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Ба Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-O18 

назди Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва 

ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови АИ ҶТ  

 

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 

Асри XXI бо фазои гуногун, махсусан воќеоти сиёсии 

фарогирифтааш, аз асрњои гузашта фарќ дорад. Гарчанде бархе 

падидањо зодаи танњо ин аср нестанд, аммо иқрор шудан лозим меояд, ки 

баробари замон руҳияи нав касб карданд, яъне њар падида шакли 

муташаккилтару мураккаби зоњиршавиро пайдо кардааст. Тундгароии 

динӣ дар қатори дигар падидаҳои номатлуб ва хатарноки замони муосир 

яке аз муҷиботи хатарзо дониста мешавад. Нишонањои  он  дар даврањои 

пеш  мављуд буданд, аммо дар замони муосир он тарзу усулҳои хоса 

дарёфтааст. Тундгароии динӣ яке аз он масъалањоест, ки диќќати 

љањониёнро ҷониби худ ҷазб сохтааст. Баррасии масъалаи мазкур 

пайваста намояндагони кишварњои оламро сари мизи гуфтушунид 

нишонда,  њадафу самти фаъолияти дањњо ташкилоту созмонњо 

гардидааст, вале бо вуҷуди ин ҳама мутаассифона тундгароии динӣ ва 

таъсири он на танњо сусту заиф намешавад, балки торафт бештар 

гардида, љонибдорони зиёде пайдо мекунад. 

 Амалиёти гуногуни террористї дар гўшањои олам ва садњо 

таркишоту њазорон ќурбониёни ин таркишҳо ва иттилооти фаровони 

ВАО дар ин хусус паёмади чунин падидаҳои номатлуб ба ҳисоб 

мераванд. Дар раванди глобализатсия он масъалањое, ки ташвиши танњо 

як давлат буданд ва ќариб таъсире ба ҷомеаҳои дигар надоштанд, 

хосияти минтақавӣ ва ҳатто умумиҷаҳонӣ пайдо мекунанд, ки дар ин 

самт Тоҷикистон низ истисно намебошад. Аз ин рӯ, таҳқиқи масъалаи 

тундгароии динӣ аз ҳар ҷиҳат муҳим буда, пайдо намудани роҳҳои 

пешгирии он ба суботу амният ва рушди давлатҳои муосир иртиботи 

қавӣ дорад. Таҳқиқоти анҷомдодаи унвонҷӯ Хоҷаев Ҳикматулло 

Ҳимматович мавзӯи тундгароии диниро дар бар гирифта, дар он 
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паҳлӯҳои мухталифи ин муаммои рӯз мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор 

дода шудааст.  

Диссертатсия аз рӯи талаботи мавҷуда омода шудааст. Он аз 

муқаддима, ду боб, панҷ зербоб, хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат 

мебошад. Муаллиф дар муқаддима зарурати омӯзиши мавзӯро собит 

намуда, аҳамияти назариявию амалии таҳқиқот, асосҳои методологии 

таҳқиқот, сатҳи омӯзиши мавзӯъ, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, сатҳи 

татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот ва навоварии кори илмиро нишон додааст.  

Дар боби якуми диссертатсия моҳият ва хусусиятҳои тундгароии 

динӣ, сабабҳои пайдоиш ва заминаҳои ташаккулёбии он баррасӣ карда  

шудааст.  

Дар зербоби аввали боби якум дар асоси адабиётҳо мафҳум, 

моҳият ва хусусиятҳои тундгароии динӣ мавриди таҳлил қарор 

гирифтааст. Назарияи сиёсӣ тундгароиро чун падидаи воқеии амалҳои 

ифротӣ, диди ломарказ ва зӯроварона дар сиёсат маънидод мекунад. 

Агар дар аввали асри XX асосан тундгароии чапи радикалӣ ҳукмронӣ 

мекарда бошад, дар нимаи дуюм дар бораи тундгароии чапу рост сухан 

меронданд, дар аввали асри XXI бошад дар фазои сиёсӣ чунин намуди 

радикализми сиёсӣ, ба монанди тундгароии ҷаҳонбинона, пайдо шуд, ки 

дар асоси «норозигии усулӣ бо меъёру муносибатҳои ҳукмрон» амалӣ 

мешавад. Ғоя ва амалҳои тундгароӣ маъмулан дар муҳити маргиналҳо, 

ки ғояҳо ва пахш карданро ҳамчун восита барои муайянкунии иҷтимоии 

худ дар ҷомеа истифода мекунанд, паҳн мешаванд. Илова ба ин, зери 

таъсири назарҳои тундгароӣ баъзе намояндагони интеллигенсия, дин ва 

низомиён, ки дар усулҳои радикалӣ воситаи ягонаи ҳалли проблемаҳои 

мубрами иҷтимоӣ – сиёсиро мебинанд, қарор доранд. 

