
Тацризи 

ро^бари илмй ба рисолаи Зокиров С. дар мавзуи: «Навдпи 
арзиш^ои маънавй дар фазой дигаргуни^ои фар^ангии чомеаи 
муосири Точикистон» барои дарёфти дарачаи илмии номзади 
илм^ои фалсафа аз руи ихтисоси 09.00.11 - фалсафаи ичтимой 

Дар баробари кушиши бе^тарсозии вазъи ^аёти моддии хеш инсон 
инчунин бо талошу чавд таваччу^ ба ташаккули вучуди маънавияшро аз 
мадди назар канор нагузоштааст. Чунин чахду талогщо хусусан дар 
давра^ое ба авчи баланд сурат гирифтааст, дар чомеа бо зу^ури 
муносибатх,ои нави чамъиятй инсон ходу нохох, ба мадори опхр кашида 
шуда, муносиб ба он аз у интихоби як шакли рафтор бар ивази 
намунах,ои пештар вучуддошта такозо мегардад. Дар ин маврид афрод 
м а ч б у р а н д оид ба мухтавои арзиищш ташаккулдидандаи 
чадонфа^мияшон ва зарурияти интихоби намунадои нави рафтори 
ичтимоияшон фикру андеша кунанду ба дурустии интихоби кардаашон 
эътимод пайдо намоянд. Ин долат хеле мураккаб чараён мегирад ва аз 
инсон иродаи матину устувориро бо такя аз арзишдои маънавй талаб 
дорад. Хузур доштан ё надоштани чунин сифатдо дар баробари дигар 
авомили объективй дар паси омилдои дигаргуншавии макоми ичтимоии 
инсон ва ташаккули мавкеи у ба арзёбии иадидадои даёти чамъиятй 
карор мегирад. Аз ин ру чунин вазъиятро аксари му^аьдащон возеху 
дилпурона барои даёти ч а м ъ и я т и ю фардй хеле такдирсоз ва медварй 
мешуморанд. 

Хдёти чамъиятии Чумдурии Точикистон дар раванди 
дигаргунидои солдои исти^лолиятёбияш мах,з чунин мардиларо аз cap 
гузаронида истодааст. Муносибатдои чамъиятие, ки дар ин замина 
ташаккул ёфта истодаанд хеле мураккабу печидаанд ва таъсирашон 
мудити даётии одамон низ гуногун зодир мегардад. Ин равандро дарк ва 
тадлил намудан фъолияти илмии густурдаро та^озо менамояд. Хусусан 
илмдои фалсафй, чомеашиносй, фардангшиносй ва гайра дар самт 
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пештозтаранд ва адмдигарро аз бисёр чихдт таквият мебахшанд. Зеро 
таваччух,и онх,о ба арзиш^ои маънавй имконият меди^ад, ки инсонро на 
тан^о адмчун объекта ин дигаргуни^ою муносибат^ои чамъиятй, балки 
дар манзалати субъекта онх,о мадди назар биоварем. 

Сайъу талоши пешгирифтаи Зокиров Сухроб дар рисолааш барои 
тавдици ин масъала дар мисоли чомеаи точикистонй хеле саривактй ва 
назари илмй пурарзиш аст. Мавсуф дар ибтидо хеле дакик таъкид 
менамояд, арзшщои маънавии чомеа дар хдма х,олат^о ма^з дар заминаи 
фаъолияти гуногунчанбаи инсон зох,ир мешаванд ва бояд дар админ 
зарина мавриди омузиш карор гиранд. Чунин мавцеъгирии методологии 
таадикот ба у имконят додааст, ки масъаларо хеле возеду асоснок 
пажу^иш намояд ва ба натичаи дилхох, ноил гардад. 

Аз дидго^и муаллиф арзиищш маънавй зимни фаъолияти инсон 
дар ташаккули шахсияти у сах,м мегиранд ва барои таъмини иштирокаш 
дар равандаои чамъиятй мусоидат менамоянд. Бинобар ин ^ар кадар 
максади фаъолияти инсон бо хддаф^ои умумии рушди чомеа хдмоданг 
бошад суботу пешрафти он низ адмон кадар устувору инсонмех,вартар 
мегардад. Аз мадди назар дур кардани чунин авомили боиси зухури 
амал^ои суботзудойй ва арзишгусехтагй дар чомеа мегардад, ки онро 
му^авди^он аномия меноманд. Зокиров С. ин пахлу^ои масъаларо аз 
дидгохл фар^ангшиносй бо такя аз маводи мушаххаси амалй тадлил 
карда, шарти ислох,и онх,оро пешних.од менамояд. 

Хдмин тавр, аз та^лили рисолаи мазкур бармеояд, ки муаллиф дар 
самти тадащи яке аз масоили баргузидаи фар^ангшиносии муосир , яъне 
макоми арзиш^ои маънавй дар чомеа^ои тагйирёбанда, кори муайяни 
шоистаи дастгириро анчом додааст. Манобеи истифода намудааш аз 
сарчашмах,ои бунёдй ва муътабари илмй аст, ки ин аз кобилияти 
мустакилона пеш бурдани тавди^и илмй аз чониби у гувох, медихдд. 
Муаллиф вобаста ба мавзуи кори илмияш мак;олах,ои бешумор дар 
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м а ч а л л а ^ о и муътабари илмй интишор дода, дар анчуман^ои илмй 
баромаду гузориш^о кардааст. Бо такя аз казовати мазкур адмчун 
ро^бари илмй натица^ои ба даст овардаи диссертантро мусбат арзёбй 
намуда, онро барои хдмоя аз руи самти «фалсафаи ичтимой» барои 
дарёфти дарачаи илмии номзади илм^ои фалсафа аз руи ихтисоси 
09.00.11 - фалсафаи ичтимой тавсия менамоям. 
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