
ХУЛОСАИКОМИССИЯМ ЭКСПЕРТИИ 
шурои диссертатсионии 6D. КОА-029 оид ба ^имояи диссертатсия^о 

ни^ати дарёфти дарачаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз руйи 
ихтисос^ои 6D020100 - фалсафа ва 6D020600 - диншиносй, ки дар назди 
Донишгох;и миллии Точикистон таъсис ёфтааст, дойр ба диссертатсияи 
номзадии Зокиров Сугроб Ибодович дар мавзуи «Нак;ши арзиищои 
маънавй дар фазой дигаргунюфи фар^ангии чомеаи муосири 
Точикистон», ки барои дарёфти дарачаи илмии номзади илм^ои фалсафа 
аз руи ихтисоси 09.00.11 - фалсафаи ичтимой пешнихдц шудааст. 

Комиссиям экспертии шурои диссертатсионй дар ^айати зерин 
тасди^ шудааст: 

- доктори илм^ои фалсафа, профессор Соличонов Р. (09.00.11 -
фалсафаи ичтимой), раиси комиссия; 

- доктори илм^ои фалсафа, профессор Диноршоева З.М. (09.00.14 -
таърихи фалсафа), аъзо; 

- доктори илмх^ои фалсафа, профессор Самиев Б.Ч,. (09.00.03 -
фалсафаи ичтимой), аъзо. 

Диссертатсияи Зокиров Сухроб Ибодович дар мавзуи «На^ши 
арзишх^ои маънавй дар фазой дигаргуних,ои фархднгии чомеаи муосири 
Точикистон» ба яке аз масъалах,ои мубрами х,аёти чамъиятии чомеаи 
имрузаи Точикистон бахшида шудааст. Тах^гали мундаричаи рисолаи 
мазкур нишон медихдц, ки дар фалсафаи ичтимоии даврони 
со^ибистиьуюлии Точикистон дигаргуних,ои хеле назаррас ба амал 
омада, барои дарки муназзаму ма^садноки х,одисах,ои чамъиятй, аз 
чумла падидах,ои х,аёти маънавй, инкишофи кобилияти идора намудани 
ошф, махррати тар^резии самти рушди э^тимолияшон ва гайра 
замина^ои назариявию методологй фарохдм оварданд. Баробари ба кор 
гирифтани усулдои пеищадами тахди^и масъалах^ои ^аёти чамъиятй 
фалсафаи ичтимоии муосири точик дар ин муддат тавонист баъзе 
норасоих,ои марбут ба даврони пешинаи ташаккулёбияшро дар мавриди 
фарогирии амик;и хусусияти хоси бевоситааш ^амчун чузъи тачрибаи 
чомеасозии миллй пушти cap намояд. 

Дар даврони со^ибистшуюлй фалсафаи ичтимоии точик дар асоси 
чалби манбаъх,ои аслй ба мадори андешароних,ои густурдаи тахдилй 
тавонист зина ба зина сахдфадои таърихи ташаккулёбияшро дар заминаи 
фар^анги миллй пурра намояд. Дар гузаштаи начандон дур ин кор 
бидуни таваччух,и хос ба хусусияти истех,солоти маънавии х,аёти чомеа 
сурат гирифта, дик;к;ати асосй ба арзёбии чанбаи арзишии истифодаи 
неъматх,ои маънавии дар ихтиёр доштаи чомеа дода мешуд. Хдрчанд 
дар замони худ ин тавдик;отдо аз арзиши муайян холй набуданд, вале 
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барои эчоди тасаввуроту низоми мукаммал аз мабнои ташаккули 
арзишх,ои маънавии чомеа мо пурра мусоидат наменамуданд. Аксар 
маврид чанба^ои проблемавии масъалагузорих,о ва мукоиса^о аз назар^о 
дур мемонданд. Аз ин ру дар рисолаи мазкур кушиши ба х,ам наздик 
сохтани чусторх,ои мазкур дар мавриди тах^шли ташаккули арзишх,ои 
маънавй дар фазой дигагунинихри фарх,ангии чомеаи муосири 
Точикистон рох,андозй гардидааст. 

