
Ба Ш урой диссертатсионии 6D.KOA-029-H 
назди Донишгохи миллим Точикистон 
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рудакй, 17)

т а к ;р и з

ба автореферати диссертатсияи Назар Муъмин Абдучалол дар мавзуи 
«Адолати ичтимой дар назария ва амалияи хдёти чамъиятй», ки барои 
дарёфти дарачаи илмии доктори илмхои фалсафа аз руи ихтисоси 
09.00.11 -  фалсафаи ичтимой (илмхои фалсафй) пешниход шудааст

Диссертатсияи доктории Назар Муъмин Абдучалол, ки ба мавзуи 

«Адолати ичтимой дар назария ва амалияи хдёти чамъиятй» бахшида 

шудааст, яке аз мавзуъхои чолиби диккат ва мубрам хусусан дар замони 

муосир махсуб меёбад. Ин мавзуъ масъалахоеро дар бар мегирад, ки на 

танхо ахамияти назариявй, инчунин, ахамияти хоси илмй-амалй дорад. 

Чунин холат мухаккиконро водор месозад, ки барои татбики 

принсипхои адлу адолат дар афкор ва амалияи хаёти чомеа диккати 

бештар зохир намоянд.

Аз мохият ва мазмуни автореферати мазкур бармеояд, ки 

диссертатсия аз мукаддима, се боб ва ёздах зербоб, хулоса, фехристи 

адабиёти истифодашуда иборат мебошад. Дар боби якуми диссертатсия 

масъалахои умумии назариявй-методологй оид ба дарку тафсири 

мохияти адолати ичтимой дар даврахои гуногуни инкишофи таърихии 

чомеа баррасй шудаанд. Муаллиф ба он таълимотхое диккати махсус 

додааст, ки ба тахаввули фахмиши адолати ичтимой таъсири амик 

гузоштаанд. Дар ин замина, консепсияхои муосири адолати ичтимой дар 

замони муосир ба риштаи тахкик кашида шудааст. Дар боби дуюм 

бошад, масъалахои марбут ба адолати умумибашарй ва ё чахонй дар 

шароити глобализатсия ва дигар муносибатхои ба онхо алокаманд 

тахлилу баррасй гардидаанд. Дар зербобхои боби мазкур андешахои 

чолиб чихати тачдиди назар кардани адолати ичтимой дар шароити 

муосири глобализатсия асоснок карда шудаанд. Дар боби сеюми 

диссертатсия тачрибаи амалии татбики принсипхои адолати ичтимой



дар Ч,умхурии Точикистон дар замони сохибистиклолй мавриди тахкик 

карор гирифтааст. Дар ин боб муаллиф рушди сиёсати ичтимоии 

давлатро якчоя бо масъалахои амалигардонии принсипхои адолати 

ичтимой баррасй ва тахкик намудааст. Дар хулосаи диссертатсия 

масъалахои амалй намудани талаботи адолати ичтимой дар замони 

муосир ва ахамияти он барои суботи чомеаи демократй матрах, шудаанд.

Дар диссертатсияи хеш муаллиф нуктахои чолиби илмиро пайгирй 

кардааст. Хусусан, у якчанд акидахои тозаро чихати такмили фаъолияти 

ниходхои давлат ва чомеаи шахрвандй дар самти ташкил ва идораи 

сохахои ичтимой, афзун гардонидани сатхи некуахволии шахрвандон 

иешниход намудааст. Тахлилхои мукоисавии муаллиф имкон фарохам 

овардааст, ки тачрибаи рушдкардаи сиёсати ичтимой вобаста ба татбики 

принсипхои адолати ичтимой тахлилу пешниход гардад.

Муаллиф чихати тахкики мавзуъи интихобшуда аз адабиёти зарурй 

истифода бурдааст, ки дар мачмуъ диссертатсия бо услуби хуби илмию 

назариявй тахия ва пешниход шудааст. Вокеан, автореферата 

диссертатсияи доктории Назар Муъмин Абдучалол дар мавзуи «Адолати 

ичтимой дар назария ва амалияи хаёти чамъиятй» бо мохият ва мазмуни 

хоси илмию амалй, риояи мантики масъалагузорй, тарики риояи 

пайдарпаии сохторй ва дигар самтхои назаррасу илман 

асоснокгардидааш сазовори бахои баланди илмй мебошад.

Д ар катори дастовардхо, матни автореферати диссертатсияи Назар 

М. А. аз нуктахои илмии бахсталаб орй нест. Масалан:

1. Муаллиф дуруст кайд намудааст, ки «...ниходхои 

байналмилалии ичтимой дар шароити хозираи рушди инсоният бо 

масъалаи такрористехсолкунии беадолатй ру ба ру хастанд, як катор 

хуччатхои дар дахсолахои охир кабулшудаи онхо хусусияти декларативй 

дорад» (автореф.дисс. с.31), аммо чунин казия васеъ тахлил нашудааст.

2. Х,ангоми тахкики масъалахои татбики амалии адолати ичтимой 

дар Ч,умхурии Точикистон мувофики матлаб мебуд, агар дастовардхои



Ч,Т дар ин самт бо дастовардхои кишвархои минтака мукоиса карда 

мешуд.

Бояд гуфт, ки эродхои овардашуда ба арзиши илмии диссертатсия 

таъсир намерасонанд. Омузиши хамачонибаи матни автореферати 

диссертасияи Н азар М. А., ки он тахкикоти илмии баанчомрасида ба 

хисоб рафта, дар он масъалахои мубраму халталаб вобаста ба мавзуи 

тахкикот, омилх,ои татбики амалии адолати ичтимой дар хаёти чомеа 

мавриди тахлил карор гирифтаанд. Аз мазмун ва мухтавои автореферат 

чунин бармеояд, ки диссертатсияи доктории Назар Муъмин Абдучалол 

дар мавзуи «Адолати ичтимой дар назария ва амалияи хаёти чамъиятй» 

ба талаботи «Тартиби додани дарачах,ои илмй», ки бо К,арори Хукумати 

Ч,умдурии Точикистон аз 30 июни соли 2021, тахти № 267 тасдик 

шудааст, чавобгу буда, муаллифи он барои барои дарёфти дарачаи 

илмии доктори илм\ои фалсафа аз руи ихтисоси 09.00.11 -  фалсафаи 

ичтимой сазовор мебошад.

Такриз дар асоси талаботи «Низомномаи Ш урой диссертатсионй» 

ва «Тартиби додани дарачахои илмй», ки бо К^арори Х,укумати 

Ч,умхурии Точикистон аз 30 июни соли 2021, тахти № 267 тасдик 

шудааст, тахия ва манзур гардидааст.

Мукарриз:

Доктори илмдои сиёсатшиносй, 
профессори кафедраи сиёсатшиносй 
ва муносибатхои байналмилалиии
ДДБ ба номи Носири Хусрав Саидов А. С.

Сурога: Ч,умхурии Точикистон, ш. Бохтар 
кучаи Айнй 67. тел: 902.52.73.72
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