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ТАҚРИЗ
ба диссертатсияи Хоҷаев Ҳикматулло Ҳимматович дар мавзӯи: «Тундгароии 

динӣ ва паҳншавии он дар шароити тағйирпазирии ҷомеа (таҷрибаи 
Тоҷикистон)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи

ихтисоси 23.00.02 -  ниҳодҳо, равандҳо 
ва технологияҳои сиёсӣ

Дар шароити давлатдории миллӣ як қатор тахдиду хатарҳое пайдо 
мегарданд, ки дар самти таъмини рушду инкишофи ҷомеа ба таври ҷиддй 
монеа эҷод менамоянд. Дар баробари ин, таъкид намудан бамаврид аст, ки 
рушди давлатдории миллӣ ва таъмини пешрафти ҷамъиятй сулҳу суботро 
тақозо менамояд. Аммо равандҳои муосири ҷаҳонишавй ва рушди 
технологияҳои иттилоотии замони муосир дар баробари афзалиятҳои худ, 
инчунин,барои давлатҳои миллй, махсусан давлатҳои тозаистиқлол 
таҳдиду хатарҳои навро ба вуҷуд овардаанд. Аз ҷумла, паҳншавии 
андешаҳои ифротй миёни ҷавонон ва тундгароии динӣ яке аз омилҳое 
мебошанд, ки ба суботи сиёсии кишвар таъсири манфӣ расонида, дар самти 
амалишавии стратегияҳои давлатӣ ва ҳадафҳои миллӣ ба таври ҷиддй 
тахдид менамоянд. Аз ин рӯ, дар шароити муосир ва бо дарназардошти 
воқеиятҳои сиёсии равандҳои ҷаҳонӣ омӯзиш ва таҳқиқи тундгароии динӣ 
ва ифротгарой, паҳншавии андешаҳои ифротй ва махсусан муайян 
намудани сарчашмаҳои пайдоиш ва паҳншавии онҳо, инчунин дарёфти 
роҳу усулҳои муқовимат бо онҳо икдоми хеле муҳим ва саривақтй 
мебошад.

Тӯли ду даҳсолаи охир як зумра давлатҳои олам, ки дар самти ҳимояи 
манфиатҳои геополитикии худ ба муваффақиятҳо ноил шудаанд, 
тундгароии динй, экстремизм ва терроризмро ҳамчун воситаи ҳимояи 
манфиатҳои худ истифода намуда истодаанд. Аз ин рӯ, омӯзиши ин 
масъала имкон медиҳад, ки чунин сарчашмаҳои паҳншавии андешаҳои 
ифротй муайян карда шуда, барои ташаккули зиракии сиёсии ҷавон 
тавсияҳои амалй пешниҳод карда шаванд. Дар таҳқиқоти Хоҷаев Ҳ.Ҳ. 
чунин масъала ба таври муфассал таҳлилу баррасй гардида, барои 
муқовимат бо онҳо хулосаҳо ва тавсияҳои муаллиф ироа шудаанд.
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Сохтори диссертатсия бо дарназардошти талаботи ҷорӣ таҳия 
гардидааст. Он аз муқаддима, ду боб, панҷ зербоб, хулоса ва рӯйхати 
адабиёти истифодашуда иборат мебошад.

Дар муқаддимаи диссертатсия муҳиммияти омӯзиши мавзӯъ асоснок 
карда шуда, сатҳи омӯзиши мавзӯи интихобшуда таҳлилу баррасӣ гардида, 
мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот нишон до да шудаанд.Инчунин, дар 
муқадцима асосҳои методологии таҳқиқот, навоварии илмӣ, бандҳои 
муҳимми барои ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳамияти назариявию амалии 
таҳқиқот, сатҳи татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот ва сохтори диссертатсия 
нишон дода шудаанд.

Боби якуми диссертатсия ба омӯзиши моҳият ва хусусиятҳои 
бевоситаи тундгароии динй, инчуиии, сабабҳои иайдоиш ва заминаҳои 
ташаккулёбии он бахшида шудааст.

