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Хулосаи

Шӯрои олимони (семинари) Института фалсафа, сиёсапииносӣ ва ҳукуқи ба 
номи А.Баҳоваддинови Академиям миллим илмҳои Тоҷикисгон ба рисолаи Назар 
Муъмин Абдуҷалол дар мавзӯи “Адолати иҷтимоӣ дар назария ва амалияи ҳаёти 
ҷамъиятӣ” барои дарёфта дараҷаи ипмии доктори илмҳои фалсафа аз рӯи 
ихтисоси 09.00.11 -  фалсафа и ичтимоӣ (илмхои фалсафӣ)

Рисолаи диссерпгатсионии “Адолати иҷтимоӣ дар назария ва амалияи ҳаёти 
ҷамъиятӣ” дар шуъбаи фалсафаи иҷтимоии Институти фаслафа, сиёсатшиносӣ ва 
ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академия миллим илмҳои Тоҷикистон 
(суратҷаласа аз 01.02..2022, №2 ва суратҷаласа аз 15.02.2022, №3) жчанд маротиба 
муҳокима карда шуда, ба ҳимоя тавсия шудааст.

Дар марҳилаи таҳияи диссертатсия Назар Муъмин Абдуҷалол унвонҷӯи 
Шуъбаи фалсафаи иҷтимоии Ииститути фалафа, сиёсатшиносӣ ва ҳукуки ба номи 
А.Баҳовадцииови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистои аз рӯи ихтисоси 09.00.11 
-  фалсафаи иҷтимоӣ (илмҳои фалсафй) фаъолият дошт. Ҳамзамон ӯ аз соли 2019 
директори Института мазкур мебошад.

Соли 2000 рисолаи номзадиро аз рӯи ихтисоси 09.00.11- фалсафаи ичтимой 
(илмҳои фалсафй) дифо намудааст.

Мушовири илмӣ -  Усмонзода Хайриддин Усмон -директори Маркази 
тадқиқоти стратегии назди Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон, узви вобастаи 
АМИТ, доктори илмҳои фалсафа, профессор, ш. Душанбе.

Дар натиҷаи муҳокимаи рисолаи илмии "‘Адолати ичтамоӣ дар назария ва 
аматияи ҳаёти ҷамъиятӣ” Шӯрои илмӣ хулосаи зеринро кабул намуд:

Мавзӯи тахкиқоти Назар Муъмин Абдуҷалол “Адолати ичтимой дар 
наария ва амалияи ҳаёги ҷамъиятӣ” яке аз мавзухои мубрам ва таҳқиқнашуда дар 
илми фалсафаи ватанӣ мебошад. Тахассус, мавзуъ ва мазмуни таҳқикота 
днссерпггсионӣ ба шаҳодатномаи, ихтасосҳо мувофиқ буда, диссертатсия ба



ихтисоси Мавзуи таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси 09.00.11 -  фалсафаи иҷтимой 
(илмҳои фалсафӣ) мувофикат менамояд.

Робитаи тахкиқот бо барномаҳо (лоихдҳо) ва мавзуьҳои ипмй. Таҳқиқоти 
мазкур мутобиқи лоиҳаи илмй-таҳқиқотии Шуъбаи фалсафаи ичтимоии 
Инсштути фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳукуки ба номи А. Баҳовадцинови 
Академиям миллим илмҳои Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 дар мавзуи 
«Ҳолат ва'Сохторёбии муносибатҳои нави ҷамъиятӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикмсгон» 
иҷро гардидааст.

Мубрамияти мавзуи таҳқиқотӣ. Дар таърихи инкишофи инсоният дар хдёти 
маънавии он мафхумҳое мавҷуд буданд, ки дар онҳо идеяҳо, орзуҳо дар бораи 
беҳтарин шаклҳои муносибатҳои одамон таҷассум гаридаанд. Яке аз ин идеалҳо, 
арзишҳои олии бештар мутамарказшуда’ ки ниёзҳои таъхирнопазир, ормонҳо, 
орзуҳои беҳтарини одамонро ифода мекунанд, мафҳуми адолат асг. Ин падида дар 
ҷараёни инкишофи таърихӣ вобаста ба он, ки киҳо, кадом гурӯхи иҷтимоӣ. 
қишрҳои ҷомеа ифодагари он буданд, тафсирҳои гуногун иайдо кард.

