
ХУЛОСАИ
Комиссиям экспертии Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-OI8 назди 

Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови 
Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид 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 -  
ииҳодхо, равандҳо ва технологияи сиёсӣ

Бо қарори Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-OI8 дар назди 
Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови 
Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01 октябри соли 2019, 
оид ба рисолаи Хоҷаев Ҳикматулло Ҳимматович дар мавзӯи 
«Тундгароии динй ва паҳншавии он дар шароити тағйирпазирии ҷомеа 
(таҷрибаи Тоҷикистон)» комиссияи эксперта таъсис дода шуд, ки дар 
ҳайати он Раиси комисия, доктори илмҳои сиёсӣ профессор Искандаров 
А., доктори илмҳои фалсафа, профессор Саидов А.С., ва доктори 
илмҳои фалсафа Усмонова З.М., шомил шуда, диссертатсияи Хоҷаев 
Ҳикматулло Ҳимматовичро ташхис намуда, хулосаи зеринро пешниҳод 
намудаанд.

Комиссия диссертатсияи Хоҷаев Ҳикматулло Ҳимматовичро дар 
мавзуъи «Тундгароии динй ва паҳншавии он дар шароити тагйирпазирии 
ҷомеа (таҷрибаи Тоҷикистон)» баррасй намуда, чунин мешуморад, ки он 
таҳкиқоти мукаммали аҳамияти назариявй ва амалй дошта ва барои 
омӯзиши омилҳои радикализми мазҳабй ва мубориза саҳми арзанда 
мегузорад.

Мавзӯи таҳқиқшаванда айни замон, пеш аз ҳама, дар робита ба 
тахдидҳои ғайри муқаррарии муосир, аз қабили терроризми 
байналмилалй ва экстремизми динй, хеле муҳим ва талаботи 
саривақтӣ ба ҳисоб меравад. Муҳимияти мавзӯи баррасишаванда боз 
дар он аст, ки бо назардошти таҳлили илмии зуҳуроти қаблии 
радикализм ва экстремизм, метавонад дар оянда ҳамчун роҳнамо дар 
мубориза алайҳи радикализми динй ҳамчун омили муноқишаҳои 
ҳарбй-сиёсй истифода шуда, барои ҳалли ин масъала мусоидат 
намояд.

Муҳиммияти мавзӯи таҳқиқоти Хоҷаев Ҳикматулло Ҳимматович 
«Тундгароии динй ва паҳншавии он дар шароити тагйирпазирии ҷомеа 
(таҷрибаи Тоҷикистон)” . Дар асри XXI тундгароёни динй ба яке аз 
мураккабтарин проблемаҳои сиёсати байналмилалй ва робитаҳои 
байналмилалй табдил ёфтааст.



Тундгароёнидинй-яке аз ҷидцитаринтахдидбатамадцуни муосир 
буда, бештар барои субот ва рушди сулҳомези ҷомеаи башарй хатар 
дорад. Тундгароёни динй маъмулан дар шакли амали ифротии тахрибии 
иҷтимой зоҳир шуда, ба амнияти давлат ва ба асли рушди босуботи 
ҷомеа таъсир мерасонад. Алҳол тундгароии динй ва муқобилат ба 
он, хам барои давлатҳои алоҳида ва хам умуман, барои ҷомеаи ҷаҳонӣ 
яке аз масъалаҳои муҳимтарин ба ҳисоб меравад. Миқёс ва ҷанбаи 
амалҳои террористии солҳои охир аз он шаҳодат медиҳад, ки 
тундгароён ва террористон шаклҳо ва тарзи амали худро тагйир дода, 
ба як падидаи глобалй табдил ёфтаанд.

Тундгароии динй аз рӯи табиати худ падидаи мураккаби 
иҷтимой мебошад, бинобар ин, фаҳмиши амиқ ва объективии илмии 
моҳияти он ва усулҳои мубориза бо он хеле муҳим аст. Аҳамияти 
рисолаи илмй боз аз он ҷиҳат тақвият меёбад, ки дар асрҳои XX и 
XXI ироблемаи терроризм, тундгароии динй ва муқобилат бо ин 
падидаи манфй яке аз масоили муҳимтарин ҳам давлатҳои алоҳида 
ва ҳам ҷомеаи байналмилалй гардидааст. Ин аз миқёс ва ҷанбаи 
амалҳои террористии вақтҳои охир бармеояд. Агар дар асрҳои XIX и 
XX террористон бо усули террори фардй амал карда, арбобони сиёсй 
ва давлатиро ба қатл мерасониданд, имрӯз ҳар чи бештар аҳолии 
бедифоъ ва бегуноҳ мавриди ҳадафи террористони муосир қарор 
мегиранд. Аммо сарфи назар аз он ки бунёдгароёни динй кадом 
ангезаро ба эътибор мегиранд, кадом хадаф доранд ва кадом идеяро 
ба миён мегузоранд, мусалламан ин шарр хам барои ҷомеа ва хам барои 
ҳар инсони алоҳида хатар дорад. Ин ҷо сухан дар бораи тундгароии 
исломй меравад, ки бозгашт ба авваласли динро дар назар мегиранд. 
Аммо худи мусулмонон инро ҳаракати салафия, яъне “аҷдоди солеҳа” 
меноманд. Маҳз тундгароии исломй дар ҷаҳони муосир нисбатан 
маълум аст ва онро бештар бо ваҳҳобияи навзуҳур, ифротгароии исломй 
ва терроризм айният медиҳанд.