Дар зербоби аввали боби якум дар заминаи омӯзиш ва таҳлили 
адабиёти илмй ва баррасии назарияҳои сиёсӣ мафҳум, моҳият ва 
хусусиятҳои бевоситаи тундгароии динӣ мавриди таҳқиқ ва арзёбй қарор 
до да шудааст.

Аз нигоҳи сиёсй тундгарой бар зидди сохторҳои ҷамъиятӣ ва 
институтҳои мавҷуда ба мақсади деформатсия ва аз байн бурдани онҳо бо 
истифода аз усулҳои зӯроварона -  аксияҳои саркашии шаҳрвандӣ, террор, 
ҷанги партизанӣ равона карда шудааст. Гузашт, гуфтушунид ва 
созишномаҳо, ки ба гузашти мутақобила асос ёфтаанд, аз тарафи 
тарафдорони тундгароӣ ҳамчун воситаи расидан ба ҳадафҳо инкор карда 
мешаванд. Мақсади тундгароии сиёсӣ барқарор кардани диктатураи 
тоталитарии «рост»,«чап» ва ғайра тавассути ҳукмронии гурӯҳи муайяни 
сиёсӣ мебошад.

Дар зербоби дуюми боби аввал заминаҳои ташаккулёбй ва 
сарчашмаҳои идеявию гоявии тундгароии динӣ мавриди таҳлилу баррасй 
қарор до да шудааст. Сарчашмаҳои ғоявие, ки истифодаи экстермизму 
терроризм ва умуман ҳар гуна усулҳои номатлубу даҳшатафканро«чомаи 
шаръй мепӯшонанд», на таълимоти Қуръон ва аҳодиси набавӣ, балки 
консепсияҳои тундгароёнае мебошанд, ки аз тарафи бархе олимону 
донишмандони мутаассиби асримиёнагӣ ва замони нав тарҳрезй шуда, дар 
онҳо таҳаммулнопазирӣ ва муборизаи беамон ба муқобили пайравони 
дину мазҳабҳои дигар ва кишварҳои ғайриисломӣ таблиғ карда шудааст. 
Тарроҳон ва муаллифони консепсияҳои асосноккунанда ва таблиғкунандаи 
зӯроварй ва эксремизми динй барои ба доми найранги худ даровардани 
оммаи васеи мусулмонон ва шӯронидани онҳо ба муқобили миллатҳо ва 
кишварҳои ғайриисломӣ таълимоти Қуръон ва аҳодиси набавиро 
муғризона, барғалат ва мутобиқи ғаразҳои динй-сиёсии худ тафсир
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намуда, бо ин роҳ дар мафкураи мусулмонон кинаю душманй, нобоварй ва 
таҳаммулнопазирӣ нисбат ба миллатҳо ва кшварҳои ғайриисломиро эҷод 
мекарданд.

Боби дуюми диссертатсия ба омӯзиши як қатор масъалаҳои мубрами 
ҷомеаи Тоҷикистон бахшида шуда, дар он масъалаи ташаккулёбии 
маданияти сиёсию ҳуқуқии ҷавонон, паҳн гардидани ғояҳои тундгароӣ ва 
ифротгароӣ тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ дар муҳити ҷавонон ва роҳу 
воситаҳои пешгирӣ намудани ин падидаи номатлуб баррасӣ гардидааст.

Дар зербоби аввали боби дуюм таъкид шудааст, ки маданияти сиёсӣ ба 
чунин падидаи ҳаёти маънавии мардум тааллуқ дорад, ки ба ҷанбаҳои 
хеле гуногуни ҳаёти сиёсии он таъсири назаррас расонида, ба асоси он 
метавон дар бораи камолоти сиёсии ҷомеа қазоват кард. Рушди рӯзафзуни 
таърихи сиёсии ҷомеаи башарй -  на танҳо шаклгирӣ ва рушди давлат, 
истиқрор ва ивазшавии ин ё он шакли сохтор ва идоракунии он, режимҳои 
сиёсӣ ва низоми сиёсӣ, балки инкишофи субъектҳои иҷтимоии сиёсат -  
шахсият, гурӯҳҳои гуногуни аҳолй ва умуман ҷомеа низ мебошад.