Муроҷиати инсоният ба мавзуи адолат хамеша бо давраҳои мураккаб 
шудани вазъияги иҷтимоӣ алоқаманд буд, ки зарурати пайдо намудани роҳҳои 
рақоиро аз шароити бавуҷудомада талаб менамуд.

Таҳқики масоили адолати идгимоӣ дар назария ва амаляии ҳаёти ҷамъиятӣ 
дар Ҷумхурии Тоҷикисгон ҳам барои илмҳои фалсафа ва ҳам барои амалия, ки дар 
доираи гағйиротҳои дар даҳсолаҳои охир рух додаасг, хеле муҳим мебошад. Дар 
ҳаёти ҷамъиятии кишварҳои муосир ҷусгуҷӯи роҳҳои татбиқи иримсипҳои 
адолаги иҷтимоӣ яке аз масъалаҳои муҳим ба шумор рафта, ҳам аз ҷиҳати 
назариявию ҷаҳонбинӣ, ҳам аз ҷиҳати амалӣ аҳамияти хосса касб намудааст.

Зарурати таҳқиқи мавзуи мазкур дар доираи имкониятқои методологии 
фалсафаи иҷтимоӣ инчунин бо он алокаманд карда мешавад, ки ҳалли масьала! i 
адолати иҷтимоӣ, ҳамчун падидаи мураккаб, омӯзиши амиқи асосҳои бунёдии 
татбиқи принсипҳои онро дар ҷомеаи муосир талаб менамояд. Бояд кайд намоем, 
ки асосмандкунии назариявии адолати иҷтимоӣ дар доираи фалсафа мазмунан 
гағйир ёфта, акнун дар баробарй' омӯхтани ҷанбаҳои ахлокй ва ҳукуқии ин мадида, 
инчунин ҷустуҷӯи шеваҳои мудирияту татбиқи он аҳамияти бештар иайдо 
мекунанд.

Таҳқмкоти масоили риояи адолати мҷтммоӣ яке аз самтҳои ояндадори 
рушди илмҳои иҷтимоӣ ва гуманитарӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикисгон мебошанд, зеро 
он ҳамчун як шарти демократикунонӣ ва башардӯстии ҳам ҷомеа ва ҳам илм 
хизмат мекунанд. Мубрамияти ин таҳкиқотҳо бо имконоти ҷустучӯи равишҳои нав 
муайян мешавад, ки бо воситаҳои онҳо барои шарҳ додами равандҳои 
тағйирназмр ва такмили амалия шароит фароқам оварда мешавад. Маҳз баром
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ҳамин мубрамияти таҳқиқи масъалаи пажуҳиш ва ҷустуҷӯи роҳҳои татбиқи 
адолати иҷтимоӣ муҳиммияти худро нигоҳ медорад.

Дар мамлакатҳои рӯ ба инкишоф, аз ҷумла дар Тоҷикисгон, дар доираи 
ниёзмаидиҳои афзоянда ба таъмини вазъи муътадили равандҳои иҷтамой 
иайвасга зарурияти таҳқиқи амалишавии принсииҳои адолати иҷтимоӣ 
мубрамияти хоса ба худ касб намуда, натиҷаи ин гуна пажуҳишҳо метавоиад 
замииаи муҳиме баҳри танзими муносибатҳои нави ҷамъиягй гардад. Ҳамаи ин 
дар маҷмуъ зарурати тахдили фалсафӣ-иҷтимоии мавзӯи диссергатсияи мазкурро 
ба миён меорад.

Дараҷаи навгонии натиҷахои дар диссертатсия бадастомада ва нуктаҳои 
илмие, ки барои химоя пешниход мешаванд. Таҳкикоти диссертатсионии мазкур аз 
назари гузориши масъалаи баррасишаванда, мавзӯи интихобшуда, усули баррасӣ 
ва роҳҳои илмии ҳалли масъалаҳои татбиқгардии адолати иҷтамоӣ маҳсуб 
мегардад.

