
Тақриз
ба автореферата диссертатсияи Хоҷаев Ҳикматулло Ҳимматович дар 
мавзӯи “Тундгароии динӣ ва паҳншавии он дар шароити тағйирпазирии 
ҷомеа (таҷрибаи Тоҷикистон)”, ки барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмхои сиёсӣ аз рӯи Ихтисоси 23.00.02 -  ниҳодҳо, равандҳо ва 
технологияҳои сиёсӣ пешниҳод шудааст.

Мавзӯи кори диссертатсионии Хоҷаев Ҳикматулло Ҳимматович 
“Тундгароии динӣ ва паҳншавии он дар шароити тағйирпазирии ҷомеа 
(таҷрибаи Тоҷикистон)” яке аз мавзӯъҳои хеле муҳим ва актуалӣ дар замони 
муосир ба ҳисоб меравад.

Асри ҷадид даврони пурошуб ва марҳалаи душворе барои ҳифз ва 
рушди фарҳанг, ташаккули худшиносии миллӣ ва тафаккури иҷтимоию 
сиёсӣ дар бисёре аз кишварҳо маҳсуб мешавад. Махусусан дар кишвари 
азизамон Тоҷикистон низ нишонаҳои ин марҳала ба таври ошкоро эҳсос 
мешавад ва ҷомеаи мо низ даврони бисёр муҳимро сипарӣ намуда истодааст. 
Яке аз падидаҳое, ки ба таври ҷиддӣ барои ҳар кишвар ва ҳар ҷомеае тахдид 
дорад, ин тундгароии динӣ мебошад. Ин падидаи хатарнок дар асоси 
идеология ва боварҳои ғалати динӣ ташаккул меёбад ва пайравони худро ба 
шахсони ифротӣ ва хушунатталаб табдил медиҳад. Мо ин падидаро маҳсули 
боварҳои ғалати динй меҳисобем, зеро ки боварҳои саҳеҳи динй дар ҳар дине 
тарғибгари сулҳу дӯстй, ҳамдигарфаҳмиву ободкорӣ, сабру таҳаммул дар 
баробари мушкилот, эҳтиром ва кадрдонӣ аз сарватҳои миллӣ ва иҷтимоӣ ва 
дигар арзишҳои инсонӣ мебошанд. Бинобар ин тундгароии динӣ ҳамчун 
падидаи хатарнок ва тахдидкунандаи фарҳангҳову ҷомеаҳо бояд ба шакли 
дақиқ нисбат ба ҳар минтақаву ҳар кишваре ба таври хос мавриди баррасӣ 
карор гирад ва аз назари мо ин масъала мубрамияти кори диссертатсионии 
Хоҷаев Ҳикматулло Ҳимматовичро тасдик менамояд.

Муаллиф пеш аз ҳама ба таҳлилу баррасии моҳияти тундгароии динӣ 
пардохтааст, зеро шинохти дақиқи мушкил ва проблема барои пайдо 
намудани роҳҳои дурусти пешгирӣ ва ҳалли он кумаки асосӣ менамояд. 
Ташхиси нависанда аз ин падида чунин аст, ки “Аксар вақт қолаби динӣ 
фақат чун як рӯйпӯши муносибе барои тундгароёни сиёсӣ ва терроризми 
байналмилалӣ ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои ғаразнок хидмат мекунад”. Яъне 
тундгароён ва ифротгароёни динй аз дин як никоб барои худ сохта ба 
амалҳои худ мехоҳанд чеҳраи динӣ бидиҳанд, ҳол он ки дин ва таълимоти 
динӣ аз чунин афроду гурӯҳҳо ошкоро безорӣ меҷӯяд. Пае ҳисоби ин гурӯҳҳо 
бо дин бояд ҷудо бошад, ҳамон гуна ки Пешвои миллат борҳо дар 
суханрониҳои худ аз минбарҳои баланди байналмилалӣ эълом намудаанд, ки 
ин гуна гурӯҳҳо дину мазҳабу миллату ватан надоранд.

