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ХУЛОСАИ 
Институти фалсафа, сиёсатшиносй ва *ук;ук;и ба номи А.Ба^оваддинови 

Академиям миллии илм^ои Точикистон 

Диссертатсияи рисолаи номзадии Зокиров С.И. дар мавзуи «Накши 

арзишх,ои маънавй дар фазой дигаргуних,ои фархднгии чомеаи муосири 

Точикистон» барои дарёфги дарачаи илмии номзади илмх^ои фалсафа аз руи 

ихтисоси 09.00.11 - фалсафаи ичтимой дар шуъбаи Фалсафаи ичтимоии 

Институти фалсафа, сиёсатшиносй ва хукукд ба номи А.Бах,оваддинови 

Академияи миллии илм^ои Точикистон ба анчом расида, ба яке аз 

мавзуоти мубрами имруз дар сат^и чомеаи муосири Точикистон 

бахшида шудааст. 

Дар раванди омода намудани диссертатсия Зокиров С.И. 

аспиранта шуъбаи Фалсафаи ичтимоии Институти фалсафа, 

сиёсатшиносй ва хукувди ба номи А.Бах^оваддинови Академияи миллии 

илм^ои Точикистон ма^суб меёфт. 

Соли 2017-2021 дар аспирантураи шуъбаи Фалсафаи ичтимоии 

Институти фалсафа, сиёсатшиносй ва хукукр ба номи А.Ба^оваддинови 

Академияи миллии илм^ои Точикистон тах,сил намудааст. 



Зокиров С.И. соли 2015 факултети фалсафаи Донишго^и Миллии 

Точикистонро бо ихтисоси «Кори ичтимой» хатм намудааст. 

Ро^бари илмй -Усмонзода Хайридин Усмон, доктори илм^ои 

фалсафа, профессор, узви вобастаи АМИТ. 

Диссертатсияи рисолаи номзадии Зокиров С.И. дар мавзуи «Накши 

арзишхои маънавй дар фазой дигаргуних,ои фархднгии чомеаи муосири 

Точикистон» барои дарёфги дарачаи илмии номзади илм^ои фалсафа аз руи 

ихтисоси 09.00.11 - фалсафаи ичтимой ба яке аз масъала^ои актуалии 

омузиши хдёти маънавии чомеаи муосири Точикистон бахшида шудааст. 

Зарурияти таваччу^и мо ба таджики масъалаи мазкур аз он бармеояд, 

ки дар раванди сох;ибистик;лолй дар кишвари мо дигаргуних,ои куллй ба 

вучуд омаданд. Аз чумла, дигар гардидани сохти сиёсй, дигаргуни^о дар 

сохди икгисодиёт, ба монанди гайридавлатикунонии корхона^о, рушди 

бахши хусусй ва бунёди корхона^ои нав, дигар гардидани сохтори 

ичтимой, ба вучуд омадани гурувдо ва цишр^ои нави ичтимой, дигар 

гардидани тарзи хдёт, дигаргуни^ои тамоюлх^ои арзишй дар со^ах;ои 

ик;тисодиёт, ичтимоиёту фар^анг, дигаргуни^о дар худшиносии инсон^о 

ва х;увияти миллй, этникй ва ичтимоии онх,о ва г. 

Х,амаи ин ба маънавиёти чомеа таъсири худро дар шакл^ои гуногун 

расонид. Баъзе аз онх,о агар ба хаёти маънавии чомеа таъсири мусбат 

расонида бошанд, баъзеи дигар аз таъсироти манфй ба он холй 

набуданд. 

Муаллифи диссертатсия таъкид менамояд, ки бо вучуди ин вазъи 

ичтимой-фар^ангии замони муосир дар худ масъала ва равандх,ои 

гуногунро касб намудааст, ки он^о аз буэфон^ои гуногун, афзоиши 

падида^ои номатлуби тундгароиву ифротгарой, рацобат^ои фар^ангй ва 

гайра иборат мебошанд. Дар ин замина ^аёти чамъиятии замони имруза 

хеле пуртазод ва мураккаб сурат мегирад ва аксар маврид ^одиса^ои дар 

он баамаломада хусусияти гайриинтизорй ва а^ёнан пешгуинашавандаро 

доранд. Бинобар ин, шуури чамъиятй, аз чумла сат^и психологияи 



чамъиятии он цобилияти ин дигаргуни^оро на ^амеша имконияти 

саривакт пайгирй карданро надошта, аксар маврид барои худ пайравй аз 

стратегияи мутобик;шавиро ба ин тагйирот^о афзалият меди^ад. Вале, 

новобаста аз ин чараёнх,о кабати фаъоли шуури чамъиятй ба ин раванд^о 

чавоби муносиб меди^ад. 

Х,амин тавр, ^адафи асосии тахдик;от ин та^лил ва баррасии 

арзишх,ои маънавй дар раванд^ои ичтимой-фараднгии чомеаи муосири 

Ч,ум^урии Точикистон мебошад. 

- муайян намудани маком ва шар^и мух,тавои маф^уми арзиш^ои 

маънавй; 

- тах,лили хусусият^ои асосии интикол ё па^ншавии арзишхои 

маънавй дар фазой чамъиятй; 

- муайян намудани роххо ва усулх,ои таъсири арзиш^ои маънавй 

ба тамоюлоти рушди чомеа; 

- баррасии зарфияти таъсири арзиш^ои маънавй ба ташаккули хаёти 

ичтимой дар шароити муосир; 

- муайян кардани омищое, ки ба риоя нашудани арзиищш маънавй 

дар рафтори баъзе аз гурухдо ва умумият^ои ичтимой сабаб мешаванд; 

- баррасии меъёру ченакхои арзёбии сат^и риояи арзиш^ои маънавй 

дар муносибату рафтори ичтимоии аъзои чомеа; 

- баррасии хусусияти тавассути санад^ои меъёрии хукут истехком 

бахшидани мацоми арзиш^ои маънавй дар чомеаи муосири точикистонй. 

