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ПЕШГУФТОР 
Аз қадимулайём падидаи сиёсат ҳамчун як соҳаи муҳимми 

фаъолияти инсон муайян гардидааст, ки дар раванди инкишофи 

ҷомеа ҳамеша таваҷҷуҳи одамонро ба ҳаёти сиёсӣ ва қонунҳои он ҷалб 

менамояд. Фаҳмиши сиёсат ҳамчун соҳаи равобити гурӯҳҳои гуногуни 

иҷтимоӣ ва умумиятҳои одамон ба воситаи методологияи 

коммуникатсионӣ ифода меёбад. Асосгузори чунин фаҳмиши сиёсат 

Арасту ба шумор меравад. Ӯ сиёсатро ҳамчун шакли муошират ва 

ҳамчун воситаи мавҷудияти гурӯҳии инсон донистааст. Ба андешаи 

Арасту, инсон аз рӯйи табиати худ мавҷудоти ҷамъиятӣ мебошад ва ӯ 

худро танҳо дар ҷомеа (оила, маҳалла, давлат) метавонад ташаккул 

диҳад. Давлат ба сифати шакли олии алоқаҳои иҷтимоӣ ва 

муоширати инсонҳо муаррифӣ мегардад. 

Мутафаккирони гузаштаи тоҷик низ дар ин самт таҳлилҳои зиёде 

ба анҷом расонидаанд, ки то имрӯз арзиши худро гум накардаанд. 

Масалан, Ибни Сино сиёсатро чун навъи санъат меҳисобад. Ӯ дарҷ 

менамояд, ки сиёсат ва муносибатҳои сиёсӣ ҷавлонгоҳи на танҳо ақл, 

балки маҳорат низ ҳастанд ва ба онҳо бояд чун навъи санъати олӣ 

муносибат намуд. Бинобар ин маснади сиёсии давлатро, аз назари 

Сино, бояд подшоҳ ё султон сарварӣ намояд. «Дар тадбири умур ва 

ҳусни сиёсат сазовортарин мардум ба тафаккур подшоҳону 

шаҳриёронанд, ки Худо ононро зимомдори умури бандагони худ 

намуда ва барои танзими билод дорои тасаллут ва қудрат 

намудааст».1 

Оини сарварии подшоҳ ё султон, тибқи ақидаи вай, бояд қабл аз 

ҳама, ба омилҳои маънавӣ вобаста бошад. «Нахустин сиёсате, ки 

сазовор аст, инсон бо он оғоз кунад, ҳамоно сиёсати нафси худи ӯст. 

Яъне, аввал, бояд дар ислоҳи нафси худ бикӯшад, сиёсату тадбирашро 

дар он кору кӯшиш ба кор бурда, хештанро солеҳу неку бинамояд. Чи 

нафси одамӣ наздиктарину муҳтарамтарини чеҳраҳост нисбат ба ӯ ва 

дар миёни онҳо ба инояту таваҷҷуҳ сазовортар ва шоистатар аст. Ва 

агар касе аз уҳдаи сиёсати неку ва ислоҳи нафси худ барояд, он гоҳ 

боке бар вай нест, ки ба болотар аз он иқдом карда, ба сиёсати билод 

бипардозад. Яъне, касе ки худро ислоҳ карда бошад, метавонад ба 
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сиёсату тадбири умури мардум иштиғол варзад».2 

Ҳамин тавр, вобаста ба талаботи ҳаёти ҷомеа андешаҳо хеле 

мухталифанд ва бисёре аз донишмандон дар ин самт таҳлилҳои зиёде 

доранд. Баъдан, қисми алоҳидаи дониш, яъне фалсафаи амалии он - 

илм дар бораи сиёсат ба вуҷуд омад, ки дар ҷараёни таҳқиқи зуҳуроти 

сиёсӣ ва равандҳои сиёсӣ мақоми хосса дорад. 

Бояд тазаккур дод, ки илмҳои сиёсӣ таърихи зиёда аз дуҳазорсола 

доранд, вале ҳамчун фанни мустақили таълимӣ дар кишварҳои 

аврупоӣ тӯли сад соли охир таълим дода мешаванд. Дар кишвари мо 

омӯзиши сиёсатшиносӣ ҳамчун фанни таълимӣ баъди ба даст 

овардани истиқлолияти сиёсӣ ба миён гузошта шуд. Имрӯз 

донистани фанни сиёсатшиносӣ яке аз омилҳои асосии 

маърифатнокии умумии ҳар як фард, бахусус мутахассисони оянда 

маҳсуб меёбад. 

Ба вуҷуд овардани тасаввуроти мукаммал дар бораи сиёсат, 

баррасии мафҳумҳои илмию масъалаҳои назариявии соҳаи сиёсат, 

истифодаи онҳо барои таҳлили раванду ҳодисаҳои ҷамъиятӣ ва пайдо 
намудани малакаю таҷриба барои иштирок дар ҳаёти сиёсӣ 

мақсадҳои асосии сиёсатшиносӣ мебошанд. 

Ҳамзамон, боиси қаноатмандист, ки дар айни ҳол, барои 

устувории асосҳои сиёсию ҳуқуқӣ ва заминаҳои рушди илмҳои 

ҷомеашиносӣ як қатор қонун ва қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон қабул ва амалӣ гардидаанд, ки самтҳои асосии сиёсати 

илмиро муайян менамоянд. Барномаи «Тадбирҳои дастгирии 

тараққиёти илмҳои ҷамъиятшиносӣ ва инсоншиносӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 2009-2015» ва «Консепсияи миллии 

таҳқиқоти илмии мақсаднок оид ба масъалаҳои рушди инсон, 

таъмини минбаъдаи принсипҳои демократӣ ва рушди ҷомеаи 

шаҳрвандӣ барои солҳои 2013-2028» яке аз муваффақиятҳое ба шумор 

мераванд, ки дар замони дигаргуниҳои ҷомеа барои рушду нумӯи 

илмҳои мазкур заминаи мусоидро фароҳам меоваранд. 

Дар баробари ин, омӯзиши фанни мазкур яке аз воситаҳои 

муҳимтарини иҷтимоикунонии шахс ва ташаккули маданияти сиёсӣ 
ба шумор меравад. Муҳимтарин ҷанбаи фанни сиёсатшиносӣ муайян 

намудани моҳияти фаъолияти сиёсӣ мебошад. Фанни мазкур барои 

донишҷуён методологияи таҳлили ҳаёти сиёсӣ, ҷаҳонбинии васеъ ва 

алоқамандии донишҳои сиёсиро фароҳам меоварад. Ҳамчунин, 
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фанни сиёсатшиносӣ дар раванди таълиму тарбия дар зеҳну 
тафаккури донишҷӯён худшиносию худогоҳии миллӣ ва зиракии 

сиёсиро устувор менамояд. 

Китоби мазкур дар асоси нақшаи таълимӣ ва барномаи таълимӣ 

барои факултетҳои ғайриихтисосии муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбии мамлакат омода шудааст. Муаллифон ба методика ва усулҳои 

таълими илмҳои сиёсӣ такя намуда, сарчашмаҳои илмии гуногунро 

мавриди истифода қарор додаанд. Махсусан, инъикоси равандҳои 

сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва баъзе мавзӯъҳои нав бори нахуст 
барои донишҷӯён пешниҳод мегарданд. 

Муҳаммад Абдураҳмон, профессор 

МАВЗӮИ 1. СИЁСАТ ҲАМЧУН 

ПАДИДАИ ҶАМЪИЯТӢ 

Гар теғи сиёсати салотин 

набувад, Дар олами хок оби хуш 

кас нахӯрад. 

§ 1. Мафҳум ва моҳияти сиёсат 

Мафҳуми «сиёсат» дар таърихи тамаддуни башарият 

ҳамеша мавриди истифода ва баҳси ҳамагон қарор дошт. 

Ҳамзамон, сиёсат ба тамоми соҳаҳои ҳаёти инсон таъсир 

расонида, новобаста аз хоҳишу фаъолият шахсро вориди дунёи 

сиёсат мегардонад. Аз ин рӯ, дарки мазмуну мундариҷа ва 

моҳияти сиёсат, муайян намудани қонуниятҳои рушду 

инкишофи он, нишон додани алоқамандии сиё- сат бо дигар 

соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ хеле муҳим мебошад. Ҳанӯз дар 

замони худ мутафаккири Юнони қадим Перикл иброз намуда 

буд, ки дар бораи сиёсат ҳама метавонанд муҳокимаронӣ 

намо- янд, аммо на ҳар кас метавонад сиёсат офарад. 

Маълум аст, ки бори аввал сиёсатро бо мафҳуми 

«политика» ифода намудаанд. Мафҳуми мазкур дар зери 

таъсири асари машҳу- ри Арасату «Политика» ташаккул 

ёфтааст. Ин истилоҳ аз забони юнонӣ (ро1111ка) гирифта шуда, 

маънояш «санъати идораи давлат ва корҳои давлатию 

ҷамъиятӣ» мебошад. 



Мутафаккирони шинохтаи тоҷику форс Имоми Аъзам, 

Абӯалӣ ибни Сино, Абӯрайҳони Берунӣ, Форобӣ, 

Унсурулмаолии Кайко- вус, Низомулмулк, Муҳаммад Ғазолӣ, 

Абдураҳмони Ҷомӣ, Ҳусайн Воизи Кошифӣ, Алии Ҳамадонӣ, 

Аҳмади Дониш, Шамсиддини Шоҳин ва дигарон низ дар осори 

худ нисбат ба мазмуни сиёсат ва дар амал тадбиқ намудани он 

андешаҳои ҷолиб пешниҳод намуда- анд, ки то имрӯз арзиши 

аслии худро нигоҳ доштаанд. Аз ҷумла, Ҳусайн Воизи Кошифӣ 

дар китоби «Ахлоқи Мӯҳсинӣ» дар боби сиёсат чунин 

овардааст, ки мадори олам бар сиёсат аст, агар забти сиёсат 

набошад, муҳиммоти ҷаҳон бар насақ намонад ва агар қону- ни 

таъдибу таъзиб набувад, корҳо рӯй ба табоҳӣ ниҳанд: 

Аз сиёсат низом ёбад мулк, 

Бе сиёсат халалпазир бувад. 

Насақи корҳои оламро, 

Аз сиёсат ногузир бувад. 

Дар баробари ин, ӯ чунин ибрози ақида дорад, ки «сиёсат 

забт кардан аст ва доштани сиёсат ду навъ аст: яке, сиёсати 

нафси худ, яке сиёсати ғайри худ. Ва аммо сиёсати нафс бар 

интизоми ахлоқ замина аст. Ва касби авсофи ҳамида ва сиёсати 

ғайр аз ду қисм аст. Яке, сиёсати хосу муқаррибони даргоҳ ва 

забту насақи эшон ва дувум, сиёсати авом. Сиёсати авом бар он 

ваҷҳ аст, ки бадону бад- феълонро бояд ки пайваста тарсону 

ҳаросон дорад. Ва некону нек- кирдоронро умедвор созад»3. 

Ҳамин тавр, аксарияти бузургони олами илму адаби Шарқ 

фаҳмиши сиёсатро дар меҳвари санъати идораи давлат 

тарҳрезӣ намуда, муҳтавои асосии андешаҳои худро бо назму 

наср баррасӣ намудаанд. 

Дар замони муосир сиёсатро дар мазмуни васеъ ҳамчун па- 

дидаи ҷамъиятӣ ва дар мазмуни маҳдуд ҳамчун фаъолияти 

воқеии гурӯҳҳои иҷтимоӣ, ки ба сиёсати амалӣ машғуланд, 

маънидод кар- дан мумкин аст. Фаҳмиши сиёсат ҳамчун 

падидаи ҷамъиятӣ хосси фанни сиёсатшиносӣ мебошад. 
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Бояд тазаккур дод, ки ҳангоми баррасии муҳтавои асосии 

ҳар як илм, аз омӯзиши масъалаҳои марказӣ ва муҳимми он 

шурӯъ мена- моянд. Масалан, агар барои фалсафа материя ва 

шуур, барои физика қувва, барои иқтисоди сиёсӣ шаклҳои 

истеҳсолот мафҳумҳои мар- казӣ бошанд, пас барои 

сиёсатшиносӣ категорияҳои «сиёсат» ва «ҳокимияти сиёсӣ» 

масъалаҳои бунёдӣ ба шумор мераванд. Албат- та, муайян 

намудани мафҳумҳои асосии ин ё он фан мушкилиҳои зиёди 

худро дорад ва сиёсат низ зуҳуроти хеле мураккаб буда, дар- ки 

мазмуну мундариҷаи он хеле мушкил аст. Ҳатто дар замони худ 

Алберт Эйнштейн мушоҳида намуда буд, ки «сиёсат аз физика 

низ мураккабтар аст». 

Инчунин, сиёсат омили муҳимми мавҷудияти ҷомеа 

мебошад. Он дар натиҷаи тағйироти иқтисодию иҷтимоӣ ва 

дар шароити гу- зариши ҷомеаҳои ибтидоӣ ба сохтори 

навбатии ҷамъиятӣ ба вуҷуд омада, барои ҳалли низоъҳо ва 

ихтилофҳои мухталиф, ки бо нигоҳ доштан ва истифода 

бурдани ҳокимият алоқаманд буд, равона гар- дидааст. 

Аз ин рӯ, сиёсат соҳаи фаъолиятест, ки муносибатҳои 

байни умумиятҳои иҷтимоиро дарбар гирифта, ба воситаи 

ба даст овардан ва истифода бурдани ҳокимияти давлатӣ 

ҳимоя наму- дани манфиатҳои худ ва идора намудани 

равандҳои ҷамъияти- ро ифода менамояд. 

Сиёсат дорои хусусиятҳои зерин мебошад, ки ба воситаи 

онҳо моҳияти падидаи мазкурро муайян намудан мумкин аст: 

1. Сиёсат ҳама вақт бо фаъолияти оммаи мардум, ҳимояи 

манфиатҳои халқ ва гурӯҳҳои калони иҷтимоӣ алоқамандӣ 

дорад. Аз ин рӯ, сиёсат ба воситаи шумораи зиёди одамон, ки 

миллионҳо нафарро ташкил дода, барои ҳимояи манфиатҳои 

оммавӣ равона шудаанд, зоҳир мегардад. Аммо дар чунин 

ҳолат низ номувофиқатии манфиатҳо дида мешавад, ки 

гурӯҳҳои дӯсту душман, пайравон ва мухолифон ба вуҷуд 

меоянд. Маҳз натиҷаи чунин муносибат аст, ки дар ҷомеа 

гурӯҳҳои гуногуни ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ ба вуҷуд меоянд. 

Ҳамаи ин гурӯҳҳо кӯшиш менамоянд, ки манфиатҳои гурӯҳии 



худро ба сифати манфиатҳои муҳимми оммаи мардум нишон 

диҳанд. Маҳз дар чунин вазъият ҳалли низоъҳо ва 

мухолифатҳои ҷамъиятӣ яке аз вазифаҳои муҳимми сиёсат ба 

шумор меравад. 

2. Сиёсат бо фаъолияти давлат, ки яке аз институтҳои 

марказии системаи сиёсӣ мебошад, алоқамандӣ дорад. Зеро 

давлат дар ҳалли мушкилоте, ки диққати ҷомеаро ба худ ҷалб 

менамоянд, хизмат ме- кунад. Дар ҳама шароит нигоҳ доштани 

тавозуни манфиатҳои гурӯҳӣ ва ҷамъиятӣ хосси давлат ва 

сиёсат мебошад. Сарфи назар намудан аз чунин раванд ба 

вайрон шудани механизми давлату давлатдорӣ оварда 

мерасонад. 

3. Сиёсат бо таҳлили ҷиддии шароитҳои мавҷуда, 

фаъолияти сиёсӣ, лоиҳаҳои сиёсӣ ва ояндабинии равандҳои 

ҷамъиятию сиёсӣ алоқаманд аст. Ин аст, ки воқеият ва 

мавҷудияти шароитҳои ҷамъи- ятӣ дар шакли барнома, 

таълимот, баённомаҳо ва монанди инҳо ифода меёбанд. 

4. Сиёсат раванди ҳукмронӣ буда, бо қобилияти 

таъсиррасонӣ алоқаманд мебошад ва ба иҷрои вазифаҳои 

муҳимми ҷамъиятӣ ра- вона гардидааст. Дар чунин ҳолат 

сиёсат на танҳо маҷмӯи ақидаҳои назариявист, балки амалҳои 

воқеӣ оид ба ташаккули ҳокимият ва истифода бурдани он низ 

мебошад. Роҷеъ ба ин масъала Макс Ве- бер андешаи ҷолиб 

иброз намудааст. Ба ақидаи ӯ, сиёсат илмест, ки механизм ва 

технологияҳои ҳукмрониро ифода менамояд. Аммо чӣ гуна 

ташкил шудани ҳокимияти давлатӣ ва қонеъ сохтани талаботи 

мардум аз мавҷудияти шароит ва рушду инкишофи ҷомеа 

вобаста аст. Аз ин рӯ, ҳар як шахс нисбат ба сиёсат бояд 

муносиба- ти ҷиддӣ дошта бошад. Зеро ҳеҷ кас наметавонад аз 

таъсири сиёсат худро дар канор гирад. Мабодо шумо агар фикр 

дошта бошед, ки ба сиёсат сару кор намегиред ва ба он коре ҳам 

надоред, вале сиёсат новобаста аз хоҳиши касе ҳатман ба инсон 

сару кор мегирад. 

§ 2. Методологияи фаҳмиши сиёсат 



Дар замони муосир дарки моҳияти сиёсат хеле душвор аст. 

Аслан, моҳияти онро мувофиқи мавқеи истифодашавиаш 

муайян менамоянд. Айни замон барои муайян намудани 

мазмун ва мунда- риҷаи сиёсат якчанд муносибатҳои 

методологӣ вуҷуд доранд. 

Пеш аз ҳама, сиёсат маҷмӯи муносибатҳое мебошад, ки дар 

ми- ёни умумиятҳои мухталифи иҷтимоӣ зоҳир мегардад (дар 

миёни миллатҳо, синфҳо, табақаҳои ҷамъиятӣ, гурӯҳҳои 

иҷтимоӣ ва ғ.). Омилҳои таърихии пайдоиши сиёсат бо 

ҷомеаҳои анъанавӣ, динӣ ва этникӣ алоқаманд аст. Ба воситаи 

сиёсат манфиат ва талаботи да- розмуддати гурӯҳҳои 

мухталифи иҷтимоӣ ифода меёбанд, ки дар амал татбиқ 

намудани ин ҳадафҳо барояшон хеле зарур аст. Дар чунин 

вазъият сиёсат ҳамчун воситаи танзимнамоии раванди 

таъмини манфиатҳо баромад менамояд, ки устувории ҷомеа аз 

он вобастагии зиёд дорад. 

Шарҳи антропологии сиёсат ҷиҳатҳои низоӣ ва ба созиш 

ома- дани онро муайян менамояд. Дар ин ҷо диққати асосӣ ба 

ихтилофи манфиатҳо, ки асоси сиёсатро ташкил менамоянд, 

равона мегардад. Аз ин рӯ, муносибат ва фаъолияти якҷояи 

субъектҳои сиёсат мета- вонанд дар шаклҳои мухталиф (аз 

қабили мубориза, бархӯрд, рақобат, ба созиш омадан 

(консенсус), ҳамкорӣ, компромис ва ғ.) зоҳир гарданд. 

Ҷиҳатҳои низоии фаҳмиши сиёсатро марксистон ва 

назариячи- ёни низоъшинос, чун Р.Дарендорф таҳлил намуда, 

ташаккул дода- анд. Аз ин нуқтаи назар, сиёсат фаъолиятест, ки 

ба воситаи он ни- зоъҳои сиёсӣ бо роҳи зӯрӣ ва ё осоишта ҳал 

карда мешаванд. Мубо- риза ҳамчун шакли асосии 

муносибатҳои сиёсӣ аз ҷониби марксизм ташаккул дода шуда, 

идеяи муборизаи синфӣ ҳамчун оғози ҷараёни таърихӣ 

дониста шудааст. Инчунин, ба ақидаи марксистон «сиёсат - ин 

мубориза барои ҳокимият мебошад. Сиёсат ин бо зӯрӣ бор 

кардани иродаи синфи ҳукмрон аз болои синфҳои дигар аст». 

Фаҳмиши консенсуалии сиёсат дар алоқамандӣ бо рушди 

демо- кратия ва назарияҳои плюралистии демократия 



(А.Бентли, Г.Ласки, Р.Дал) ташаккул меёбад. Аз ин нуқтаи 

назар, сиёсат санъати ба со- зиш омадан ва пайдо кардани 

тавозуни манфиатҳо миёни гурӯҳҳои мухталифи иҷтимоӣ 

мебошад. 

Аз ин ҷо саволе ба миён меояд, ки моҳияти муносибатҳои 

сиёсӣ дар чӣ ифода меёбад? Барои посух ба ин савол бояд 

донист, ки ҷавҳари асосии сиёсатро мубориза барои ба даст 

овардан, нигоҳ доштан ва истифода бурдани ҳокимият ташкил 

медиҳад. Ҳокимияти сиёсӣ қобилияти воқеии қувваҳои 

иҷтимоӣ буда, ба воситаи он манфиатҳои махсуси объективӣ 

амалӣ гардида, иродаи субъект дар сиёсат ва меъёрҳои ҳуқуқӣ 

бор карда мешавад. Моҳияти ҳокимият ба воситаи 

механизмҳои ҳукмронии иҷтимоӣ муайян карда меша- вад. 