Дар зербоби дуюми боби дуюм масъалаҳои таргибу ташвиқи 
андешаҳои ифротӣ ва тундгароии динӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ баррасӣ 
гардидаанд. Ҷаҳонишавии равандҳои иттилоотӣ на танҳо имкониятҳои 
навро барои иешрафти инсоният боз кард, балки як силсила тахдидҳои 
сифатан нави глобалй, аз ҷумла, осебпазирии ҷомеаи ҷаҳонӣ дар баробари 
тааррузи ҷинояткорона дар соҳаи амниятро ба вуҷуд овард. Муаллиф 
таъкид менамояд, ки аҳамияти баррасии проблемаҳои экстремизм дар 
фазой иттилоотии Осиёи Марказӣ аз он иборат аст, ки инкишофи 
эҳтимолии ҳодисаҳо, ки амалишавии онҳо ба низоми умумии амнияти 
тамоми давлатҳои минтақа бидуни истисно, таъсири манфй мерасонад, 
равшан мегардад. Воситаи нисбатан муассири муқобила бо ифротгароӣ, 
бунёдгароӣ ва терроризмро метавон ҳамкории наздики мақомоти 
босалоҳияти давлатҳо дар тасфияи манбаъҳои иттилоотӣ шуморид.

Зербоби сеюми боби дуюм ба омӯзиши роҳҳои пешгирӣ намудани 
тундгароии динӣ ва муқовимат намудан бо таъсири манфии ин падидаи 
номатлуб бахшида шудааст. Дар ин зербоб кайд мегардад, ки бунёдгароии 
динй яке аз падидаҳое мебошад, ки ба суботи давлат ва рушди устувори он 
тахдид мекунад. Тундгароии динй бештар барои кишварҳои сермиллат ва 
сермазҳаб хатар дорад, чунки ифрогарой аз тааллукияти миллй ва динй ба 
манфиатҳои гаразноки худ истифода мебарад. Ба ҷумлаи чунин кишварҳо 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешавад. Пас тахдили бегаразонаи 
тундгароии динй фақат дар сурате мумкин аст, ки агар сабабҳо ва 
сарчашмаҳои ибтидоии он аз нигоҳи фалсафй дарк карда шавад.
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Дар хулоса натиҷаи тадқиқоти анҷомёфта ҷамъбаст гардида, 
пешниҳодҳо ва тавсияҳои амалӣ барои муборизаи муассир бо тундгароии 
динӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳалаи муосир шаклбандӣ шудаанд.

Натиҷаҳои таҳқиқот аҳамияти илмию амалӣ доранд. Хулосаҳо ва 
баррасиҳои муаллиф барои омӯзиши минбаъдаи масъалаи тундгароии 
динӣ аҳамиятнок мебошад. Аҳамияти амалии натиҷаҳои таҳқиқот бошад, 
пеш аз ҳама, дар он ифода меёбад, ки хулосаҳо ва тавсияҳои амалии 
муаллиф дар раванди таълиму тарбияи ҷавонон ва насли наврас 
метавонанд истифода бурда шаванд. Таҳқиқоти мазкур дар заминаи 
омӯзиши адабиёти илмӣ анҷом дода шудааст. Аз ин рӯ, хулосаҳои муаллиф 
ва натиҷаҳои таҳқиқот илман асоснок гардидаанд. Инчунин, дар раванди 
омӯзиши ин масъала муаллиф методҳои илмии мувофиқро истифода 
намудааст. Эътимоднокии хулосаҳо ва натиҷаҳои таҳқиқот бо методҳои 
истифоданамудаи муаллиф асоснок карда мешаванд. Натиҷаҳои асосии 
диссертатсия дар мақолаҳои илмии муаллиф инъикос гардида, дар 
маҷаллаҳои илмӣ нашр шудаанд. Диссертатсия ва нашрияҳои илмии 
муаллиф бо риояи қоидаҳои иқтибосоварӣ таҳия гардида, ҳамаи 
сарчашмаҳои истифодашуда тибқи талабот нишон дода шудаанд. 
Автореферата диссертатсия муҳтавои асосии таҳқиқотро дарбар мегирад.

