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ПРОТОКОЛИ №03

мачлиси Ш ӯъбаи фалсафаи иҷтимоии Института фалсафа,
сиёсатшиносй ва ҳукуқи ба номи А.М .Баҳоваддинови АМ ИТ

аз 15 феврали 2022
Иштирок доштанд:

Муҳаммад А.Н. -  доктори илмҳои сиёсй, профессор, узви вобастаи 
АМ ИТ, Шоисматуллоев Ш. -  доктори илмҳои сотсиологй, профессор, 
узви вобастаи А М ИТ, Усмонзода Х.У. -  доктори илмҳои фалсафа, 
профессор, узви вобастаи АМ ИТ, Ҳайдаров Р.Ҷ доктори илмҳои 
фалсафа, Хидирзода М.А. -  доктори илмҳои фалсафа, профессор, 
Қаҳҳоров Ғ.Ғ. -  доктори илмҳои фалсафа, Саидов А.С. -  доктори илмҳои 
фалсафа, профессор, Орифчонова Н. -  номзади илмҳои фалсафа, 
Азимова М. -  номзади илмҳои фалсафа, Тоҷиддинова М. -  ходими хурди 
илмй, Суфизода М .- лаборанта Ш уъбаи фалсафаи иҷтимоӣ.

РӮЗНОМА:
1. Муҳокима ва баррасии диссертатсияи доктории Назар М.А. 

дар мавзӯи: “Адолати иҷтимоӣ дар назария ва амалияи ҳаёти ҷамъиятӣ” 
барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои фалсафа аз рӯи ихтисоси
09.00.11 -  фалсафаи иҷтимоӣ.

2. Масъалаҳои ҷорӣ

I. Шуиида шуд:
Назар М.А. -  довталаби дараҷаи илмй дар бораи моҳияти кори 

диссертатсионии худ маърӯза кард. Аз чумла, ӯ қайд намуд: Вобаста ба 
пешниҳод ва баъзе нуксонҳои техникии иш оракардаи мукарризон ва 
иштирокчиёни мачлиси гузаштаи шуъба, ки дар санаи 01 феврали соли 
‘2022 иброз шуда буд, ман дар муддати 15 рӯз ислоҳот карда, 
диссертатсияро пурра мувофики талаботи “Тартиби” мукарраркардаи 
КО А назди Президента Ҷумҳури Точикистон омода намудам.

Усмонзода Х.У. -  мушовири илмии диссертатсияи доктории Назар 
М.А.: Дар ҳақиқат довталаби дарачаи доктори илм Н азар М.А. аз рӯи 
диссертатсия дар ин муддат чиддй кор намуда, хама он пешниҳодҳои 
муфидро, ки дар мачлиси сипаригаштаи Ш уъбаи фалсафаи ичтимой 
нисбат ба кори диссертатсиойй гуфта шуда буданд, ба инобат гирифта, 
ислоҳ ворид намуда, диссертатсияро ба талабот мувофик гардондааст.

Муҳаммад А.Н. -  сарходими илмии Ш уъбаи масоили сиёсии 
муносибатҳои байналмилалии ИФСҲ АМ ИТ: М ан фикр мекунам, ки 
диссертатсияи Н азар М.А. дар мавзуи «Адолати ичтимой дар назария ва 
амалияи ҳаёти чамъиятй» дар илми муосири точик як бозёфт аст ва 
барои чомеаи точик, хусусан дар шароити чахонишавй хеле мубрам аст. 
Ба назари ман, докторант аз ӯхдаи ҳалли кулли масоиле, ки дар 
диссертатсия гузошта шудааст, комилан баромадааст. Пешниҳод 
мекункм, ки диссертатсияи доктории Н азар М.А. барои муҳокимаи 
минбаъда дар Ш ӯрои олимони Института фалсафа, сиёсатшиносй ва 
ҳуқуки ба номи А.Баховаддинови А М И Т ва барои ҳимоя ба Ш ӯрои
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диссертатсиони КО А назди Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия 
дода шавад.

Хидирзода М.А. -  сарходими илмии Ш уъбаи сиёсатшиносии 
ИФ СҲ АМ ИТ: Дафъаи гузашта ман бештар ба масъалаи қавитар 
намудани мукаддимаи диссертатсия, хусусун мубрамияти диссертатсия 
ишора намуда будам. Муаллифи диссертатсия, ба назараи ман, то имрӯз 
аз рӯи диссертатсияи худ кор карда, эродхои маро ба инобат гирифтааст. 
Ба ақидаи ман, диссертатсияи н.и.ф., дотсент Н азар М.А. дар мавзуи 
«Адолати иҷтимоӣ дар назария ва амалияи ҳаёти ҷамъиятӣ», ки барои 
дарёфти дараҷаи илмии доктори илмхои фалсафа аз руи ихтисоси:
09.00.11 -  фалсафаи иҷтимоӣ пешниҳод шудааст, кори мустақилона ва ба 
анҷомрасидаи илмй буда, барои муҳокимаи минбаъда дар Ш ӯрои 
олимони Института фалсафа,сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи 
А.Баховаддинови А М И Т ва ба Ш ӯрои диссертатсиони КОА назди 
Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳимоя бояд тавсия дода шавад.