Ҳамин тариқ, сиёсат шакли махсуси ҳукмронӣ буда, ба 

воситаи он идораи корҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ амалӣ карда 

мешавад. Ҳокимият асоси сиёсат буда, асли муносибатҳои 

сиёсӣ ва хусуси- ятҳои муҳимми муайянкунандаи он низ ба 

шумор меравад. Ба воси- таи чунин хусусият сиёсат ва 

муносибатҳои сиёсиро аз дигар ша- клҳои муносибатҳои 

ҷамъиятӣ фарқ кардан мумкин аст. Дар робита бо ин, 

мутафаккири немис Макс Вебер қайд намудааст, ки: «сиёсат 

кӯшиши иштирок дар ҳокимият ва ё таъсир расонидан дар 

тақсими ҳокимият чи дар дохили давлат ва ё миёни давлатҳо ва 

чи миёни гурӯҳҳои мухталифи одамон мебошад. Касе, ки бо 

сиёсат сару кор мегирад, вай ба сӯйи ҳокимият майл 

мекунад...»4. Ба воситаи ҳоки- мият муайян намудани моҳияти 

сиёсат хосси тафаккури аксари му- тафаккирон мебошад. Аз 

ҷумла Н.Макиавелли, В.Паретто, К.Маркс ва дигарон ба ин 

гурӯҳ шомиланд. Чунин шарҳу баён оид ба моҳи- яти сиёсат 

муносибати директивӣ ном гирифтааст. 

Аз нуқтаи назари ҳокимият муайян намудани сиёсат ба 

воситаи фаҳмиши институтсионалӣ низ инъикоси васеи 

худро пайдо ме- намояд. Муносибати инстутсионалӣ сиёсатро 

ҳамчун соҳаи муно- сибатҳои давлат, ҳизбҳои сиёсӣ, 

                     
4 Макс Вебер. Избранные произведения. - М., 1990. - С.646. 



ташкилотҳои ҷамъиятӣ, сохтор ва институтҳои ҷамъиятию 

сиёсӣ нишон медиҳад, ки дар он ҳокимият ва сиёсат ба таври 

хеле равшан таҷассум меёбанд. Пайдоиши ин- ститутҳои 

сиёсии мазкур аз рӯйи дараҷаи даркнамоии манфиатҳо аз 

ҷониби синфҳо ва дигар гурӯҳҳои иҷтимоӣ муайян карда 

мешавад. Инчунин, маҳз намояндагии ин гурӯҳҳо метавонанд, 

ки инсти- тутҳои сиёсию ҷамъиятиро ба вуҷуд оваранд. 

Мавҷудияти ҳар як институти сиёсӣ нишондиҳандаи ҳимояи 

манфиатҳои гурӯҳи муа- йян мебошад. Дар системаи сиёсии 

ҷомеа мавқеи марказиро давлат ишғол менамояд, ки он аз 

ташкилоти олии сиёсӣ иборат буда, дорои ҳуқуқи расмии 

маҷбурнамоӣ мебошад. В.И.Ленин қайд намуда буд, ки «дар 

сиёсат аз ҳама чизи муҳим -сохтори ҳокимияти давлатӣ ме- 

бошад»5. Дар чунин ҳолат «сиёсатро ҳамчун иштирок дар 

корҳои давлатӣ, самти фаъолияти давлат, муайян намудани 

шакл, вазифа ва мундариҷаи фаъолияти давлат» шарҳ додан 

мумкин аст6. 

Дар шароити муосир дар баробари давлат дар ҳаёти сиёсии 

ҷомеа ҳизбҳои сиёсӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ҳаракатҳо ва 

гурӯҳҳои таъсиррасон нақши фаъол доранд. Дар маҷмӯъ, 

инсти- тутҳои мазкур асоси амалишавии сиёсатро ташкил 

намуда, таркиби дохилии онро мукаммал менамоянд ва имкон 

медиҳанд, ки сиёсат дар ҷомеа вазифаи махсусро иҷро намояд. 

Инчунин, сиёсат ҳамчун соҳаи махсуси ҷамъиятӣ 

зерсистемаи мустақили ҷомеа ба шумор рафта, дорои маркази 

қабули қарор ва муҳити муайян мебошад. Сиёсат раванди 

омода сохтан, қабул намудан ва амалӣ гардонидани қарорҳои 

муҳим мебошад. Ҳадафи асосии сиёсат идора намудани 

равандҳои иҷтимоӣ мебошад, ки дар шакли таъсирасонии 

системанок ва мақсаднок нисбат ба ҷомеа амалӣ мегардад. 

Сиёсат бо чунин хусусиятҳои худ дар низоми му- носибатҳои 

ҷамъиятӣ мавқеи марказиро ишғол намуда, муҳимми- яти 

қарорҳои сиёсиро муайян намуда, онҳоро барои кулли ҷомеа 

                     
5 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. - Т.23. - С.239. 
6 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. - Т.33. - С.340. 



ҳатмӣ мегардонад. 

Намояндагони чунин навъи фаҳмиши сиёсат олимони 

машҳури амрикоӣ Т.Парсонс, Д.Истон ва Г.Алмонд мебошанд, 

ки муносиба- ти системавиро ташаккул додаанд. Ба ақидаи 

Т.Парсонс, сиёсат маҷмӯи воситаҳои ташкилие мебошад, ки 

дар мувофиқат бо вази- фаҳои бунёдии системаи сиёсӣ барои 

расидан ба мақсадҳои умумӣ хизмат менамояд. 

Дар заминаи ин навъи фаҳмиши сиёсат муносибати 

функсио- налӣ ташаккул дода шудааст, ки он моҳияти сиёсатро 

бо роҳи шарҳи вазифаҳои асосии он муайян менамояд. 

Ташаккулдиҳандаго- ни функсионализм вазифаҳои сиёсатро ба 

таври зерин муайян намудаанд: идоранамоӣ, таъмини 

тартибот, нигоҳ доштани устуво- рии ҷомеа, дар мувофиқа бо 

ҳокимият тақсим намудани арзишҳо ва ғ. Дар ин замина 

вазифаҳои системаи сиёсӣ низ аз ҷониби Г.Алмонд ба таври 

муфассал таҳлили худро ёфтаанд. 

Чунин шарҳу баён нисбат ба моҳияти сиёсат кофӣ нест, 

аммо он имкон медиҳад, ки сиёсатро ҳамчун падидаи 

иҷтимоию сиёсӣ дарк намоем. Ҳамин тариқ, сиёсат 

фаъолиятест, ки бо муноси- батҳои умумиятҳои иҷтимоӣ 

алоқаманд буда, ба даст овардан, нигоҳ доштан ва 

истифода бурдани ҳокимияти давлатӣ ва идо- ра намудани 

равандҳои иҷтимоӣ моҳияти онро ташкил медиҳад. 

Сиёсат ҳамчун падидаи ҷамъиятӣ одатан ба се шакли 

муноси- бат ҷудо мегардад: сиёсат ҳамчун фаъолият; сиёсат 

ҳамчун илм; сиёсат ҳамчун санъат. 

1. Сиёсат ҳамчун фаъолият - сиёсате мебошад, ки дар ин ё 

он самт амалӣ карда мешавад (масалан, дар соҳаҳои ҳифзи 

иҷтимоӣ, маориф, амният, муносибатҳои байналхалқӣ ва ғ.). 

2. Сиёсат ҳамчун илм - ин лоиҳаҳои гуногуни назариявие 

ме- бошанд, ки аз доктринаҳои сиёсӣ ва асосҳои методологии 

сиёсат ва дигар падидаҳои сиёсӣ иборатанд. Вазифаи асосии 

сиёсат ҳамчун илм аз ояндабинии омилҳои мухталифи 

фаъолияти сиёсӣ, муайян намудани мақсад ва вазифаҳои 

сиёсати давлатӣ иборат мебошад. 



3. Сиёсат ҳамчун санъат - ин санъати идоранамоӣ, амалӣ 

гар- донидани ҳокимият, ҳимоя намудани манфиатҳои 

гурӯҳҳои гуногу- ни иҷтимоӣ, санъати ба даст овардан ва нигоҳ 

доштани ҳокимият, санъати интихоб намудани усул ва 

воситаҳои ба ҳадаф расидан ва ғ. мебошад. 

§ 3. Сиёсат ҳамчун фаъолият 

Мутафаккирони зиёд оид ба сиёсат ақидаронӣ намуда, 

онро ба таври мухталиф маънидод намудаанд. Масалан, ба 

ақидаи Афлотун, сиёсат - ин санъати шоҳӣ нисбати идора 

намудани инсонҳо аст. Ибни Сино ҳам сиёсатро як навъи санъат 

меҳисобад. Сиёсат ва муносибатҳои сиёсӣ - ҷавлонгоҳи на танҳо 

ақл, балки маҳорат низ ҳастанд ва ба он бояд чун навъи санъати 

олӣ муносибат намуд. Ҷомеае, ки Ибни Сино ба он майлу 

рағбат дошт, таҷассумгари навъи давлате буд, ки ба адолат асос 

ёфта («мадинаи одила»), ба тазод ва мушкилоти замона нигоҳ 

накарда, манфиати табақаҳои гуногуни ҷомеаро ба инобат 

мегирифт. 

Ба ақидаи Ибни Сино, инсон аз кулли мавҷудоти зинда аз 

рӯйи асли иҷтимоии хеш фарқ мекунад, яъне махлуқи 

ҷамъиятӣ мебошад. «Модоме инсон дорои мақсад аст, пас ӯ бе 

ҷомеа вуҷуд дошта наметавонад».7 Ин мафкура, аслан, бо 

нукоти афкори сиёсии Арасту ҳамрадиф аст, ки тибқи он 

«инсон аз рӯйи табиати худ махлуқи сиёсист». Сиёсат дар 

фаҳмиши Муҳаммад Ғазолӣ «ашрафи усули саноат»8 ва яке аз 

такягоҳҳои асосии олам буда, одамонро ба ҳам наздику маданӣ 

менамояд ва барои онҳо низоми дурустеро барқарор мекунад. 

Ҳамчунин, сиёсат ифодаи ақл (Гегел), занҷири ба созиш 

омаданҳо (А.А.Богданов), илми идора намудани давлат (Р.Дал), 

сохтори ҳокимияти давлатӣ ва ифодаи иқтисоди дастаҷамъона 

(В.И.Ленин) ва ғ. мебошад. 

Дар ҳар яке аз ин баррасиҳо диққати асосӣ ба фаъолияти 

субъектҳои иҷтимоӣ ва муносибати онҳо ба ҳокимияти сиёсӣ 
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дида мешавад. Аз ин хотир, маънидод намудани моҳияти 

сиёсат, пеш аз ҳама, дар муносибат бо ҳокимияти давлатӣ 

ифодаи худро меёбад. Ҳокимият - ин қобилият ва имконияти 

бор кардани иродаи худ аз болои дигарон ва идора намудани 

амалҳои онҳо ба манфиати худ мебошад. Ҳокимият танҳо хосси 

субъектҳои сиёсат мебошад (шахсони алоҳида, ташкилотҳои 

сиёсӣ ва ғ.). Мубориза баҳри ба даст овардани ҳокимият 

аломати муайянкунандаи соҳаи сиёсии ҳаёти ҷамъиятӣ ба 

шумор меравад. 

Бе сиёсат ҳокимият буда наметавонад ва бе ҳокимият 

сиёсат аз байн меравад. Ҳар касе, ки соҳиби ҳокимият мегардад, 

дар соҳаи сиёсат нақши ҳалкунанда мебозад. Аз ин ҷо қонуни 

асосии сиёсатро ҳамчун муносибати субъектҳои сиёсат (оммаи 

мардум, синфҳо, ҳизбҳо) бо ҳокимият ва раванди ҳимояи 

манфиатҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва сиёсии онҳо муайян 

кардан мумкин аст. Ифодаи мушаххаси қонуни мазкур дар 

алоқамандӣ бо навъҳои гуногуни системаҳои сиёсӣ ва шаклҳои 

давлатдорӣ зоҳир мегардад. 

Моҳиятан сиёсат ифодаи дастаҷамъонаи манфиатҳои 

гурӯҳҳои иҷтимоии ҳукмрон мебошад. Аммо чунин ҳолат 

хусусияти нисбӣ дорад. Аслан, хусусиятҳои ташаккулёбии 

сиёсат дар муносибатҳои ҳамаи гурӯҳҳо ва табақаҳои иҷтимоӣ 

бо давлат ва ҳокимият зоҳир мегардад. Дар натиҷаи ин дар 

сиёсат лаҳзаи вобастагӣ ба вуҷуд меояд. Аз ин рӯ, дар сиёсат 

коркарди ояндабинии дарозмуддат каме мушкилтар гардида, 

хусусияти субъективӣ касб менамояд ва метавонад ба 

натиҷаҳои ғайриинтизорӣ оварда расонад. 

Синфи ҳукмрон, ки сиёсати дохилӣ ва хориҷиро муайян 

мекунанд, дар дараҷаи муайян вазифадор ва маҷбур аст, ки 

манфиат ва талаботи ҳамаи гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва табақаҳои 

ҷомеаро ба инобат гирад. Зеро барои нигоҳ доштани ҳокимият 

доимо дастгирии иҷтимоӣ зарур аст. Маҳз чунин ҳамкорӣ 

асоси устувории системаи сиёсии ҷомеа ба шумор меравад. 

Сиёсат ба ғайр аз он ки ифодакунандаи манфиатҳои синфӣ 

маҳсуб меёбад, инчунин вазифадор аст, ки дар ҷомеа ризоияти 



шаҳрвандиро ба вуҷуд биоварад. Чунин хусусият махсусан дар 

ташкил намудани коалитсияҳои ҳукуматӣ инъикос гардида, 

дар системаи қонунгузории ҳар як давлат бо таъмин намудани 

ҳуқуқ ва кафолатҳои ҳамаи табақаҳои иҷтимоӣ муайян карда 

мешавад. Барои ҳимоя намудани манфиатҳои миллӣ муттаҳид 

шудан бо давлатҳои дигар низ имконпазир аст. Ҳангоми шарҳи 

амалӣ шудани қонуни асосии сиёсат муайян намудани 

механизми ташаккулёбии сиёсат аҳамияти бузург дорад. 

Ҳамаи паҳлуҳои сиёсатро дар алоҳидагӣ баррасӣ намуда, 

гуфтан мумкин аст, ки шуури сиёсӣ барои ташаккулёбии 

муносибатҳои сиёсӣ шарту шароит ва заминаи муфид ба 

шумор меравад. Хусусиятҳои ин гуна муносибатҳо дар он 

ифода меёбанд, ки онҳо пеш аз ба вуҷуд омадан дар шуури 

одамон мегузаранд, баъдан дар фаъолияти амалии синфҳо ва 

дигар гурӯҳҳои иҷтимоӣ зоҳир мегарданд. 

Гузашта аз ин, механизми ташаккулёбии сиёсатро ба таври 

зайл маънидод кардан мумкин аст: 

- вазъияти иқтисодии субъекти сиёсат; 

- талаботҳои он, яъне манфиатҳои иқтисодии он; 

- манфиатҳои сиёсӣ; 

- фаъолияти сиёсӣ (сиёсат). 

Мураккаб гардидани ҳаёти иҷтимоӣ ва аз тарафи синфҳо 

дарк карда шудани манфиатҳои сиёсию иқтисодӣ ба он оварда 

мерасо- над, ки ақидаҳои сиёсӣ ва назарияҳои сиёсӣ ба вуҷуд 

биёянд. Баъдан, дар асоси онҳо ташкилот ва ё муассисаҳои 

мувофиқ ба он сохта мешаванд, ки ба фаъолияти сиёсӣ машғул 

мегарданд. 

Ҳамин тариқ, манфиатҳои сиёсии субъектҳои сиёсат сабаби 

асосии бавуҷудоии амалҳои сиёсӣ буда, ба ибораи дигар, 

қувваи ҳаракатдиҳандаи сиёсат мебошанд. Дар ташаккулёбии 

сиёсат, ба ғайр аз манфиатҳои иқтисодӣ, инчунин омилҳои 

зерин низ таъсир- гузоранд: 

- дараҷаи шуурнокӣ ва ташкилотчигии субъекти иҷтимоӣ; 

- мавҷудияти ҳизбҳои сиёсӣ; 

- дараҷаи маданияти сиёсӣ; 



- муносибатҳои мутақобилаи синфӣ ва қувваҳои иҷтимоӣ 

дар дохили мамлакат ва дар арсаи байналмилалӣ. 

Барои он ки амалишавии қонуни асосии сиёсат ба таври 

пурра ва ҳаматарафа тавсиф карда шавад, хусусияти иҷтимоии 

сиёсатро шарҳ додан зарур аст. Он дар асоси баҳогузории 

ҳадафҳои таърихии субъектҳои сиёсат ва рафтори амалии онҳо 

муайян карда мешавад. Дар алоқамандии ин якчанд навъи 

сиёсатро ҷудо кардан мумкин аст: агрессивӣ (иҷборӣ) - 

озодихоҳона; гуманистӣ - зиддигума- нистӣ; боадолатона - 

беадолатона; реакисонӣ (иртиҷоӣ) - демо- кратӣ. Дар чунин 

маврид танҳо ҳокимият метавонад роҳу усул ва методҳои ба 

ҳадаф расидани субъекти сиёсатро муайян намояд. 

Сиёсат ҳамчун фаъолият дорои як қатор хусусиятҳои 

фарқку- нанда мебошад, ки онҳо ба тари зайланд: 

1. Ба даст овардан, нигоҳ доштан ва истифода бурдани 

ҳокими- яти давлатӣ сиёсатро ҳамчун фаъолият муаррифӣ 

менамояд. Агар ҳалли ин ё он масъала бо ҳокимият алоқамандӣ 

дошта бошад, вай ҳатман хусусияти сиёсӣ пайдо менамояд 

(Карл Маркс). 

2. Мақсаднок гардонидани фаъолияти инсонҳо, ки бо 

масъалаи ҳокимият алоқаманд аст, сиёсатро ҳамчун шакли 

фаъолият нишон медиҳад. Дилхоҳ сиёсат фаъолияти инсонҳо 

мебошад, ки ба ҳалли масъалаҳои муайяни иҷтимоию таърихӣ 

равона гардидааст. Аммо дараҷаи дарки масъалаҳо ва мақсадҳо 

метавонанд мухталиф бошанд. 

3. Сиёсат бояд дорои назарияи илман асосноккардашуда 

бошад. Барои бомуваффақият амалӣ гардонидани чунин 

назария роҳбари- яти сиёсии шуҷоъ лозим аст. 

4. Сиёсат ба ҳадафҳо ва манфиатҳои иқтисодию сиёсӣ дахл 

намуда, ба сифати танзимгари муносибатҳои синфӣ, миллӣ ва 

гурӯҳӣ баромад менамояд ва доимо барои амалӣ гардонидани 

ман- фиатҳои онҳо равона мегардад. 

5. Сиёсат ва субъектҳои сиёсӣ доимо дар доираи 

идеологияи муайяне зоҳир мегарданд, ки он мавқеи сиёсатро 

равшан намуда, мақсад, стратегия, тактика, масъала ва 



воситаҳои мушаххаси онро муайян менамояд. 

6. Сиёсат сабаби дигаргуншавии воқеияти иҷтимоӣ маҳсуб 

ме- ёбад. Маҳз дар зери таъсири сиёсат муносибатҳои ҷамъиятӣ 

ва ин- ститутҳои сиёсӣ дар доираи манфиатҳои гурӯҳӣ 

ташаккул ёфта, ди- гаргун мегарданд. 

§ 4. Сиёсат ҳамчун илм 

Бояд гуфт, ки сиёсат дар натиҷаи ба синфҳо ҷудо шудани 

ҷомеа ба вуҷуд омад, аммо илм бошад каме дертар. Яъне, вақте 

ки инсон қонунҳои ҷамъиятиро дарк намуда, рафтори худро бо 

меъёрҳои он мутобиқ гардонид, аз он давра рушду инкишофи 

илм низ оғоз ёфт. 

Вазифаҳои асосии сиёсат ҳамчун илм муайян намудани 

мақсад ва вазифаҳои рушду инкишофи сиёсӣ, инчунин 

коркард, моделсозӣ ва ояндабинии омилҳои мухталифи 

фаъолияти сиёсӣ мебошад. Пеш аз ҳама, сиёсат ба он хотир 

ҳамчун илм баррасӣ карда мешавад, ки он метавонад ҳамчун 

сарчашмаи дониш дар бораи мавҷудияти ин- сонҳо, синфҳо ва 

давлатҳо баромад намояд. Аммо худи сиёсат низ бояд дар асоси 

донишҳои илмии мувофиқ амал намояд ва аз натиҷаҳои рушди 

ҷамъиятӣ ва қонуниятҳои объективӣ, инчунин аз меъёрҳое, ки 

рушди ҷамъиятиро танзим менамоянд, ба таври васеъ 

истифода кунад. Масалан, қабули қарорҳои сиёсӣ дар 

системаҳои муосири демократӣ талабгори экспертизаи 

ҳаматарафаи илмӣ, си- стемаи машваратӣ, муносибатҳои касбӣ 

ва монанди инҳо мебошад. Сиёсат ҳама вақт натиҷаи заҳмати 

арбобони сиёсӣ, марказҳои таҳқиқотӣ ва институтҳои илмӣ, 

инчунин натиҷаи тафаккури да- стаҷамъонаи одамони зиёд ва 

ташкилотҳо мебошад. Аммо сиёсат бо илм наметавонад 

шабоҳат дошта бошад, мисли он ки амалия бо назария 

ҳамшабеҳ нест. Зеро равандҳои сиёсӣ дорои хусусияти 

эҳтимолӣ буда, дар сиёсат омилҳои ҳам ратсионалӣ ва ҳам 

ирратси- оналӣ зуд-зуд ба мушоҳида мерасанд. 

Барои он ки сиёсат ҳамчун илм шинохта шавад, он бояд ба 

та- лаботҳои зерин ҷавобгӯ бошад: 



1. Бояд қонунҳои рушди ҷамъиятӣ омӯхта шуда, ба 

фаъолияти амалии роҳбарияти сиёсӣ табдил дода шаванд. 

2. Мавҷудияти қувваи иҷтимоие лозим аст, ки он тавонад 

дар фаъолияти амалии худ қонунҳои объективиро роҳбарӣ 

намояд. 

