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Хулосаи 

шуъбаи фалсафаи ичтимоии Института фалсафа, сиёсатшиносй ва 
хукуки ба номи А. Баховаддинови АМИТ оид ба рисолаи Зокиров Сухроб 
Ибодович дар мавзуи «Нацши арзишхои маънавй дар фазой дигаргунихои 
фархангии чомеаи муосири Тоникистон» барои дарёфти дарачаи номзади 
илмхои фалсафа аз руйи ихтисоси 09 .00.11 - фалсафаи ичтимой 

Рисолаи номзадии Зокиров С. дар Института фалсафа, сиёсатшиносй 

ва хукуки ба номи А. Баховаддинови Академ и я и миллии илмхои 

Тоникистон анном до да шудааст. Зокиров С. соли 2015 факултети 

фалсафаи Донишгохи давлатии Точикистонро аз руйи ихтисоси "Кори 

ичтимой" хатм намудааст. Аз соли 2017 то соли 2020 дар аспиратураи 

Институти фалсафа, сиёсатшиносй ва хукуки ба номи А. Баховаддинови 

Академияи миллии илмхои Тоникистон гахсил кардааст. 

Рохбари илмй доктори илмхои фалсафа, профессор, узви вобастаи 

АМИ Г Усмонзода Х.У. мебошад. Рисола дар наласаи шуъбаи фалсафаи 

ичтимоии Институти фалсафа, сиёсатшиносй ва хукуки ба номи А. 

Баховаддинови АМИ Г мухокима шудааст. 

Дар натинаи мухокимаи рисолаи номзадии Зокиров Сухроб Ибодович 

дар мавзуи «Накши арзишхои маънавй дар фазой дигаргунихои 



фархангии чомеаи муосири Точикистон» хулосаи зерин кабул карда 

шудааст: 

Диссертатсия тахкикоти илмии анчомёфта буда, дорой арзиш ва 

ахамияти назарию амалй ва навгонии илмй мебошад. Муаллиф пажухиши 

густурда ва муфассалеро анчом додааст, ки он барои минбаъд идома 

бахшидани пажухишхо дар ин самт ва идоракунии равандхои фархагии 

чомеа мусоидат менамояд. 

Зикр кардан ба маврид аст, ки дар тахкикоти илмй диссертант аз усул 

ва равишхои маъмули илмй истифода намуда, мархилахои ташаккул ва 

зухури арзишхои маънавиро дар чомеаи муосири точикистонй мавриди 

пажухиш карор дода, ба натичахои назарраси илмй комёб гардидааст. Аз 

чумла, зарур ва саривактй будани мавзуъ, тавре худи диссертант низ 

таъкид намудааст, ба дигаргунихое, ки дар хаёти маънавии чахони 

муосир, бархурди фархангхо барои пахн намудани арзишхояшон 

тавассути ба хам зид гузоштани фархангу тамаддунхои гуногун вобаста 

мебошад. Дар асоси пажухишхои мухаккщони муосир мубрамияти 

чанбаи назариявии тахкики масъалаи мазкур асоснок карда шудааст. 

Бояд тазаккур дод, ки ин мавзуъ хамеша дар маркази д ш д а т и 

мутафаккирону фархангшиносон карор дошта, гуногунчанба ва серпахлу 

будани зухури амалии он арзишхои маънавй дар тахкикоти онхо мавриди 

баррасй ва арзёбй карор гирифтааст. Баъди ба даст овардани 

сохибистиклолй ин мавзуи кухан дар мамлакати мо низ хислати 

мубрамиро касб намуд, зеро тачриба нишон дод5 ки бидуни ба инобат 

гирифтани вижагихои ташаккулу зухури арзишхои маънавй бунёди 

давлати миллй гайриимкон аст. Ин тамоюлотро олимон ва 

фархангшиносони имрузаи точик дарк намуда, тахкики пахлухои гуногуни 

онро огоз намуданд. Дар рисола сахми олимони соха хеле муфассал 

мавриди такик карор дода шудааст. 