Аз ҷумла, хулосаҳо ва натиҷагириҳои рисола барои баррасй ва 
ҳалли баъзе масъалаҳои инкишофи сиёсии Тоҷикистон низ сари 
вақти ва муфид аст. Воқеан, дар илми сиёсии муосири минтақа 
масъалаи мазкур мавриди таҳқиқоти илмии комил ва дар як ҳолат 
мушаххас гардидааст. Аз ин ҷост, ки навоварии рисолаи мазкурро, пеш 
аз хама, муносибати комплексй ба масъалаҳои Тоҷикистон ва давлатҳои 
ҷангзада ташкил менамояд.

Навоварии илмии таҳқиқотро мушаххасан ба таври зерин нишон 
додан мумкин аст: Дар таҳқиқоти мазкур бори аввал дар илмҳои сиёсии



ватанӣ таъсири идеологиям тундгароии динӣ ба ҳаёти иҷтимоию сиёсии 
ҷомеаи Тоҷикистон ба таври маҷмӯӣ мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор 
дода шудааст. Инчунин ҷиҳатҳои алоҳидаи навоварии илмӣ дар бандҳои 
зерин ифода гардидаанд:

-  моҳияти мафҳумҳои «тундгароии динӣ» ва «ифротгароии динӣ» 
баррасӣ гардида, дар заминаи он сарчашмаҳои идеявӣ, стратегия ва 
тактикаи тундгароии динӣ таҳқиқ гардидааст;

-  заминаҳои иҷтимой, идеологй, иҷтимой-фарҳангӣ ва ҷаҳонбинии 
густариши тундгароии динӣ таҳлил гардида, омилҳои бавуҷудоварандаи 
ин иадидаҳои манфй нишон дода шудааст;

-  раванди ташаккулёбии маданияти сиёсию ҳуқуқии ҷавонони 
муосири Тоҷикистон мавриди омӯзиш қарор дода шуда, хусусиятҳои 
муҳими он дар давраиҷаҳонишавй баррасй гардидааст;

-  роҳу воситаҳои баланд бардоштани маърифатнокии сиёсии 
ҷавонон таҳлилу таҳқиқ гардида, омилҳои муассирноки муқовимат ба 
тундгароии динӣ нишон дода шудааст;

-  нақши ш абакаҳои иҷтимоӣ дар паҳнкунии ғояҳои тундгароии 
динӣ ва ифротгароӣ нишон дода шуда, оид ба муқовимат ба 
паҳншавии гояҳои тундгароӣ тавсияҳои ам алӣ пеш ниҳод 
гардидаанд.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Натиҷаҳо ва хулосаҳои 
таҳқиқотро метавон ҳангоми омӯзиши минбаъдаи масъала истифода 
намуд. Диссертатсияи Ҳ.Ҳ. Хоҷаев дар раванди таҳлил ва хулосагириҳои 
пажӯҳиши масоили тундгароии динй дар. шароити Тоҷикистон ба 
сифати манбаи зарурй истифода хоҳад гардид. Таҳқиқот бар он асос 
ёфтааст, ки гояҳои илмии мавҷударо дар бораи проблемаи тундгароии 
динй ва паҳншавии он дар шароити тагйириазирии ҷомеа (таҷрибаи 
Тоҷикистон) васеъ ва амиқтар мекунад. Ба танзим даровардани 
равишҳои таҳқиқотӣ ва таҳияи консептуалии мавзӯи пешниҳод шуда 
барои таҳқиқот ва лоиҳаҳои минбаъда ҳамчун асос хидмат карда 
метавонанд.

Натиҷаҳои асосии таҳқиқотро дар идоракунии сиёсй аз ҷониби 
ташкилотҳои манфиатдор, мутахассисон ва муҳаққиқон метавонд 
истифода баранд. Натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд ба донишҷуён 
сиёсатшиносон ва мактабҳои олй барои омӯзиши масъалаи мазкур 
муфид бошанд. Ғайр аз он, рисолаи илмй метавонад ба фаъолияти 
амалии вазорату идораҳои Тоҷикистон ва дигар кишварҳо бошад. Дар 
маҷмӯъ, мазмуну мундариҷаи таҳқиқот, маводи дар диссертатсия 
истифодашуда, ҷанбаҳои назариявию методологии диссертатсия бо 
ихтисоси 23.00.02 -  Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияи сиёсй мувофиқат 
менамоянд.



Диссертатсия аз рӯи натичаҳои назариявӣ ва хулосаҳои илмӣ, 
тавсияҳои амалӣ ва сатҳу сифати таҳияи худ ба талаботи муқаррар 
намудани Комиссиям олии аттестатсионии назди Президента Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад.

Ҳамин тариқ, диссертатсияи Хоҷаев Ҳикматулло Ҳимматович 
дар мавзуъи: «Тундгароии динӣ ва паҳншавии он дар шароити 
тагйирпазирии ҷомеа (таҷрибаи Тоҷикистон) барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси 23.00.02 -  Ниҳодҳо, 
равандҳо ва технологияи сиёсй барои ҳимоя тавсия мегардад.
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