
Ба Шурой диссертатсионии 6D.KOA-029-H 
назди Донишгохи миллииТ очикистон 
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рудакй, 17)

Так;риз
ба авторефераты диссертатсияи Назар Муъмин Абдучалол «Адолати 
ичтимой дар назария ва амалияи хаёти чамъиятй» барои дарёфти 
дарачаи илмии доктори илмхои фалсафа аз руйи ихтисоси 09.00.11 -  
фалсафаи ичтимой (илмхои фалсафй)

Дар автореферата диссертатсияи Назар Муъмин Абдучалол 
«Адолати ичтимой дар назария ва амалияи хаёти чамъиятй» масъалаи 
барои Точикистони муосир хеле мухимму мубрам мавриди тахкикд 
хамачониба карор гирифтааст.

Дар мукадцимаи тахкикоти такризшаванда мубрамии мавзуи 
тахкикот, дарачаи тахкики мавзуъ, робитаи тахкикот бо барномахо 
(лоихахо) ва мавзуъхои илмй, максад ва вазифахои тахдикоти 
диссертатсионй, объекти тахкикот, предмета тахкикот, мархилахои 
тахкикот, асосхои назариявй ва методологии тахкикот, заминахои 
эмпирикй ва пойгохи меъёрй-эмпирикии тахкикот, навгонии илмии 
тахкикот, нуктахои асосй, ки ба химоя пешниход карда мешаванд, 
ахамияти назариявй ва амалии тахкикот, дарачаи эътимоднокии 
натичахои тахкикоти диссертатсионй, сохаи тахкикот, сахми шахсии 
довталаби дарачаи илмй дар тахкики мавзуъ, тасвиб ва амалисозии 
натичахои диссертатсия, интишорот аз руйи мавзуи диссертатсия, сохтор 
ва хачми диссертатсия тибк;и талаботи мавчуда дода шуда, хамаи 
к;исматхои он аз чихати илмй ва ба таври хеле возех асоснок карда 
шудаанд.

Дар асоси автореферата диссертатия маълум мегардад, ки 
масъалаи адолати ичтимоиро дар назария ва амалияи хаёти чамъиятй 
муаллиф дар се боб ба таври муфассал ба риштаи тахкик кашидааст. 
Дар рисола чанбахои назариявй-методологии тахкики масъалаи адолати 
ичтимой тавассути тахлилу баррасии масъалахои адолати ичтимой 
хамчун категорияи фалсафй ва мафхумхои алокаманд ба он, тафсири 
падидаи «адолат» дар таълимотхои фалсафии ахди бостон ва асрхои 
миёна, пажухиши масъалахои адолати ичтимой дар фалсафаи аврупоии 
асрхои XVI-XIX ва намудхои тафсири адолати ичтимой дар 
консепсияхои муосири фалсафй-ичтимой ва амсоли он сурат гирифтааст, 
ки мохияти мавзуи матрахшударо ба пуррагй фаро мегиранд.

1



Пахлуи дигари мухимми предмет ва объекта тахкикшаванда, яъне 
масъалахои адолати ичтимой ва роххои халли онхо дар шароити 
чахонишавй бо баррасии масъалахо ва мушкилоти зарурати бознигарй 
ба масъалахои адолати ичтимой дар шароити чахонишавй, таъсири 
равандхои чахонишавй ба рушди ичтимоии инсоиият ва таъмини 
адолати ичтимой, адолати ичтимоии глобалй дар шароити 
тагйирёбандаи сиёсатгузорй дар чахони муосир сурат гирифта, 
андешахои муаллифи рисола баён гардидаанд, ки тамоми онхо барои 
равшан сохтани масъала ва мушкилоти дар ин самт дар сатхи 
Точикистон ва дар сатхи байналмилалй мавчудбуда хеле мухим ва 
мубрам ба назар мерасанд.

