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Иштирок доштанд: Зиёӣ Х.М.- д.и.ф., профессор, Усмонзода Х.У. - 

д.и.ф., профессор., Назар М.А.-н.и.ф., дотсент., Орифҷонова- н.и.ф., 
дотсент., Азимова М.М,- н.и.ф. дотсент., Тоҷиддинова М. ходими хурди 
илмӣ

Рузномаи ҷаласа:

1. Муҳокима ва барррасии диссертатсияи номзадии Зокиров Суҳроб 

Ибодович дар мавзӯи «Нақши арзишҳои маънавӣ дар фазои 
дигаргуниҳои фарҳангии ҷомеаи муосири Тоҷикистон» барои 
дарёфти дараҷаи номзади илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 
09.00.11- фалсафаи иҷтимоӣ

2. Масъалаҳои ҷорӣ

Баромад намуданд:

Зиёӣ Х.М.- д.и.ф., профессор, Усмонзода Х.У. - д.и.ф., профессор.,Назар 
М.А.-н.и.ф.,дотсент., Орифҷонова- н.и.ф., дотсент., Азимова М.М,- 
н.и.ф. дотсент.,

Дар аввал Зокиров С. оид ба муҳтавои рисола гузориш

пешниҳод намуда, таъкид намуданд, ки масъалаи омӯзиши 

арзишҳои маънавӣ аз ҷумлаи масъали муҳимми илмҳои 
ҷомеашиносӣ ва махсусан фалсафаи иҷтимоӣ ба шумор 

меравад. Гуногунҷанба ва душворфаҳм будани истилоҳи 
«арзишҳои маънавӣ» дар таҳқиқотҳои мутафаккирон ва
муҳаққиқон мавриди баррасӣ ва арзёбии гуногунро касб 
намудааст. Маълум аст, ки арзишҳои маънавӣ аз давраи 

пайдоиши инсон ҳамқадами ӯ буда, баъдтар ҳамчун 
мафҳуми меҳварии илмҳои фалсафӣ қарор гирифтааст. Маҳз 

ИН' мафҳум дар ҳоле мубрамият пайдо мекунад, ки дар таҳти 



пайдоиши инсон ҳамқадами ӯ буда, баъдтар ҳамчун 
мафҳуми меҳварии илмҳои фалсафӣ қарор гирифтааст. Маҳз 
ин мафҳум дар ҳоле мубрамият пайдо мекунад, ки дар таҳти 
ин мафҳум, воситаи асосии интиқоли фарҳангҳо, таҷрибаҳои 
иҷтимоӣ аз як насл ба насли дигар фаҳмида мешавад.

Пас аз гузориши диссертант оид ба ҷанбаҳои муҳими 

рисола музокиракунандагон дар баромадҳояшон қайд 
намуданд, ки сайъу талоши пешгирифтаи Зокиров Суҳроб дар 
рисолааш «Нақши арзишҳои маънавӣ дар фазои дигаргуниҳои 
фарҳангии ҷомеаи муосири Тоҷикистон» барои таҳқиқи ин 

масъала дар мисоли ҷомеаи тоҷикистонӣ хеле саривақтӣ ва аз 
назари илмӣ пурарзиш аст. Зокиров Суҳроб дар ибтидо хеле 
дақиқ таъкид менамояд, арзишҳои маънавии ҷомеа дар ҳама 
ҳолатҳо маҳз дар заминаи фаъолияти гуногунҷанбаи инсон 
зоҳир мешаванд ва бояд дар ҳамин қарина мавриди омӯзиш 
қарор гиранд. Чунин мавқеъгирии методологии таҳқиқот ба ӯ 

имконят додааст, ки масъаларо хеле возеҳу асоснок пажуҳиш 
намояд ва ба натиҷаи дилхоҳ ноил гардад.

Мақсад ва вазифаҳои кори тадқиқотӣ 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 гайра мавриди истифода қарор гирифтаанд.

Ба андешаи музокиракунандагон аз таҳлили рисолаи мазкур 

бармеояд, ки муаллиф дар самти таҳқиқи яке аз масоили баргузидаи 

фалсафаи иҷтимоии муосир, яъне мақоми арзишҳои маънавӣ дар 

ҷомеаҳои тағйирёбанда, кори муайяни шоистаи дастгириро анҷом 
додааст. Манобеи истифода намудааш аз сарчашмаҳои бунёдӣ ва 



мӯътабари илмӣ аст, ки ин аз қобилияти мустақилона пеш бурдани 
таҳқиқи илмӣ аз ҷониби ӯ гувоҳ медиҳад. Муаллиф вобаста ба мавзуи 

кори илмияш мақолаҳои бешумор дар маҷаллаҳои мӯътабари илмӣ 
интишор дода, дар анҷуманҳои илмӣ баромаду гузоришҳо кардааст. Бо 

такя аз қазоватҳои мазкур ҳамагон натиҷаҳои ба даст овардаи 
диссертантро мусбат арзёбӣ намуда, онро барои ҳимоя аз рӯи самти 

«фалсафаи иҷтимоӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
фалсафа аз руи ихтисоси 09.00.11 - фалсафаи иҷтимоӣ тавсия намуданд.

Маҷлис қарор кард:

1.1. Диссертатсияи Зокиров Суҳроб Ибодович дар мавзӯи «Нақши 
арзишҳои маънавӣ дар фазои дигаргуниҳои фарҳангии ҷомеаи 
муосири Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.11 - фалсафаи иҷтимоӣ 
ҷавобгӯ буда, барои ҳимоя тавсия дода мешавад;

1.2. Диссертатсияи Зокиров Суҳроб Ибодович ба Шурои олимони 
Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. 

Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон барои 
барраси пешниҳод карда шавад.

И.в. Мудири Шуъбаи фалсафаи иҷтимои 
доктори илмҳои фалсафа
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