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мукарризи расмй ба 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)

М асъалаи адолати ичтимой дар дар давру замон барои хдр як фард 

ва чомеа мубрам буд ва мубрам боки мондааст. Гуфтан мумкин аст, ки 

ин масъалаи доимй дар хаёти инсоният аст. Рисолаи доктории Назар 

Муъмин Абдучалол махз ба тахкики хамин масъалаи мухим бахшида 

шудааст.

Рисолаи такризш аванда аз мукаддима, се боб, ки ёздах зербобро 

дар бар мегирад, инчунин хулоса ва руйхати адабиёти истифодашуда 

иборат мебошад. Боби аввали рисола «Чднбахои назариявй-методологии 

тахдики масъалаи адолати ичтимой» ном дошта, дар он 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 намуддои тафсири адолати 

ичтимой дар консепсияхои муосири фалсафй-ичтимой ва амсоли он 

баррасй гардидаанд.

Дар боби мазкур, муаллифи диссертатсия, аз чумла, одилона ба

хулосае расидааст, ки таснифу тавсифи баъзе вариантхои консептуалии

адолати ичтимой дар адабиёти муосири фалсафй-ичтимой дар робита бо

амалияи ичтимой нишон медихад, ки консепсияхои муосири адолати

ичтимой асосан ба таълимоти ахлокии И. Кант ва назарияи адолати Ч,.

Ролз бунёд ёфта, бештар хамчун баробарии бо шаъну шараф ва хаёти

инсон рабтдош та фахмида мешаванд. Аз ин ру, махз дидгохе, ки ба

маф>;уми «имкониятхои инсонй» такя мекунад, нисбатан пурмахсултар

мебошад. Бартарии ин дидгох, аз он иборат аст, ки ба консепсияи

муктадири фазилатхои инсонй такя дорад. Бо такя ба чунин фахмиши
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масъала масъулияти давлат аз мухайё кардани шароит барои 

худинкишофёбии фард иборат буда, чунин муносибат нисбати халли 

масъалахои адолати ичтимой дар сатхи на факат давлати алохида, 

инчунин дар микёси глобалй побили таваччух мегардад.

Дар боби дуюми рисола - «Масъалахои адолати ичтимой ва роххои 

халли онх,о дар шароити ча^онишавй» масъала 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 чахонй муосир ва масъалахои дигари 

алокаманди он мавриди тахлилу тахкик карор гирифтаанд. Баррасихои 

мазкур имкон додаанд, ки муаллифи рисола хулосахои худро асоснок 

намуда, кайд намояд, ки дар вазъи душвори тагйирот дар сатххои миллй, 

фаромиллй ва чахонй чанбахои амнияти байналмилалй ва масъалахои 

адолати глобалй ахамияти хосса пайдо мекунанд. Дар натича чомеаи 

чахонй диккати худро ба масъалахои амният ва адолат вобаста ба 

идеяхои устуворшуда рочеъ ба давлатдории миллй, сохибихтиёрй, 

ифодаи манфиатхо, расмиёти демократа ва гайра равона намуда, рохро 

ба суи чахонй нави бисёркутба, ки риояи доимии манфиатхои миллиро 

дар асоси адолатпешагй бо инобати хатмии манфиатхои миллии 

давлатхои дигар талаб мекунад, мекушояд.

Боби сеюми рисола «Х,олат ва дурнамои татбики иринсиихои 

адолати ичтимой дар Точикистони муосир» ном дошта, ба омузишу 

пажухиши масъалахои адолати ичтимой дар тачрибаи хаётии чомеаи 

шуравй ва вокеияти пасошуравй, татбикш авии 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 гайра бахшида шудааст.
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Д ар асоси тахлилхои гузаронида муаллифи рисола, аз чумла, 

хулоса мекунад, ки хамгироии иктисодй дар хаёти мамлакат барои 

татбики адолати ичтимой нисбати тамоми намояндагони чомеа, аз 

чумла акдллиятхои этникй низ накши мухим дорад. Дар ин сурат хдмаи 

онхо имконият пайдо мекунанд, ки бе махдудият, ба таври инфиродй 

шуглхои гуногунро пеш бурда, сатхи зиндагии оилаи худро бехтар 

намоянд ва дар хаёти чамъиятй фаъолона ширкат варзанд. Дар ин рох 

хамкорихои судманди давлат ва чомеаи шахрвандй дар чустучу ва 

интихоб намудани колаби нави амалу рафтори муносиб дар вазъияти 

нави тагйирпазири хаёти чамъиятй барои таъмини адлолати ичтимой 

мухим мебошанд.