Дар тахқиқоти диссертатсионии мазкур навгонии илмӣ ҳам аз тарзи 
гузоштани проблема ва ҳам аз роҳи ҳалли он таркиб ёфтаасг, зеро дар илми 
вагании фалсафӣ корхое, ки гахлили низомноки падидаи ҳуқуқии 
таҳқиқшавандаро фаро гиранд, мавҷуд несг. Навгониҳои кори диссертатсионӣ ба 
таври зерин мушаххас карда шудаанд:

1. Ҷойгохи адолати иҷтимоӣ дар низоми арзишҳо маълум ва моҳияти 
диалектикии адолати ичтимоӣ ҳамчун идея ва падидаи иҷтимоӣ дар робитаи 
мутақобилаи он бо баробарии ичтимоӣ ва озодӣ ошкор карда шуда, дар ҷараёни 
таҳқиқот ҳамчун принсипи асосии методологӣ истифода гардидааст.

2. Омилҳои асосии тағйирёбии тасаввуроту ақидаҳои фалсафӣ-иҷгимоӣ 
дойр ба адолати иҷтимоӣ дар шуури ҷамъиятии давраҳои гуногуни таърихӣ 
муайян карда шудаасг.

3. Консенсияҳой муосири фалсафӣ-иҷтимоӣ дар борам адолати и чти мой 
омӯхта ва тасниф карда шуда, мавқеъ ва ё тамоюлм идеологии онҳо дар ҷода!. 
татбиқи адолати иҷгимой арзёбй гардидааст ва ҷанбаҳои ирагматикии адолати 
иҷтимоӣ ҳамчун категорияи фалсафӣ дар мархалаи кунунии рушди афкори 
фалсафй муайян карда шудааст.

4. Асоснок карда нгудааст, ки сатҳи воқеии гатбиқшавии прмнсимҳои 
адолати ичтимоӣ дар хаё'га ҳар як ҷомеа аз ҳолат ва имконияти дигаргуншавии 
системаи иҷ'гимоии он вобасгагии мусгақим дорад. Инчунин нақши 
низомофарандагии адолати ртҷгимой дар рушди усгувори ҷомеа муайян ва 
баҳогузорӣ карда шудааст

5. Дар пояи омӯзиши маводҳои назариявй ва таҷрибавй зарурати бознигарй 
ба ҳалли масъалаҳои адолати иҷтимоӣ дар шароити муосири ҷаҳонишавӣ асоснок 
карда шудаасг.

6. Алоқамандии адолати ичтимоӣ ва сиёсатгузории иҷтимоӣ дар рущди



мамлакатҳо, адолати иҷтимой ва рущди неруи инсонӣ дар заминаи инкишофи 
сармояи инсонӣ ва сармояи и чтимой асоснок карда шудааст.

7. Асосҳои фалсафӣ-иҷтимоии ҷанбаҳои амалии адолат дар муносибатхои 
байналмилалӣ ошкор гардида, исбот карда мешавад, ки имрӯз бо сабаби 
ихтилофи манфиатҳо ва самаранок набудани механизми татбиқи адолати 
иҷтимой, дар амал татбиқ намудани идеяи адолати тлобалӣ (ҷаҳонӣ) дучори 
мушкилоти ҷиддӣ гаштааст.

8. Хусусията дарки фалсафй-иҷшмоии адолати иҷтимой дар шароити 
трансформатсияи муносибатҳои ҷамъиятӣ ошкор карда шудааст. Аз ҷумла, 
рав!Ш1ҳои асосии фалсафй-иҷтимоии тахлшш адолати иҷтимоӣ дар ҷомеаи 
шӯравй, ки он ҳамчун системаи арзишҳои шуури мукаррарӣ ва тасаввуроти 
одамои дар бораи таксимоти неъматхои' ҷамъиятӣ фахмида мешуд, тахқиқ карда 
шудааст.