3. Тасдиқ намудани идеологияе, ки он дар шуури одамон 

дар шакли арзишҳо ва идеалҳо мустаҳқам гардида бошад ва 

асоси фаъолияти сиёсии неруи иҷтимоии роҳбарикунандаро 

ташкил намояд. 

4. Неруи иҷтимоии роҳбарикунанда ба хотири амалӣ 

гардони- дани ҳукмронии сиёсӣ бояд дорои ташкилоти сиёсии 

хеш бошад (ҳизби сиёсӣ, давлат). 

Сиёсат дар он ҳолате ба илм табдил ёфта метавонад, ки илм 

ба фаъолияти сиёсӣ асаргузор бошад. Пайдоиши назарияи 

илмӣ сиё- сатро ташаккул дода, асосҳои онро ба вуҷуд 

меоварад. Фаъолияти сиёсӣ бошад, дар асоси назарияи илман 

асосноккардашуда амалӣ мегардад. 

Дилхоҳ назария (марксистию ленинӣ ва ё буржуазӣ) 

хусусияти байналхалқӣ дорад. Онҳо аз рӯйи хусусияти худ 

умумӣ буда, моҳи- ятан ба ҳамаи халқу миллат ва давлатҳо 

мутааллиқанд ва ифодаку- нандаи ин ва ё он идеология 

мебошанд. 

§ 5. Сиёсат ҳамчун санъат 

Сиёсат ҳамчун санъат на танҳо талабгори дониш аст, балки 

қобилияти ба созиш омадан ва истифодаи фиреби сиёсӣ, 

инчунин истеъдоди аз паси худ бурда тавонистани оммаи 

мардум, ояндабинӣ намудани раванди ҳодисаҳои сиёсӣ, 

қобилияти дарк намудани ра- вандҳои зудтағйирёбанда низ 

хосси санъати сиёсӣ мебошад. Аз ин рӯ, сиёсат на танҳо илм аст, 

балки санъат низ маҳсуб меёбад. Мута- факкирони Юнони 

қадим ҳанӯз дар асрҳои пеш аз милод сиёсатро ҳамчун санъат 

муаррифӣ намуда буданд. Ҳамчун санъат муаррифӣ шудани 

сиёсат дар санъати идора намудани давлат, санъати мубо- риза 

бурдан ва ба даст овардани ҳокимият, санъати таъмини тавозу- 



ни манфиатҳо, санъати дар ҳаёт амалӣ намудани мақсадҳои 

мухта- лифи ҷамъиятӣ ва ғ. ифодаи худро меёбад. Ақидае вуҷуд 

дорад, ки сиёсат санъати имкониятҳо мебошад. Сарвари сиёсӣ 

дар фаъолияти худ бо сарчашмаҳои мавҷуда маҳдуд мегардад. 

Ӯ бояд мувофиқати қувваҳо, афкори умум, вазъияти маданияти 

сиёсӣ ва дигар омилҳои муҳимро ба назар гирад. Дар чунин 

ҳолат санъати сиёсӣ дар он ифода меёбад, ки бо харҷи камтар 

ва талафоти камтар мақсадҳои бештар амалӣ карда шаванд. 

Ҳамчунин, санъати роҳбарии сиёсӣ низ дар фаҳмиши 

сиёсат нақши муҳим мебозад. Мазмун ва мундариҷаи роҳбарии 

сиёсӣ чу- нин омилҳоро дар бар мегирад: 

> қобилияти бо одамон кор карда тавонистан ва гӯш 
кардани арзу шикояти онҳо; 

> қобилияти дида тавонистани таносуби объект ва 
субъекти сиёсат; 

> коркард ва эҷодкорона ба роҳ мондани сиёсати илман 
асос- ноккардашуда дар ҳаёти ҷамъиятӣ бо назардошти 
ҳадафҳои оянда ва нақшаи дурнамо; 

> муайян карда тавонистани шакл, усул ва воситаҳои 
фаъоли- яти сиёсие, ки бо ёрии онҳо ҳадафҳои 
дарпешгузошташуда амалӣ карда мешаванд; 

> қобилияти сарфаҳм рафтан ва дарк намудани 
рафторҳои му- раккаби инсонӣ; 

> танзим намудан ва ба самти муайян равона кардани 
ташки- лотҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ; 

> муносибати оқилона ва эҷодкорона доштан бо интихоб, 
ҷобаҷогузорӣ ва тарбияи кадрҳое, ки дар амалӣ шудани 
ҳадафҳо мусоидат менамоянд; 

> қобилияти хулосабарорӣ ва натиҷагирӣ карда таво-
нистан на танҳо аз муваффақиятҳо, балки аз камбудию 
норасоиҳо. 

§ 6. Вазифаҳои сиёсат 

Мазмун ва моҳияти сиёсат ба воситаи вазифаҳое, ки аз 

ҷониби он дар ҷомеа иҷро мегарданд, ифода меёбад. Сиёсат 

ҳамчун соҳаи махсуси ҳаёти ҷамъиятӣ доираи васеи 



масъалаҳоро фаро гирифта, ба тамоми унсурҳои ҷомеа таъсири 

худро мерасонад. Ҳамин тариқ, чунин вазифаҳои сиёсатро 

муайян намудан мумкин аст: 

1. Таъмини тақсимнопазирӣ ва устувории ҷомеа. 

2. Таъмини иртиботи аҳолӣ бо системаи сиёсӣ. 

3. Ифодаи манфиатҳои табақаҳои ҷамъиятӣ ва гурӯҳҳои 

иҷти- моӣ. 

4. Иҷтимоикунонии сиёсӣ. 

5. Таъмини рушду инкишофи пай дар пайи ҷомеа. 

6. Роҳбарӣ ва идоранамоии тамоми соҳаҳои ҳаёти 

ҷамъиятӣ. 

§ 7. Сохтори сиёсат 

Сохтори сиёсат аз мундариҷа, шакл ва раванди сиёсӣ 

иборат аст. 

Мундариҷаи сиёсат дар ҳалли масъалаҳое ифода меёбад, 

ки мақсад ва ҳадаф, манфиат ва мавқеъ, арзишҳо, барномаҳо ва 

док- тринаҳо, механизм ва технологияи қабули қарори сиёсиро 

дар бар мегирад. 

Шакли сиёсат ин ифодаи институтсионалии сиёсат, 

ташкили сохтори он, инчунин меъёрҳои гуногуни ҳуқуқӣ ва 

анъанаҳои сиёсӣ буда, барои муътадил нигоҳ доштан ва танзим 

намудани рафтори сиёсии одамон ва инчунин нигоҳ доштани 

тавозуни ҷамъиятӣ хиз- мат менамояд. Шакли сиёсат сохтори 

ташкилии онро ифода мена- мояд. Чунончи, институтҳои 

системаи сиёсӣ -давлат, қисмҳои тар- кибии он, шохаҳои 

ҳокимият; системаҳои ҳизбӣ; гурӯҳҳои ман- фиатдор; меъёрҳои 

иҷтимоӣ - урфу одат, анъана, қонунҳо ва ғ. 

Раванди сиёсӣ ин ба вуҷуд овардани муносибатҳо миёни 

гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоӣ, институтҳои сиёсӣ ва одамони 

алоҳида мебошад. Раванди сиёсӣ ифодакунандаи хусусияти 

мураккаб, гуно- гунҷабҳа ва ихтилофноки фаъолияти сиёсӣ, 

инчунин омилҳои зеҳнӣ, иродавӣ ва иҷтимоию психологии 

сиёсат мебошад. 



§ 8. Субъект ва объекти сиёсат 

Дар зери мафҳуми субъект фарди алоҳида ва ё гурӯҳи 

иҷти- моии ба таври фаъол амалкунанда, ки дорои иродаи 

махсус мебо- шад, фаҳмида мешавад. Субъекти сиёсат 

ифодакунандаи фаъолияти сиёсӣ буда, самти он ба объекти 

сиёсат равона карда шудааст. Субъектҳои сиёсатро ба се дараҷа 

тақсим менамоянд: 

Дараҷаи аввал. Субъектҳое, ки дараҷаҳои дигари субъектҳо 

аз он вобастагӣ доранд. Ба ин гурӯҳ синфҳои ҷамъиятӣ, 

гурӯҳҳои иҷтимоӣ (гурӯҳҳои синнусолӣ, иҷтимоию иқтисодӣ, 

этникӣ, касбӣ, минтақавӣ ва ғ.), ҷомеаи шаҳрвандӣ, миллатҳо 

ва тамаддунҳо дохил карда мешаванд. 

Дараҷаи дувум. Ба ин гурӯҳ давлат, ҳизбҳои сиёсӣ, 

ҳаракатҳо ва ташкилотҳои ҷамъиятию сиёсӣ шомиланд. 

Дараҷаи сеюм. Ин гурӯҳи субъектҳои сиёсат сарварони 

сиёсӣ ва элитаи сиёсиро дар бар мегирад. 

Бояд гуфт, ки ҳар як субъекти сиёсат метавонад дар зери 

таъси- ри субъекти дигар қарор гирифта, ба сифати объекти 

сиёсат баро- мад намояд. Зеро сиёсат дар дасти субъект буда, он 

ба самти объек- ти сиёсат равона мегардад. Масалан, инсон 

метавонад дар як вақт ба сифати ҳам субъект ва ҳам объекти 

сиёсат баромад намояд. Агар инсон офарандаи сиёсат бошад, 

он гоҳ ӯро субъекти сиёсат номидан мумкин аст ва агар самти 

сиёсат ба сӯйи инсон равона шуда бошад он гоҳ ӯро объекти 

сиёсат меноманд. Чунончи, сарварони сиёсӣ ва элитаи сиёсӣ 

субъекти сиёсат буда, оммаи мардум объекти сиёсат мебошанд. 

Ҳамин тариқ, дар замони муосир бо рушду инкишоф 

ёфтани тамоюлҳои демократӣ субъекти аввалиндараҷаи сиёсат 

фарди алоҳида, шахс ва шаҳрванд маҳсуб меёбад. Барои мавқеи 

субъекти сиёсатро ишғол намудан инсон бояд дорои таҷриба ва 

донишҳои сиёсӣ гардад, инчунин мавқеъ ва муносибати худро 

бо ҷаҳони сиё- сат муайян намояд. 

§ 9. Дараҷаҳои амалишавии сиёсат 

Сиёсат аз рӯйи дараҷаи амалишавии худ ба сиёсати ҷаҳонӣ, 



сиёсати давлатӣ (миллӣ) ва сиёсати минтақавӣ ҷудо мешавад. 

Сиё- сати минтақавиро, дар навбати худ, дар ду маъно 

фаҳмидан мумкин аст: якум, сиёсати минтақавии кишварҳои 

ҷаҳонӣ ва дуюм, сиёсати минтақавии минтақаҳои маъмурию 

давлатӣ. Инчунин самти сиёсат вобаста бо соҳаҳое, ки ба онҳо 

таъсир мерасонад, ба якчанд гурӯҳ ҷудо мешавад: иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ, фарҳангӣ, миллӣ, демографӣ, илмию техникӣ, 

ҳуқуқӣ, экологӣ, ҳарбӣ ва ғ. 

Сиёсати ҷаҳонӣ соҳаи муносибатҳоест, ки миёни давлатҳои 

алоҳида ва созмону ташкилотҳои байналмилалӣ ба амал меояд. 

Сиёсати давлатӣ ё худ сиёсати миллӣ фаъолияти сиёсии 

давла- ти алоҳидаро дар бар гирифта, онро ба сиёсати дохилӣ 

ва сиёсати хориҷӣ тақсим менамоянд. Сиёсати дохилии давлат 

метавонад дар якчанд дараҷа амалӣ гардад: 

1. Дар дараҷаи паст. Фаъолияти сиёсии фардҳои алоҳида 

ва ит- тиҳодияҳои алоҳида (ҳалли масъалаҳои маҳаллӣ, 

шароитҳои зисту зиндагӣ, мактаб, донишгоҳҳо, нақлиёти 

ҷамъиятӣ ва ғ); 

2. Дар дараҷаи маҳаллӣ. Таъсиррасонии давлатӣ ба 

воситаи ор- ганҳои ҳокимияти маҳаллӣ ва худидоракунӣ. 

Инчунин аз ҷониби гурӯҳҳо ва иттиҳодияҳои манфиатдори 

маҳаллӣ. 

3. Дар дараҷаи умумимиллӣ. Фаъолияти сиёсии 

институтҳои олии ҳокимияти давлатӣ (ҳокимияти қонунгузор, 

иҷроия ва судӣ), ташкилоти роҳбарикунандаи ҳизбҳои сиёсӣ ва 

ташкилотҳои ҷамъи- ятӣ. 

Сиёсати минтақавии минтақаҳои ҷаҳонӣ дар муносибати 

давлатҳои абарқудрат нисбат ба минтақаҳои алоҳидаи ҷаҳон 

ифода меёбад, масалан, муносибати Русия, Амрико, Чин ва 

Эрон нисбат ба минтақаи Осиёи Марказӣ. 

Сиёсати минтақавии минтақаҳои маъмурию давлатӣ аз 

ҷониби давлат идора гардидани минтақаҳои алоҳидаи 

кишварро дар бар мегирад. Масалан, дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон идора кардани вило- ятҳои Хатлон, Суғд, ВМБК ва 

ноҳияҳои тобеи марказ ҳамчун сиёса- ти минтақавии 



Тоҷикистон фаҳмида мешавад. Дар давлатҳои дигар низ чунин 

равандро мушоҳида кардан мумкин аст.



МАВЗӮИ 2. СИЁСАТШИНОСӢ ИЛМ 

ДАР БОРАИ СИЁСАТ 

Мафҳуми сиёсатшиносӣ дар аксари забонҳои дунё бо 

калимаи политология ифода меёбад. Политология аз ду 

калимаи юнонӣ тар- киб ёфта, ро1Шке - корҳои давлатӣ ва 

ҷамъиятӣ, 1одоз -таълимот, илм дар бораи сиёсат мебошад. 

Муайян намудани предмети сиё- сатшиносӣ аз дарки моҳияти 

сиёсат вобастагии зиёд дорад. Сиёсат дар фаҳмиши умумӣ низ 

ҳамчун санъати идора намудани корҳои ҷамъиятӣ маънидод 

мегардад. Инчунин, сиёсат аз замонҳои қадим яке аз соҳаҳои 

муҳимми фаъолияти инсонро фаро мегирад. Омӯзи- ши 

паҳлуҳои мухталифи сиёсат аз рӯйи дараҷаи рушду инкишофи 

ҷомеа давра ба давра аҳамияти махсус пайдо менамояд. Агар 

дар замонҳои қадим ба корҳои давлатию ҷамъиятӣ 

мутахассисон машғул мешуда бошанд, пас дар замони муосир 

сиёсат диққати ҳар як нафарро ба худ ҷалб менамояд. Ин далел 

моҳияти ташаккулёбан- даи сиёсатшиносиро дар ҷомеа муайян 

менамояд. 

Сиёсатшиносӣ ҳамчун илм дар миёнаҳои асри XIX 

ташаккул меёбад ва аз ин давра сар карда, то ба имрӯз онро дар 

як қатор ки- шварҳои дунё «политология» ном мебаранд. Дар 

давлатҳои Авру- пои Ғарбӣ ва ИМА бошад, онро «илмҳои 

сиёсӣ» меноманд. 

§ 1. Сиёсатшиносӣ ва заминаҳои пайдоиши он 

То асри XIX ҳамаи таҳқиқоти масъалаҳои сиёсӣ дар доираи 

ди- гар фанҳо, аз қабили фалсафа, ҳуқуқшиносӣ, ҷомеашиносӣ, 

таърих ва ғ. сурат мегирифт. Аммо сарчашмаҳои афкори сиёсӣ 

ҳанӯз 2,5 ҳазор сол пеш ба вуҷуд омада буданд. Аввалин 

таҳқиқотҳо нисбати сиёсат бо рушду инкишофи демократияи 

давраи Атиқа алоқаманд аст. Маҳз дар ин давра асосҳои илмии 

масъалаҳои сиёсӣ гузошта шудаанд. Дар замони феодализм 

масъалаи мазкур рӯ ба таназзул ниҳод. Танҳо дар асри XVIII 

рушду инкишофи пурраи таҳқиқоти сиёсӣ оғоз гардид. 



Ҳамин тариқ, пайдоиш ва ташаккулёбии сиёсатшиносӣ 

ҳамчун илми мустақил ба якчанд омилҳои объективӣ вобастагӣ 

дошт: 

1.Инқилобҳои буржуазӣ. Давраи инқилобҳои буржуазӣ 

барои ба вуҷуд омадани системаҳои нави идоранамоӣ сабаб 

гардиданд. Гурӯҳҳои наве, ки ҳокимияти сиёсиро дар дасти худ 

нигоҳ медо- штанд, ба ояндабинии дарозмуддати рушду 

инкишофи сиёсӣ ниёзманд буданд. Аз ин рӯ, онҳо марказҳои 

илмию таҳқиқотиеро ба вуҷуд оварданд, ки дар ин марказҳо 

масъалаҳои сиёсӣ мунтазам таҳқиқ мегардиданд. Талабот ба 

шакли давлатдории нав, ки дар дастгоҳи идории он шахсони 

дорои дониши сиёсӣ бояд кору фаъолият менамуданд, дар 

рушду инкишофи ин илм нақши муҳим бозидааст. 

2.Ҳуқуқҳои сиёсӣ. Дар дараҷаи муайян шарту шароити 

мавҷудияти инсонҳо ва ҳуқуқу озодиҳои онҳо ба дигаргуниҳои 

ҷиддӣ рӯ ба рӯ гардиданд. Ба вуҷуд омадани ҳуқуқи умумии 

ишти- рок дар интихобот ба фаъол гардидани нақши инсон дар 

ҳаёти сиёсӣ оварда расонид. Мустаҳкам гардидани раванди 

мубориза ба- рои ташаккули аввалин ҳизбҳои сиёсӣ, ки онҳо 

мустақилона дар ҳаёти сиёсӣ ширкат меварзиданд, заминаи 

муҳимми ташаккулёбии сиёсатшиносӣ ба шумор меравад. 

3.Давлатдории миллӣ. Аз байн рафтани парокандагии 

замони феодализм ва ба вуҷуд омадани давлатҳои мутамарказ 

ва давлатдо- рии миллӣ сабабҳои аслии мустаҳкам гардидани 

муносибатҳои нави сиёсӣ гардиданд. Ба вуҷуд омадани 

шаклҳои нави муносибатҳои ҷамъиятӣ ва ихтилофҳои сиёсӣ, 

инчунин фаъол гардидани сиёсати байналхалқӣ ба таҳлил ва 

баррасиҳои назариявӣ ниёзи бузург дошт. Маҳз дар ин давра 

сиёсатшиносӣ характери миллӣ пайдо намуда, аввалин 

мактабҳои миллии сиёсатшиносӣ дар ИМА, Фаронса, Бри- 

танияи Кабир, Олмон, Италия ва ғ. ба вуҷуд омаданд. 

4.Антагонизми сиёсӣ. Дар сохтори иҷтимоии ҷомеа 

дигаргу- ниҳои ҷиддӣ ба вуҷуд омаданд. Дар натиҷаи 

инқилобҳои буржуазӣ дар ҷомеа синфҳои нав, яъне буржуазия 

ва пролетариат ба вуҷуд меоянд. Синфи буржуазия сохтори 



меросии давлатдориро барҳам зада, сиёсати худро дар асоси 

сохтори нави давлатдорӣ ба роҳ ме- монад. Пролетариат 

ҳамчун аввалин синфи мазлум барои ба даст овардани 

ҳокимият муборизаро оғоз мекунад. Зеро аз ин пештар синфи 

мазлум танҳо барои ҳимояи манфиатҳои иқтисодии худ 

мубориза мебурду халос. Чунки сохтори давлатдорӣ то ин 

замон хусусияти меросию авлодӣ дошта, ҳокимият барои 

дигарон дастно- рас буд. Мустаҳкам гардидани зиддият 

(антагонизм) миёни синфҳои ҷамъиятӣ сабабгори ба вуҷуд 

омадани коркард ва моделсо- зии сиёсӣ гардид. Тағйирёбии 

муносибатҳои мутақобила миёни синфҳои буржуазия ва 

пролетариат ба пайдо гардидани аввалин идеологияҳои сиёсӣ 

оварда расонид. 

5. Секуляризатсия. Дар рушду инкишофи сиёсатшиносӣ 

ра- ванди секуляризатсияи9 ҳаёти ҷамъиятӣ таъсири бузург 

расонида- аст. Аз зери таъсири калисо берун овардани давлат 

ва баръакс, дар зери таъсири давлат қарор додани онҳо имкон 

дод, ки як қатор масъалаҳои давлатӣ кафолати сиёсӣ пайдо 

намоянд. Минбаъд ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон на дар 

догмаҳои калисоӣ ва навиштаҷотҳои динӣ, балки дар 

конститутсияҳо эълон ва мустаҳкам гардиданд. 

6. Антиколониализм. Раванди фаъол гардидани 

муборизаҳои миллӣ-озодихоҳии мустамликаҳо ба низоми 

муносибатҳои байнал- халқӣ таъсири амиқ расонидааст ва онро 

ба дигаргунии ҷиддӣ рӯ ба рӯ намудааст. Чунин раванд на танҳо 

ба тағйир ёфтани сиёсати ҷаҳонӣ оварда расонид, балки дар 

шаҳр-давлатҳо (метрополияҳо) низ як қатор дигаргуниҳоро ба 

вуҷуд овард. 

Бо назардошти чунин шарту шароитҳо дар нимаи 

дуюми асри XIX сиёсатшиносӣ ҳамчун илми мустақил ба 

вуҷуд меояд. 

Аввалин марказҳои таҳқиқоти сиёсӣ дар назди 

донишгоҳҳои бонуфузи Аврупои Ғарбӣ ва Амрико таъсис дода 

                     
9 Чизеро аз ихтиёри калисо гирифта ба идораи гражданӣ супурдан, ё ин ки 

чизеро аз зери таъсири калисо баровардан. 