Дар кисмати хулосавии рисола натичахои асосии илмии тахкикот 

чамъбаст гардида, тавсияхои муаллиф оид ба истифодаи амалии 

натичахои тахкикот дода шудаанд.

Тамоми масъалахои дар рисола мавриди тахкик кдроргирифта, ки

ба таври мухтасар зикр гардиданд, мубрамияти мавзуи рисолаи

такризшавандаро нишон медиханд. Дар диссертатия низ мубрамияти

мавзуи тахкикотро худи муаллиф бо омилхои зерин шарх додааст, ки аз

чихати илмй пурра асоснок мебошанд: танзими зиддиятхои бунёдии

ичтимой факат дар холате имконпазир мегардад, ки агар адолати

ичтимой асос ва хадафи амалигардонии тагйироти системаи

муносибатхои чамъиятй дар чомеа бошад; асосноккунии назариявии

адолати ичтимой дар доираи фалсафа мазмунан тагйир ёфта, дар

баробари омухтани чанбахои ахлокй ва хукукии ин падида, инчунин

чустучуи роххои мудирияту татбики он ахамияти бештар пайдо мекунад;

тахияи равишу дидгоххои нав барои дарки адолат ва механизмхои

муносиб барои татбики он, ки дар давраи чахонишавй такозо мегардад,

ба такмили консепсияхо ва тасаввурот дар бораи адолати ичтимой

мусоидат хохад кард; дар Точикистон барои таъмини вазъи муътадили

равандхои ичтимой пайваста зарурати тахкики амалишавии принсиихои

адолати ичтимой мубрамияти хосса ба худ касб намуда, натичаи ин гуна
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пажухишхо метавонад заминаи мухиме бахри танзими муносибатхои 

нави чамъиятй гардад ва гайра.

Дар баробари ин, дар диссертатсия муаллиф дарачаи тахкики мавзуъ, 

робитаи онро бо барномахо (лоихахо) ва мавзуъдои илмй, максад ва 

вазифахои тахкикоти диссертатсионй, объекту предмета тахкикот, 

асосхои назариявй, методологй, заминахои эмпирикй ва пойгохи меъёрй- 

эмпирикии тахкикотро ба таври хеле равшану возех нишон додааст. 

Навгонии илмии тахкикот низ ба пуррагй нишон до да шуда, он аз тарзи 

нави гузориши масъала ва аз лихози роххои халли он таркиб ёфтааст, 

зеро дар адабиёти фалсафй-ичтимоии ватанй тахкики бонизоми адолати 

ичтимой хамчун идея ва падидаи ичтимой то имруз анчом дода 

нашудааст. Навгонихои кори диссертатсионй бо натичахои дар чараёни 

тахкикот хосилшуда муайян гардида, аз чониби муаллиф ба таври 

мушаххас зикр гардидаанд, ки хамагй асоснок мебошанд.

Дар асоси тахкикоти анчомёфта ва навгонихое, ки дар диссертатсия 

дида мешаванд, муаллиф чунин нуктахои асосиро ба химоя пешниход 

намудааст, ки мохияти гоя ва мухтавои асосии тахкикот ва тавсияхои 

амалии онро ба пуррагй инъикос намудаанд.

Тахлили мундаричаи рисола нишон медихад, ки он ахамияти 

назарраси назариявй ва амалй дошта, мухимтарин нуктахои он 

метавонанд дар хаёти чомеа ва раванди таълим ба таври самаранок 

мавриди истифода карор дода шаванд.

Бояд таъкид намуд, ки дарачаи эътимоднокии натичахои тахкикоти 

диссертатсиониро метавон бо дакикияти маълумот ва тасвиби натичахои 

тахкикот собит сохт, зеро натичахои диссертатсия дар маърузахо дар 

симпозиуму конференсияхои илмй-назариявии сатхи чумхуриявй ва 

байналмилалй, инчунин дар монография ва маколахо дар мачаллахои 

такризшаванда инъикос ёфтаанд.