9. Нақши густаришёбандаи сиёсати иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикисгон дар 
татбики самараноки адолати иҷтимоӣ дар чомеа муайян карда шуда, усулҳои 
сиёсатгузории мазкур арзёбй гардидааид.

10. Нақши хадамоти ҳифзи аҳолӣ дар Тоҷикисгон ҳамчун механизми 
сиёсати ичтимоии давлат дар танзиму таҳкими адолата ичтимоӣ арзёбй карда 
шуда, зарурати шарикию ҳамкориҳои судманди давлат, ташкилотҳои 
ғайридавлатии хайриявӣ ва субъектҳои алоҳидаи эҳсонкор дар ин самг муайян 
карда шудаасг.

11. Нақши муҳимми адолати иҷтамоӣ дар қаринаи ташаккулёбӣ ва рушди 
ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикисгон, омилҳои асосии таҳкими муносибатхои

- одилонаи ҷамъиятӣ дар он таҳқиқ карда шудаасг.
Мақсади асосии кор омӯзиши хамаҷонибаи илмии дар доираи равиши 

фалсафӣ-иҷгимоӣ муайян кардани нақши адолат ҳамчуи идея ва падидаи иҷтимоӣ 
дар ташаккули ҳаёту фаъолияти ҷомеаи муосир мебошад. Дар ин иртибот 
муаллиф ҳадаф гузоштааст, ки як қатор вазифаҳои мушаххасро муайян намояд, аз 
ҷумла:

- ошкор намудани табиати диалектикии адолати иҷтимоӣ ва муайян 
кардани ҷойгоҳи он дар низоми арзшиҳои ҷомеаи муосир, баррасии робитаи 
диалектикии адолата иҷтимоӣ бо озодӣ ва баробарй;

- тахдил намудани раванди а ахаввули идеяҳо дар бораи адолат дар гаърихи 
афкори фалсафй-иҷтимой;

- шарҳу тавзеҳи адолата ичтамой ҳамчун падидаи мураккаб ва 
умумибашарии ичтимоӣ дар иояи тахдили консеисияҳои муосири фалсафӣ- 
иҷтамой;

- собш’ кардани зарурата бознигарй ба мудирият ва ҳалли масъалаҳои 
адолата ичтамой дар шароита ҷаҳонишавй;



- муайян кардани тамоюлҳои асосии таҳкиқи масъагтаҳои адолата ичтамой 
дар шароити ҷаҳонишавй;

- таҳқиқ кардани масъалаи таъсири омилҳои ичтамой ба тахдими адолати 
иҷтимоӣ дар дурнамои рушди ҷомеаи ҷаҳонӣ;

- муайян кардани накш ва макоми адолат ҳамчун иадида ва идея дар 
муносибатхои байналмилалй;

- дар асоси истафодаи усули тахдили муқоисавӣ таҳқиқ кардани хусусиятҳои 
татбиқи адолата ичтамой дар шароити ҷамъията шӯравӣ ва давраи гузариши 
ҷомеаҳои пасошӯравӣ;

- баррасии усулҳои муассири татбиқи адолати ичтамой дар сохаи сиёсати 
ичтимоии давлат ва самаранокгардонии он дар шароити муосир;

- арзёбии нақши хадамота хифзи аҳолй дар Точикистон ҳамчун механизми 
татбиқи сиёсати ичтимоии давлат;

- таҳқики меъёрҳо ва усулҳои гусгаришу тахкими адолата ичтамой дар 
хаёта ҷомеаи шахрвандии Точикистон.

Ба андешаи мо муаллиф кӯшиш кардааст, ки ба ин проблемаҳои чойдоштаи 
фалсафй-ичтимой андешаҳои худро баён намояд ва аз ухдаи он бо сарбаландй 
баромадааст.

Асоснокй ва муътамад будани хулоса ва тавсияхое, ки дар диссертатсия зикр 
гардидаанд. Диссертатсия кори анҷомёфтаи илмӣ-тахассусӣ буда, натиҷаҳои он 
барои рушди илми фалсафаи ичтамой мусоидат мекунанд. Ҷанбаҳои дигари 
мавзӯи диссертатсия барои рушди илмҳои дигари соҳавии фалсафй аҳамията 
муҳим доранд.