Нуктаи дигаре, ки муаллиф ба он таъкид намудааст, густариши 
тундгароии динй дар миёни ҷавонон аст, зеро ин қишри ҷомеа аз як тараф 
иттилооти камтаре аз таълимоти динӣ ва фаъолияти гурӯҳҳои ифротӣ дошта 
бошад аз тарафи дигар таҷрибаи ками зиндагӣ боис мешавд, ки ба суханони 
ба зоҳир зебо ва ба ҳақиқат монанди афрод ва гурӯҳҳои ғаразнок зудтар



бовар мекунанд. Умуман ҷавонӣ марҳалае аз умр аст, ки инсон дар он айём 
бо эҳсосу ҳаяҷони хос ба самти адолатхоҳиву ислоҳталабӣ тамоюл пайдо 
мекунад ва афроду гурӯҳҳои ғаразнок ба хубй аз ин хусусияти ҷавонон 
суиистифода мекунанд.

Оид ба дараҷаи омӯзиши масъала бояд кайд намуд, ки баъзе мавзӯъҳо 
талаб мекунанд, ки ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳ ва таҳқиқоти муҳаққиқон 
бошанд. Масъалаи мавриди баҳс дар ин рисола низ аз чунин мавзӯъҳо 
мебошад, зеро хар замон роҳу равиши афроду гурӯххои тундгарои динй 
барои амалӣ намудани нақшаҳои шуми худ тагйир мекунад ва онҳо ҳамеша 
роҳҳои нави фаъолияти худро кашф мекунанд. Дар мукобил низ бояд ба 
таври мудовим барои беасар намудани фаъолияти онҳо таҳлилу баррасиҳо ва 
роҳу усулҳои нав ба нав ба кор гирифта шавад. Бинобар ин агарчи дар ин 
замина корҳои фаровоне анҷом шудааст ва худи муаллиф ҳам онҳоро ном 
бурдааст, вале рисолаи ҳозир масъалаи мавриди баҳсро дар шароити навин ва 
дар муҳити географӣ ва сиёсии муайян мавриди баррасӣ қарор додааст, ки 
худ навоварии илмӣ ба ҳисоб меравад.

Сохтор, забон ва фаслбандии диссертатсияи ҳозир бо талаботи 
меъёрқои корҳои илмӣ мувофикат дорад ва муаллиф талош намудааст, ки 
мафҳумхои нисбатан душворфаҳм ва хамин тавр истилоҳоти истифодашуда 
дар кори илмиро ба таври лозим шарҳу тавзеҳ диҳад.

Муҳтавои асосии диссертатсия имконият медихад, ки ҳадафҳо ва 
вазифаҳои дар пеши муаллиф гузошташуда ҳалли мантиқии худро пайдо 
намоянд.

Муаллиф дар боби якум омилҳои таъсиррасон дар паҳншавии 
тундгароиро ба дохилӣ ва хориҷӣ тақеим намуда, хеле хуб муаррифӣ намуда 
аст. Илова бар ин дар ҳамин боб омилҳои тундгароии диниро нишон дода 
мавриди таҳлилу баррасӣ қарор додааст, ки маълумоти хуберо оид ба 
моҳияти тундгароӣ ва тундгароии динӣ ба хонанда пешниҳод менамояд.

Дар боби дуюм зербоби якум масъалаи маданияти ҳуқукӣ -  сиёсии 
ҷавононро дар даврони муосир матраҳ гардида, он ҳамчун омили 
пешгирикунандаи тундгароӣ муаррифӣ шудааст. Ҳамчунин дар зербоби 
дуюми боби дуюм як масъалаи хеле муҳим, яъне паҳншавии идеяҳои 
тундгароии динй аз тарики шабакаҳои иҷтимоӣ дар Ҷумн.урии Тоҷикистон 
пешниҳод шудааст. Дар ин ҷо масъалаи сууистифодаи гурӯҳҳои тундгаро аз 
шабакаҳои интернета мавриди таҳлилу баррасй карор гирифта, роҳҳои 
мубориза бо онро пешниҳод намудааст.