мешаванд. Соли 1880 дар ИМА аввалин шуда маҷаллаи 

«Ро11£1са1 зс^епсе» ба нашри худ оғоз менамояд ва дар назди 

Коллеҷи Колумбия мактаби илмҳои сиёсӣ таъсис дода 

мешавад. Соли 1889 Академияи амрикоии илмҳои иҷтимою 

сиёсӣ ташкил шуда, дар соли 1903 Иттиҳодияи сиёсатшиносони 

миллии Амрико таъсис дода мешавад. Дар ин дав- ра дар 

Аврупои Ғарбӣ низ шабакаи васеи марказҳои илмӣ ва таълимӣ 

ба вуҷуд меоянд. Дар соли 1871 дар Фаронса Мактаби озо- ди 

илмҳои сиёсӣ ташкил шуда, айни замон он бо номи 

Донишкадаи таҳқиқоти сиёсии Донишгоҳи шаҳри Париж 

машҳур аст. Соли 1895 дар шаҳри Лондон мактаби илмҳои 

иқтисодию сиёсӣ таъсис меёбад. 

Дар ибтидои асри ХХ сиёсатшиносӣ ҳамчун илм ва ҳамчун 

фанни мустақил пурра ташаккул меёбад. Соли 1948 бо 

ташаббуси ЮНЕСКО Коллоквиуми байналхалқӣ оид ба 

масъалаи илмҳои сиёсӣ баргузор мегардад, ки дар он таълими 

сиёсатшиносӣ дар мак- табҳои олии давлатҳои узви ЮНЕСКО 

тавсия мегардад. Дар он давра бо назардошти самтҳои 

таҳқиқоти сиёсӣ сохтори илмҳои сиёсӣ ба таври зерин муайян 

мегардад: 

- назарияи сиёсӣ (назария ва таърихи афкори сиёсӣ); 

- назарияи институтҳои давлатӣ (институтҳои марказӣ, 

мин- тақавӣ ва маҳаллӣ), сохтор ва шакли амалишавии онҳо; 

- назарияи иштироки сиёсӣ ва гурӯҳҳои манфиатхоҳ 

(ҳизбҳо, гурӯҳҳои манфиатдор, лоббизм, иттиҳодияҳои 

ҷамъиятӣ, ВАО, аф- кори ҷамъиятӣ); 

- назарияи сиёсати байналхалқӣ ва муносибатҳои 

байналхалқӣ (сиёсати байналхалқӣ, ташкилотҳои байналхалқӣ, 

глобалистика, геополитика). 

Имрӯзҳо дар ҷаҳон зиёда аз сад маркази таҳқиқоти сиёсӣ 

арзи вуҷуд дорад, ки аксари онҳо соли 1949 дар Иттиҳодияи 

байнал- халқии илмҳои сиёсӣ муттаҳид шуда буданд. Айни 

замон сиёсат- шиносӣ аз рӯйи шумораи таҳқиқотҳои худ ва 

шумораи асарҳои чопшудаи ин соҳа дар миёни илмҳои дигар 

мавқеи намоёнро ишғол намудааст ва яке аз касбҳои бонуфуз 



низ ба шумор меравад. 

Бояд гуфт, ки дар ҳудуди собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ва як 

қатор давлатҳои дигари сотсиалистӣ сиёсатшиносӣ ба сифати 

фанни му- стақил ва шохаи алоҳидаи илм эътироф намегардид 

ва он ҳамчун илми буржуазӣ ва зиддимарксистӣ дониста 

мешуд. Масъалаҳои алоҳидаи илмҳои сиёсӣ дар доираи фанҳои 

коммунизми илмӣ, ма- териализми таърихӣ, таърихи ҲКИШ 

(КПСС), назарияи давлат ва ҳуқуқ, атеизми илмӣ ва ғ. мавриди 

омӯзиш қарор дода мешуданд. Баъди солҳои 1980 дар ҳудуди 

собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ раванди бозсозӣ оғоз гардида, 

демократикунонии ҷомеа ва дигаргуншавии системаи сиёсӣ ба 

вуҷуд омад. Дар ин давра анҷом додани таҳқиқоти сиёсӣ 

имконпазир гардида, баъди фурӯпошии Иттиҳоди Шӯравӣ 

сиёсатшиносӣ ҳамчун илм ва фанни мустақил эътироф гар- 

дид. 

Сиёсатшиносӣ ба монанди дигар илмҳо, дорои предмети 

омӯзиши худ ва методҳои таҳқиқотии худ буда, дар ҷомеа вази- 

фаҳои муайянро иҷро менамояд. Предмети сиёсатшиносӣ хеле 

му- раккаб буда, муайян намудани он аз объекти таҳқиқоти 

сиёсатши- носӣ вобастагии зиёд дорад. Аз ин рӯ, предмети 

сиёсатшиносиро метавон ҳам дар мазмуни васеъ ва ҳам дар 

мазмуни маҳдуд муайян намуд. 

Сиёсатшиносӣ дар мазмуни васеъ ҳамчун соҳаи донишҳои 

байнифаннӣ баррасӣ карда мешавад. Мувофиқи чунин 

фаҳмиш ҳар он чизе ки хусусияти сиёсӣ пайдо менамояд ва дар 

ҷаҳони сиёсат ворид мешавад, ҳамчун предмети сиёсатшиносӣ 

муаррифӣ мегардад. Аммо чунин фаҳмиши васеъ хусусиятҳои 

муҳимми сиёсатшиносиро равшан сохта наметавонад. 

Предмети сиёсатшиносӣ ҳамчун илми мустақил дар мазмуни 

маҳдудаш равшан мегардад ва падидаи сиёсат дар муносибат 

бо ҳокимияти сиёсӣ мавриди баррасӣ қарор дода мешавад. 

«Ҳокимият мазмун ва мақсади асосии сиёсат аст, пас 

ҳокимияти сиёсӣ сатҳи комилтарини ҳокимият буда, то замоне 

ки ҳокимият вуҷуд дорад, таҳқиқи ташаккули роҳҳои идораи он 



аз ҳама бештар ба илмҳои сиёсӣ вобастагӣ дорад»10. Зеро маҳз 

ҳокимият воситаи асосии амалӣ гардидани сиёсат маҳсуб 

меёбад. Агар предмети сиёсатшиносӣ ба воситаи мафҳумҳои 

калидӣ, аз қабили «ҳокимияти сиёсӣ» ва «сиёсат» муайян карда 

шавад, пас хусусиятҳои муҳимми сиёсатшиносӣ ҳамчун илм 

низ ба воситаи онҳо нишон дода мешавад. 

Ҳамин тариқ, сиёсатшиносӣ илм дар бораи сиёсат, 

равандҳои сиёсӣ, қонуниятҳои ташаккул ва рушду 

инкишофи ҳокимияти сиёсӣ ва шаклҳои амалигардии он 

мебошад. 

§ 2. Категорияҳои сиёсатшиносӣ 

Категорияҳои сиёсатшиносӣ дорои хусусиятҳои махсус 

буда, алоқаҳои мавҷудаи воқеияти сиёсиро инъикос 

менамоянд. Дар сиёсатшиносӣ мавзӯъҳои «сиёсат» ва 

«ҳокимияти сиёсӣ» категорияҳои марказӣ маҳсуб меёбанд. 

Категорияҳои боқимондаи илми мазкур алоқаҳои мавҷуда ва 

муносибатҳоеро, ки ба ҳокимияти сиёсӣ ва падидаи сиёсат 

тааллуқ доранд, муайян менамоянд. Ба ин гурӯҳ чунин 

категорияҳоро дохил кардан мумкин аст: системаи сиёсӣ, 

режими сиёсӣ, субъектҳои сиёсат, раванди сиёсӣ, муносибатҳои 

сиёсӣ, ҳақиқати сиёсӣ, демократия, давлат, ҳизбҳои сиёсӣ, 

ҳаракатҳои ҷамъиятӣ, элитаи сиёсӣ, сарвари сиёсӣ, идеологияи 

сиёсӣ, шуури сиёсӣ, маданияти сиёсӣ, истиқлолияти сиёсӣ, 

оппозитсияи сиёсӣ ва ғ. 

Ғайр аз ин, сиёсатшиносӣ дар баробари предмети таҳқиқот 

ва дастгоҳи категориявии худ, инчунин аз категорияҳои дигар 

илмҳо низ истифода мекунад. Чунончи, форматсияи 

ҷамъиятию иқтисодӣ, марҳилаи таърихӣ, базис, надстройка, 

қувваҳои истеҳсолкунанда, муносибатҳои истеҳсолӣ, қонун, 

озодӣ, меъёрҳои ҳуқуқӣ, инқилоби иҷтимоӣ, шахсият, ҷомеа, 

мақому манзалат, афкори ҷамъиятӣ, гурӯҳҳои иҷтимоӣ, 

синфҳо, манфиатҳои иҷтимоӣ, манфиатҳои миллӣ ва ғ. Чунин 

истилоҳҳои умумисотсиологӣ дар илми сиёсатшиносӣ танҳо 

                     
10 Муҳаммад А.Н. Донишномаи мухтасари сиёсӣ. - Душанбе, 2016. - С.215. 



дар алоқамандии сиёсат ва ҳокимият истифода бурда 

мешаванд. 

§ 3. Асосҳои назариявию методологии 

сиёсатшиносӣ 

Ташаккулёбии сиёсатшиносӣ ҳамчун илм бо инкишофи 

асосҳои назариявию методологии ин фан алоқаманд аст. 

Ф.Нитсше ҳанӯз дар замони худ дарк намуда буд, ки кашфиёти 

асосии ҳар як илм, пеш аз ҳама, методҳои маърифатии он ба 

шумор меравад. И.П.Павлов қайд менамояд, ки «дар илм чизи 

аввалиндараҷа ва аз ҳама муҳим ин метод мебошад». Гуфтан 

мумкин аст, ки натиҷаи таҳқиқот аз метод вобаста аст. 

Методологияи сиёсатшиносии муосир ба муносибатҳои 

муҳимми илмӣ такя менамояд, ки он дар омӯзиши соҳаи 

сиёсии ҳа- ёти ҷомеа натиҷаҳои мусбат медиҳад. 

Аммо методҳои сиёсатшиносиро аз методологияи он фарқ 

бояд кард. Методология стратегияи умумӣ мебошад, аммо 

методҳо так- тикаи таҳқиқот ба шумор мераванд. 

Методологияи илмҳои сиёсӣ методҳои мухталифи маърифати 

сиёсие мебошад, ки истифодаи онҳо бо масъалагузорӣ, 

интихоби меъёрҳои методологӣ ва тала- ботҳои таҳқиқоти 

сиёсӣ алоқамандӣ доранд. Методҳо маҷмӯи воси- та, талабот ва 

усулҳои гузаронидани таҳқиқот, инчунин ба даст овардани 

маълумоти нав ва донишҳои нав бо роҳи омӯзиши воқеи- яти 

сиёсӣ ва дигаргуншавии маълумотҳои мавҷуда мебошанд. 

Намудҳои асосии методологияи таҳқиқоти сиёсӣ зина ба зина 

дар раванди рушду инкишофи афкори сиёсӣ ба вуҷуд 

омадаанд. 

Айни замон методҳои сиёсатшиносиро ба панҷ гурӯҳ ҷудо 

намудан мумкин аст: 

- методҳои умумиилмӣ (методҳои мантиқӣ, позитивистӣ 

ва эм- пирикӣ); 

- методҳои сиёсатшиносии классикӣ; 



- методҳои аз илмҳои дигар гирифташуда (методҳои 

антропо- логӣ, сотсиологӣ, таърихӣ, психологӣ ва ғ.); 

- методҳои сиёсатшиносии постклассикӣ; 

- методҳои сиёсатшиносии амалӣ. 

А) Методҳои умумиилмӣ. Ин методҳо дар маҷмӯъ ба 

ҳамаи илмҳо мутааллиқ буда, амалан онҳоро ҳамаи соҳаҳои 

маърифати илмӣ ба таври васеъ истифода менамоянд. Дар 

миёни методҳои умумиилмӣ методҳои мантиқиро аз ҳам фарқ 

менамоянд, ки онҳо аз методҳои зерин иборатанд: анализ, 

синтез, индуксия, дедуксия, ана- логия, экстраполятсия ва 

монанди инҳо. 

Инчунин, методҳои таҳқиқоти эмпирикӣ низ методҳои 

умуми- илмие мебошанд, ки кулли илмҳои ҷомеашиносӣ 

онҳоро ба таври баробар истифода менамоянд: мушоҳида, 

таҳлили ҳуҷҷатҳо, озмо- ишҳои лабораторӣ, саволномаҳо, 

пурсишномаҳо, методҳои оморӣ ва ғ. 

Сиёсатшиносии муосир аз методҳои позитивистӣ ба таври 

ва- сеъ истифода менамояд, ки дар миёни онҳо таҳлили 

системавӣ ва методи бихевиористӣ мавқеи махсусро касб 

менамоянд. 

Таҳлили системавӣ ҷаҳони сиёсатро ҳамчун механизми 

мукам- мале муаррифӣ менамояд, ки он аз унсурҳои бо ҳам 

вобаста иборат буда, онҳо дар механизми мазкур вазифаи 

мушаххасро иҷро мена- моянд. Иқтидори эвристикии методи 

мазкур дар он ифода меёбад, ки ҳар як объект ҳамчун системаи 

мукаммал тасаввур карда меша- вад. Ҳар як унусури таркибии 

системаи мазкур вазифаи мушаххасро иҷро менамояд ва 

занҷираи «унсур-вазифа-система» ягонагии вази- фавии ҳар як 

унусри ҷудогонаи система дониста мешавад. Дар за- минаи 

таҳлили системавӣ методи сохторию функсионалӣ пайдо 

гардидааст, ки барои ташаккули минбаъдаи он заминаи мусоид 

фа- роҳам сохтааст. Бинобар ин, методи сохторию функсионалӣ 

ҷузъи таркибии таҳлили системавӣ маҳсуб меёбад. Дар солҳои 

1950-1960 дар илмҳои сиёсӣ бори аввал таҳлили системавӣ бо 

истифода аз ме- тоди сохторию функсионалӣ аз ҷониби 



сиёсатшиносони амрикоӣ Толкот Парсонс (1902-1979), Дэвид 

Истон (1917-2014) ва Габриэл Алмонд (1911-2002) мавриди 

истифода қарор дода шудааст. Методи мазкур имкон медиҳад, 

ки механизмҳои мураккаби сиёсӣ бо ёрии таҳлили системаи 

мукаммал омӯхта шаванд. 

Рафтори одамон дар соҳаи сиёсат ба воситаи методи 

бихевио- ристӣ мавриди омӯзиш қарор дода мешавад. Рафтори 

сиёсии ода- мон дар зери таъсири омилҳои мухталиф қарор 

гирифта, динамикаи сиёсии ҷомеаро ифода менамояд. Баъзан 

бихевиористон барои ифо- даи аниқу дақиқи рафтори сиёсии 

одамон инчунин аз методҳои миқдорию оморӣ низ истифода 

менамоянд, ки дар чунин ҳолат маҳдудиятҳои гуманитарии 

илмҳои сиёсӣ бартараф гардида, ба илмҳои дақиқ шабоҳат 

пайдо менамоянд. Ба воситаи методи бихе- виористӣ, пеш аз 

ҳама, рафтори сиёсии одамон, манфиатҳои сиёсии онҳо, 

фаъолиятҳои мутақобилаи онҳо дар раванди сиёсӣ баррасӣ 

мегардад. Бояд тазаккур дод, ки методи бихевиористӣ ба 

ҷаҳони ботинии инсон ва ҳиссиёти психологии ӯ эътибор 

намедиҳад. Баръакс, омилҳои зоҳирии фаъолнокии сиёсии 

инсон диққати бихе- виористонро ба худ ҷалб намуда, ба 

воситаи пурсишномаҳо, му- соҳибаҳо ва контент-анализ 

хусусиятҳои миқдории зуҳуроти маз- курро таҳлил менамоянд. 

Б) Методҳои сиёсатшиносии классикӣ. Сиёсатшиносии 

клас- сикӣ ба омӯзиши институтҳои сиёсӣ, аз қабили давлат, 

парлумон, конститутсия, ҳизбҳои сиёсӣ, системаҳои 

интихоботӣ ва ғ. машғул мегардад. Муносибати мазкур 

моҳияти методи институтсионали- ро ифода менамояд ва дар 

сиёсатшиносии муосир он ба таври васеъ истифода бурда 

мешавад. Омӯзиши институтҳои сиёсӣ хеле муҳим арзёбӣ 

мегарданд, зеро онҳо дар муқоиса бо равандҳои сиёсӣ му- 

стаҳкам ва устуворанд. Бояд гуфт, ки методи институтсионалӣ 

хеле сода ва барои ҳамагон дастрас мебошад. Бинобар ин, 

омӯзиши ин- ститутҳои сиёсӣ низ хеле осон аст, зеро онҳо дар 

заминаи меъёр, қоида ва қонунҳои мавҷуда ба таври қонунӣ 

арзи ҳастӣ менамоянд. 



Бояд қайд намуд, ки дар ибтидои асри ХХ афзалияти 

методи институтсионалӣ боиси ташаккулёбии назарияи 

модернизатсияи сиёсӣ гардид. Ба андешаи намояндагони ин 

метод, истифодаи ин- ститутҳои демократии Ғарб барои 

ҷомеаи ғайриғарбӣ хеле муҳим буда, дар таъмини рушду 

инкишофи онҳо нақши муҳим мебозад. Дар амалияи сиёсӣ 

зиёда аз 40 давлати африқоӣ Конститутсияи ИМА-ро 

нусхабардорӣ намуда, институтҳои демократиро ташаккул 

додан хостанд. Аммо дар амалияи ҷамъиятӣ натавонистанд ба 

иде- али сиёсӣ, яъне ҷомеаи демократӣ ноил гарданд. Маълум 

гардид, ки институтҳои сиёсии демократӣ дар шароити 

мавҷудияти фаъолно- кии сиёсии одамон рушд менамоянд ва 

маданияти сиёсии ғайри- демкоратии одамон боиси 

корношоям гардидани онҳо мегардад. 

Ғайр аз ин, дар сиёсатшиносии классикӣ методи меъёрӣ низ 

мавқеи махсусро ишғол менамояд. Коркард ва асоснок 

намудани идеали сиёсӣ, ҷустуҷӯи идоракунии идеалӣ ва 

ниҳоятан, сохтори сиёсии мукаммал идеяҳои марказии методи 

меъёрӣ мебошанд. Ҳамаи мутафаккирони машҳур, аз ҷумла 

Афлотун ва Арасту, бо истифода аз муносибати меъёрӣ, ба 

инсоният моделҳои «ҷомеаи идеалӣ»-и худро пешкаш 

намудаанд. 

Бояд гуфт, ки моҳияти назарияҳои сиёсии меъёрӣ, ки дар 

онҳо масъалаҳои сиёсӣ бо истифодаи методи меъёрӣ омӯхта 

мешаванд, хусусияти конвенсионалӣ доранд. Назарияи 

«шартномаи ҷамъиятӣ» намунаи беҳтарини ин гуфтаҳо 

мебошад. Яъне, дар заминаи шарт- нома ва созишномаи 

тарафайн баррасӣ намудани масъалаҳои сиёсӣ моҳияти методи 

меъёриро ифода менамояд. Ҳатто таълимоти Макс Вебер дар 

бораи легитимияти ҳокимият, ки асоси онро эътирофи 

ҳокимият аз ҷониби мардум ташкил медиҳад, характери 

меъёрӣ до- рад. Бинобар ин, эътироф кардан ва ё накардани 

сохтори сиёсӣ ва тарзи идоранамоӣ дар маркази диққати 

намояндагони ин метод қарор гирифта, масъалаҳои сиёсӣ бо 

ёрии чунин тасаввурот баррасӣ мегарданд. 



Методи дигари классикӣ методи компаративӣ мебошад. Ба 

во- ситаи методи мазкур институтҳои сиёсӣ ва равандҳои 

сиёсии ба ҳам монанд муқоиса мегарданд. Баъзан муқоисаи 

институтҳо ва ра- вандҳои сиёсии давлатҳои алоҳида низ ба 

воситаи методи мазкур анҷом дода мешавад. Дар илмҳои сиёсӣ 

баъзан методи мазкурро таҳлили муқоисавӣ ва ё методи 

муқоисавӣ низ меноманд. Таҳлили компаративии ҳаёти сиёсии 

ҷомеа хеле мураккаб аст ва на ҳама вақт истифодаи методи 

мазкур натиҷаҳои дилхоҳ медиҳад. Зеро инсти- тутҳои сиёсии 

ба ҳам монанд ҳарчанд зоҳиран ҳамшабеҳи якдигар бошанд 

ҳам, дар дохили онҳо ихтилофҳои иҷтимоию сиёсие дида 

мешаванд, ки аз хусусиятҳои психологияи сиёсӣ ва анъанаҳои 

мар- думи он ҷомеа вобаста мебошанд. Масалан, таҳлили 

муқоисавии сарварии сиёсӣ дар Қоҳира ва Фаронса миқдори 

зиёди тафовутҳои иҷтимоию фарҳангиеро ошкор месозад, ки 

дар он хусусиятҳои умумӣ хеле кам ба назар мерасанд. 

Дар сиёсатшиносии классикӣ инчунин омӯзиши 

масъалаҳои сиёсӣ дар заминаи таҳлили фаъолияти сиёсии 

одамон низ анҷом дода мешавад. Дар чунин шароит сиёсат 

ҳамчун соҳаи махсуси фаъолияти инсонӣ муаррифӣ гардида, аз 

марҳилаҳои мушаххаси амалишавӣ иборат аст. Сиёсат дар 

чунин навъи фаҳмиш, пеш аз ҳама, раванди омода намудан, 

қабул кардан ва дар амал татбиқ сохтани қарорҳои сиёсӣ 

дониста мешавад. Муайян намудани мақсад ва самтҳои 

фаъолияти сиёсӣ, тақсими манфиатҳо, сафарбарнамоии оммаи 

мардум, ташкил намудани назорат дар самти амалигардонии 

мақсад ва вазифаҳои сиёсӣ моҳияти идоракунии сиёсиро ифода 

ме- намоянд, ки омӯзиши як қатор масъалаҳо бо назардошти он 

низ бо- яд сурат гирад. 