Тахдили диссертатсия, ақидаҳо, нуктаҳои илмй, хулосаҳо, мафҳумҳои илмӣ, 
ироблемаҳои илмй, ки аз тарафи муаллиф иешкаш шудаанд, инчунин тахдили 
танқидии ақидаҳои дар илм ҷойдошта, муайян намудани мавқеи мустақили хеш, 
асосноккунии нукгаҳои илмй ва хулосаҳо бо исгифода аз доираи кофии маводи 
илмӣ ва тачрибаи амалӣ аз он дарак медиҳанд, ки тахкиқота мазкур мусгақилона 
анҷом дода шудааст.

Аҳамияти илмӣ ва амалии натиҷахои диссертатсия бо нишон додани 
тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо. Натичаҳои бадастовардаи муаллиф аз ҷихата 
назариявй ба рушди илми фалсафаи ичтамой мусоидат карда, мавод ва хулосаю 
натачахои бадастомадаи он дар рафта тахдилу таҳқикҳои минбаъдаи масъалаи 
адолата ичтамой дар хаёта чомеа, навиштани диссертатсияхо метавоианд 
мавриди истифода карор дода шаванд. Илова бар ин, мавод ва натиҷаҳои 
таҳқиқота диссертатсионй ҳангоми таҳияи китобҳои дарсй, воситаҳои таълимй ва 
курси лексияҳо барои донишҷӯён аз фанҳои фалсафаи ичтамой, сотсиология, 
фарҳангшиносӣ ва арзишшиносй метавонанд истифода шаванд.



Хулосаҳои назариявй ва тавсияҳои амалии таҳқиқот метавонанд дар 
фаъолияти сохторҳои дахлдори мақомоти ҳокимияти давлатӣ барои тахдими 
сиёсати ичтимой ва татбиқи принсипҳои адолати иҷгимой дар ҷомеа истифода 
шаванд.

Аз ҷониби Назар М. А. дар ҳалли масоили таҳкиқотӣ асарҳои 
фундаменталии муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ фаровон исгифода карда шудааст. 
Назар М., А. дар натиҷаи омӯзиши сарчашмаҳои илмӣ, адабиёги соҳавӣ ва 
баҳодиҳии ақидаҳои олимони гуногун нуқтаҳои муаллифии худро пешниҳод 
намудааст, ки он хоси гузаронидаии тадқиқоти илмй мебошад. Мазмуни 
диссертатсия шаҳодати кофй будани пуррагии баёни мазмун ва навгонии илмӣ 
доштани онро медиҳад. Муаллиф аз натиҷагириҳо хулосаҳои худро ифода 
намудааст, ки он барои рушди илми муосири фалсафаи ичтимоӣ саҳми сазовор 
мегузорад.

Диссергатсия аз чониби муаллиф мусгақилона анҷом дода шуда, дорои 
ягонагии дохилӣ мебошад. Натича ва нуктаҳои илмии диссертатсия барои илми 
фалсафа навгонӣ буда, саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро дар илм нишон 
медиҳанд

Бояд қайд намуд, ки махсусан асосхои методологии тахкикоти мазкур 
фаҳмиши материалистки ҳаёти ичтимой, ягонагии диалектикии равишҳои 
ичП'Шоию фарҳангй ва муносибати системавй мебошад. Инчунин дар таҳқиқи 
мавзуи мазкур принсипҳои таърихият ва мантиқият, усулхои диалектика, тахдили 
системавй-сохторй, моделсозии ичтимой ва усулхои ояндабинӣ, равишҳои 
културологй, сотсиологй ва тамаддунй исгифода карда шудаанд. Дар баробари 

-ин, истифодабарии усулхои абстраксиясозй ва тахдили муқоисавии идеяҳо, 
назарияҳо ва консепсияҳо имкон доданд, ки мавзуъ дакнқтар тахкик карда шавад.