Мухаккик дойр ба мафхумхои калидии тахкикот, ташаккули 

назарияхои дахлдор, методологияи омузиши масъалаи мазкур маълумоти 

муфассал дода, тавассути методологияи дурусти илмй мавзуъро тахлил 
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намудааст. Илова бар ин, мухаодик; мохият ва мухтавои ташаккули 

арзишхои маънавиро тарик;и равишу усулхои дуруст ва аз мавкеи 

объективонаи илмй тахлилу баррасй кардааст. Мухак^ик; дар омода 

намудани диссертатсия аз сарчашмахои илмии м у х а а д и ц о н и ватанй ва 

хоридй фаровон истифода намуда, мавк;еи хешро оид ба масъалахои 

бахсноки илмй давдщ муайян кардааст. Дар рафти тахкик; муаллиф аз 

усулхои тахлил, таркиб, тадрид, индуксия, дедуксия, мукоиса, умумиятдихй 

ва гайра васеъ истифода намудааст. 

Мазмуну мохият ва мухтавои тахкдаоти илмй, коркардхои 

методологии дар кор истифодашуда ва натидахои бадастовардашуда, 

махсусан тасаввуротро оид ба ташаккули мафхумхо ва назарияхои илмие, 

ки омили ташаккули арзишхои маънавй мебошанд, ганй мегардонад. Зеро 

асосхои назариявй - методологии тахкикот дар доираи асосхои 

консептуалй, бо ба инобат гирифтани шархи хамгирой ва тадзияи илмхо, 

ташаккули назарияхои идтимой, асоснок кардани заминахои пайдоиш ва 

ташаккули мафхумхо ва таълимотхои мухталиф оид ба мавзуи мазкур ба 

танзим дароварда шудааст. 

Максад ва вазифахои кори тахкдаотй ба талаботи меъёрхои 

мукарраршуда мувофик буда, хамоханг бо кисмати навгонихо ва кисмати 

ба химоя пешниходшаванда мебошанд. Зимни пажухиш методхои 

назариявй ва амалии донишхои илмй, аз думла мушохида, мук;оиса, 

сандиш, тахлил ва таркиб, коркарди мавод, усули герменевтикй, 

аксиологй, дамъбастнамой, воцеъбинй, манти^ият, таърихият ва гайра 

мавриди истифода царор гирифтаанд. 

Ч,анбаи назариявию амалй ва навоварии кор дар он зохир мегардад, ки 

мухакхик; кушиш кардааст, то дар асоси тахлил ва омузиши маводи 

мавдуда мохияти таснифи арзишхои маънавиро муайян карда, таъсири 

назариявии онро ба рушди минбаъдаи домеахои муосир нишон дихад. 

Навгонихои тахь;ик;от эътимодбахш буда, ба тарик;и зайл пешниход 

карда шудаанд: 
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мсдияти арзиш^ои маънавй ^амчун падидаи ичтимоию фарвднгй асоснок 

карда шудааст; 

таадввули диду назар^ои илмй оид ба мо^ияти арзиш^ои маънавй 

баррасй карда шудааст; 

-омил^ои мухдмми таъсиррасон ба ташаккули арзинщж маънавии афрод 

дар му^ити чомеаи тагйирёбанда нишон до да шудааст; 

бори аввал ба гардиши илми фар^ангшиносй баррасии макоми 

арзшщои маънавй дар мухдти хоси фар^ангию ичтимой ворид 

гардидааст; 

ало^амандии ^астии арзишдои маънавй ва муносибат^ои 

исте^солии чомеа дар шароити муосир нишон до да шудааст; 

муайян шудааст, ки ташаккулёбй ва ^астии арзиш^ои маънавй аз 

вижагихои мушаххаси му^ити муайяни фараднгй вобастагй дорад; 

нащни арзиш^ои маънавй барои паст кардани шиддати 

якхелакунонй ва умумикунонии *амаи шаклдои фаъолияти хдёт 

дар раванди ча^онишавй нишон дода шудааст; 

таносуби шаклдои зухури арзипщш маънавй вобаста ба му^ит^ои 

хоси фараднгй ва тамоюлоти рушди чомеа^о возе^ баён 

гардидааст; 

бори аввал замина ва омил^ои риоя нашудани баъзе аз арзиш^ои 

маънавй дар рафтору муносибати аъзои чомеа вобаста ба 

хусусиятхои ичтимой ва фардии онх,о та^лил шудааст. 