Дар зербоби дуюми боби якум заминаҳои ташаккулёбӣ ва 

сарчашмаҳои идеявию ғоявии тундгароии динӣ мавриди таҳлилу баррасӣ 

қарор дода шудааст. Тарроњон ва муаллифони таълимоти 

таблиѓкунандаи тундгарої ва зўроварї ба маќсади тањкими љанбаи 

ахлоќии усулњои зўроварию дањшатафканї оятњои Ќуръон ва ањодиси 

набавиро ба таври дилхости хеш тафсир мекунанд. Пайравони исломи 

сиёсии дорои хусусияти радикалӣ барои њифзи «арзишњои исломї» 

истифодаи њама гуна усулњои дањшатафканї ва зўровариро амали 

комилан мутобиќи меъёрњои шаръї ва ахлоќї мешуморанд. Аз мазмуни 

баъзе тафсирҳои матнҳои исломӣ бармеояд, ки дар онњо истифодаи 

зӯроварӣ дар муносибат бо афрод ва гурўњњои ѓайриисломї, мисли 

анљом додани фарзу суннат ба њайси як бахши муњими фаъолияти 

њамарўзаи динии мусулмонон шарњу тавзењ дода шудааст. Ҳамзамон, як 
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қатор идеологҳои радикалии исломи сиёсӣ зӯровариро аз нуқтаи назари 

мазҳабӣ ва ахлоқӣ «сафед» ва асоснок намуда, сабабҳои аслӣ ва 

пайомадњои хатарноки иҷтимоии ин падидаро нодида мегиранд ва изҳор 

мекунанд, ки он ҷузъи ногузири рушди љомеаи башарї мебошад. Чунин 

таълимот мундариҷаи фаъолияти тарафдорони онҳоро ба таблиғи 

фанатизм ва экстремизм, таҳаммулнопазирии миллӣ ва мазҳабӣ табдил 

додаанд. 

Дар боби дуюми диссертатсия масъалаи ташаккули маданияти 

сиёсию ҳуқуқии ҷавонон, паҳн гардидани ғояҳои тундгароӣ ва 

ифротгароӣ тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ дар байни ҷавонон ва роҳҳои 

пешгирӣ намудани ин падидаи номатлуб таҳқиқ гардидааст.  

Дар зербоби аввали боби дуюм таъкид намудааст, ки муносибати 

ҷавонон ба хукумати муосир характери бетарафии нисбиро дорад ва аз 

он ягон тағйироти мусбиро интизор надоранд. Ҳамин тариқ, насли ҷавон 

сиёсат ва қудратро ҳамчун як арзише меҳисобад, ки шавқу рағбат ва 

эҳсосоти манфӣ эҷод хоҳанд кард. Ин, пеш аз ҳама, ба дур будани қисми 

назарраси ҷавонон аз ҳаёти сиёсӣ вобаста аст.  

Дар зербоби дуюми боби якум масъалаи истифодаи ВАО дар паҳн 

намудани идеологияҳои тундгароёна ва экстремистӣ мавриди баррасӣ 

қарор гирифтааст. Муаллиф қайд менамояд, ки бо тақвият ёфтани 

ҷомеаи иттилоотӣ ВАО ва технологияи иттилоотӣ-иртиботӣ дар раванди 

ташаккули афкори ҷамъиятӣ ва гароиши шаҳрвандон ба идеяҳои гуногун 

нақши муҳим бозӣ мекунанд. ВАО ва технологияи иттилоотӣ-иртиботӣ 

воситаи қавии «шустушӯи мағз» мебошанд; онҳо метавонанд1 ба 

истифодабарандагон таъсири назаррас гузошта, онҳоро ба самти муайян 

равона созанд. Ифротиҳо ва террористон барои паҳнкунии иттилоот дар 

бораи ҷиноятҳои худ ҳуқуқи ҷомеаро ба дарёфти иттилоот густохона 

истифода мебаранд. Яке аз мақсадҳои асосии террористон дастрасӣ ба 

ВАО ҷиҳати муаррифии мавқеи худ мебошад. 