Аз ин лиҳоз, таҳқиқоти диссертатсионгш Назар Муъмин Абдуҷалол ба 
масьалаи мубрами имрӯзаи илмй -  вазъи адолати ичтимой бахшида шудаасг ва 
дар шарошн ҷаҳонишавй мубрамиаш дучанд мегардад.

Автореферат ва маводи нашрнамудаи муаллиф ба талаботи тартиби додани 
дарачаҳои илмй пурра мутобик^т доила, хулосаи мушаххаси таҳқиқоти муаллиф 
оид ба мавзӯи мазкур мебошанд. Муаллиф дар чараёни тахкикоти диссертагсионй 
ба муаллифон ва манбаи иктибосн мавод ишора менамояд.

Таъдифоти нашҷахои диссертатсия. Ингишороти итугии Назар Муъмин 
Абдучалол ба матни тахкикоти диссертатсионии такризшаванда мувофик 
мебошанд. Муқаррароти асосй ва хулосахои диссертатсия аз чониби унвонҷӯ дар 
конференсияҳои сатҳи гуногун маърӯза шудаанд. Муҳтавои асосии диссертатсия 
дар 1 монография ва 31 маколахои илмй дар маҷаллахои тақризшавандаи 
Комиссиям олии атгестатсионии назди Президента Ҷумҳурии Точикисгон ва 
матбуоти чумҳуриявй ба нашр расонйда шудаанд.

Мазмуну муҳтавои асосгш тахдикоти диссертатсионй дар интишороги
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зерини довталаби унвони илми инъикос гардидаанд:
I. Монография:

1. Адолати иҷтимой дар назария ва амалишавии он дар ҳаёти 
ҷамъиятӣ (таҳлили фалсафй-иҷтимоӣ). -  Душанбе: «Илм», 2022. -  320 
саҳ.
II. Маколаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссиям 

олии аттестатсионии назди ПрезидентиҶумҳурииТоҷикистон чоп
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2. Ҷанбаҳои иҷтимой ва биологӣ дар табиати инсон [Матн] / М. А. 
Н азар // Ахбори Институти фалсафа, сиёсатшиносй ва ҳуқуқи ба номи 
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илмҳои Точикистон. -  2020. -  №3. -  С. 28-35.

9. Андешаҳои марксиста дар бораи адолати ичтимой [Матн] / М. А. 
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№ 4 .- С .  59-65.

10. Тафсири адолати ичтимой аз назари намояндагони машшоияи 
Ш арк [Матн] / М. А. Н азар // Ахбори Институти фалсафа, 
сиёсатшиносй ва хукуки ба номи А.Баҳоваддинови Академияи миллии 
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7



11. Негативные последствия влияния COVID-19 на социально-
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А.Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Точикистон. -  2022. -  
№1. -  С. 46-50.

Ба талаботи Комиссиям Олии аттестатсиоиии иазди Президента Чумхурии 
Тоҷикистон мутобик будани тартаб ва танзими диссертатсия. Аз омӯзиши матни 
пурраи диссертатсия хулоса намудан мумкин аст, ки тахкикоти довталаби дарёфти 
дарачаи илмй Назар Муъмин Абдучалол пурра ба талаботи мукаррарнамудаи 
Комиссияи Олии аттестатсионии назди Президента Ҷумҳурии Точикистон оид ба 
дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои фалсафа чавобгӯ мебошад, зеро онҳо 
натиҷаҳои мусгақилона бадасговардаи муаллиф буда, барои рушди илми 
фалсафаи ичтимой ва сохаҳои дигари фалсафа мусоидат мекунанд.

Дар умум тахкикоти диссертатсионии Назар Муъмин Абдуҷалол ба талабо
ти бандҳои 31, 33- 35-уми Тартиби додани дараҷаҳои илмй, ки бо Қарори 
Ҳукумати Ҷумхурии Точикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти № 267 тасдщ шудаст, 
мувофикат менамояд. Зеро ҳангоми баррасии матни диссертатсия маълум гардид, 
ки ба талаботи мукарраргардида пурра чавобгӯ асг. Диссертатсия кори илмй- 
тахассусии анҷомёфта буда, натиҷаҳои он барои рушди илми фалсафа аҳамияти 
мухимдоранд.

