ТАҚРИЗ
ба кори диссертатсионии Турдиназаров Абдулмумин Саидович дар
мавзуи «Омили исломӣ дар раванди сиёсии Тоҷикистони муосир» барои
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ
аз рӯйи ихтисоси 23.00.02 - Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ
Омӯзиши моҳияти раванди эҳёи динӣ имконият медиҳад, ки падидаи
«омили исломӣ» ҳарчи беҳтару возеҳтар фаҳмида шавад. Ҷанбаҳои
мусбату муфиди он мушаххас гардонида шаванд ва барои рушди
минбаъдаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври самаранок истифода гарданд.
Ҳолати мазкур натанҳо дорои аҳамияти илмию назариявӣ аст, балки
бештар хосияти таҷрибавию амалӣ ва сиёсию ҷамъиятии онро низ
рӯзмарра мегардонад.
Таҳкиқ ва омӯзиши падидаҳои мураккаби ҳаёти ҷамъиятӣ ба мисли
омили исломӣ дар низоми донишҳои сиёсӣ яке аз масъалаҳои мубрам ба
ҳисоб рафта, тӯли даҳсолаҳост, ки мавриди муҳокима ва пажӯҳиши
ҳамаҷонибаи муҳаққиқон қарор гирифтааст. Хусусан, таҳқиқи он дар
шароити муносибатҳои ҷамъиятии замони навин аҳамияти махсусан
илмию амалиро соҳиб аст.
Ба ғайр аз аҳамияти илмию назариявии масъалаи таҳқиқ шудаи
диссертатсионӣ он бештар хосияти амалиро низ доро мебошад. Натиҷаҳои
онро метавон ҳангоми таҳлилу коркарди дурнамои инкишофи стратегии
сиёсати дохилию хориҷии Тоҷикистон дар муносибат бо ислом ва бо
назардошти манфиатҳои миллӣ истифода кард.
Масъалаҳои мухталифи омили исломӣ дар раванди ташаккули низоми
давлатдории навини Тоҷикистон баҳогузории яксону объективӣ сурат
нагирифтааст ва ё батаври умумӣ муносибат намудаанд. Аз ҷониби дигар,
муҳаққиқон дар муайян намудани мавқеъ ва мавзеъгирии хеш вобаста ба
таҳқиқи масъала, дар аксари мавридҳо зери таъсири омилҳои зиёди
объективию субъективӣ монда, омӯзиши масъаларо мураккабу сарбаста
мегардонанд. Вобаста ба чунин ҳолат, қисмати зиёди ҷанбаҳои асосию
бунёдии он аз назари пажӯҳишу таҳқиқ дур мемонанд, ё камтар ба онҳо
таваҷҷуҳ зоҳир мегардад.
Аз ин ҷост, ки ҳолатҳои зикршударо ба инобат гирифта, дар
таҳққиқоти диссертатсионии худ А.С. Турдиназаров кӯшиш намудааст, ки
пайомадҳо ва хусусиятҳои таъсиррасонии омили исломиро ба равандҳои
сиёсии ҷомеа мушаххасан нишон диҳад. Зиёда аз ин, ҷараёни минбаъдаи
инкишоф ва ташаккулу таҳкими равандҳои сиёсии Ҷумҳурии
Тоҷикистонро дар замони соҳибистиқлолӣ ва шароити навини инкишоф бо
назардошти воқеиятҳои ҷаҳони муосир ба таври амиқу дақиқ таҳқиқу
баррасӣ намудааст.
Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот аз дақиқияти маълумот,
кофӣ будани ҳаҷми маводи таҳқиқотӣ, коркарди натиҷаҳои таҳқиқот ва
ҳаҷми интишорот, гузаронидани таҳқиқоти диссертатсионӣ бармеояд.
Хулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқоти
назарявӣ ва таҷрибавӣ пешниҳод карда шудаанд.

Диссертатсия аз муқаддима, тавсифи умумии таҳқиқот, ду боб, ки
дарбаргирандаи шаш зербоб аст, баррасии натиҷаҳо, хулоса ва рӯйхати
адабиёти истифодашуда иборат мебошад.
Дар муқаддимаи рисолаи диссертатсионӣ муҳимияти омӯзиши мавзуъ
асоснок карда шуда, дараҷаи омӯзиши мавзӯи интихобшуда таҳлилу
баррасӣ гардида, объект, предмет, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот ба таври
мушаххас дақиқ карда шудаанд. Инчунин, дар муқаддима асосҳои
методологии таҳқиқот, навовариҳои илмӣ, нуктаҳои асосие, ки барои
ҳимоя пешниҳод мешаванд, аҳамияти илмию амалии таҳқиқот, сатҳи
татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот ва сохтори таркибии рисолаи диссертатсионӣ
нишон дода шудаанд.