Дар зербоби сеюми ҳамин боб бошад, масъалаи муқовимат бо 
тундгароии динӣ ва роху воситаҳои безарар гардонидани он мавриди баҳсу 
баррасӣ қарор дода шудааст. Дар ин ҷо муаллиф саъй намудааст, ки омилҳои 
асосии зухури тундгароии диниро муайян намуда, роҳҳои пешгирии онро 
пешниҳод намояд.

Натиҷахои асосии таҳқиқоти муаллиф дар 4 макола барои ҷомеаи 
илмии кишвар пешниход гардидааст, ки дар нашрияҳои зери назорати КОА 
назди Президента Ҷумҳурии Точикистон чоп шудаанд,.



/

Дар маҷмӯъ кори илмии муаллиф қобили қабул аст, вале лозим аст ба 
баъзе костагиҳои забонии он таваҷҷӯҳ карда шавад. Зеро дар баъзе ҷумлаҳо 
нофаҳмоиҳо ва ибҳомот ба назар мерасад. Масалан дар саҳифаи 14 омадааст: 
“Рушди рӯзафзуни таърихи сиёсии ҷомеаи башарй...”, ки чунин таъбир 
дуруст нест. Зеро таърих рушд намекунад, балки таҳлил мешавад, омӯхта 
мешавад, нақд мешавад ва ғайраҳо.

Дар саҳ. 15 омадааст: “итминон доштан ба ин ки демократияи иштирок 
низоми (системаи) зарурй ва матлуби идоракунии давлат мебошад.”, ки 
ибораи “демократияи иштирок” мубҳам аст.

Дар саҳ. 18 чунин дарҷ шудааст” Ба омилҳои иқтисодӣ дохил 
мешаванд:

-  ихтилоф дар талаботи баъзе қавмҳои пароканда, ки метавонад 
тундгароии диниро чун падидаи ҳаёти ичтимой ба вучуд оварад.”, ки фаҳмо 
нест.

Дар саҳ. 19 омдааст: “Ба омилхои иҷтимоӣ миллатгарой дохил 
мешавад. Майл ба ҳадафҳои гуногун ва эътиқодии динии мухталиф сабаби 
ҷудоии ифротиҳо бо омилҳои иҷтимоӣ намегардад.”, ки хеле мубҳам аст.

Дар саҳ.20 мехонем: “Дар ин иртибот, лозим мешуморем, ки татбиқи 
минбаъдаи амалҳои зиддитеррористй метавонад ба амалисозии мақсадҳои 
зерин таъсири ҷиддӣ расонад:”, ки ҷумла костагй дорад.

Албатта ба воситаи матнхои дигар максади муаллиф ба таври лозимй 
дарк мегардад, вале хар кадом аз ин ҷумлаҳо низ бояд ба таври фаҳмо ва бо 
мазмуни равшану ошкор дарҷ гарданд.

Рисолаи илмии муаллиф дар маҷмӯъ як талоши илмие аст, ки дар он 
ҳалли проблемаҳо ва масъалахои хеле муҳим мавриди баррасй карор дода 
шуда ва роҳҳои ҳали муносиб барои онҳо пешниҳод карда шудааст. Мазмуну 
мундариҷаи диссертатсия бо шиносномаи ихтисос мувофикат дорад ва 
муаллифи он Хоҷаев Ҳикматулло Ҳимматович арзандаи соҳиб шудан ба 
унвони номзади илмҳои сиёсатшиносӣ аз рӯи ихтисоси “23.00.02 -  ниҳодҳо, 
равандҳо ва технологияҳои сиёсй” мебошад.

Номзади илмҳои фалсафа,
Дотсенти кафедраи фалсафа
ва илмҳои ҷамъиятшиносии
Донишкадаи исломии Точик
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