Навоварихои илмй-тавдикотии рисолаи мазкур чунин баррасй 
мешаванд: 

Навоварии илмии таадицот ба та^лили асос^ои назариявии 

масъалаи ташаккули арзиш^ои маънавй асос ёфта, дар рисола бори 

аввал хусусияти зу^ури арзишхои маънавй дар хдёти чамъиятии даврони 

со^ибистицлолии кишварамон тахдили худро пайдо кардааст. Дар 

баробари ин: 



- мохдяти арзишх,ои маънавй ^амчун падидаи ичтимоию 

фархднгй асоснок карда шудааст; 

- та^аввули диду назар^ои илмй оид ба мо^ияти арзипщои 

маънавй баррасй карда шудааст; 

- -омилх,ои мух,имми таъсиррасон ба ташаккули арзиищш 

маънавии афрод дар мудити чомеаи тагйирёбанда нишон дода 

шудааст; 

- бори аввал ба гардиши илми фалсафаи ичтимой баррасии мацоми 

арзиш^ои маънавй дар мух^ити хоси фар^ангию ичтимой ворид 

гардидааст; 

- алокамандии хдстии арзихщои маънавй ва муносибат^ои 

истех^солии чомеа дар шароити муосир нишон дода шудааст; 

-муайян шудааст, ки ташаккулёбй ва хдстии арзишх^ои маънавй аз 

вижагих^ои мушаххаси му^ити муайяни фархднгй вобастагй дорад; 

- нак;ши арзишх,ои маънавй барои паст кардани шиддати 

якхелакунонй ва умумикунонии хдмаи шакл^ои фаъолияти хаёт дар 

раванди чахонишавй нишон дода шудааст; 

-таносуби шакл^ои зухури арзиш^ои маънавй вобаста ба мухит^ои 

хоси фархднгй ва тамоюлоти рушди чомеа^о возех, баён гардидааст; 

-бори аввал замина ва омил^ои риоя нашудани баъзе аз арзишхри 

маънавй дар рафтору муносибати аъзои чомеа вобаста ба хусусият^ои 

ичтимой ва фардии онх,о тах^лил шудааст. 

Дар хулоса, натича^ои тахдакот чамъбандй гардидаанд. Дар охири 

диссертатсия баррасии натича^ои илмй ва тавсия^ои муаллифи он дарч 

ёфтааст. 

Теъдод ва мазмуни интишороти натича^ои илмии муалиф ба 

мухтавои диссертатсия ва автореферати он мутоби^ат менамояд. 

Интишороти илмии муалиф, ки дар мачаллах,ои илмии 

такризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президента 

Ч,умдурии Точикистон нашр шудаанд: 



[1-М] Зокиров, С. Цойтох,и маънавиёт дар ч;омеаи муосир [Матн] / С. 

Зокиров // Ахбори ИФСХ АИЧ,Т. - 2019. - №1. - С.56-59. 

[2-М] Зокиров, С. Ташаккули тарбияи эстетикй омили рушди 

фарх;анги маънавй [Матн] / С. Зокиров // Фарх;анг ва санъат. - 2019. -

№4. - С.45-51. 

[3-М] Зокиров, С. Анъанах;ои маънавй ва накопи ого<;о дар ^аёти 

ч;омеа" [Матн] / С. Зокиров // Гузориищш АМИТ. - 2020. - №4. - С.20-

23. 

[4-М] Зокиров, С. Мероси фарх;ангй ва ташаккули маънавиёти чомеаи 

муосир дар шароити ч;ах;онишавй [Матн] / С. Зокиров // Фарх;анг ва 

санъат. - 2020. - №2. - С.33-39. 

[5-М] Усмонзода Х.У.,Зокиров С.И. Накши арзшщои ахлокй дар 

рушд ва суботи чомеа дар шароити муосир (Матн) Усмонзода Х.У., 

Зокиров С.И. //Паёми Донишго^и омузгорй.- 2022.- №1 (5). 

Дар мух,окима иштирок карданд: д.и.ф. Хдйдаров Р.Ч,., д.и.ф., 
профессор Сайфуллоев Н.М., д.и. сотс.Шоисматуллоев Ш.,д.и.ф 
Мирзоев F.4,. ва д.и.ф. Ма^мадчонова М.Т. 

КАРОР КАБУЛ КАРДА ШУД: 

1.Диссертатсияи Зокиров Сухроб Ибодович дар мавзуи «Нащии 

арзишдои маънавй дар фазой дигаргуних,ои фархднгии чомеаи 

муосири Точикистон» барои дарёфти дарачаи номзади илмх,ои 

фалсафа аз руйи ихтисоси 09 .00.11 - фалсафаи ичтимой ба х,имоя 

дар Шурой диссертатсионии 6D.KOA. - 029 пешниадд карда 

мешавад. 

Хулоса дар мачлиси васеи Шурой олимони Института фалсафа, 



сиёсатшиносй ва хукуки ба номи А.Баховаддинови Академияи миллии 
илм^ои Точикистон кабул гардидааст. 

Дар мачлис 25 нафар иштирок намуданд. Натичахои овоздихй: 
тарафдор- 24 нафар., мукобил нест бетараф 1 нафар. 

Протоколи №5 аз 29.04.2022. 

Назар М.А. 

Арифджанова Н.Р. 

Имзои Назар М.А., Саидчдфар фджанова. 

Мукарризони холис: СаидовА. С. 

Нозири калони Шуъбаи кадрх,' 

ро тасдик менамоям. 

Шозедов 