Ҳамзамон, онҳо метавонанд, ҳангоми таҳия ва татбиқи барнома, стратегия 
ва консепсияҳои давлатй истафода шаванд. Маводи диссертатсия ҳангоми тадриси 
фанни таълимии фалсафаи ичтимой, сотсиология, сиёсатшиносй ва 
фарҳангшиносй, навиштани диссертатсияҳо ба таври васеъ мавриди истафода 
қарор гиранд, ки ҷанбаҳои мусбата корро нишон медиханд.

Ҳамин тариқ, Назар Муъмин Абдучалол сазовори дарёфти дарачаи илмии 
доктори илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.11 -  фалсафаи ичтимой (илмхои 
фалсафй) мебошад.

Дар заминаи гуфтаҳои болозикр, Шӯрои олимони Институти фалсафа, сиё
сатшиносй ва хукуки ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои 
Точикистон қарор кард:

1. Диссертатсияи унвонҷӯи дарачаи илмии Институти фалсафа, сиёсатшиносй 
ва хукуки ба номи А. Баҳоваддинови АМИТ Назар Муъмин Абдучалол дар 
мавзуи “Адолати ичтимой дар назария ва амалияи ҳаёти ҷамъиятй” кори илмй- 
тахассусии анҷомёфта буда, ба талаботи мукарраргардида пурра ҷавобгӯ ва барои 
дарёфти дарачаи илмии доктори илмҳои фалсафа аз рӯи ихтисоси 09.00.11 -  
фалсафаи ичтимой (илмқои фалсафй) сазовор аст.

2. Диссертатсияи унвонҷӯи дараҷаи илмй Назар Муъмин Абдучалол дар 
мавзӯи “Адолати ичтимой дар назария ва амалияи ҳаёти ҷамъиятй” барои дарёфти 
дараҷаи илмии доктори илмҳои фалсафа аз рӯи ихтисоси 09.00.11 -  фалсафаи 
ичтимой (илмҳои фалсафй) тавсия карда шавад.
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Аз 29 аъзои Шӯрои олимон дар Маҷлиси Шӯрои лимон 27 нафар ииггирок 
доил'. Натиҷаи овоздиҳӣ: “тарафдор “27” нафар, “зид” нест, “бетараф” нест, 
суратҷаласа аз “ 18” марта соли 2022, №4.

Раиси Ҷаласа:
Муовини раиси Шӯрои олимон, 

Муовини директори Института фалсафа, 
сиёсатшиносй ва хукуки ба номи 
А. Баҳоваддинови Академияи миллии 
илмҳои Точикистон, н.и.ф., дотсент Ҳайдаров Р. Ҷ.

11 апрели соли 2022

Котаби ҷаласа:
Котаби илмии Института фалсафа, 
сиёсатшиносй ва хукуки ба номи 
А. Баҳоваддинови Академияи миллии 
илмҳои Точикистон, н.и.ф. OU Саидҷаъфарова П.Ш.

М уқарризи №1 
Сарходими илмии шуъбаи сотсиологияи 
Институти фалсафа,сиёсатшиносй 
ва хуқуқи ба номи А. Баховаддинови 
Академияи миллии илмхои Тоҷикистон, 
доктори илмҳои фалсафа Қаҳоров Ғ. Ғ.

М уқарризи №2 
доктори илмҳои фалсафа, 
профессори кафедраи ҷомеашиносии 
Донишкадаи иқтисод ва савдои ДДТТ Солиҷонор Р.

Имзоҳои Ҳайдаров Р.Ҷ, Саидҷаъфарова FI. ||й *оров  Ғ. Ғ. ва 
Солиҷонов Р.-ро тасдик мекунам
Нозири калони кадрҳои ИФСҲ-и А М И Т Щ ^  Щ; Ш озедов X.

/ / »  апрели соли 2022
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