Муаллиф дар ду боб чанба^ои умдатарини масъалаи 
мазкурро мавриди тахдил дарор дода аст. Муло^иза^ои муаллиф 
вобаста ба масъалаи мазкур дар заминаи равиш^ои муътабари 
тахлилй бар он асоснок шудаанд, ки арзишдои маънавии чомеа 
аз чумлаи масъала^ои калидии чомеа ба шумор мераванд. 
Чунки вазъи ичтимой-фар^ангии замони муосир дар худ масъала 
ва равандх^ои гуногунро касб намудааст, ки он^о аз бу^рон^ои 
гуногун, афзоиши падидах^ои номатлуби тундгароиву 
ифротгарой, рак;обатх;ои фархднгй ва гайра иборат мебошанд. 
Дар ин замииа, хдёти чомеаро хатар^ои номатлуб ва 
гайричашмдошт таадид мекунанд. Мах,з аз ин нуктаи назар, 
муаллиф арзиггофи маънавиро дар каринаи дигаргуни^ои ^аёти 
чамъиятии чомеаи точикистонй мавриди омузиш царор додааст, 
ки хело хдм мухдм мебошад. 

Х^амзамон, муаллиф дар кори илмии худ, мавзуи 
матрах,гардидаро ба он асонок мекунад, ки вазъи кунунии 
фар^ангй, тамоюлх^ои бисёрчанба ва шумораи зиёди мушкилихои 
ичтимой ва маънавиро ба вучуд овардааст. Дар баробари ин 
^аёти ичтимоии шахе боз ^ам мураккабтар мегардад. Равандхои 
чах;онишавй ва бузфон^ои ичтимой-этникй, дур шудани инсон 
аз худ, аз оламии маънавии худ ва инчунин аз олами гирду 
атроф, фаъолшавии фазой интернета, иттилоотй ва гайра, то 
андозае барои хдр як узви чомеа мушкилоти нав ба бор меоранд. 

Ма^з аз ^амин лщоз, муаллифи диссертатсия омузиши 
масъаларо аз ду дидгол асоснок намудааст: арзишх,ои фар^ангй 
ва маънавй метавонанд ба устувории нисбии равобиту 
муносибатхои чамъиятй заминаи вокей му^аё кунанд; дуюм, 
арзишхои маънавии хаёти чомеа имконияти ташаккули фазой 
азнавсози^ои чамъиятиро фаро^ам меоранд. 

Хдмин тавр, аз тахдили рисолаи мазкур бармеояд, ки муаллиф дар 
самти тавдик;и масоили фалсафаи ичтимой кори муайян ва шоистаи 
дастгириро анчом додааст. Манобеи истифода намудааш аз 
сарчашма^ои аввал ва муътабари илмй аст, ки ин аз мавчудияти 
кобилияти мустакилона пеш бурдани коркой илмй аз чониби у гувод 
медидад. Муаллиф вобаста ба мавзуи кори илмияш маколадо дар 
мачаллах,о интишор дода, дар анчумащои илмй баромаду гузоришх,о 
кардааст. 
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Тавдик;оти илмй, дастовард^ои методологии дар кор истифодашуда 
ва нати^а^ои бадастовардашуда, бешубхд, мазмуну мундаричаи 
маф^ум^о ва назариях,ои илмие, ки омили ташаккули арзишх,ои 
маънавии чомеа мебошанд, ганй мегардонад. 

Мацсад ва вазифа^ои кори тахдик;отй ба талаботи меъёрх;ои 
мукдрраршуда мувофик; буда, адмохднг бо кисмати навгони^ои ба ^имоя 
пешни^одшаванда мебошанд. 

Чднбаи назариявию амалй ва навоварии кор дар он зо^ир 
мегардад, ки му^акдик; кушиш кардааст, ки дар асоси та^лил ва омузиши 
маводи мавчуда, мо^ияти арзишх,ои маънавиро муайян карда, таъсири 
онро ба рушди минбаъдаи чомеаи муосири точикистонй нишон ди^ад. 

Навгонии мазкур ба сифати муцаррароти асосии та*к;ик;от барои 
*имоя ба тарики зайл пешни^од карда мешаванд: 

- Мох;ияти арзишх;ои маънавй х;амчун падидаи ичтимоию 
фарх;ангй асоснок карда шудааст; 

- Тах;аввули диду назарх;ои илмй оид ба мох;ияти арзинщш 
маънавй баррасй карда шудааст; 

- Омилх;ои мух;имми таъсиррасон ба ташаккули арзинщш 
маънавии афрод дар мух;ити чомеаи тагйирёбанда нишон дода 
шудааст; 

- Бори аввал ба гардиши илми фарх;ангшиносй баррасии мак,оми 
арзинщш маънавй дар мух;ити хоси фарх;ангию ичтимой ворид 
гардидааст; 

