
ХУЛОСАИ 

Донишгоҳи миллим Тоҷикистон

Диссертатсияи Назар Муъмин Абдуҷалол дар мавзуи «Адолати 

иҷтимоӣ дар назария ва амалияи ҳаёти ҷамъиятӣ» ҷиҳати дарёфти дараҷаи 

илмии доктори илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.11 - фалсафаи 

иҷтимоӣ дар Шуъбаи фалсафаи иҷтимоии Институти фалсафа, 

сиёсатшиносӣ ва ҳуқуки ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллим 

илмҳои Тоҷикистон омода шудааст.

Диссертатсия дар ҷаласаи шуъбаи фалсафаи иҷтимоӣ ва маҷлиси 

васеи Шӯрои илмии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи 

А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон муҳокима ва аз 

даври якум ва дуюми экспертиза гузаронида шудааст.

Дар асоси муҳокимаи диссертатсияи Назар Муъмин Абдуҷалол дар 

мавзуи «Адолати иҷтимоӣ дар назария ва амалияи ҳаёти ҷамъиятй», дар 

кафедраи таърихи фалсафа ва фалсафаи иҷтимоӣ, хулосаи зерин қабул 

карда шуд:

Диссертатсияи Назар Муъмин Абдучалол дар мавзуи «Адолати 

иҷтимой дар назария ва амалияи ҳаёти ҷамъиятӣ», ки барои дарёфти 

дараҷаи илмии доктори илмҳои фалсафа пешниҳод гардидааст, аз рӯйи 

мазмуну мундариҷа ва муҳтавои худ бо ихтисоси 09.00.11 -  фалсафаи 

иҷтимоӣ мувофиқат менамояд.

Мавзуи интихобшуда барои ҷомеаи муосир дорой аҳамият ва арзиши 

баланди илмй буда, мубрамияти он аз ҷониби муаллиф хеле хуб нишон
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дода шудааст. Воқеан, дар шароити муосири рушди ҷомеа таҳқиқи масоили 

адолати иҷтимой дар назария ва амалия муҳим арзёбй мегардад. Аз ин рӯ, 

дар кишварҳои гуногун ҷустуҷӯи роҳҳои татбиқи принсипҳои адолати 

иҷтимоӣ яке аз масъалаҳои мубрам буда, ҳам аз ҷиҳати назариявию 

ҷаҳонбинй, ҳам аз ҷиҳати амалӣ аҳамияти хосса касб намудааст. Таҳқиқи 

масъалаи адолати иҷтимоӣ дар афкори илмии башарият ба он далолат 

мекунад, ки дар марҳалаҳои буҳронии инкишофи ҷомеа, хусусан дар 

давраи тағйиротҳои системавии ҷомеа масъалаи адолати иҷтимоӣ тезутунд 

ва печидатар мешавад.

Таъмин будани адолати иҷтимой дар Тоҷикистон шарти асосии 

демократикунонӣ ва рушди босуботи ҷомеа мебошад. Ҳамин аст, ки барои 

таъмини адолати иҷтимой аз ҷониби Ҳукумати Тоҷикистон якчанд 

барномаю чорабиниҳо муайяи ва мавриди амал қарор дода шудаанд.

Аҳамияти таҳқиқи масъалаи адолати иҷтимоӣ дар он аст, ки равиш ва 

усулҳои нав дар самти муайян ва таъмини адолати иҷтимой ба даст оварда 

мешавад. Бинобар ин, диссертатсияи пешниҳодшуда дар ин самт қадами 

нахустин ва саривақтӣ мебошад.

Диссертатсияи Назар М.А. аз ҷиҳати метологӣ мувофиқ ба меъёр ва 

талаботҳои муқарраргардида буда, объет ва пердмети таҳқиқ ба мақсаду 

вазифаҳо ва навгоиҳои пешниҳодшуда алоқаманд мебошанд. Истифодаи 

методҳои илмӣ ва мантиқан пайдарҳамии сохтори он низ ҷавобгӯ ба 

талабот мебошад.

Навгониҳои илмии диссертатсия дар 13 банд ифодагардидаанд, ки 

пурра асоснок мебошанд.