Дар таҳқиқоти мазкур норасоиҳо низ дида мешаванд, ки онҳоро ба 
таври зерин нишон медиҳем:

1.Дар диссертатсия ҳарчанд андешаҳо роҷеъ ба сарчашмаҳои 
пайдоиши идеологияи тундгароӣ дида шаванд ҳам, фаъолияти ҳизбу 
ҳаракатҳои ифротй ва тундгаро дар сатҳи лозима омӯхта нашудааст. Агар 
ба омӯзиши онҳо параграфи алоҳида бахшида мешуд, муҳтавои кори илмӣ 
боз ҳам беҳтар мегардид.

2.Дар қисми дараҷаи омӯзиши мавзӯъ на ҳамаи он о лимону 
муҳаққиқоне, ки ба омӯзиши экстремизм ва радикализм машгул шудаанд, 
нишон дода шудаанд. Ба омӯзиши ин масъала як қатор файласуфон низ 
машгул гардидаанд.

3.Дар таҳқиқоти муаллиф тафовути ифротгарой (экстремизм) ва 
тундгарой (радикализм) ба таври мушаххас ба назар намерасад. Хуб мебуд, 
ки муаллиф тафовути онҳоро низ муайян менамуд. Зеро онҳо аз ҳамдигар 
аз рӯйи як қатор нишонаҳои худ фарк менамоянд.

4.Дар матни диссертатсия баъзан хатоҳои техникию услубй дида 
мешаванд.

Аммо, ба андешаи мо, эродҳои мазкур ба мазмуну муҳтавои 
диссертатсия таъсири манфй намерасонанд. Аз ин рӯ, ба муаллиф тавсия 
мегардад, ки дар таҳқиқоти минбаъдаи худ онҳоро ба инобат гирифта, 
мавриди омӯзиш ва баррасй қарор диҳад.



Дар маҷмӯъ, диссертатсияи Хоҷаев Ҳ.Ҳ. ба омӯзиши яке аз 
масъалаҳои муҳимтарини замони муосир бахшида шуда, дар илмҳои 
сиёсии ватанӣ иқдоми хеле муҳим мебошад. Диссертатсияи мазкур кори 
мустақилона анҷомёфтае мебошад, ки сохтори он тибқи талаботи 
мукарраргардида таҳия шудааст. Дар раванди таҳқиқот микдори зарурии 
адабиёти илмӣ истифода гардидааст. Адабиёти истифодашуда ба масъалаи 
омӯхташаванда ва масъалаҳои баррасигардида робитаи бевосита доранд. 
Гузашта аз ин, диссертатсия аз рӯйи мазмуну мундариҷа бо ихтисоси 
интихобнамуда мувофиқат менамояд. Дар маҷмӯъ, адабиёти омӯхташуда, 
маводи истифодашуда, баррасиҳои муаллиф, хулосаҳои асосии 
диссертатсия, мазмуну мундариҷаи он, методҳои илмии истифодагардида 
бо ихтисоси 23.00.02 -  ниҳодҳо, равандҳо ва технологияи сиёсй мувофиқат 
менамояд.

Ҳамин тариқ, диссертатсияи Хоҷаев Ҳикматулло Ҳимматович дар 
мавзӯи «Тундгароии динӣ ва паҳншавии он дар шароити тагйирпазирии 
ҷомеа (таҷрибаи Тоҷикистон)» ба талаботи иешбининамудаи бандҳои 10- 
16 «Тартиби до дани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ», ки бо қарори 
Ҳукумати Ҷуҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016, №505 тасдиқ 
шудааст, ҷавобгӯ мебошад. Диссертатсияи мазкур таҳқиқоти мукаммал ва 
мустақилона анҷомёфта ба шумор рафта, муаллифи он сазовори дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсй аз рӯйи ихтисоси 23.00.02 -  ниҳодҳо, 
равандҳо ва технологияи сиёсй мебошад.
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