В) Методҳои аз илмҳои дигар гирифташуда. 

Сиёсатшиносии муосир як қатор методҳои таҳқиқотии худро аз 

илмҳои дигари ҷомеашиносӣ қабул намудааст. Дар миёни онҳо 

методҳои сотсио- логӣ, таърихӣ, психологӣ ва антропологӣ 

мавқеи махсусро ишғол менамоянд. 

Вобастагии сиёсат аз равандҳои иҷтимоӣ, махсусан аз 



сохтори иҷтимоию иқтисодии ҷомеа ба воситаи методи 

сотсиологӣ омӯхта мешавад. Ба ақидаи намояндагони методи 

сотсиологӣ, сиёсат соҳаи рақобати гурӯҳҳои мухталифи 

иҷтимоӣ, синфҳо, миллатҳо, мазҳабҳо ва давлатҳо мебошад, ки 

онҳо дар ин раванд ҳимояи ман- фиатҳои худро дар мадди аввал 

мегузоранд. Дар чунин ҳолат муа- йян намудан ва шарҳу тавзеҳ 

додани манфиатҳои гуногуни гурӯҳҳои бо ҳам рақиб вазифаи 

асосии методи сотсиологӣ маҳсуб меёбад. 

Барои мисол, дар назарияи марксистӣ методи сотсиологӣ 

дар симои иқтисоди марказонидашуда истифода мегардад. Дар 

чунин ҳолат сиёсат дар муносибат бо базиси иқтисодӣ 

надстройка ба шу- мор меравад. Таҳлили равандҳои сиёсӣ низ 

бо назардошти ман- фиатҳои иқтисодии синфҳои ҷамъиятӣ ва 

гурӯҳҳои иҷтимоӣ анҷом дода мешавад. 

Ба воситаи методи таърихӣ равандҳои сиёсӣ дар заминаи 

рушду инкишофи муносибатҳои ҷамъиятӣ таҳлил гардида, 

омӯзиши масъалаҳои сиёсӣ аз замони гузашта ба замони 

ҳозира ва баъдан ба замони оянда нигаронида мешавад. 

Яке аз методҳои дигари сиёсатшиносии муосир таҳлили 

иҷти- моию фарҳангии сиёсат мебошад. Дар доираи таҳлили 

мазкур масъалаҳои сиёсӣ бо назардошти маданият ва 

тамаддуни инсонӣ омӯхта мешавад. Ба ақидаи намояндагони 

методи мазкур, табиати ҳокимияти сиёсӣ аз хусусиятҳои 

анъанаҳои фарҳангӣ вобаста ме- бошад. Бешубҳа, иқрор шудан 

мумкин аст, ки умумияти сиёсии одамон дар ҳар давру замон 

дар заминаи арзишҳои мушаххаси фарҳангӣ ташаккул ёфтаанд 

ва онҳоро волидайн, ибодатхонаҳо, мактабҳо ва дар замони 

муосир васоити ахбори омма аз насл ба насл интиқол дода 

истодаанд. Ҳамин тариқ, таҳлили иҷтимоию фарҳангӣ методе 

мебошад, ки равандҳои сиёсиро аз нуқтаи назари фарҳанг 

меомӯзад. Муайян намудани анъана ва арзишҳои фарҳан- гие, 

ки муайянкунандаи рушди сиёсии ҷомеа дониста мешаванд, 

вазифаи асосии методи мазкур мебошад. 

Методи антропологӣ низ дар сиёсатшиносии замони муосир 

мавқеи марказиро ишғол менамояд. Ба воситаи методи мазкур 



ра- вандҳои сиёсӣ бо назардошти табиати коллективии инсон 

баррасӣ мегарданд. Аз сабаби он ки як гурӯҳ одамон барои 

гурӯҳи дигари онҳо сиёсат меофаранд, муайян намудани 

мавқеи инсон дар сиёсат хеле зарур шуморида мешавад. Ба 

воситаи методи антропологӣ нақши барҷастаи инсон дар 

сиёсат новобаста аз мансубияти этникӣ, нажодӣ, мазҳабӣ ва 

иҷтимоӣ муайян карда мешавад, ки дар чунин шароит 

баробарҳуқуқии ҳамаи одамон дар сиёсат, эътирофи ҳуқуқ ва 

озодиҳои ҳар як инсон ба миён меояд. Яке аз меъёрҳои дигари 

методи антропологӣ плюрализми сиёсӣ мебошад, ки он 

андешаҳои гуногуни сиёсӣ нисбат ба сиёсат ва нақши арзишҳо 

дар рушди сиё- сиро ҳангоми баррасии масъалаҳои сиёсӣ дар 

мадди аввал мегузо- рад. 

Табиати сиёсии инсон ба воситаи методи психологӣ омӯхта 

шуда, инчунин ҷаҳони ботинии инсон ва табиати рақобатноки 

ӯ ба воситаи методи мазкур таҳлил мегардад. Гузашта аз ин, 

истифодаи методи мазкур моро водор менамояд, ки ҳангоми 

омӯзиши сиёсат механизмҳои субъективии рафтори сиёсии 

одамонро ба инобат ги- рем. Сабабҳое, ки одамонро вориди 

сиёсат месозанд ва онҳоро маҷбур менамоянд, ки дар равандҳои 

сиёсӣ ширкат варзанд, доимо хусусияти фардӣ доранд. Яъне, 

шаклҳои иштироки инсон дар сиё- сат аз характер, ирода, 

дараҷаи маълумотнокӣ ва тарбияи ӯ вобаста аст. Яке аз навъҳои 

машҳури методи психологӣ психоанализ мебо- шад, ки бо ёрии 

он рафторҳои сиёсии ғайримуқаррарии инсон омӯхта 

мешаванд. Аз ҷумла, майли инсон ба ҳокимият ва ё омода 

будани он барои тобеият барин масъалаҳо ба воситаи 

психоанализ таҳлил мегарданд. 

Таҳлили сиёсӣ бо назардошти вазъият. Омӯзиш ва таҳлили 

рафтори акторҳои сиёсии замони муосир хеле мураккаб 

мебошанд. Зеро рафторҳои сиёсии онҳо ғайристандартӣ буда, 

шарҳи онҳо ба воситаи методҳои сиёсатшиносии классикӣ хеле 

мушкил аст. Барои мисол омӯзиши рафтори гурӯҳҳои 

муташшакили ҷиноӣ, террори- стон, экстремистон ва ғ. ба 

воситаи таҳлили системавӣ мушкил аст. Онҳо ба оппозитсияи 



ғайрисистемавӣ шомил буда, ба воситаи ме- тоди бихевиористӣ 

омӯзиши рафтори онҳо номумкин аст. Зеро бо намояндагони 

чунин гурӯҳҳо ташкил намудани мусоҳиба ва ё дар байни онҳо 

гузаронидани пурсишнома ғайриимкон мебошад ва онҳо низ 

бо анъанаҳои фарҳангии мамлакат ҳеҷ алоқамандие надо- ранд. 

Сиёсатшиносони замони муосир рафтори ғайриодии акторҳои 

сиёсии замони муосирро ба инобат гирифта, омӯзиши онҳоро 

бо назардошти вазъияти мавҷуда зарур мешуморанд. 

Таҳлили сиёсӣ бо назардошти вазъият тақозои онро 

менамояд, ки барои омӯзиши падидаҳои сиёсии зуд-зуд 

тағйирёбанда методо- логияи сиёсии гуногун истифода бурда 

шавад, то ки онҳо норасоии якдигарро пурра намоянд. 

Махсусан, дар раванди омӯзиши ин гуна масъалаҳо муайян 

намудани норасоии ин ва ё он метод зарур мебо- шад. Зеро 

муайян намудани норасоии методологӣ имкон медиҳад, ки ба 

ҷойи он методҳои мувофиқтари омӯзиши падидаҳои ғайри- 

стандартӣ истифода бурда шаванд. 

Яке аз методҳои дигари давраи постклассикӣ методи 

синерге- тикӣ мебошад. Синергетика илм дар бораи 

системаҳои мураккаби худташаккулёбанда мебошад. Бинобар 

ин, истифодаи методи си- нергетикӣ ҳангоми омӯзиши 

масъалаҳои сиёсӣ бо назардошти ҷустуҷӯи механизмҳои 

худташаккулёбандаи системаи сиёсӣ амалӣ карда мешавад. 

Инчунин, синергетика тақозои онро дорад, ки гуно- гунрангии 

ҷаҳон заминаи асосии рушду инкишофи он мебошад. Би- нобар 

ин, ҳангоми таҳлили падидаҳои сиёсӣ таъсири омилҳои гуно- 

гуни соҳаҳои дигари ҳаёти ҷамъиятӣ ба сиёсат бояд ба инобат 

ги- рифта шаванд. Аз ҷумла баинобатгирии таъсири омилҳои 

иқтисодӣ, экологӣ, фарҳангӣ, иҷтимоӣ, демографӣ ва ҷуғрофӣ 

хеле муҳим ме- бошад. Методи синергетикӣ муҳаққиқро 

вазифадор менамояд, ки ҳангоми омӯзиши равандҳои сиёсӣ на 

танҳо ба омилҳои сиёсӣ, бал- ки ба омилҳои ғайрисиёсии онҳо 

низ таваҷҷуҳ зоҳир намояд. 

Бояд гуфт, ки истифодаи методи синергетикӣ имкон 

медиҳад, ки сиёсатшиносон аз дихотомияи классикии «сиёсат-



иқтисодиёт», «табиат- ҷомеа», «ҳаёти моддӣ - ҳаёти маънавӣ» 

дур шуда, ба шак- ли муосири таҷзияи илмӣ машғул гарданд. 

Дар доираи синергетика рушди сиёсӣ раванди гуногунмаром 

дониста шуда, дар он марҳилаҳои рушди устувор ба 

марҳилаҳои буҳронӣ табдил меёбанд ва сипас шароитҳои 

гуногун ва механизмҳои мухталифи таъмини рушди сиёсӣ пеш 

меоянд. Расидан ба марҳилаи буҳронӣ системаи сиёсиро 

ноустувор мегардонад, ки чунин вазъият ҳолати онро ди- гаргун 

месозад. Ҳамин тариқ, методи синергетикӣ имкон медиҳад, ки 

мураккабии равандҳои сиёсӣ омӯхта шавад ва дар он мавқеи ак- 

торҳои сиёсӣ муайян карда шавад. 

Герменевтикаи сиёсӣ. Ба воситаи методи мазкур матнҳои 

му- раккаб ва душворфаҳми фарҳанги сиёсӣ шарҳу тавзеҳ дода 

меша- ванд. Методи герменевтикаи сиёсӣ имкон медиҳад, ки 

маданияти сиёсӣ маҳсули тамаддун муаррифӣ гардад ва рушди 

он аз тамаддун вобаста дониста шавад. Бо ин мақсад дар аксар 

маврид масъалаҳои сиёсӣ дар доираи фаҳмиши «манзараи 

сиёсии ҷаҳон» тавзеҳ дода мешаванд. Истифодаи герменевтика 

дар сиёсат хеле муҳим мебо- шад ва он бо назардошти 

манфиатҳои сиёсӣ ва арзишҳои сиёсӣ амалӣ карда мешавад. Аз 

мадди назар дур мондани герменевтикаи сиёсӣ барои 

сиёсатмадорон мушкилиҳои нав эҷод менамояд. Маса- лан, 

сиёсатмадори прагматик дар рафти музокирот доимо ба ман- 

фиатҳо такя намуда, арзишҳо ва анъанаҳои тамаддунҳои 

дигарро фаромӯш месозад. Ниҳоятан, созишнома ба имзо 

мерасад ва баъди чанде мефаҳмад, ки шарикони стратегии ӯ, ки 

аз анъана ва мадани- яти сиёсии якдигар бехабаранд, дар 

кишварҳои худ муҳтавои шарт- номаро ба таври дигар тавзеҳ 

дода истодаанд. Герменевтикаи сиёсӣ 

бояд ҳимояи манфиатҳои миллии кишварро бо назардошти 

анъанаҳои таърихӣ, маданияти сиёсӣ ва махсусан манзараи 

сиёсии олам ба роҳ монад. Агар гуфтугӯи сиёсӣ танҳо дар сатҳи 

ҳимояи манфиатҳо сурат гирад, самараи хуб ба бор намеоварад. 

Вақте сиё- сат бо дарки арзишҳо ва анъанаҳои фарҳангӣ 

гуфтугӯи тамадду- нҳоро ба вуҷуд меоварад, имконияти 



ташаккули фазои якдигар- фаҳмӣ ва инсондӯстӣ фароҳам 

оварда мешавад. 

Г) Методҳои сиёсатшиносии амалӣ. Таҳқиқоти сиёсии 

амалӣ барои мушаххас намудани роҳу усулҳои ташаккули 

равандҳои сиёсӣ ва афзалияти онҳо анҷом дода мешавад. 

Таҳлилгарон, корши- носон ва мушовирони давлатӣ 

намояндагони фаъоли таҳқиқоти сиёсии амалӣ ба шумор 

рафта, доираи васеи методҳои сиёсатшино- сии амалиро 

истифода менамоянд. Дар миёни онҳо методҳои кон- тент-

анализ, методи сенариявӣ, методи экспертӣ ва моделсозӣ 

маълуму машҳуранд. 

Контент-анализ техникаи омӯзишӣ ва таҳқиқотие 

мебошад, ки бо ёрии он мундариҷаи иртибот ва муошират ба 

таври объек- тивӣ, систематикӣ ва миқдорӣ тавсиф карда 

мешавад. Бо ёрии кон- тент-анализ ҳуҷҷатҳои муҳимми расмӣ 

таҳлил гардида, бо роҳи му- айян намудани такрорёбии 

мафҳумҳои калидӣ ва ҳодисаву па- дидаҳо моҳияти масъалаҳои 

актуалии равандҳои сиёсӣ мушаххас гардонида мешавад. Дар 

шароити инқилоби иттилоотӣ чунин навъи таҳлил бо ёрии 

барномаҳои махсуси комютерӣ низ дар муддати кӯтоҳ анҷом 

дода мешавад. Масалан, ба воситаи компютер ҳамагӣ дар 

якчанд дақиқа муайян намудан мумкин аст, ки дар матни 

паёмҳои сарварони сиёсӣ кадоме аз мафҳумҳои калидӣ аз ҳама 

бештар истифода гардидаанд ва сипас масъалаҳои мазкурро 

масъалаҳои рӯзмарра муаррифӣ намудан мумкин аст. 

Методи сенариявӣ бештар дар самти ояндабинии сиёсӣ 

исти- фода бурда мешавад. Бо истифода аз методи мазкур 

намунаҳои гу- ногуни сенарияҳои сиёсӣ тартиб дода шуда, аз 

байни онҳо сенарияи имконпазирро интихоб менамоянд ва ба 

ҳамин тариқ пайдарпайии воқеаву ҳодисаҳоро пешгӯӣ 

менамоянд. Дар чунин шакл таҳлил намудани равандҳои сиёсӣ 

имкон медиҳад, ки шаклҳои имконпази- ри ҳодисаҳои оянда 

муайян карда шаванд. 

Методи экспертӣ ба пурсиши коршиносон ва 

мутахассисони касбии соҳаҳои мухталиф асос меёбад. Дар 



амалияи таҳлили сиёсӣ хулосаҳои гурӯҳҳои экспертӣ хеле зиёд 

истифода мешаванд, ки дар миёни онҳо методи Делфи ва 

ҳуҷуми ақлӣ афзалияти бештар дорад. Дар доираи методи 

Делфи ҳангоми таҳлили масъалаи сиёсӣ ишти- роки 

коршиносон ба таври ғоибона ба роҳ монда мешавад ва онҳо ба 

саволҳои мавҷуда ба таври хаттӣ посух гардонида, аз исми худ 

ёдоварӣ намекунанд. Сипас маълумотҳои бадастомада ба таври 

оморӣ натиҷагирӣ карда мешаванд. 

Истифодаи муносибатҳои мухталифи методологӣ ба 

сиёсатши- носӣ имкон медиҳанд, ки паҳлуҳои мухталифи ҳаёти 

сиёсии ҷомеа таҳлил карда шаванд. 

§ 4. Сохтори сиёсатшиносӣ 

Ҳангоми муайян намудани сохтори сиёсатшиносӣ ба ду 

масъала диққат додан лозим аст: якум, сиёсатшиносӣ ҳамчун 

илм ва дуюм сиёсатшиносӣ ҳамчун фанни таълимӣ. 

Сиёсатшиносӣ ҳамчун илм ба гузаронидани таҳқиқоти 

назариявӣ, коркарди консепсияҳои назариявӣ ва тавсияҳои 

амалӣ машғул аст. Сиёсатшиносӣ ҳамчун фанни мустақил дар 

бораи сиёсат тасаввуротҳои муайянро ташак- кул дода, 

муносибатҳои гуногуни методологиро дар бар мегирад ва 

имкон медиҳад, ки мавқеи инсон дар системаи сиёсии ҷомеа 

муайян гардад ва рафтори сиёсии ӯ баҳогузорӣ карда шавад. 

Ҳангоми муайян намудани сохтори сиёсатшиносӣ онро 

бояд аз нуқтаи назари муносибатҳои мухталиф гурӯҳбандӣ 

намуд. Сиёсат- шиносиро аз рӯйи мақсадҳои таъйиншуда ба 

сиёсатшиносии таҳлилӣ ва амалӣ ҷудо менамоянд. 

Сиёсатшиносии таҳлилӣ ба омӯзиши вазъияти иҷтимоию 

сиёсӣ, шаклҳои амалишавии ҳокими- яти сиёсӣ, сохтори 

сиёсии ҷомеа ва равандҳои сиёсӣ машғул гар- дида, асосҳои 

ояндабинии рушди сиёсиро таъмин менамояд. Сиё- 

сатшиносии амалӣ ба мушаххасгардонии сохтори сиёсӣ ва мо- 

делсозӣ машғул гардида, асосҳои методологии ҳалли 

масъалаҳои ҷамъиятиро ба таври амалӣ ба вуҷуд меоварад. 

Сиёсатшиносии амалӣ то андозае офарандаи сиёсат ба шумор 



меравад. Зеро он кон- сепсияҳои сиёсиро дар вазъияти 

мушаххас амалӣ мегардонад. 

Инчунин, сиёсатшиносиро аз рӯйи объекти таҳқиқот ба 

чунин гурӯҳҳо ҷудо менамоянд: 

1. Сиёсатшиносии умумӣ, ки он масъалаҳои сиёсиро ба 

таври назариявӣ таҳқиқ ва асоснок менамояд. Ба ибораи дигар, 

сиёсатши- носии умумӣ ҳамаи масъалаҳои сиёсиро ба таври 

назариявӣ таҳлил намуда, умумият ва хусусиятҳои раванди 

сиёсӣ ва падидаҳои сиё- сиро нишон дода, ояндабинии рушди 

воқеияти сиёсиро амалӣ месо- зад. 

2. Сиёсатшиносии муқоисавӣ, ки он масъалаи рушди 

сиёсии мамлакатҳои алоҳидаро мавриди омӯзиш қарор 

медиҳад. Ин навъи сиёсатшиносӣ равандҳои сиёсии дар 

шароити мухталиф бамалоян- даро мавриди муқоиса қарор 

дода, бо назардошти вазъияти мушах- хаси иҷтимоию сиёсӣ ва 

хусусиятҳои миллии мамлакати алоҳида роҳҳои самараноки 

танзими равандҳои сиёсӣ ва ҳалли масъалаҳои сиёсиро 

пешниҳод менамояд. 

§ 5. Алоқамандии сиёсатшиносӣ бо фанҳои дигар 

Объект ва предмети сиёсатшиносӣ мураккаб ва 

гуногунпаҳлу буда, онро бо илмҳои дигари ҷомеашиносию 

гуманитарӣ алоқаманд мегардонанд. Бинобар ин, барои 

муайян намудани ҷойгоҳи сиёсат- шиносӣ дар низоми 

донишҳои ҷомеашиносию гуманитарӣ алоқамандии он бо 

илмҳои дигар бояд муайян карда шавад. 

Сиёсатшиносӣ, пеш аз ҳама, бо фалсафа алоқамандии зич 

до- рад. Зеро фалсафа барои ҳамаи илмҳо асоси методологӣ ба 

шумор рафта, дар бораи ҳаёти сиёсии ҷомеа тасаввуротҳои 

умумӣ ба вуҷуд меоварад. Дар замони муосир дар заминаи 

фалсафа ва сиёсатши- носӣ фанни нав бо номи фалсафаи сиёсат 

ташаккул ёфтааст, ки он масъалаҳои умуминазариявии 

сиёсатро таҳқиқ намуда, омилҳои гносеологию онтологии 

сиёсат ва ҳокимияти сиёсиро баррасӣ ме- намояд. 

Инчунин, сиёсатшиносӣ бо сотсиология низ алоқамандии 



зич дорад. Дар раванди таҳқиқоти сиёсӣ методҳои сотсиологӣ 

(пурсиш- номаҳо, назарпурсиҳо ва ғ.) ба таври васеъ истифода 

гардида, барои мушаххас намудани сохтори иҷтимоии ҷомеа ва 

динамикаи рушду инкишофи он, инчунин таҳлили таркиби 

иҷтимоии сиёсат ва ҳоки- мият сиёсатшиносӣ ба маълумотҳои 

сотсиологӣ такя менамояд. Ҳамин тариқ, дар заминаи 

сиёсатшиносӣ ва сотсиология фанни нав бо номи сотсиологияи 

сиёсӣ пайдо мегардад, ки он алоқаҳои му- тақобила ва 

муносибатҳои мутақобилаи сиёсат ва муҳити иҷтимои- ро 

мавриди омӯзиш қарор дода, таъсири сиёсат ба рушди инсонро 

муайян менамояд. 