Зербоби сеюми боби дуюм ба масъалаи роҳҳои пешгирӣ намудани 

тундгароии динӣ ва муқовимат намудан ба таъсири манфии ин падидаи 

номатлуб бахшида шудааст. Дар ин зерқисмат қайд мегардад, ки барои 

муқобилият бо экстремизм ва терроризм бояд тамоми кишварҳо 

муттаҳид шаванд ва ин, дар навбати худ, эътимоди мутақобила ва 

эҳтиром ба манфиатҳои якдигарро талаб менамояд. Амалҳои 

даҳшатафканӣ танҳо силоҳи экстремизм ва терроризми байналмилалӣ 

намебошад. Аслиҳаи асосии онҳо идеология аст. 
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 Дар қисмати хулосаи диссертатсия натиҷаи таҳқиқот ҷамъбаст 

гардида, таклифу пешниҳодҳо оид ба мубориза бо тундгароии динӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир манзур карда шудааст.  

Дар умум, таҳқиқот аҳамияти илмӣ-назариявӣ ва амалӣ дорад. Он 

барои омӯзиши минбаъдаи масъалаи тундгароии динӣ кӯмак менамояд. 

Таҳқиқот дар заминаи омӯзиши адабиёти илмӣ анҷом дода шудааст. 

Ҷиҳати амалии натиҷаҳои таҳқиқотро метавон дар раванди таълиму 

тарбияи сиёсии ҷавонон ва пешгирии гаравиши онҳо ба созмонҳои 

экстремистиву террористӣ мавриди истифода қарор дод. Андешаҳои 

муаллиф ва баъзе аз қисматҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои илмӣ нашр 

шудаанд. Автореферат бо диссертатсия мувофиқат менамояд. Баробари 

ин, диссертатсия аз баъзе нуқсонҳо холӣ намебошад: 

1. Ҳангоми истифодаи адабиётҳо ва сарчашмаҳои электронӣ 

замони муроҷиат ба онҳо нишон дода нашудааст. Дар шароити рушди 

босуръати иттилоот ва зуд тағйир ёфтани маълумотҳои электронӣ қайд 

намудани замони муроҷиат дараҷаи эътимоднокии маводро бештар 

менамояд; 

2. Ибораҳои «бунёдгароии динӣ», «тундгароии динӣ» ва 

«ифротгароии динӣ» дар бисёр мавридҳо дар якҷоягӣ барои ифодаи як 

масъала истифода шудаанд. Хуб мешуд, ки ҳар як ибора дар алоҳидагӣ 

ва дар мавриди лозима истифода мегардид. 

3. Дар баъзе саҳифаҳо ҳангоми баёни нуқтаи назари 

пажӯҳишгарон сарчашмаи онҳо нишон дода нашудааст;  

4. Баъзе аз ҷумлаҳо хусусияти публисистӣ дошта, ибораҳои илмӣ 

камтар мавриди истифода қарор гирифтаанд. (Мисол, саҳифаи 117); 

5. Баъзе аз ҷумлаҳо ва фикрҳо ба охир расонида нашудаанд, ки он 

барои пурра равшан намудани масъалаҳо ва ба пайдарҳамии баррасии 

мавзӯъ монеа гардидааст.    

6. Номгӯи адабиёт ва сарчашмаҳои дар поварақ овардашуда, ба 

талаботи ягона мувофиқ нест; 

7. Зербоби сеюми боби дуюм бештар хусусияти назариявӣ дошта, 

дар он моҳияти тундгароии динӣ, бунёдгароии динӣ, сабабҳои онҳо ва 

андешаҳои пажӯҳишгарон оварда шудааст. Хуб мешуд, ки дар ин 

қисмати диссертатсия масъалаҳои амалӣ ва тадбирҳои мушаххас дар 

самти муқовимат бо тундгароии динӣ баррасӣ мегардиданд.  

Дар умум, диссертатсияи унвонҷӯ Хоҷаев Ҳикматулло Ҳимматович  

ба таҳқиқи яке аз масъалаҳои муҳими илми сиёсӣ бахшида шуда, 

бешубҳа, хизмати  назарраси  пажӯҳишгари  ҷавон  дар  самти мушаххас  
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