Аҳамияти илмию назариявӣ ва амалии таҳқиқоти мазкур аз он 

иборат аст, ки хулосаҳои он ба сифати асоси назариявй, барои 

гузаронидани таҳқиқотҳои минбаъдаи илмӣ, инчунин дар мавриди таҳияи 

ҷузъиёти сиёсати иҷтимоӣ хизмат мекунанд. Маводи кори 

диссертатсиониро зимни корҳои илмӣ-таҳқиқотй, гузаронидани 

чорабиниҳои давлатй, таҳияи курсҳо, дастурҳои таълимӣ, барномаҳои
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фаннии муассисаҳои таҳсилоти олй, инчунин ҳангоми гузаронидани 

машғулиятҳо аз фанҳои фалсафаи иҷтимоӣ, сотсиология, сиёсатшиносӣ, 

ҳуқуқ ва дигар илмҳои гуманитарй-иҷтимоӣ бо донишҷӯён, магистрантон 

ва докторантон истифодабурдан мумкин аст.

Муаллиф дар раванди навиштани диссертатсия донишҳои амиқи 

тахассусӣ, маҳорати истифодаи методҳои муосири таҳқиқотй, қобилияти 

баланди мустақилона гузаронидани таҳқиқоти илмиро нишон додааст. 

Диссертатсия бо гузориши нави масъала, дараҷаи баланди методологӣ- 

назариявй ва амалии таҳлили мавзуи адолати иҷтимой фарқ менамояд. 

Эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсиониро дақиқияти 

маълумот, кифоягии ҳаҷми маводи таҳқиқотӣ, тасвиби натиҷаҳои таҳқиқот 

ва ҳаҷми интишорот, таҳлилу баррасй ва мусоҳибаи муаллиф бо 

муҳаққиқони соҳа ва муқоисаи илмию амалй ташкил менамоянд.

Хулосаҳо ва тавсияҳои муаллиф дар асоси таҳлили илмии натиҷаҳои 

таҳқиқоти назариявй ва амалй пешниҳод шудаанд. Автореферат, 

мнорграфия ва мақолаҳои чопнамудаи муаллиф мазмуну муҳтавои 

диссертатсияро инъикос мекунанд.

Диссертант вазифаҳои дар диссертатсия пешбинишударо ба пуррагй 

иҷро намуда, хулосаҳои асосноки илмӣ пешниҳод кардааст. Аз ҳамин 

хотир, таҳқиқоти анҷомдодаи ӯро метавон кори мустақилонаю 

баанҷомрасида донист.

Номи мавзуъ, сохтор ва, таркиби диссертатсия бо шиносномаи 

ихтисоси 09.00.11 - фалсафаи иҷтимоӣ мувофиқ буда, бо “Номгӯи самтҳои 

афзалиятноки рушди илм, техника ва технология дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2015-2020”, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 4 декабри соли 2014, №765 тасдиқ шудааст, алоқамандии 

зич дорад.
Диссертатсия ба талаботи Низомномаи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон пурра мувофиқат 

мекунад.
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Дар маҷмуъ, диссертатсияи Назар Муъмин Абдуҷалол дар мавзуи 

«Адолати иҷтимоӣ дар назария ва амалияи ҳаёти ҷамъиятй», ки ҷиҳати 

дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.11 

-  фалсафаи иҷтимой пешниҳод шудааст, мувофиқ ба талаботҳои 

муайянгардида ба диссертатсияҳои докторй буда, барои ҳимоя дар Шӯрои 

диссертатсионии 6D.KOA-029 тавсия карда мешавад.

Хулосаи мазкур дар маҷлиси васеи кафедраи таърихи фалсафа ва 

фалсафаи иҷтимоии факултети фалсафаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

04 майи соли 2022 қабул карда шудааст.

Дар маҷлис17 нафар иштирок доштанд.

Натиҷаиовоздиҳй: «тарафдор» 17 -нафар; «муқобил» -нест;

«бетараф» -нест. Суратмаҷлиси №9/1 аз 04 майи соли 2022.

Раисикунандаи ҷаласа,

доктори илмҳои фалсафа, профессори

кафедраи онтология ва назарияи маърифат Ахмедов С.

Мудири кафедраи таърихи фалсафа 

ва фалсафаи иҷтимоии факултети 

фалсафаи ДМТ, н.и.ф.. дотсент

Котиби ҷаласа, муаллими калони кафед

Имзои С.Ахмедов, Ш.Т. Амирхон ва Д.1У

тасдик менамоям:

Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои махсу

Саидов Д.М.

Э.Тавкиев
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