Сиёсатшиносӣ бо илмҳои иқтисодӣ низ алоқамандӣ пайдо 

намуда, иқтисоди сиёсиро ташаккул медиҳад. Дар доираи 

иқтисоди сиёсӣ асосҳои иқтисодии сиёсат баррасӣ гардида, 

муборизаи синфӣ ва муборизаи гурӯҳҳои иҷтимоӣ баҳри 

ҳимояи манфиатҳои иқтисо- дии худ объекти омӯзиши ин 

фанро ташкил медиҳанд. Бо наза- рдошти қонуниятҳои 

иқтисодии рушди ҷомеа, сиёсатшиносӣ вазъи- яти иқтисодии 

мамлакатро баҳогузорӣ намуда, асосҳои илмӣ ва меъёрҳои 

муҳимми сиёсати иқтисодии давлатро ташаккул медиҳад. 

Ғайр аз ин, сиёсатшиносӣ бо назарияи давлат ва ҳуқуқ 

алоқаи наздик дорад. Чунин алоқамандӣ бо он асоснок 

мегардад, ки меъёрҳои ҳуқуқӣ ва муносибатҳои ҳуқуқӣ танҳо 

дар партави ҳоки- мияти сиёсӣ хусусияти ҳатмӣ пайдо 

менамоянд ва дар навбати худ ҳокимияти сиёсӣ низ, ба асосҳои 

ҳуқуқӣ ниёзмандии зиёд дорад. Дар аксар маврид илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ меъёрҳои муҳимми худро дар заминаи асосҳои 

методологии сиёсатшиносӣ ташаккул медиҳанд. Ҳамзамон, 

ҳангоми коркард ва амалигардонии қарорҳои сиёсӣ аз 

механизмҳои ҳуқуқӣ низ ба таври васеъ истифода менамо- янд. 

Алоқамандии сиёсатшиносӣ ва таърихи сиёсиро ба таври 

зерин асоснок намудан мумкин аст: аввал ин ки сиёсатшиносӣ 

асосҳои назариявию методологии таҳқиқоти таърихиро 

ташаккул медиҳад ва дар ин самт шаклҳои мушаххаси 

ҷаҳонбинии таърихиро ба вуҷуд меоварад; дуюм ин ки таърихи 



афкори сиёсӣ дар як вақт метавонад ҳам ба сифати илми 

мустақил баромад намояд ва ҳам ҷузъи тарки- бии 

сиёсатшиносӣ ва таърих маҳсуб ёбад; сеюм ин ки таърих то да- 

раҷае асосҳои эмпирикии сиёсатшиносӣ ба шумор меравад; 

чорум ин ки таърих ҳамчун фарогири натиҷаҳои сиёсати амалӣ 

меъёри муайянкунандаи хулосаҳои назариявии илмҳои сиёсӣ 

ба шумор ме- равад. Дар маҷмӯъ, таърих сиёсати замони 

гузашта буда, сиёсат бошад, таърихи замони ҳозира мебошад. 

Алоқамандии сиёсатшиносӣ бо психология ба осонӣ 

мушоҳида мегардад. Зеро омилҳои субъективӣ дар сиёсат 

мавқеи махсусро ишғол менамоянд. Бинобар ин, бе донистани 

қонуниятҳои психо- логӣ дарки чунин масъалаҳо, аз қабили 

сабабҳои бавуҷудоии ша- клҳои гуногуни рафтор, психологияи 

шахс, психологияи гурӯҳ, эҳсосот ва ҳиссиёти одамон хеле 

мушкил мегардад, ки дар чунин шароит таҳлили ҳаматарафаи 

фаъолияти сиёсӣ номумкин мебошад. Бояд гуфт, ки дар 

заминаи сиёсатшиносӣ фанни нав бо номи психо- логияи сиёсӣ 

ташаккул ёфтааст, ки дар доираи таҳлилҳои он психо- логияи 

сарвари сиёсӣ, назарияи идоранамоӣ, моҳияти низоъҳои 

иҷтимоию сиёсӣ баррасӣ мегарданд. 

Бояд гуфт, ки муҳити ҷуғрофӣ, мавқеи ҷуғрофии мамлакат 

ва иқлими табиӣ ба сиёсат таъсири амиқ мерасонанд. Аз ин рӯ, 

ҷуғро- фияи сиёсӣ асосҳои табиии сиёсатшиносиро ташкил 

медиҳад. Дар сиёсатшиносии Ғарб ин қисми таркибии 

сиёсатшиносӣ «геополити- ка» номида мешавад. Ҳарчанд 

этимологияи мафҳуми «геополити- ка» аз калимаҳои юнонии 

део- замин ва ро1111ке - сиёсат пайдо шуда бошад ҳам, имрӯз 

он на танҳо фазои хушкӣ ва обии кураи замин, балки фазои 

ҳавоӣ, кайҳонӣ, иттилоотию виртуалӣ, фарҳангию идеологиро 

низ дар бар мегирад. Дар геополитикаи замони муосир 

раванди афзун гардонидани афзалиятҳои иттилоотӣ, кайҳонӣ, 

ҳавоӣ, баҳрӣ ва хушкии давлатҳои алоҳида ба мушоҳида 

мерасад. 

Ҳамин тариқ, сиёсатшиносӣ бо як қатор илмҳои 

гуманитарӣ сарҳади хеле наздик дорад. Аз ин рӯ, як гурӯҳ 



муҳаққиқон ба хуло- сае омадаанд, ки таҳқиқи масъалаҳои 

алоҳидаи ин ва ё он фан, аз ҷумла сиёсатшиносӣ, байнифаннӣ 

мебошад ва дар доираи до- нишҳои як фан имконнопазир аст. 

Масалан, агар мо хоҳем, ки дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ дониши 

пурра ва мукаммал дошта бошем, пас моро зарур аст, ки 

таркиби иҷтимоӣ ва демографии ҳизбро, ки элек- торати онро 

ташкил медиҳад (предмети сотсиологияи сиёсӣ), сохтори 

ташкилӣ ва меъёрҳои амалишавии он (назарияи инсти- тутҳои 

сиёсӣ), психологияи сарвари сиёсӣ ва аъзоёни қатории он 

(психологияи сиёсӣ), таърихи пайдоиш ва анъанаҳои ҳизбӣ 

(таъри- хи сиёсӣ) ва монанди инҳоро мавриди омӯзиш қарор 

диҳем. 

§ 6. Вазифаҳои сиёсатшиносӣ 

Бояд гуфт, ки сиёсатшиносӣ ҳамчун илм дар ҷомеа як қатор 

ва- зифаҳои муайянро иҷро менамояд. Аммо аз миёни онҳо 

иҷроиши вазифаҳои зерин барои сиёсатшиносӣ хеле муҳим 

мебошанд: 

1. Вазифаи методологӣ. Сиёсатшиносӣ ҳамчун фанни 

мустақил марҳила ба марҳила бо назардошти рушди ҷомеа 

барои омӯзиши масъалаҳои алоҳидаи сиёсӣ, равандҳои 

мухталифи сиёсӣ, коркарди қонуният ва категорияҳои илми 

сиёсӣ муносибатҳои методологӣ ва методҳои таҳқиқотии навро 

ба вуҷуд меоварад. Ин аст, ки сиёсатши- носӣ барои омӯзиш, 

таҳқиқ ва таҳлили масъалаҳои алоҳидаи сиёсӣ ва худи сиёсат 

айни замон шумораи зиёди муносибатҳои илмию методо- 

логиро дар назди худ нигоҳ медорад. Қонуниятҳо, категорияҳо 

ва кон- сепсияҳои асосии сиёсатшиносӣ дар самти омӯзиши 

воқеияти сиёсӣ асоси назариявӣ ва базаи методологӣ маҳсуб 

меёбанд. 

2. Вазифаи идеологию тарбиявӣ. Маҳз фанни сиёсатшиносӣ 

им- кон медиҳад, ки дар ҷомеа шуури муайяни сиёсӣ ташаккул 

дода шавад ва дар асоси он маданияти сиёсии нав ба вуҷуд ояд. 

Инчунин, сиёсат- шиносӣ дар коркарди ҳадафҳои арзишманди 

иҷтимоию сиёсӣ низ му- соидат менамояд. Ҳамзамон, 



сиёсатшиносӣ дар раванди равшан сохтани моҳият ва 

мундариҷаи консепсия ва фарзияҳои сиёсӣ ба таҳлили танқидӣ 

машғул гардида, амалишавии мақсадҳои сиёсӣ ва идеалҳои 

синфи ҳукмронро дар ҷомеа таъмин менамояд. Ғайр аз ин, 

сиёсатшиносӣ идеалҳои мушаххаси ҷамъиятиро ҳимоя намуда, 

ба во- ситаи шаклҳои мухталифи маълумоти сиёсӣ дар 

мустаҳкамгардонии системаи сиёсии ҷомеа саҳми арзанда 

мегузорад. 

3. Вазифаи маърифатӣ. Сиёсатшиносӣ дар асоси таҳлили 

алоқамандии сабабу натиҷа имкон пайдо менамояд, ки 

қонуниятҳои объективии рушди равандҳои сиёсиро равшан 

созад. Сиёсатшиносӣ ба воситаи иттилоот ва маълумоти нави 

бадастомада, ки роҷеъ ба воқеи- яти сиёсӣ мебошад, тамоюлҳои 

асосии рушди сиёсиро асоснок мегар- донад. Гузашта аз ин, 

сиёсатшиносӣ воситаи дарк ва маърифати воқеияти сиёсӣ 

мебошад ва доимо кӯшиш менамояд, ки ба саволҳои зерин 

посух гардонад: барои чӣ, чӣ гуна ва бо кадом сабаб маҳз ҳамин 

гуна ҳодисаҳои сиёсӣ ба вуҷуд омаданд ва барои чӣ онҳо ин гуна 

ху- сусият доранд? 

4. Вазифаи ояндабинӣ. Сиёсатшиносӣ ва донишҳои сиёсӣ на 

танҳо қодиранд, ки ба воқеияти сиёсии имрӯза баҳогузорӣ 

намоянд, балки онҳо дар шакли ояндабинӣ хусусиятҳои 

муҳимми рушду инкишофи ояндаи соҳаи сиёсатро низ пешгӯӣ 

карда метавонанд. Ояндабинии сиёсат тамоюле мебошад, ки 

барои муайян кардани таҷрибаҳо равона гардида, бо 

назардошти рушди сиёсат ва қонуниятҳои объективии ҷомеа 

моделҳои назариявии рушди равандҳои сиёсиро тарҳрезӣ 

мена- мояд. 

5. Вазифаи инструменталӣ. Иҷроиши вазифаи мазкур бо 

амалияи сиёсат алоқамандии зич дорад. Иҷроиши ин вазифа 

тақозои онро ме- намояд, ки барои таъсири амиқ расонидан ба 

воқеияти сиёсӣ тавсияҳо, воситаҳо ва методҳои гуногун ба вуҷуд 

оварда шавад. Инчунин, кӯшиши бо кадом роҳу восита ба даст 

овардани натиҷаҳои дилхоҳ ва кӯшиши пешгирӣ намудани 

тағйиротҳои нолозим дар ҳаёти сиёсии ҷомеа моҳияти вазифаи 



инструменталиро ташкил медиҳад. Барои расидан ба ҳадафҳои 

мазкур роҳу воситаҳои гуногун ба вуҷуд оварда мешаванд. 

Ҳамин тариқ, сиёсатшиносӣ дар низоми донишҳои 

гуманитарию ҷомеашиносӣ мавқеи махсусро ишғол намуда, 

воқеияти сиёсиро мавриди омӯзиш қарор медиҳад ва 

ояндабинии онро низ амалӣ мегар- донад. Инчунин, 

сиёсатшиносӣ низоми мукаммали донишҳои назари- явӣ ва 

амалиро ташаккул дода, дар танзими муносибатҳои сиёсии 

ода- мон ва гурӯҳҳои иҷтимоӣ саҳми арзанда мегузорад. 

Сиёсатшиносӣ ба таҳқиқи арзишҳои сиёсӣ машғул гардида, 

идеалҳои мушаххаси сиёси- ро ба вуҷуд меоварад ва роҳу 

воситаҳои дар амал татбиқ намудани онҳоро пешкаш месозад. 

МАВЗӮИ 3. МАРҲИЛАҲОИ АСОСИИ 

ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ 

АҚИДАҲОИ СИЁСӢ 

Оғози пайдоиши таълимоти сиёсӣ, консепсия ва 

назарияҳои сиёсӣ, аслан, бо пайдоиши давлат, ҳокимият ва 

сиёсат алоқамандии зич доранд ва рушду инкишофи онҳо 

таърихи тӯлониро дар бар мегирад. 

Таърихи ақидаҳои сиёсиро ҳамчун ивазшавии 

консепсияҳои мухталифи иҷтимоию сиёсӣ баҳогузорӣ намудан 

ғайриимкон аст. Зеро таърихи таълимоти сиёсӣ, пеш аз ҳама, 

муборизаи доктри- наҳои сиёсие мебошад, ки муаллифони 

онҳо кӯшиш ба харҷ дода- анд, ки дар ин мубориза ҳарифони 

худро мағлуб сохта, таълимоти онҳоро инкор намоянд ва дар 

заминаи ин идеалҳои сиёсии худро, ки ифодакунандаи 

манфиатҳои мушаххаси ин ва ё он гурӯҳи иҷтимоӣ мебошанд, 

бо далелҳои гуногун асоснок намоянд. Бинобар ин, баҳогузорӣ 

ва таҳқиқи таълимоти иҷтимоию сиёсӣ бояд характери таърихӣ 

ва хронологӣ дошта, вазъияти таърихиеро дар бар гирад, ки дар 

онҳо барқароршавии ин ва ё он доктринаи сиёсӣ сурат гирифта 

бошад. Масалан, баҳогузорӣ ва таҳлили таълимоти Афлотун 

ҳеҷ гоҳ берун аз доираи таҳқиқи таърихӣ сурат гирифта 

наметавонад. Зеро дар даврони зиндагии Афлотун дар Юнони 



қадим ҷанги Пелопонесс авҷ гирифта, дар миёни намояндагони 

аристократия ва демократия муборизаи шадид сурат 

мегирифт. Ин аст, ки Афлотун идораи давлатро ба файласуфон 

ва донишмандон тавсия намуда, бо ин роҳ манфиатҳои 

аристократҳои он замонро ҳимоя менамояд. Аз ин рӯ, гуфтан 

мумкин аст, ки муборизаи ҷаҳонбинии гурӯҳҳои мухталифи 

иҷтимоӣ сабаби асосӣ ва омили муҳимми пайдоиш ва рушду 

инки- шофи доктринаҳои иҷтимоию сиёсӣ мебошад. Ҳамин 

тариқ, марҳилаҳои асосии ташаккул ва инкишофи ақидаҳои 

сиёсиро ба таври зерин муайян намудан мумкин аст: давраи 

атиқа, асрҳои миё- на, давраи Эҳё, замони нав, асрҳои XIX ва ХХ. 

§ 1. Давраи атиқа 

Дар давраи атиқа масъалаи ҷустуҷӯи шаклҳои беҳтарини 

идо- ракунии давлат ва ҷомеа доимо дар маркази диққати 

мутафаккирон қарор дошт. Аммо мафҳуми «давлат» ҳанӯз ба 

вуҷуд наомада буд ва барои ифодаи он мафҳумҳои «полис» ва ё 

«полития» истифода бур- да мешуд. Мутафаккирони ин давра 

барои шаклҳои идоракунӣ ав- валин маротиба мафҳумҳои 

«монархия», «олигархия», «демокра- тия», «аристократия», 

«охлократия», «тимократия» ва «тирания»-ро истифода 

намудаанд. 

Намояндагони машҳури давраи атиқа Афлотун, Арасту ва 

Сит- серон мебошанд. Мутафаккири Юнони қадим Афлотун 

(427-347 то м.) дар рушду инкишофи афкори сиёсӣ нақши 

беандоза дорад. Афлотун андешаҳои сиёсии худро дар асарҳои 

«Давлат» ва «Қонунҳо» ташаккул додааст. Ӯ зарурияти тақсими 

меҳнати ҷамъи- ятиро асоснок карда, ҷомеаро ба се табақаи 

алоҳида тақсим намуда, мавҷудияти чунин табақабандиро ба 

қобилиятҳои инсон вобаста менамояд. Ба ақидаи Афлотун, се 

қобилияти асосии инсон, ки иборатанд аз қобилиятҳои ақлӣ, 

иродавӣ ва ҳиссӣ бо се хислати не- ки инсонӣ, ки иборатанд аз 

ҳикмат, далерӣ ва некандешӣ мувофиқат менамоянд. Бо 

назардошти чунин қобилиятҳои инсонӣ, сохтори иҷтимоии 

ҷомеа ташаккул меёбад, ки он аз се табақаи алоҳида: 



файласуфон, ҷанговарон ва ҳунармандон иборат мебошад. 

Афлотун сиёсатро санъати шоҳӣ ва қобилияти идора 

намудани одамон муаррифӣ менамояд. Бинобар ин, ӯ 

пешниҳод менамояд, ки давлатро бояд файласуфон ва 

донишмандон идора намоянд. Моҳи- яти давлати идеалии 

Афлотун низ дар ҳамин ифода меёбад. Роҷеъ ба ин масъала ӯ 

чунин менависад: «То он замоне, ки давлатҳоро файласуфон 

идора накунанд, давлатҳо аз зулму истибдод озод 

намешаванд»11. Аммо мавҷудияти чунин давлат барои Афлотун 

иде- але буд, ки барои ташаккул додани он кӯшишу заҳмати 

зиёд лозим меомад. 

Ба ғайр аз давлати идеалӣ Афлотун инчунин се навъи 

асосии идоранамоиро низ нишон додааст: монархия, 

ҳокимияти ақаллият ва ҳокимияти аксарият. Афлотун навъҳои 

идоракуниро вобаста ба мавқеи қонунҳои ҷомеа боз ба шаклҳои 

мухолифи якдигар тақсим намудааст: ҳокимияти шоҳӣ - 

тирания, аристократия - олигархия, демократияи дорои қонун 

- демократияи бидуни қонун. Ба ақидаи ӯ, дар шароити 

ҳокимияти шоҳӣ, аристократия ва демократияи до- рои қонун 

мавқеи қонунҳо дар ҷомеа хеле баланд аст, ки дар онҳо 

манфиатҳои мардум хубтару беҳтар ҳимоя гардида, хайрияти 

умум таъмин мегардад. Аммо дар шароити тирания, олигархия 

ва демо- кратияи бидуни қонун мавқеи қонунҳо дар ҷомеа хеле 

паст буда, беадолатӣ ва зулму истибдод ҳукмрон аст. Бинобар 

ин, ӯ гурӯҳи аввали идоракуниро шаклҳои дуруст ва гурӯҳи 

дуюмро шаклҳои нодурусти идоракунӣ номидааст. 

Афлотун андешаҳои худро дар бораи давлат ташаккул 

дода, қайд менамояд, ки давлат бояд қонунҳои одилона дошта 

бошад ва қонунҳои мазкур аз ҷониби адолати судӣ бояд ҳифз 

гарданд. Афло- тун таъкид менамояд, ки дар идораи корҳои 

давлатӣ ва ҷамъиятӣ бояд шахсони ноуҳдабаро ва бемаълумот 

роҳ дода нашаванд, аммо иштироки шаҳрвандони озодро дар 

сиёсат инкор намекунад. Барои беҳтар гардидани ҳаёти 

ҷамъиятӣ тарбияи давлатиро шарти муҳим мешуморад. Ба 

                     
11 Платон. Соч. - М.,1971. - Т.3. - С.275. 



андешаи Афлотун, моликияти хусусӣ асоси идора- кунии 

ноодилона маҳсуб меёбад, бинобар ин, ӯ пешниҳод менамо- яд, 

ки ҳокимон-файласуфон бояд ҳуқуқ ба моликияти хусусиро 

надошта бошанд ва барои онҳо танҳо моликияти ҷамъиятӣ 

кафолат дода шаваду бас. 

Мутафаккири дигари Юнони қадим Арасту (384-322 то м.) 

дар рушду инкишофи минбаъдаи афкори сиёсӣ саҳми хеле 

бузург мегу- зорад. Андешаҳои сиёсии Арасту дар асари 

машҳури ӯ «Политика» ифода ёфтаанд. Арасту андешаҳои 

сиёсии худро дар заминаи таҳлили сохтори сиёсии зиёда аз 185 

полиси юнонӣ ташаккул дода- аст. Ба андешаи ӯ, давлат 

ташкилоти сиёсии мураккаб ба шумор рафта, аз муоширати 

сиёсии шаҳрвандони озод иборат аст. Ба ғайр аз оне ки давлат 

воситаи таъмини бехатарии шаҳрвадон ва бо роҳи қонунӣ 

танзмигари муносибатҳои ҷамъиятӣ мебошад, инчунин ба 

ақидаи Арасту, давлат бояд ҳаёти арзандаи одамонро низ 

таъмин намояд. Бинобар ин, Арасту низ ба монанди Афлотун 

шаклҳои ду- руст ва нодурусти идоранамоиро аз ҳам ҷудо 

намуда, онҳоро аз мавқеи хайрияти умум шарҳ медиҳад. Арасту 

сохтори сиёсиеро идоракунии дуруст мешуморад, ки дар он 

хайрияти умум ва хуш- бахтии одамон таъмин гардида бошад. 