- Алок,амандии х;астии арзинщш маънавй ва муносибатх;ои 
истех;солии чомеа дар шароити муосир нишон дода шудааст; 

- Муайян шудааст, ки ташаккулёбй ва х;астии арзинщш маънавй 
аз вижаощш мушаххаси мух;ити муайяни фарх;ангй вобастагй 
дорад; 

- Накдни арзинщш маънавй барои паст кардани шиддати 
якхелакунонй ва умумикунонии х;амаи шающш фаъолияти 
х;аёт дар раванди ч;ах;онишавй нишон дода шудааст; 

- Таносуби шающш зухури арзинщш маънавй вобаста ба 
мух;итх;ои хоси фарх;ангй ва тамоюлоти рушди чомеах;о возех; 
баён гардидааст; 

- Бори аввал замина ва омилх;ои риоя нашудани баъзе аз 
арзинщш маънавй дар рафтору муносибати аъзои чомеа 
вобаста ба хусусиятх;ои ичтимой ва фардии онх;о тах^ил 
шудааст. 
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Натичадои бадастоварда ва хулосадои чамъбастшудаи 
диссертатсияро метавон минбаъд барои ичрои таадик;оти илмй дар со^аи 
фалсафаи ичтимой, чомеашиносй, сиёсатшиносй ва фархангшиносй, 
инчунин, ^ангоми та^ия кардани дастур^ои таълимй-методй, тавсия^ои 
илмй-методй ва курси мухтасари лексиях^о оид ба масъала^ои муосири 
илмх,ои ичтимой мавриди истифодабарй царор дод. Илова бар ин, 
маводи таадицшуда, натича ва хулоса^ои бадастомадаро ^ангоми 
хондани курской махсус ва тадриси фанни фалсафаи ичтимой ва 
чомеашиносй низ истифода намудан мумкин аст. 

Дар натича ^айти комиссия ба чунин хулоса омад: 
1. Рисолаи таадицшуда дар мавзуи «Нащии арзиш^ои 

маънавй дар фазой дигаргунщои фархднгии чомеаи 
муосири Точикистон» ба рамзи ихтисоси фалсафаи 
ичтимой мувофик; буда, яке аз масъала^ои ме^варии он ба 
^исоб меравад; 

2. Диссертатсия ба ихтиссоси 09.00.11 -фалсафаи ичтимой 
мувофицат мекунад. 

3. Мазмуни автореферат ба мазмуни рисола мувофикат 
менамояд. 

4. Натича^ои асосии тахдик;оти диссертатсия, хулоса ва 
тавсия^ои Зокиров Сухроб Ибодович дар 5 мацолаи илмй, 
ки дар мачалла^ои таьфизшавандаи аз чониби КОА-и назди 
Президенти Чум^урии Точикистон тавсия шудаанд, ба чоп 
расонида шудаанд; 

5. Дар рисола натичаи тахди^оти илмй ва нишондихдндах^ои 
амалй истифода шудааст 

6. Пешних^од карда мешавад, ки оид ба диссертатсияи 
Зокиров С.И. ба сифати муассисаи пешбар Донишго^и 
давлатии омузгории Точикистн ба номи С.Айнй таъйин 
карда шавад. 

7. Пешнщод карда мешавад, ки ба хдйси мукарризони расмй 
ба диссертатсияи Зокиров С. мутахассисони зерин таъйин 
карда шаванд: 

- Кононов Сайдамир - доктори илм^ои фалсафа, профессори 
кафедраи чомеашиносии Донишгох^и байналмиллалии сайё^й ва 
содибкории Точикистон; 

- Хуморов Додар Мирзора^имович - номзади илмх,ои фалсафа, 
дотсенти кафедраи гуманитарии Донишгоди давлатии тичоратии 
Точикистон. 
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8. Барои ворид намудани автореферата диссертатсия ва 
эълони ^имоя дар сомонаи ДМТ ва КОА-и назди 
Президента Ч,ум^урии Точикистон ичозат до да шавад. 

9. Барои чоп намудани автореферата диссертатсия ичозат 
дода шавад. 

Раиси комиссиям экспертй: 
Доктори илм^ои фалсафа, 
профессор 
Аъзоёни комиссия: 
Доктори илмх,ои фалсафа, 
профессор 
З.М. 
доктори илм^ои фалсафа 
профессор 

Соличонов Р. 

Диноршоева 

/ Самиев Б.Ч,. 
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