Нукта^ои асосии ба химоя пешнихдцшаванда: 
арзиш^ои маънавй дар тули умри чандин наслх,о дар заминаи 

дастовард^ои гуногуни хдёти чамъиятии одамон ташаккул 

меёбанд. Бинобар ин, арзиш^ои маънавиро якбора дигаргун 

кардану ба он унсурдои нав ворид намудан мушкил буда, ин амал 

фаъолияти бомарому дадафмандонаро такозо менамояд; 

барои дарки вокеияти ташаккулёбй ва ^астии арзиш^ои маънавй 

пайгирй аз хусусияти сохторёбии онх,о ё ин ки шакл^ои зухури 

арзишх,ои маънавй ба шакли умум ва вобаста ба вижагии 

му^итдои мушаххаси фар^ангй мухдм аст; 
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арзишхои маънавй тарзи мавдудияти худмухтору мустацил 

надоранд ва хастиёбию рушди онхо ба инкишофи сохахои дигари 

хаёти домеа, бахусус истехсолоти моддй алокамандии зич дорад; 

дар домеа на хамаи афроду гурух^ои идтимой ба таври якхела 

омодаи риоя ва пайравй кардан аз арзишхои маънавй хастанд. 

Барои зухури чунин падидахо омилхои гуногун таъсир 

мерасонанд, ки онхо на танхо вобаста ба вазъи идтимоию 

икгисодй, балки ба сифатхои фардии одамон ва таъсири мухитхои 

гуногуни тарбиявию фархангй вобастагй доранд; 

хамаи к;ишрхои домеа мохияти арзишхои миллиро дарк менамоянд. 

Ин дарк ё огохй дар харакатхои дамъиятй, дар осори бадей-

фархангй ва дар эхёи арзишхои маънавй ва фархангй ифода 

меёбад. Махз дар мархилаи хозира, ки мо дар раванди давлатсозй 

царор дорем, зарур аст, ки хусусиятхои анъанахои фархангй, аз 

думла анъанаи маънавй кушода шавад. Чунки анъанахои маънавй 

метавонанд ба рушди идтимой ва ицтисодии домеа таъсир 

расонанд; 

данбахои гуногуни хаёти маънавии домеа, махсусан анъанахои 

маънавй дар раванди истикдолият ва дойгохи он дар домеаи 

муосири тодик ба таври бояду шояд омухта нашудааст. Ба гайр аз 

ин, вазъият ва дойгохи анъанахои маънавй бояд мавриди тахлили 

илмй-фалсафй царор гирад. Фархангй маънавй, ки яке аз 

цисматхои хастй ва ташаккулдихандаи шуури дамъиятй мебошад, 

метавонад хамчун танзимгари рушди домеа гардад. 

равандхои глобализатсионй барои якхелакунонй ва 

умумикунонии хамаи шаклхои фаъолияти хаёт равона гардида, 

тамоми минта^ахои дахонро фаро гирифтаанд. Ин таъсир ва 

тахдидхо, пеш аз хама, ба хаёти фархангй ва анъанахои 

маънавии халку миллатхои гуногун таъсир расонда, ба он 

зарбахои халокатбор мезананд. Дар чунин холатхо анъанахои 

маънавй метавонанд хамчун сипар барои хифзи арзишхои 
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фархангии домеа ва баланд бардоштани хисси худшиносии 

милливу ватандорй хидмат намоянд. 

- шахрванди имруза имконият дорад, ки шахсияти идтимоии худро 

мувофики тамоюлхои арзишй ва дахонбинии худ интихоб намояд. 

Аммо, бе дарки таърихи гузашта, фарханг ва махсусан 

маънавиёт наметавон хаёти минбаъдаро рушд бахшид. Чунки 

омузиши тадрибаи наслхои пешин, фарханг ва маънавиёт 

метавонад барои ташаккули муносибатхои нав дар домеа рох 

кушояд; 

- барои муайян кардани робитахои асосй ва инчунин механизмхои 

таъсири идтимоиву фархангии инсон, минбаъд мохияти домеаи 

муосирро хамчун як организми том ва дудонашаванда фахмидан 

лозим аст. Дар чунин холат вазифаи асосй дар муайян намудани 

мав^еи инсон дар домеа ва тасъсири он ба дахон, ташаккули 

системаи сифатхои шахсият, ки ба хамохангсозии муносибатхои 

он бо табиат, одамони дигар ва худи онхо, ташаккули шахсияти 

рухан рушдёфта, ки андозахои масъулияти худро барои 

нигохдории хастии худ дарк мекунанд, ба назар гирифта 

мешаванд. Яъне, дар чунин холат зарурияти пайдо кардани 

рох^ои навсозии маънавии домеа дар зери таъсир, аз думла 

анъанахо пайдо мешаванд, ки омузиши ин масъалахо зарур аст. 