Боби аввали диссертатсия - «Асосҳои назариявию методологии
таҳқиқи мақоми ислом дар раванди сиёсӣ» ба таҳқиқи асосҳои илмию
назариявӣ ва хусусиятҳои консептуалии масъалаи мақоми ислом дар
раванди сиёсӣ бахшида шудааст.
Дар зербоби якуми боби аввал - «Методологияи таҳқиқи мақоми
ислом дар раванди сиёсӣ» бевосита омӯзиши хусусиятҳои муҳим ва
заминаҳою сабабҳои зуҳури ҳарактҳои динию сиёсиро фаро мегирад.
Нишон дода шуд, қи дар охири нимаи дуюми асри XX падидаю ҳодисаҳо,
ҷараёнҳо ва ҳаракатҳои зиёде дар саросари кишварҳои ҷаҳони ислом ба
миён омаданд, ки онҳо дар ҳадаф, мақсад, моҳият, стратегия ва тактикаи
фаъолият аз ҳамдигар тафовутҳои зиёде доштаанд.
Хднгоми омӯзиши омили исломӣ ба сифати манбаъ ва захираҳои
фундаменталӣ таълимот ва андешаҳои гуногун баромад менамоянд.
Муҳаққиқон аз чунин таълимот ба сифати асосҳои методологӣ истифода
намуда, онҳоро такмил дода, низоми хосаи муносибатҳоро таҳким
мебахшанд. Яке аз чунин таълимот бо номи назарияи ҳаракати ҷамъиятӣ
шинохта шудааст. Дар аввал ҷонибдорони он ба таҳлили меъёрию сохторӣ,
равоншиносии иҷтимоӣ ва фаъолияти дастаҷамъӣ мепардохтанд.
Зербоби дуюми боби якум - «Омили исломӣ: моҳият, ҳадафҳо ва
вазифаҳо» ба омӯзиши унсурҳои таркибӣ, мақсадҳо ва вазифаҳои омили
исломӣ бахшида шудааст.
Дар назарияи сиёсӣ оид ба моҳият, ҳадаф ва хосиятҳои асосии омили
исломӣ ва ҷойгоҳи он дар низоми сиёсии олам андешаҳои мухталифу зиёде
ҷой доранд. Як гурӯҳи муҳаққиқон ба ин назаранд, ки омили исломӣ
ҳамчун як мафҳуми сунъӣ аз ҷониби дастгоҳҳои махсусу мухталифи
амниятию қудратӣ эҷод гардидааст. Аз он ҷое, ки омили исломӣ ба таври
хоса ба ҳаёти динӣ алоқамандии қавӣ дорад, пас мекӯшанд онро дар
ҷомеаҳои ғайримусулмонӣ ҳамчун хатар ва таҳдиди бузург нишон диҳанд.
Барои гурӯҳи дигаре аз муҳаққиқон он ҳамчун як ҷараёни бартаридоштаи
табиӣ ва пешоҳанг дар ҷомеаи мусулмонӣ маҳсуб ёфта, муайянкунандаи
меъёри асосии ҳаёти моддӣ ва маънавии онҳо мебошад. Барои гурӯҳи сеюм
бошад ин раванд ва падида дар натиҷаи муносибатҳои мутақобила ва
бисёрҷонибаи ҷаҳони ислом бо тамаддунҳои дигар ба вуҷуд омадааст.
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Зербоби сеюми боби якум - «Исломи сиёсӣ ва зиддиятҳои раванди
сиёсӣ» ба омӯзиши хусусиятҳои муҳимми падидаи «исломи сиёсӣ» бахшида
шуда, зиддиятҳо ва мухолифатҳои раванди сиёсӣ нишон дода шудааст.
Дар мавриди масъалаи таъсиррасонии омили динӣ, пайвастагии дину
сиёсат, сатҳи муносибат ва робитаи байниҳамдигарии онҳо, зиддиятҳои
гуногуни раванди сиёсӣ бо он аз замонҳои пеш то кунун баҳсҳои зиёде
сурат гирифта. Масъалаҳо ва мухолифатҳои исломи сиёсӣ дар раванди
сиёӣ вобаста ба замону макон дар сатҳи мухталиф зуҳур менамоянд. Яке аз
масъалаҳои бунёдӣ ва мухолифатноки раванди сиёсӣ зимни баррасии
исломи сиёсӣ баҳси ҷудоии дин аз сиёсат маҳсуб мегардад. Муҳаққиқони
зиёде таърифҳои мухталиф ва мухолифро вобаста ба замону макон, шароит
ва бардошту мавқеияти хеш аз чи гунагии робитаи дин ва сиёсат баён
намудаанд. Дар мавриди ҷудоии дин аз сиёсат ҳатто байни баъзе аз
равшанфикрони динӣ ва гурӯҳҳои мухталифи исломӣ ихтилофи назар низ
то андозае вуҷуд дорад.