Баръакс, сохтори сиёсиеро, ки дар он ҳокимон барои ҳимояи 

манфиатҳои шахсии худ ва амалӣ намудани мақсадҳои худ 

кӯшиш менамоянд, идоракунии нодуруст муаррифӣ намуда 

буд. Навъҳои идоракунии дуруст ва нодурустро Арасту вобаста 

ба шумораи ҳукмронон инчунин ба се гурӯҳи дигар ҷудо 

менамояд. Ба андешаи Арасту, монархия, аристократия ва по- 

лития шаклҳои дурусти идоракунӣ ва тирания, олигархия ва 

демо- кратия шаклҳои нодурусти идоракунӣ мебошанд. 

Арасту политияро шакли аз ҳама беҳтари идоранамоӣ 

мешумо- рад. Дар он табақаи миёнаи ҷомеа ҳукмронӣ 

менамояд, ки аз ҳама ҷиҳат ба фоидаи ҷомеа мебошад. Ба 

андешаи ӯ, ҳокимияти синфи миёна сатҳи миёнаи ҳаётро ба 

вуҷуд меоварад. Онҳо дар муноси- батҳои ҳуқуқӣ эътидолро 

риоя намуда, дар муносибатҳои иқтисодӣ даромади миёнаро 



ҷонибдорӣ карда, дар муносибатҳои сиёсӣ ман- фиатҳои 

аксариятро ба инобат мегиранд. 

Демократия ба қатори шаклҳои нодуруст дохил мешавад, 

чунки дар он, ба ақидаи Арасту, хатари зулми аксарият аз 

болои ақаллият вуҷуд дорад. Вай чунин меҳисобид, ки мардуми 

бесавод аз байни худ шахсони бефарҳангу бефаъолиятро 

интихоб намуда, корҳои давлатро ба онҳо бовар мекунанд. Онҳо 

худро аз як канор ба канори дигар зада, ҳам ба маслиҳати 

шахсони диндор ва ҳам ба маслиҳати шахсони хушомадгӯй гӯш 

медиҳанд. Ғайр аз ин, худи аксарият до- имӣ нест, имрӯз ба вай 

яке ва фардо дигаре ҳамроҳ мешавад, бино- бар ин қонунҳоеро, 

ки аксарият қабул мекунанд, доимӣ буда наме- тавонанд12. 

Дар қатори мутафаккирони Юнони қадим, инчунин дар 

рушди афкори сиёсӣ мутафаккирони Рими қадим низ саҳми 

арзанда гузо- штаанд. Яке аз мутафаккирони машҳури Рими 

қадим Марк Тулий Ситсерон (106-43 то м.) мебошад, ки ӯ дар 

рушди афкори сиёсӣ нақши бузург бозидааст. Дар сохтори 

сиёсии ҷомеа Ситсерон корҳои мардумиро афзалтар 

мешуморад, ки онро «гез риЫгеа» но- мидааст. Ба ақидаи ӯ, 

ҳокимияти давлатӣ бояд манфиатҳои моддии шаҳрвандонро 

ҳимоя намояд. Зеро мавҷудияти давлат ва дастгоҳи иҷроияи он 

аз ҳисоби маблағҳое, ки бо роҳҳои гуногун аз тобеон ҷамъоварӣ 

мешаванд (андозҳо), таъмин мегардад. Ӯ ташаккул- диҳандаи 

номократия13 мебошад. Ба андешаи ӯ, волоияти қонун меъёре 

мебошад, ки ба воситаи он тобеияти давлат ва шаҳрвандон ба 

қонунҳои амалкунанда таъмин карда мешавад. 

Ситсерон низ, дар навбати худ, се шакли идоракуниро 

нишон медиҳад: ҳокимияти шоҳӣ, ҳокимияти аристократҳо ва 

ҳокимияти халқ. Ба андешаи Ситсерон, ҳар яке аз ин шаклҳои 

идоракунӣ афза- лиятҳои худро доро мебошанд. Лутфу 

марҳамати подшоҳон, хирад- мандии ашрофзодагон ва озодии 

                     
12 Ниг.: Маҳмадов А.Н. Сиёсатшиносӣ. / Китоби дарсӣ барои мактабҳои 

олӣ. - Душанбе: Ирфон, 2010. - С.25-26. 
13 Номократия аз ду калимаи юнонӣ: потоз- қонун ва 1<га108 - ҳокимият 

ги- рифта шуда, маънояш волоияти қонун мебошад. 



халқ афзалиятҳои ҳар яке аз ша- клҳои идоракунӣ мебошад. Ба 

андешаи Ситсерон, бояд афзалиятҳои мазкур бо ҳам омехта 

карда шуда, шакли омехтаи идоракунӣ ба вуҷуд оварда шавад, 

то ки он оқилона маҳсуб ёбад. 

§ 2. Асрҳои миёна 

Дар асрҳои миёна таҳлили сиёсат, давлат ва ҷомеа аз нуқтаи 

назари теологизм амалӣ карда мешавад. Дар ин марҳилаи 

рушду инкишофи ақидаҳои сиёсӣ як қатор идеяҳои нав ба 

вуҷуд оварда мешаванд. Аммо ҷудо намудани ҳокимияти динӣ 

аз ҳокимияти ду- нявӣ ва афзалияти бештар додан ба 

ҳокимияти динӣ, идеяи аз ҳама муҳимми ин давра ба шумор 

меравад. Намояндагони машҳури асрҳои миёна Августин 

Блажений, Фомаи Аквиниягӣ ва Геласий мебошанд. 

Августин Блажений (354-430) яке аз намояндагони машҳури 

теологизм мебошад. Ӯ дар таълимоти худ мавҷудияти ду навъи 

ҳокимиятро исбот намуда, онҳоро ҳокимияти илоҳӣ ва 

ҳокимияти заминӣ номидааст. Намояндаи ҳокимияти илоҳӣ 

калисо ва намо- яндаи ҳокимияти заминӣ подшоҳ дониста 

мешавад. Аммо дар ра- ванди идоракунӣ афзалияти асосӣ ба 

калисо дода мешавад. Ба ан- дешаи Августин Блажений, дар 

ҷомеа ҳокимияти заминӣ ҳамаро ба зулму истибдод табдил 

медиҳад ва одамон барои наҷоти худ бояд ба ҳокимияти илоҳӣ 

рӯй оварда, ба калисо такя намоянд. Ӯ таъкид менамояд, ки дар 

ҷомеа тағйиротҳои ҷамъиятӣ ғайриимкон аст, зеро ҳама чиз аз 

иродаи Худо вобаста мебошад. Августин ҳокимияти 

подшоҳонро замоне эътироф менамояд, ки агар онҳо барои му- 

стаҳкам гардидани имони одамон ва устувортар гардидани 

тартибо- ти ҷамъиятии аз ҷониби Худо муайяншуда кӯшиш 

намоянд. 

Бояд гуфт, ки мутафаккирони минбаъдаи асримиёнагӣ ан- 

дешаҳои Августинро то дараҷае ҷонибдорӣ намуда, ташаккул 

дода- анд. Намояндаи дигари асримиёнагӣ Фомаи Аквиниягӣ 

(1226-1274) мебошад. Ба андешаи Фомаи Аквиниягӣ, танҳо 

ҷисми одамон ба ҳокимияти дунявӣ тааллуқ дошта, рӯҳи онҳо 

ба Худо, калисо ва Па- паи Рим мутааллиқ мебошад. Бинобар 



ин, ҳамаи одамон, аз ҷумла монархҳо низ, бояд ба онҳо итоат 

намоянд. Ӯ дар асари худ «Сум- маи теология» иерархияи 

меъёрҳои ҳуқуқиро ташаккул додааст. Дар зинаи болоии он 

«қонуни азалие» меистад, ки он ифодаку- нандаи иродаи Худо 

буда, барои одамон дастнорас мебошад. Ода- мон дар заминаи 

дарки меъёрҳои алоҳидаи «қонуни азалӣ» қонунҳои табииро ба 

вуҷуд меоваранд. Қонунҳое, ки аз ҷониби одамон ба вуҷуд 

оварда мешаванд, аъзоёни ҷомеа онҳоро ба таври ихтиёрӣ 

эътироф менамоянд. Эътирофи қонунҳо низ замоне дида 

мешавад, ки то кадом андоза онҳо бо моҳияти «қонуни азалӣ» 

мувофиқат менамоянд. 

Мутафаккири дигари асримиёнагӣ Геласий мебошад, ки ӯ 

ан- дешаҳои худро дар назарияи «ду шамшер» ташаккул 

додааст. Ба ақидаи Геласий, Папаи Рим соҳиби ду шамшер 

буда, якеро дар назди худ нигоҳ медорад ва дигареро ба 

подшоҳ, ки тобеи ӯ мебо- шад, медиҳад. Бинобар ин, подшоҳ 

бояд доимо ба Папаи Рим итоат намояд. Дар таълимоти 

Геласий вобастагии подшоҳ аз Папаи Рим дида мешавад. Аммо 

масъалаи тобеияти подшоҳ ба Папаи Римро мутафаккири 

дигар Бернар Клевронский ба таври дигар ҳал наму- дааст. Ба 

андешаи ӯ, ҳокимият бевосита аз ҷониби Худо ба подшоҳ дода 

мешавад ва подшоҳ вобастаи Папаи Рим буда наметавонад. 

Бинобар ин, ӯ бояд танҳо ба Худо итоат намояд. 

§ 3. Давраи Эҳё 

Давраи Эҳё асрҳои Х1У-ХУ1 дар бар гирифта, дар ин давра 

инқилоби маънавӣ ба вуҷуд оварда мешавад ва ҷаҳонбинии 

инсон ба тағйиротҳои ҷиддӣ рӯ ба рӯ гардида, тамоюлоти худро 

тағйир медиҳад. Дар ин давра донишҳои сиёсӣ аз зери таъсири 

теологизм озод мегарданд ва таҳқиқоти масъалаҳои сиёсӣ 

характери динию ахлоқии худро аз даст дода, характери 

ратсионалию танқидӣ касб менамояд. Дар ин марҳилаи рушду 

инкишофи афкори сиёсӣ дар маркази диққати мутафаккирон 

инсон қарор дода шуда, аввалин консепсияҳои шаҳрвандии 

сиёсат ба вуҷуд оварда мешаванд. Асоси таълимоти сиёсии ин 



марҳиларо масъалаҳои ташаккули давлати марказонидашуда 

ва ҳокимияти дунявӣ ташкил медод. Маҳз дар ҳамин марҳила 

давлат ҳамчун ташкилоте дониста мешуд, ки он бо- яд амнияти 

одамонро таъмин намуда, онҳоро ҳифз менамуд. Намо- 

яндагони машҳури давраи Эҳё Никколо Макиавелли ва Жан 

Боден мебошанд. 

Мутафаккири италиявӣ Никколо Макиавелли (1469-1527) 

ав- валин шуда мафҳуми «давлат»-ро бо вожаи «8Шо» ифода 

менамояд. Аз ҳамин давра сар карда мафҳуми мазкур ба 

забонҳои аврупоӣ ва забонҳои халқиятҳои дигар ворид 

мегардад. Ӯ дар китоби худ «Подшоҳ» консепсияи давлати 

дунявиро ташаккул додааст. Никко- ло Макиавелли аввалин 

нафаре мебошад, ки сиёсатро соҳаи му- стақили фаъолияти 

амалӣ муаррифӣ намуда, онро аз ахлоқ (дин) ҷудо менамояд. 

Н.Макиавелли меъёрҳои асосии фаъолияти сиёсиро ташаккул 

дода, шаклҳои нави муборизаи сиёсиро асоснок менамо- яд. 

Бинобар ин, баъзан ӯро асосгузори технологияи сиёсӣ низ 

мено- манд. Н.Макиавелли андешаеро ташаккул медиҳад, ки 

мувофиқи он мақсад воситаҳои муборизаи сиёсиро муайян 

мекунад. Ӯ дар мисо- ли Италия «хайрияти умум» ва 

«ташаккули давлати мутамаркази миллӣ»-ро мақсади сиёсии 

подшоҳ муаррифӣ намуда буд. 

Н.Макиавелли дар таълимоти худ як қатор масъалаҳои 

муҳим- ми сиёсиро баррасӣ намудааст. Аз ҷумла роҳу 

воситаҳои ба даст овардан ва нигоҳ доштани ҳокимият, аз 

вазъият вобаста будани ху- сусияти сиёсат, алоқамандии мақсад 

ва воситаҳо дар сиёсат, меха- низмҳои муносибати мутақобилаи 

миёни давлат ва ҷомеа, самара- нокии идоракунии сиёсӣ, 

сарварии сиёсӣ ва ғ. Барои мисол, ӯ сар- варони сиёсиро ба ду 

навъи асосӣ ҷудо намудааст: шерон ва рӯбоҳон. Ба ақидаи ӯ, 

шерон ҷасуру нотарсанд, аммо онҳо намета- вонанд хатарро 

сари вақт эҳсос намоянд. Бинобар ин, дар сиёсат рӯбоҳон 

муваффақияти бештар пайдо менамоянд. Рӯбоҳон фиреб- 

гарони хеле моҳир, ҳиллагар ва дурӯя мебошанд. Рӯбоҳон 

зоҳиран дар назари мардум хеле ғамхор, ростқавл, некукор, 



тақводор ва софдил менамоянд, аммо ботинан, агар лозим 

шавад, хислатҳои баръаксро соҳиб мегарданд. 

Роҷеъ ба ин масъала Н.Макиавелли дар асари худ 

«Подшоҳ» чунин менависад: «Инак, аз байни ҷонварон подшоҳ 

бигузор ба шер ва рӯбоҳ монанд карда шавад. Шер аз дом 

метарсад ва рӯбоҳ бошад аз гургон. Бинобар ин, подшоҳ барои 

он мисли рӯбоҳ бояд бошад, ки хатари дар дом афтиданро эҳсос 

намояд ва барои он бояд мисли шер бошад, ки гургонро 

тарсонад. Касе ки мисли шер аст, мумкин аст, ки фиреб хӯрда, 

ба дом афтад. Бинобар ин, подшоҳи оқил дар ҳолатҳое, ки 

манфиатҳояш зери хатар қарор мегиранд, наметавонад ва бояд 

натавонад, ки дар ваъдаи худ вафо намояд. Агар одамон дар 

ваъдаи худ доимо вафо менамуданд, чунин маслиҳат нораво ва 

но- дуруст дониста мешуд. Аммо аз сабаби он ки худи одамон 

ба- дахлоқанд ва ба ваъдаи худ вафо намекунанд, ту низ бо онҳо 

ҳам- чунин бояд рафтор намоӣ. Далелҳо ва баҳонаҳои ба ваъдаи 

худ вафо накардан доимо мавҷуданд. Барои мисол, чӣ қадар 

созишно- маҳо ва шартномаҳои сулҳҷӯёна бинобар сабаби 

ваъдахилофии бархе роҳбарон дар амал татбиқ нагардиданд ва 

дар натиҷа фоида насиби он нафаре гардидааст, ки мисли рӯбоҳ 

рафтор доштааст»14. 

Истифодаи андешаҳои Н.Макиавелли дар сиёсати амалӣ бо 

но- ми макиавеллизм ифода мегардад. Макиавеллизм ҳамчун 

ҷараёни сиёсӣ яке аз навъҳои рафтори сиёсие мебошад, ки 

барои ба даст овардан ва нигоҳ доштани ҳокимияти сиёсӣ 

истифодаи ҳама гуна роҳу воситаҳоро зарур мешуморад. Барои 

мисол, Н.Макиавелли қайд менамояд, ки сарвари сиёсӣ барои 

дар амал татбиқ намудани ҳукмронии худ тамоми воситаҳоро 

метавонад истифода намояд. Ба хотири ба даст овардан ва нигоҳ 

доштани ҳокимият Н.Макиавелли ба сарварони сиёсӣ тавсия 

медиҳад, ки куштор, суиқасд, заҳролуд карда нест намудани 

душман барин воситаҳоро ба таври васеъ ис- тифода намоянд. 

Бинобар ин, макиавеллизм дар илмҳои сиёсӣ бо мафҳумҳои 

                     
14 Ниг.: Макиавелли Н. Государь // Антология мировой политической мысли. 

- Т.1. - М., 1997. - С.256. 



«маккории сиёсӣ» ва «аморализм» ҳаммаъно дониста мешавад. 

Вақте дар бораи макиавеллизми сиёсӣ сухан меронанд, ахлоқи 

пасти сарварони сиёсӣ дар назар дошта мешавад. Ғайр аз ин, 

дар замони муосир ҷараёни сиёсии реализм низ дар зери 

таъсири макиавеллизм ташаккул ёфтааст. Махсусан реализми 

сиёсие, ки дар низоми муносибатҳои байналхалқӣ дида 

мешавад, ифодагари ин мазмун мебошад. 

Намояндаи дигари давраи Эҳё Жан Боден (1530-1596) мебо- 

шад. Боден дар асари худ «Шаш китоб дар бораи ҷумҳурӣ» ан- 

дешаҳои сиёсии худро иброз намудааст. Ӯ муаллифи 

консепсияи суверенитети давлатӣ мебошад. Ба андешаи 

Ж.Боден, суверенитет нишонаи муҳимми давлат аст. 

Суверенитет дар ҷомеаи сиёсӣ ифо- даи ҳокимияти олӣ ва 

ҳокимияти мутлақ мебошад. Инчунин, суве- ренитет маънои 

онро дорад, ки давлат соҳиби ҳокимияти олӣ аст. Ҳокимияти 

олии давлат ҳокимияти доимие мебошад, ки он аз ҳоки- мияти 

муваққатӣ тафовути ҷиддӣ дорад. Яъне, ҳокимияти олӣ 

ҳокимияти мутлақе мебошад, ки таъсири он дар ҷомеа 

бемаҳдуд аст ва он аз як шахс ба шахси дигар ба таври мерос 

интиқол дода меша- вад. Ба ақидаи Ж.Боден, ҳокимияти олӣ 

ҳокимияти ягона ва тақсимнопазир аст ва он наметавонад дар 

як вақт ҳам ба монарх, ҳам ба аристократҳо ва ҳам ба халқ 

тааллуқ дошта бошад. Дар чу- нин шакл тақсим намудани 

ҳокимият номумкин аст. Ин буд, ки Ж.Боден шакли омехтаи 

идоракуниро намеписандид ва андешаҳои Полибий, Ситсерон 

ва Макиавеллиро барои ҷонибдорӣ намудани шакли омехтаи 

идоракунӣ сахт танқид менамуд. 

Ж.Боден низ ба монанди мутафаккирони дигар се навъи 

давла- тро аз ҳам фарқ намудааст: демократия, аристократия ва 

монархия. Ж.Боден демократия ва аристократияро 

намеписандид ва ҷонибдо- ри монархияи мутлақ буд. Ба 

андешаи ӯ, дар монархияи интихобӣ подшоҳон зуд-зуд иваз 

мешаванд ва дар чунин ҳолат давлат мисли киштие мебошад, 

ки баъзан бе сардор монда, дар зери таъсири мавҷҳои уқёнус 

ғарқ шудани он имконпазир аст. Ж.Боден демокра- тияро 



барои он намеписандид, ки ба андешаи ӯ, халқ кори хуберо бо 

мушкилии зиёд анҷом медиҳад. Ба халқ бовар карда, ҳалли 

масъалаҳои сиёсиро ба онҳо супоридан, маънои аз шахси 

камдониш маслиҳат пурсиданро дорад. Ба андешаи Ж.Боден, 

таъмини устуво- рии ҷомеа, сулҳи дохилӣ, адолат, рушди 

иҷтимоӣ ва ҳифзи ҷомеа аз душманони беруна вазифаҳои 

асосии давлат ба шумор мераванд. 

§ 4. Замони нав 

Дар замони нав на танҳо ташаккули консепсияҳои 

шаҳрвандӣ идома дода мешаванд, балки аввалин маротиба 

консепсияҳои иҷти- моии сиёсат ба вуҷуд меоянд. Дар ин 

марҳила ақидаҳои сиёсӣ дар доираи илмҳои давлатшиносӣ ва 

ҳуқуқшиносӣ ташаккул меёбанд. Дар ин давра муҳаққиқон 

аввалин маротиба ба сабабҳои пайдоиши ҷомеаи инсонӣ ва 

давлат таваҷҷуҳ зоҳир намудаанд. Инчунин, та- шаккулёбии 

муносибатҳо дар миёни одамон, ҷомеа ва давлат диққати 

онҳоро ба худ ҷалб менамуд. Дар ин марҳилаи рушду ин- 

кишофи ақидаҳои сиёсӣ аввалин маротиба назарияҳои 

шартномаи ҷамъиятӣ, баробарии ҳуқуқҳои табиии одамон 

(баробарҳуқуқӣ), тақсими ҳокимият ба шохаҳо, идораи 

конститутсионии давлат ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ба вуҷуд оварда 

мешаванд. Намояндагони машҳури ин давра Томас Гоббс, Ҷон 

Локк ва Шарл Луи Монтеске мебошанд. 

Яке аз намояндагони машҳури назарияи шартномаи 

ҷамъиятӣ мутафаккири англис Томас Гоббс (1588-1679) 

мебошад. Ӯ дар таълимоти худ сабабҳои пайдоиши давлатро 

асоснок намуда, ҳоки- мияти давлатиро барои танзими «ҳолати 

табиӣ»-и одамон зарур мешуморад. Ба андешаи ӯ, дар ҳолати 

табиӣ «ҷанги ҳама ба муқобили ҳама» ҳукмфармо мебошад. 

Давлат ташаккулдиҳандаи «ҳукмронӣ ва тобеият» буда, бо 

мақсади таъмини сулҳи ҳамагон ба вуҷуд оварда мешавад. 

Андешаҳои фалсафию сиёсии Т.Гоббс дар асари аввалини ӯ 

«Асосҳои ҳуқуқ» баён гардидаанд. Ӯ дар ин асар ҳам ба 

масъалаи инсон ва ҳам ба масъалаҳои сиёсӣ таваҷҷуҳ зоҳир 

намуда, афзалияти ҳокимияти мутлақро ҷонибдорӣ намудааст. 



