъзои ҷомеаро дар заминаи 

масъалаи ташаккули ҳувият ва татбиқи амали муштараки иҷтимоию 

фарҳангӣ мавриди баррасӣ қарор додааст. Зеро дар солҳои охир ва 
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хусусан пас аз зуҳури бемории ҳамагири коронавирусу паёмадҳои 

иҷтимоию сиёсии он мартабаи ин ду омили интихобнамудаи 

таҳқиқкунанда барои таҳқиқ дар ҳаёти ҷомеаҳои муосири дар ҳоли 

тағйирёбӣ қарор дошта, хеле мубрамтар гардид ва ҷомеаи тоҷикистонӣ 

аз ин истисно нест. Чунки таърихи идомаёбандаи имрӯзаи кишварамон 

чун маҳсули таъмини муваффақонаи иштироки умумӣ ва ҳамзистии 

мусолиҳатомези кулли сокинони он буда, мусоидат ба идомабахшии 

чунин сармояи иҷтимоӣ хеле муҳим аст. Аз ин рӯ, дар рисолаи Пиров А. 

К. низ ба хотири афзоиши таъсиргузории онҳо ба ҳаёти ҷамъиятӣ ба 

таҳқиқашон аз нигоҳи муосир диққат дода шудааст.

Диссертант хеле асосноку эътимодбахш қазоват менамояд, ки 

масъалаи таъмини ҳамзистии мусолиҳатомези аъзои ҷомеа новобаста аз 

танаввӯъи арзишию вобастагиҳои иҷтимоию сиёсӣ яке аз шартҳои зуҳуру 

мавҷудияти давлатҳои миллӣ ба шумор меравад. Яке аз сабабҳои амали 

фаъолонаи давлатҳои миллӣ дар ин самт аз ҳамин шартҳои зикршуда 

бармеояд ва дар ҳар як марҳилаи рушди таърихӣ онҳо кӯшиш 

менамоянд, ки дархӯри талаботу манфиатҳои навзуҳур, диду шеваи 

бархӯрдашонро бо ин масъала низ тағйиру такмил диҳанд. То кадом 

андоза онҳо дар татбиқи ин ҳадафҳо муваффақ мешаванд ин пеш аз ҳама 

аз маҷмӯи олоту фишангҳои ба кор мегирифтаашон бештар вобаста аст. 

Маҳз дар ҳамин муносибат равиши бархӯрди давлатҳои миллӣ ба 

масъалаи таъмини ҳамзистии мусолиҳатомези аъзои ҷомеа аз ҳамдигар 

фарқ мекунад ва ин зарурияти таҳқиқи ин мавзӯъро пайваста мубрам 
мегардонад.

Ҳамин тавр, аз таҳлили рисолаи мазкур бармеояд, ки диссертант 

дар самти таҳқиқи масоили фалсафаи иҷтимоӣ кори муайяне анбошта аз 

хайри илмӣ ва шоистаи дастгириро анҷом додааст. Манобеи истифода 

намудааш аз сарчашмаҳои бунёдӣ ва муътабари илмӣ аст, ки ин аз 

мавҷудияти қобилияти мустақилона пеш бурдани корҳои илмӣ аз ҷониби 

муаллиф гувоҳӣ медиҳад. Муаллиф вобаста ба мавзӯи кори илмияш
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монографияҳо ва мақолаҳои бешумор дар маҷаллаҳои муътабари илмӣ 

интишор дода, дар анҷуманҳои илмӣ баромаду гузоришҳо кардааст. Бо 

такя аз қазовати мазкур ҳамчун мушовири илмӣ натиҷаҳои ба даст 

овардаи диссертантро мусбат арзёбӣ намуда, онро барои ҳимоя аз рӯи 

самти «фалсафаи иҷтимоӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори 

илмҳои фалсафа аз рӯи ихтисоси 09.00.11- фалсафаи иҷтимоӣ тавсия 
менамоям.

Доктори илмҳои фалсафа, узви 

вобастаи АМИТ, профессор

с/ӯуДр
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