
ТАҚРИЗИ
Роҳбари илмӣ 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 технологияи сиёсй.

Дар давраи ҷаҳонишавй тундгароии динй ба яке аз масъалаҳои 
мубрами замони муосир табдил ёфта, баррасӣ ва ҷустуҷӯи роҳу воситаҳои 
паст намудани шиддати иртиҷоии он дар сиёсати байналмилалй ва 
робитаҳои байналмилалй мавқеи намоёнро касб намудааст. Тундгароии 
динӣ -  яке аз ҷиддитарин тахдид ба тамаддуни муосир буда, бештар аз 
ҳама ба субот ва рушди мусолиҳатомези ҷомеаи башарӣ хатар дорад. 
Тундгароии динй маъмулан дар шакли амали ифротии тахрибии иҷтимой 
зоҳир шуда, ба амнияти давлат ва ба асли рушди босуботи ҷомеа таъсир 
мерасонад.

Тундгароии динй на танҳо бо тахриби бевоситаи объектҳо ва 
арзишҳои иҷтимой ва на танҳо бо қатлу куштор ва террор, ки барои 
онҳо шакли асосии амалисозии барномаи идеологиаш мебошад, 
хатарнок аст, балки худи идеологияи он аз ҳама бештар хатарноктар аст. 
Чунки таъсири он боиси таҳрифи ҷаҳонбинии шахсият ва нуқси ҷиддии 
равонии шахсият мегардад. Тундгароии динй гурӯҳи калони одамонро 
ба доми худ андохта, ба афкор, равон ва ниҳоят, ба шуури онҳо таъсир 
расонида, онҳоро ба гурӯҳҳои муташаккили самтгиришуда ба амалҳои 
тахрибй, хушунатомез ва равонашуда ба барҳам задани тартиботи 
мавҷудаи иҷтимоӣ табдил медиҳад. Аксар вақт қолаби динӣ фақат чун 
як рӯйпӯши муносибе барои тундгароёни сиёсй ва терроризми 
байналмилалй ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои ғаразнок хидмат мекунад.

Алҳол тундгароии динӣ ва муқобилат ба он ҳам барои давлатҳои 
алоҳида ва ҳам барои ҷомеаи ҷаҳонй яке аз муҳимтарин проблема 
мебошад. Миқёс ва ҷанбаи амалҳои террористии солҳои охир аз он 
шаҳодат медиҳанд, ки тундгароён ва террористон моҳият ва тарзи амали 
худро тағйир дода, ба як падидаи глобалӣ табдил ёфтаанд.
Диссер

Диссертатсияи Хоҷаев Ҳикматулло Ҳимматович ба омузиши 
масаъали муҳими сиёсатшиноси бахшида шудааст. Унвонҷӯ моҳияти 
ифротгароии динй ба таври комплексӣ омухта карда, заминаҳои 
идеологй, ҷаҳонбинй, иҷтимой, иҷтимоӣ -  фарҳангии онро ошкор 
кардааст.

М ан,ҳамчун роҳбари илмӣ дар асоси омӯзиши дақиқи 
диссертатсия ба хулоса омадам, ки диссертатсияи Хоҷаев Ҳикматулло



Ҳимматович дар мавзӯи “Тундгароии динӣ ва паҳншавии он дар шароити 
тағйирпазирии ҷомеа (таҷрибаи Тоҷикистон)“ таҳқиқоти мустақил ва 
комилан ба анҷом расида аст, ки аҳамияти назариявӣ ва амалӣ дорад.

Мавзӯъ ва мундариҷаи диссертатсия ба ихтисоси 23.00.02 -  
ниҳодҳо,равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ ва самти фаъолияти Шӯрои 
диссертатсионии 6D.KOA-OI8 дар назди Института фалсафа, 
сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи илмҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқат мекунад ва худи Хоҷаев Ҳикматулло 
Ҳимматович сазовори дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ мебошад.
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