Ахамияти назариявии тавдицот асосан дар он зохир мегардад, ки 

натидахои тахвдщоти мазкурро метавон минбаъд барои 

хамадониба тахкик ва баррасй намудани мав^еъ ва холати 

арзишхои маънавй дар хаёти домеа ва инчунин баррасии 

масъалахои назарии осори олимони фархангшинос ва 

домеашинос оид ба ин мавзуъ истифода бурд. 

Ахамияти амалии тахкик;от. Натидахои тахкикотро дар мавриди 

омузиши хаёти маънавии домеаи мо, ки давраи хеле хассосу 

мураккаби дигаргунихои фархангиро пушти cap менамояд, 

метавон аз нигохи амалй истифода бурд. Бозёфту хулосахои 
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т а х д и к о т и мазкурро зимни тахия ва татбики сиёсати фархангй дар 

домеа, таълифи асархо ва воситахои таълимй дар самти илми 

фархангшиносй истифода бурдан мумкин аст. 

Натидахои тахкикот дар як барномаи таълимй, маколахои 

илмй ба табъ расидаанд. 4-тои онхо дар мадаллахои илмии 

такризшавандаи КОА-и назди Президенти Ч,умхурии Тодикистон 

ва 4-тои бокдмонда дар дигар нашрияву мадаллахои илмй 

интишор ёфтаанд. 

I^apop карда шуд: 

Диссертатсияи Зокиров Сухроб Ибодович дар мавзуи «Накши 

арзишхои маънавй дар фазой дигаргунихои фархангии домеаи муосири 

Тодикистон» кори илмии тахассусии андомёфта буда, ба меъёрхои 

"Низомнома оид ба тартиби додани дарада ва унвонхои илмй"-и КОА 

назди Президенти Ч,умхурии Тодикистон оид ба диссертатсияи номзадй 

мукаррар намудааст, давобгу буда мазмуни он ба ихтисоси номзадй 

илмхои фалсафа аз руйи ихтисоси 09.00.11 - фалсафаи идтимой 

мувофикат менамояд. 

1. Диссертатсияи Зокиров Сухроб Ибодович дар мавзуи «Нащни 

арзишхои маънавй дар фазой дигаргунихои фархангии домеаи муосири 

Тодикистон» барои дарёфти дарадаи илмии номзадй илмхои фалсафа аз 

руйи ихтисоси 09.00.11 - фалсафаи идтимой давобгу буда, барои химоя 

тавсия дода мешавад; 

2. Автореферата диссертатсияи Зокиров Сухроб Ибодович дар 

мавзуи «Накши арзишхои маънавй дар фазой дигаргунихои фархангии 

домеаи муосири Тодикистон» мазмуну мухтавои кори илмиро бозгу 

менамояд; 

3. Маводхои интишоргардида дойр ба мавзуи диссертатсия тибки 

талабот буда, мазмуну мухтавои диссертатсияро инъикос менамоянд; 
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4. Диссертатсияи Зокиров Сугроб Ибодович дар мавзуи «Нащпи 

арзишхои маънавй дар фазой дигаргунщои фараднгии чомеаи муосири 

Точикистон» барои дарёфти дарачаи илмии номзади илм^ои фалсафа аз 

руйи ихтисоси 09.00.11 -фалсафаи ичтимой ба ^имояи оммавй пешни^од 

карда шавад. 

5. Хулосаи шуъба аз тарафи Зиёй X. М. - доктори илмдои 

фалсафа, профессор, И.в. мудири шуъбаи фалсафаи ичтимоии Института 

фалсафа, сиёсатшиносй ва ^уцук;и ба номи А. Ба^оваддинови Академияи 

миллии илм^ои Точикистон тартиб дода шуда, дар чаласаи шуъба тибки 

^арори №3 аз 11 марта соли 2022 тасдик карда шуд. 

Дар чаласа иштирок доштанд: 7 нафар 

Натичаи овоздидй: тарафдор - 7 нафар, зид - нест, бетараф- нест 

bsapop якдилона кабул карда шуд: 

И.в. Мудири Шуъбаи фалсафаи ичтимоии 

Институти фалсафа, сиёсатшиносй ва ^укуци 

ба номи А. Ба^оваддинови Академияи миллии 

илмх,ои Точикистон, доктори илм^ои фалсафд^ ^ ^ $ гёй Х.М. 

Котиби чаласа: ( f f i i i M i ^ Точиддинова М.И. 
/ M f c " ^ ^ 

Имзои Зиёи Х.М—ро гасдик мекунам нозири калони Шк ИФСХ, 
АМИТ X. Шозедов 

•••^Hoim^'^ 
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