Дар боби хулосавии диссертатсия, яъне дар боби сеюм, холат ва 
дурнамои татбики принсипхои адолати ичтимой дар Точикистони 
муосир мавриди тахлилу иажухиш карор гирифтааст. Бо ин максад 
муаллифи рисола масъалахои адолати ичтимой дар тачрибаи хаётии 
чомеаи шуравй ва вокеияти пасошуравй, татбикшавии сиёсати ичтимоии 
Ч,умхурии Точикистон ва раванди тахкими адолати ичтимой дар чомеаи 
точикистонй, хифзи ичтимоии ахолй хамчун механизми таквиятдихандаи 
адолати ичтимой дар Точикистон, дурнамои хамкории ниходхои чомеаи 
шахрвандй ва давлат дар Точикистон чихати таъмини адолати ичтимой 
ва гайрахоро баррасй карда, андешахои худро ба таври мушаххасу 
асоснок баён доштааст.

Бояд таъкид намуд, ки оид ба адолати ичтимой муаллифи 
диссертатсия на танхо дар сатхи миллй, балки дар сатхи байналмилалй 
низ масъалагузорй намудааст, ки яке аз дастовардхои назарраси 
тахкикоти такризшаванда мебошад. Дар ин самт андешахои муаллиф 
дар бораи он, ки имруз системаи муносибатхои байналмилалй дучори 
бухрони шадид гашта, такозо карда мешавад, ки барои таъмини адолати 
ичтимоии глобалй бояд эхтироми хук,ук,и халку кишвархо ба 
худмуайянкунй, истиклолияти сиёсй ва интихоби арзишхои афзалиятнок, 
мавкеи давлати миллй дар раванди чахонишавй дар мадди назар 
бошанд, добили дастгирй аст.

Дар мачмуъ, дар асоси автореферат метавон хулоса намуд, ки 
тамоми мушкилоту масъалахои дар рисола мавриди тахкик 
кароргирифта, мубрамияти мавзуи тахкикотро нишон медиханд. 
Инчунин, бо тарзи нави гузоштани масъала, тахкики бонизоми адолати 
ичтимой хамчун идея ва падидаи ичтимой ва унсурхои дигари рисола аз 
навгонихои муаллифи он шаходат медиханд. Хдмаи ин ахамияти 
назариявй ва амалй дошта, мухимтарин нуктахои рисоларо метавон дар 
хаёти чомеа ва раванди таълим истифода намуд.
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Хдмзамон, дар катори пахлухои мусбати диссертатсия, дар асоси 
тахлили автореферати он метавон баъзе камбудихоро низ зикр намуд. 
Масалан, дар матни автореферати диссертатсия дар сахифахои 8 ва 13 
хатогихои имлой ва дар сахифахои8 ва 14 хатогихои услубй дар 
чумлабандй мушохдца карда шуданд.

Вале камбудихои зикршуда чузъй буда, ба сифати умумии 
диссертатсия таъсир намерасонанд. Аз ин ру, дар асоси автореферат 
метавон хулоса намуд, ки диссертатсияи Назар Муъмин Абдучалол 
«Адолати ичтимой дар назария ва амалияи хаёти чамъиятй», ки барои 
дарёфти дарачаи илмии доктори илмхои фалсафа азруйи ихтисоси 
09.00.11 -  фалсафаи ичтимой (илмхои фалсафй) иешниход шудааст, ба 
тамоми талаботи КОА назди Президенти Ч,умхурии Точикистон чавобгу 
буда, муаллифи он барои гирифтанидарачаи илмии доктори илмхои 
фалсафа сазовор мебошад.

Доктори илмхои фалсафй, 

дотсенти кафедраи фалсафа 

ва сиёсатшиносии

ДДЗТ ба номи С. Улугзода Ш.Х. Карамхудоев

Сурога: 734025 Ч,умхурии Точикистон, ш. Душанбе, кучаи Мухаммадиев, 

16/7, ДДЗТ ба номи С. Улугзода, тел. (992) 93-713-03-72. E.mail: 

Shukratk@mail.ru ^
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