Дар боби дуюми диссертатсия - «Масъалаҳои сиёсию назариявӣ ва
амалии ҷойгоҳи дини ислом дар ҳаёти сиёсии Тоҷикистон» - хусусиятҳои
зуҳури омили исломӣ дар раванди сиёсӣ ва иштироки ташкилотҳои сиёсию
динӣ дар ҳалли масъалаҳои мухталифи ҳаёти ҷамъиятии Тоҷикистон
таҳлилу баррасӣ гардиданд.
Зербоби якуми боби дуюм - «Хусусиятҳои зуҳури омили исломӣ дар
раванди сиёсии Тоҷикистон» ба омӯзиши хусусиятҳои муҳими сабабҳо ва
зуҳури омили исломӣ дар раванди сиёсии Тоҷикистон бахшида шуда,
заминаҳои таърихӣ, сиёсӣ ва иҷтимоии он нишон дода шудааст.
Дар зербоби дуюми боби дуюм - «Ташкилотҳои сиёсии динию
мазҳабӣ ва мақоми онҳо дар раванди сиёсии Тоҷикистон» масъалаи
робитаҳои мутақобилаи иттиҳодияҳо ва созмонҳои динӣ бо давлат
мавриди омӯзиш қароргирифтааст. Муносибатҳо дар асоси принсипҳои
демократӣ, эҳтироми ҳуқуқу озодиҳои инсон ва ба инобат гирифтани
манфиатҳои ҷамъиятию давлатӣ, ҳамкориҳо ва майл доштан ба ҳусни
тафоҳум, эҷоду коркард шудаанд. Дар солҳои соҳибистиқлолии
Тоҷикистон заминаҳои меъёрию ҳуқуқӣ дар асосҳои таъмини ҳуқуқу
озодиҳо ба вуҷуд омадаанд, ки баробарии ҳуқуқ ва озодиҳои тамоми
шаҳрвандонро новобаста аз мансубияти динию эътиқодияшон таъмин
менамоянд.
Дар зербоби сеюми боби дуюм - «Иштироки ташкилотҳои сиёсию
динӣ дар ҳалли масъалаҳои мухталифи ҷомеаи Тоҷикистон» иштироки
ташкилотҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои динӣ дар ҳалли масъалаҳои
мухталифи ҷомеаи Тоҷикистон мавриди арзёбӣ қарор гирифтаанд.
Яке аз хосиятҳои ифодаи мавҷудият, табиат, ҳолат ва махсусиятҳои
ҷараёни исломӣ дар раванди сиёсии Тоҷикистонро метавон дар раванди
афзоиши босуръати шумора ва андозаи ҷамоаҳо ва иттиҳодияҳои динӣ
ҷустуҷӯ намуд.
■
Иттиҳодияҳои динӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти
худро мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал бароварда,
давлат ва иттиҳодияҳои динӣ дар соҳаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва
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хайриявӣ, инчунин дар масъалаҳои таъмини бехатарии ҷамъиятӣ, ҳифз ва
рушди арзишҳои миллӣ ва мероси таърихию фарҳангӣ ва пешгирии
ифротгароӣ ҳамкорӣ менамоянд. Ҳамкории самарабахши давлат ва
иттиҳодияҳои динӣ унсури муҳими таъмини субот ва рушди ҷомеаи маданӣ
буда, саҳми иттиҳодияҳои динӣ дар беҳбудии вазъи иҷтимоии аҳолӣ,
бунёдкориву созандагӣ ва тарбияи маънавию ахлоқии аҳли ҷомеа назаррас
мебошад.
Дар хулосаи рисолаи диссертатсионй натиҷаҳои таҳқиқот ҷамъбаст
гардида, таҳлилу баррасии масъалаи «омили исломй» натиҷагирй шуда, ;
пешниҳодҳо баён гардидаанд.
Ҳамин тавр, аз раванди таҳқиқи мавзуи диссертатсия метавон ба чунин
натиҷа расид, ки омили исломӣ дар раванди сиёсии Тоҷикистон ҳамчун
масъалаи рӯзмарра, мураккаб, гуногунҷабҳа ва муосир боқӣ хоҳад монд.
Муаллиф ин масъаларо таҳқиқу таҳлил намуда, дарк менамояд, ки он боз
ҳам таҳқиқи амиқтару возеҳ ва муносибати объекивиро тақозо менамояд.
Мавзуи таҳқиқотӣ ҳанӯз ҳам ҳамчун мавзуи баҳснок диққати
мутахассисону муҳаққиқонро ба худ ҷалб менамояд.
Рисолаи диссертатсионии Турдиназаров Абдулмумин Саидович ба
талаботҳо оид ба корҳои диссертатсионӣ дар мавриди дарёфти дараҷаи
илмии номзади илм мувофиқ буда, барои дарёфт намудани дараҷаи илмии
номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси 23.00.02 - Ниҳодҳо, равандҳо ва
технологияҳоии сиёсӣ ба ҳимоя тавсия карда мешавад
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