Саидов А.С. -  сарходими илмии Ш уъбаи фалсафаи ичтимоии 
ИФСҲ АМ ИТ: Аз назари ман, муаллиф хамаи он эродҳое, ки аз чониби 
ман бо таври хаттӣ ва шифохӣ пешниҳод карда шуда буд, бартараф 
намудааст. Аз чумла консепсияҳои муҳаққикон, ки дар илмҳои 
ҷомешиносй оид ба падидаи «адолати иҷтимой» мавчуданд, 
мушаххастар нишон дода шуданд ва дар хотимаи бобҳо ва зербобҳои 
кори диссертатсионй хулосахои амиктар оварда шуданд. Ҳамчунин 
кисмати «Хулосаи»-и кори илмии барои муҳокима иешниҳодгардидаро 
муаллиф кавитар гардонидааст. Аз ин рӯ, ман ба чунин хулоса омадам, 
ки диссертатсияи Н азар М.А. дар мавзуи «Адолати иҷтимой дар назария 
ва амалияи хаёти чамъиятй» кор мустақилонаи илмй мебошад ва худи 
муаллиф сазовори дарёфти дарачаии илмии доктори илмҳои фалсафа аз 
руи ихтисоси: 09.00.11 -  фалсафаи ичтимой мебошад. Дар ин карина ман 
диссертатсияи доктории Н азар М .А.-ро барои муҳокимаи минбаъда дар 
Ш ӯрои олимони Института фалсафа,сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи 
А.Баховаддинови А М И Т ва барои ҳимоя ба Ш ӯрои диссертатсиони 
КОА назди Президента Ҷумҳурии Точикистон тавсия менамоям.

Шоисматуллоев Ш. -  эдудири Ш уъбаи сотсиологияи ИФСҲ 
АМ ИТ: М ан пешниҳоди профессорон в Хидирзода М.У. Саидов А.С.-ро 
пурра дастгирй мекунам ва тарафдори он ҳастам, ки диссертатсияи 
н.и.ф., дотсент Н азар М.А. дар мавзуи «Адолати ичтимой дар назария ва 
амалияи хаёти чамъиятй», ки барои дарёфти унвони илмии доктори 
илмхои фалсафа аз руи ихтисоси: 09.00.11 -  фалсафаи ичтимой пешниҳод 
шудааст, барои муҳокимаи минбаъда дар Ш ӯрои олимони Института 
фалсафа, сиёсатшиносй ва ҳуқуқи ба номи А.Баховаддинови А М ИТ ва 
ба Ш ӯрои диссертатсиони КОА назди Президента Ҷумҳурии 
Точикистон барои ҳимоя пешниҳод карда шавад.

Ҳайдаров Р.Ҷ. -  раиси маҷлис, муовини Директор оид ба илм ва 
таълими И Ф СҲ  А М И Т : Дар ҳакикат истифодаи мавод ва усул, инчунин 
методологияи таҳқикоти гузаронидашуда ба ихтисоси 09.00.11 -
фалсафаи ичтимой мувофик мебошад. Диссертатсия аз рӯйи натиҷаҳои
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бадастомада, татбиқи амалӣ ва тартиби омодасозӣ ба талаботи 
Низомномаи Комиссиям олии аттестатсионии назди Президента 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқат мекунад.

М ан ҳам диссертатсияи Назар Муъмин Абдуҷалолро дар мавзӯи 
«Адолати ичтимой дар назария ва амалияи ҳаёти ҷамъиятӣ» барои 
муҳокима ва баррасй дар Ш ӯрои олимони Института фалсафа, 
сиёсатшиносй ва ҳукуқи ба номи А.Баховаддинов ва минбаъд ба ҳимоя 
барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 
09.00.11 -  фалсафаи ичтимой тавсия медиҳам.

Кй тарафдори ҳамин иешниҳод аст? Хоҳиш мекунам, овоз диҳед. 
Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» - Ц  нафар; «муқобил» - нест; 

«бетараф» - нест. П ротоколи №3 аз 15 феврали соли 2022.
II. Қарор кабул карда шуд:

1. Диссертатсияи Н азар Муъмин Абдучалол дар мавзӯи «Адолати 
ичтимой дар назария ва амалияи ҳаёти чамъиятй» таҳкиқоти 
илмии ба анчом расида ва ба талаботи банди 53 Низомномаи 
шӯрои диссертасионй, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон №267 аз 30-июни соли 2021 тасдиқ гардидааст, 
чавобгӯ мебошад.

2. Диссертатсияи Н азар Муъмин Абдучалол дар мавзӯи «Адолати 
ичтимой дар назария ва амалияи ҳаёти чамъиятй» ба ҳимоя барои 
дарёфти дарачаи илмии доктори илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси
09.00.11 -  фалсафаи ичтимой дар Ш ӯрои диссертатсионии КОА 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия карда шавад.

3. Диссертатсияи мазкур ба экспертизаи даври дуюми муассиса 
пешниҳод карда шавад.

Раисикунандаи маҷлис:
муовини директор оид ба илм 
ва таълими И Ф СҲ  АМ ИТ,
сарходими илми, д.и.фалс. Ҳ айдаров Р.Ҷ.

Котиби маҷлис:
ходими хурди илмии Ш уъбаи фалсафаи 
ичтимоии И Ф С Ҳ  А М И Т Точиддинова М.

Имзои Ҳайдаров Р. ва Точиддинова М .-ро
тасдик мекунам
Нозири калони шуъбаи кадрҳои 
Института фалсафа, сиёсатшиносй 
ва ҳуқуқи А М И Т Ш озедов X.

з