М онография ва маколахое, ки муаллифи рисола Н азар М. А. ба нашр 

расонидааст, ба пуррагй мундаричаи кори диссертатсиониро фаро 

гирифтаанд.
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Дар мачмуъ, та длили мундаричаи диссертатсияи Н азар М. А. 

«Адолати ичтимой дар назария ва амалияи хдёти чамъиятй» нишон 

медихад, ки он аз нуктаи назари баёни масъалахои бунёдии илмй, 

фарогир будани маводи ба баррасй чалбшуда ва мантикй будани тарзу 

услуби гузориш ва халли масъалахо кори мукаммали илмй мебошад. 

Сатхи илмй, алокаи байнихамдигарии бобхо ва зербобхои рисола ва 

хулосаву тавсияхои муаллиф зимни тахкикоти диссертасионй ба пуррагй 

таъмин гардидааст. Бо эътимоди комил метавон таъкид намуд, ки 

диссертатсияи такризшаванда кори илмии пурарзиш ва асил дар 

фалсафаи ичтимой оид ба масъалаи адолат мебошад.

Дар баробари дастовардхои назарраси илмй дар тахкикоти мазкур 

якчанд норасой низ ба назар мерасад:

1. Дар мавриди тахкики алокамандии «адолати ичтимой» ва 

«адолати хукукй», ки дар диссертатсия анчом дода шудааст, бояд 

фахмишхои мухталифи «адолат» дар консепсияхои хукукй арзёбй 

мегардид.

2. Дар мавриди аз лихози методологй матрах кардани масъалаи 

алокамандии адолати ичтимой ва рушди сармояи ичтимой, бояд 

муаллиф барои асоснок кардани хулосахояш дар бораи динамикаи 

инкишофи амалии чунин алокамандй аз далели хаёти рузмарра бештар 

мисол меовард.

3. Дар доираи мавзуи тахкикшаванда ба масъалахои 

«худмуайянкунии гендерй», «демократияи акаллият» ва амсоли онхо, ки 

дар хаёти баъзе чомеахо ба «масъалаи доги руз» табдил ёфтааст, бояд 

назари муаллиф муайян карда мешуд.

Дар сурати бартараф сохтани норасихои зикргардида, аз нуктаи 

назари мо, тахкикоти диссертатсионй боз хам мукаммалтару фасехтар 

мегардад. Аммо бояд таъкид намуд, ки камбудихои зикршуда чузъй 

буда, арзишнокй ва ахаммияти назариявию амалии диссертатсияро ба 

хеч вачх паст намекунанд.
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Ба акидаи мо, интихоби мавзуъ, гузориш ва халли проблемам асосии 

дар тах^икоти диссертатсионй гузошташуда тахкики нави фалсафии 

масъалаи адолати ичтимой дар илмхои фалсафй буда, худи рисола дар 

сатхи зарурии илмй таълиф гардидааст.

Дар тахкикоти диссертатсионии Назар М. А. максади гузошташуда 

ба даст омада, вазифахои дар пеш буда ба куллй ичро гардидаанд, 

хулоса ва тавсияхои муаллиф аз чихати илмй-назариявй асоснок 

шудаанд. Рисола бо забони фасехи илмй навишта Шудааст.

Автореферат ба пуррагй мундаричаи диссертатсияро инъикос 

намудааст.

Хулоса, диссертатсияи «Адолати ичтимой дар назария ва амалияи 

хаёти чамъиятй», ки барои дарёфти дарачаи илмии доктори илмхои 

фалсафа аз руйи ихтисоси 09.00.11 -  фалсафаи ичтимой (илмхои 

фалсафй) пешниход шудааст ба тамоми талаботи мавчуда чавобгу буда, 

муаллифи он Н азар Муъмин Абдучалол, бешубха, сазовори додани 

дарачаи илмии доктори илмхои фалсафа аз руи ихтисоси зикршуда 

мебошад.

Мукарризи расмй: доктори илмхои фалсафа, 
профессори кафедраи таърихи фалсафа ва 
фалсафаи ичтимоии факултети фалсафаи

Сурога: Ч,умх,урии Точикистон, 
ш.Душанбе, хиёбони Рудакй 17.
Тел.: (+992) 903200461
Почтаи электорнй: Muminov_Ahmad58@mail.ru 
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