Дар мулоҳизарониҳои худ меъёрҳои асосии ҳуқуқи табиӣ ва 

дар зами- наи шартномаи ҷамъиятӣ пайдо гардидани давлатро 

дар мадди ав- вал мегузорад. Каме дертар китоби навбатии ӯ бо 

номи «Левиафан» ба табъ мерасад. Левиафан аз рӯйи сохтор ва 

мундариҷаи худ ба чор қисм тақсим карда шудааст: таълимот 

дар бораи инсон, назарияи моҳият ва пайдоиши давлат, 

танқиди ҳокимиятхоҳии ибодатхонаҳо ва мустақилияти давлат. 

Т.Гоббс ҷонибдори монархияи мутлақ буд ва боварии 

комил дошт, ки ин навъи идоранамоӣ қодир аст дар ҷомеа 

тартиботро ҷорӣ намуда, ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандонро 

таъмин созад ва барои одамон бехатарии рафтореро, ки 

қонунҳо иҷозат додааст, кафолат диҳад. Ӯ дар таълимоти худ 

истиқлолияти мутлақи давлатро асос- нок намуда, қайд 

менамояд, ки пеш аз пайдоиши давлат дар ҷомеа «ҷанги ҳама 

ба муқобили ҳама» ҳукмфармо буд. Бинобар ин, ода- мон бо 

мақсади таъмини амнияти худ ва ба даст овардани сулҳи 

шаҳрвандӣ ихтиёран ҳуқуқ ва озодиҳои худро маҳдуд намуда, 

қис- ме аз онҳоро дар ихтиёри сарвари давлат мегузоранд. 

Сарвари давлат дар шартнома иштирок намекунад ва ҳеҷ гуна 

уҳдадориро бар дӯш надорад. Зеро дар мисоли назарияи 

Т.Гоббс шартнома дар миёни худи шаҳрвандон баста шудааст 

ва уҳдадорӣ бар дӯши онҳост. Ҳамин тариқ, ба андешаи Т.Гоббс 

давлат натиҷаи ризоияти ихтиёрии шаҳрвандон буда, дар 

шароити мавҷудияти он одамон то як андоза аз ҳуқуқ ва 

озодиҳои худ маҳрум мегарданд. 

Намояндаи дигари замони нав Гуго Гротсий (1583-1645) ме- 

бошад. Ӯ дар таълимоти худ давлатро иттиҳоди ихтиёрии 

одамони озод муаррифӣ намуда, ҳифзи моликияти хусусӣ ва 

ҳимояи фоидаи умумро сабабҳои асосии пайдоиши он 

медонад. Ӯ аввалин шуда ба таҳқиқи ҷанбаҳои ҳуқуқии ҳаёти 

байналхалқӣ машғул мегардад ва аз ин рӯ, ӯро баъзан 

«асосгузори ҳуқуқи байналхалқӣ» меноманд. Ӯ дар самти 

баррасии масъалаҳои ҷангу сулҳ саҳми арзанда гузошта- аст. 

Г.Гротсий ҷангро раванди муқаррарии ҳуқуқи табиӣ муаррифӣ 

намуда, онро ба ду навъи асосӣ ҷудо менамояд: боадолат ва 



беадо- лат. Ба андешаи ӯ, ташаббускорони ҷангҳои ғасбгароёна 

нисбат ба оқибати амалҳои ҳарбии худ дар назди ҷомеаи 

байналхалқӣ ҷавоб- гариро бояд эҳсос намоянд ва 

муносибатҳои байналхалқӣ бошанд, бояд дар асоси меъёри 

баробарӣ ва ҳамкорӣ ташкил карда шаванд. Чунин ҳолат танҳо 

дар шароити барқарор намудани ҳуқуқи байнал- халқӣ 

имконпазир мебошад. 

Рушди минбаъдаи афкори сиёсӣ дар таълимоти сиёсии 

мута- факкири англис Ҷон Локк (1632-1704) мушоҳида 

мегардад. Ҷ.Локк низ як қатор масъалаҳои сиёсиро аз мавқеи 

шартномаи ҷамъиятӣ баррасӣ намудааст. Ба андешаи ӯ, то 

пайдоиши давлат одамон дар «ҳолати табиӣ» ва баробарҳуқуқӣ 

умр ба сар мебурданд. Баъди вай- рон гардидани 

баробарҳуқуқии одамон онҳо маҷбур мегарданд, ки барои 

ҳалли баҳсу муноқишаҳои баамалоянда дастгоҳи махсуси 

идоранамоиро ба вуҷуд оваранд. Бинобар ин, одамон маҳз ба 

хоти- ри ҳимояи баробарҳуқуқӣ, озодӣ ва ҳуқуқҳои шахсии худ 

барои ба вуҷуд овардани давлат бо як гурӯҳ одамон, ки 

намояндагони ҳоки- мияти олӣ шинохта мешаванд, шартнома 

мебанданд. Дар назарияи шартномаи ҷамъиятии Ҷ.Локк 

шартнома на дар миёни худи шаҳрвандон, балки миёни онҳо ва 

ҳокимон баста мешавад, ки дар чунин шароит ҳарду ҷониб 

уҳдадориҳои муайянро бояд иҷро намо- янд. 

Ҷон Локк бо мақсади суиистифода нагардидани ҳокимият 

тақсими ҳокимияти давлатиро ба се шоха зарур мешуморад. Ӯ 

ша- клҳои мухталифи давлатро аз ҳам фарқ намудааст, аммо ба 

ҳеҷ яке аз онҳо афзалияти бештар надодааст. Ба андешаи ӯ, 

меъёри асосӣ барои ҳар як давлат риояи қонунҳо мебошад. Ӯ 

қайд менамояд, ки «дар ҷое, ки қонун нест, дар он ҷо озодӣ низ 

вуҷуд дошта наметаво- над». 

Яке аз намояндагони машҳури ин давра мутафаккири 

фарон- савӣ Шарл Луи Монтеске (1689-1755) мебошад. Ӯ дар 

таълимоти сиёсии худ, пеш аз ҳама, ба омилҳои ҷуғрофии 

давлатдорӣ та- ваҷҷуҳи бештар зоҳир намуда, қайд менамояд, 

ки моҳияти давлат на танҳо аз шакли идоракунӣ, балки аз як 



қатор омилҳои ҷуғрофӣ низ вобаста мебошад. Аз ҷумла, замин, 

иқлим, релеф, ҳудуд ва монанди инҳоро ӯ ба омилҳои ҷуғрофӣ 

дохил намудааст. Ӯ аз анъанаҳои Арасту пайравӣ намуда, 

шаклҳои идоранамоиро аз рӯйи шумораи ҳукмронон ба се 

навъи асосӣ ҷудо намудааст: республика, монархия ва деспотия. 

Монтеске деспотияро ҳамчун шакли бадтарини идора- кунӣ 

эътироф намуда, мавриди танқиди шадид қарор медод. Ӯ ғояи 

озодии сиёсиро ташаккул дода, таъмини бехатарии 

шаҳрвандонро вазифаи асосии давлат мешуморид ва амалӣ 

гардидани чунин ан- дешаҳои худро дар давлати ҳуқуқӣ 

имконпазир медонист. Бинобар ин, Монтеске ғояи тақсими 

ҳокимият ба шохаҳои қонунгузор, иҷроия ва федеративиро 

пешниҳод намуда, мустаҳкам намудани мавқеи онҳоро дар 

конститутсия зарур мешуморид. Ба ақидаи ӯ, ҳокимияти 

федеративӣ на танҳо вазифаи адолати судиро иҷро ме- намояд, 

балки ҳалли масъалаҳои муносибатҳои байналхалқиро низ ба 

дӯши худ мегирад. Ғайр аз ин, Монтеске бо мақсади маҳдуд 

намудани ҳокимияти монарх барои ташкили намояндагии 

мардумӣ даъват ба амал меорад. Бояд гуфт, ки ҳамаи 

андешаҳои сиёсии Монтеске дар Эъломияи ҳуқуқи инсон ва 

шаҳрванд, ки соли 1789 қабул гардида буд, ҷой дода шуда 

буданд ва дар солҳои минбаъда асоси конститутсияҳои 

Фаронса, ИМА ва як қатор давлатҳои дигар- ро ташкил 

намудаанд. 

Яке аз намояндагони машҳури ин давра мутафаккири 

дигари фа- ронсавӣ Волтер (Франсуа Мари Аруэ) мебошад. Ӯ 

дар таълимоти сиёсии худ бештар ба масъалаҳои баробарӣ, 

озодӣ ва моликияти ху- сусӣ таваҷҷуҳ зоҳир намудааст. Аммо 

арзишҳои мазкур дар таълимо- ти ӯ ба таври нобаробар шарҳу 

тавзеҳ меёбанд. Баробариро ӯ танҳо дар соҳаи моликияти 

хусусӣ дидан мехост ва маҳдуд намудани ҳуқуқҳои сиёсии 

камбизоатонро ҷонибдорӣ менамуд. Аз шаклҳои алоҳидаи 

озодӣ бошад, озодии сухан, виҷдон ва нашриётро ҷони- бдорӣ 

намуда, дар соҳаи сиёсат бошад ба таври ҳатмӣ эътироф наму- 

дани тартиботи мавҷударо зарур мешуморид. 



Волтер яке аз намояндагони фаъоли гузаронидани ислоҳот 

ба шумор рафта, зарурияти ба созиш омадан бо шакли 

идоракунии мо- нархиро ҳатмӣ мешуморид. Ӯ дар таълимоти 

худ бештар ба масъалаи рушди ҷамъиятӣ таваҷҷуҳ намудааст. 

Бо ин мақсад ӯ қайд менамояд, ки одамони камсавод ва 

каммаърифат дар самти таъмини рушди ҷамъиятӣ монеаи 

ҷиддӣ мебошанд. Бинобар ин, монархияи маъри- фатӣ бо 

сарварии подшоҳи оқил барои Волтер давлати идеалӣ маҳсуб 

меёбад. Ҳаёти одамон дар чунин давлат бояд ба воситаи 

конститут- сия танзим карда шавад. Ӯ сохтори феодалӣ, 

имтиёзҳои табақавӣ, деспотизми давлатӣ, фишори калисои 

католикӣ, ахлоқи шахшудаи феодализм, худсарии додгоҳӣ 

барин масъалаҳои ҳаёти ҷамъиятиро ба таври шадид танқид 

намуда, бо озодбаёнӣ ва суханҳои тезутунди худ машҳур 

мегардад. 

Дар миёни маорифпарварони Фаронса мутафаккири 

дигари ин давра Жан-Жак Руссо (1712-1778) бо андешаҳои 

пешқадамонаи худ мавқеи махсусро ишғол менамояд. Ж.Руссо 

дар асарҳои худ «Му- лоҳизаронӣ дар бораи пайдоиши 

нобаробарӣ дар миёни одамон» ва «Дар бораи шартномаи 

ҷамъиятӣ» андешаҳои сиёсии худро баён намудааст. Ӯ низ 

анъанаҳои мутафаккирони ин давраро ташаккул дода, дар 

навбати аввал, ба масъалаи пайдоиши давлат таваҷҷуҳ зоҳир 

менамояд. Бо ин мақсад ӯ ба таҳқиқи «ҳолати табиӣ»-и одамон 

машғул гардида, онро давраи хушбахтии одамон муаррифӣ 

намуда- аст. Зеро ба андешаи ӯ, дар он давра дар миёни одамон 

нобаробарии иҷтимоӣ дида намешуд ва озодии мутлақ 

ҳукмрон буд. Ба ақидаи ӯ, шартномаи ҷамъиятӣ боиси 

пайдоиши давлат гардида, дар миёни одамон нобаробариеро 

ба вуҷуд овардааст, ки он ба фоидаи сарват- мандон мебошад. 

Руссо хеле хуб мефаҳмид, ки баргашт ба қафо но- мумкин аст ва 

аз ин рӯ, ӯ пешниҳод менамояд, ки барои барқарор намудани 

озодӣ ва баробарӣ шартномаи нав бастан лозим аст. Муво- 

фиқи шартномаи ҷадид давлат иттиҳоди шаҳрвандони озод ба 

шумор рафта, ҳокимият ба халқ бояд тааллуқ дошта бошад. 



Дар заминаи ан- дешаҳои мазкур Руссо консепсияи 

суверенитети халқиро ташаккул додааст. Ба ақидаи ӯ, ҳеҷ як 

парлумон наметавонад манфиатҳои халқро ифода намояд, 

бинобар ин ҳар як қонун бояд аз ҷониби халқ қабул гардад, 

аммо онҳоеро, ки халқ интихоб менамояд, танҳо ба иҷроиши 

қонунҳо бояд машғул гарданд. Дар назди қонунҳои қабулшуда 

ҳама бояд баробар бошанд. 

Руссо масъалаи нобаробариро таҳлил намуда, 

нобаробарии табиӣ ва иҷтимоиро аз ҳам фарқ намудааст. Ба 

андешаи ӯ, нобаробарии та- биӣ аз одамон вобаста набуда, 

фарқиятҳои табиӣ, ақлӣ ва ҷисмонии одамонро ифода 

менамоянд. Аммо нобаробариҳои иҷтимоиро худи одамон ба 

вуҷуд меоваранд. Руссо таъкид менамояд, ки ноба- робариҳои 

иҷтимоӣ доимӣ набуда, онҳоро то андозае аз байн бурдан 

мумкин аст. Ба андешаи ӯ, маҳдуд намудани ҳуқуқ ба 

моликияти ху- сусӣ яке аз роҳҳои асосии ҳимояи манфиатҳои 

гурӯҳҳои мухталифи иҷтимоӣ мебошад. Ҳамзамон, ӯ таъкид 

менамояд, ки моликияти ху- сусии хурд, ки аз меҳнати фардӣ 

бармеояд, асоси мавҷудияти ҷомеа мебошад. 

Руссо меъёри тақсими ҳокимият ба шохаҳои алоҳидаро 

инкор намуда, қайд менамояд, ки ҳокимияти олӣ 

тақсимнопазир мебошад ва қонунҳое, ки аз ҷониби он қабул 

мегарданд, барои ҳама ҳатмӣ ме- бошанд. Ба андешаи ӯ, 

аристократияи интихобӣ шакли беҳтарини идоранамоӣ 

мебошад. Аммо шаклҳои идоранамоиро Руссо аз муҳити 

ҷомеа, зичии аҳолӣ ва ҳудуди мамлакат вобаста медонад. 

Бинобар ин, монархия барои давлатҳои бузург, аристократия 

барои давлатҳои дорои ҳудуди миёна ва демократия барои 

давлатҳои хурд тавсия кар- да мешавад. Танқиди нобаробарии 

иҷтимоӣ ва идеяи ҳокимияти халқ дар ташаккулёбии шуури 

инқилобии Фаронса таъсири амиқ расони- дааст. 

§ 5. Афкори сиёсии сотсиалистони утопиявӣ 

Дар баробари андешаҳои сиёсие, ки пайдоиш ва рушди 

муноси- батҳои капиталистиро асоснок намудаанд, инчунин 



дар ин давра гурӯҳи дигари мутафаккироне пайдо мегарданд, 

ки сохтори сармо- ядориро шадидан танқид намуда, баҳри 

ҳимояи манфиатҳои синфи мазлум дар таълимоти худ ҷомеаи 

бидуни моликияти хусусӣ ва лоиҳаи сохтори иҷтимоии 

адолатнокро ташаккул додаанд. Ин ҷара- ёни маърифатӣ 

сотсиализми утопиявӣ15 номида шудааст. Рушду ин- кишофи 

сотсиализми утопиявӣ якчанд марҳиларо дар бар мегирад: 

1) сотсиализми утопиявии ибтидоӣ - Т.Мор, Т.Кампанелла; 

2) сотсиализми утопиявии давраи инқилобҳои буржуазӣ - 

Д.Уинстенли, Ж.Мелйе, Г.Мабли, Э.Г.Морелли, Г.Бабеф; 

3) сотсиализми утопиявии танқидӣ (нимаи аввали асри 

XIX) - А.Сен-Симон, Ш.Фурйе, Р.Оуэн. 

Мутафаккири англис Томас Мор (1478-1535) асосгузори 

сотсиа- лизми утопиявӣ дониста мешавад. Ӯ дар асари худ 

«Утопия» ан- дешаҳои хаёлиашро ташаккул додааст. Томас 

Мор дар асари худ сохтори мавҷудаи ҷомеа, нобаробарӣ ва 

беадолатиро ба таври ошко- ро танқид намудааст. Ба ақидаи ӯ, 

моликияти хусусӣ сабаби асосии ҳамаи бадбахтиҳои мавҷудаи 

ҷомеа мебошад. Ғайр аз ин, ӯ алоқамандии давлат ва синфи 

истисморгарро таҳлил намуда, ба ху- лосае меояд, ки давлат ва 

кулли мақомоти давлатӣ барои ҳимояи манфиатҳои синфи 

ҳукмрон хизмат менамоянд. 

Т.Мор дар асари худ ҷомеаи адолатнокеро тасвир 

менамояд, ки он дар ҷазираи Утопия ҷойгир шудааст. 

Мутафаккир сохтори нави ҷамъиятиро дар муқобили сохтори 

мавҷуда қарор дода, то андозае меъёрҳои демократиро 

ташаккул медиҳад. Асоси сохтори ҷамъиятии онро мавҷудияти 

моликияти ҷамъиятӣ ва меҳнати дастаҷамъӣ таш- кил медиҳад. 

Барои ташаккули давлат ба таври ҳатмӣ ҳамаи шахсони 

мансабдор бояд интихоб гарданд ва вазифаҳои зеринро иҷро 

намо- янд: роҳбарии хоҷагии халқ ва раванди таълими ҷомеа, 

ташкили ис- теҳсолот ва ба таври баробар ба роҳ мондани 

тақсими фоидаи он. 

                     
15 Утопия (юн. и- инкор намудани чизе ва !ороз- макон) маконе мебошад, ки 

ҳанӯз вуҷуд надорад. 



Дар Утопия ҳаёт ба таври ҷиддӣ роҳандозӣ мегардад. 

Сокинони ҷазираи Утопия ҳосили меҳнати худро ба мағозаҳои 

умумӣ месупо- ранд ва маҳсулоти зарурии худро аз он ҷо 

бепардохт дастрас менамо- янд. Ҳамаи мардум дар тӯли як 

шабонарӯз шаш соат меҳнат намуда, вақти боқимондаи худро 

барои тарбия ва таълим сарф менамоянд. 

Аз ҳуқуқи интихоботӣ танҳо падарон бархӯрдор мебошанд, 

ки чунин ҳолат идеяи патриархалиро ифода менамояд. Т.Мор 

як қатор боварҳои диниро низ барои мардум зарур 

мешуморид. 

Андешаҳои мазкур каме дертар дар таълимоти Томмазо 

Кампа- нелла (1568-1639) ташаккул дода мешаванд. Кампанелла 

дар асари худ «Шаҳри Офтоб» андешаҳои хаёлиашро ташаккул 

дода, монанди Т.Мор моликияти хусусиро инкор намуда, 

меҳнати дастаҷамъиро зарур мешуморад. Аксари андешаҳои 

Т.Мор дар таълимоти Т.Кампанелла такрор меёбанд. 

Дар таълимоти Т.Кампанелла сохтори сиёсии шаҳри 

Офтоб аҳамиятнок маҳсуб меёбад. Роҳбарии онро донишманде 

бар уҳда до- рад, ки аз илму дониш бархӯрдор буда, дар 

амалияи ҷамъиятӣ та- моми навъи фаъолиятро санҷидааст. 

Ҳокимияти олӣ раванди ис- теҳсолот ва тақсими ҳосили 

меҳнатро назорат менамояд. Раванди меҳнат ба хотири 

таъмини хайрияти умум марҳила ба марҳила бояд ташаккул 

дода шавад. Шаҳрвандон вақтҳои холигии худро барои рушди 

ақлӣ ва ташаккули қобилиятҳои ҷисмонӣ сарф менамоянд. 

Марҳилаи дуюми сотсиализми утопиявӣ ба давраи 

амалишавии капитализм рост меояд, ки дар он муборизаи 

синфи заҳматкаш ва буржуазия инъикос мегардад. 

Намояндаи машҳури ин марҳила мутафаккири англис 

Ҷерарда Уинстенли (1609-1976) мебошад. Андешаҳои ӯ бо 

идеяҳои комму- нистӣ мувофиқат менамоянд. Ӯ пешниҳод 

менамояд, ки Англия ба республика табдил дода шуда, дар он 

моликияти ҷамъиятӣ ташаккул дода шавад ва меҳнат барои 

ҳама ҳатмӣ гардонида шавад. Асоси ҳамаи сохторҳои 

истеҳсолиро оила ташкил менамояд. Таълимоти Ҷ.Уинстенли 



ба он хотир утопиявӣ муаррифӣ мегардад, ки ӯ ба воси- таи 

санадҳои қонунгузории ҳукумати буржуазӣ кӯшиши дар амал 

татбиқ намудани идеалҳои коммунистиро намудааст. 

Намояндаи дигари сотсиализми хаёлӣ мутафаккири 

фаронсавӣ Жан Мелйе (1664-1729) мебошад. Ӯ дар 

«Васиятнома»-и худ таъкид менамояд, ки ҷомеаи нав танҳо ба 

воситаи муборизаи оммаи мардум ба вуҷуд оварда мешавад. Ӯ 

якуякбора сохтори феодалӣ ва рӯҳониё- нро танқид намуда, 

барои аз байн бурдани зулму ситам муборизаи инқилобиро 

зарур мешуморад. Ӯ дар таълимоти худ сохтори мушах- хасеро 

нишон надодааст, аммо ҳамчун мутафаккири хаёлӣ ҷонибдо- 

ри моликияти дастаҷамъӣ ва нест намудани зулму ситам 

мебошад. Ба ақидаи ӯ, моликияти хусусӣ ва ҳокимияти мутлақ 

бадбахтии асосии инсоният мебошанд. Коммунизм, атеизм ва 

инқилоби мардумӣ дар таълимоти ӯ арзишҳои марказӣ маҳсуб 

меёбанд. 

Намояндаи дигари сотсиализми хаёлӣ мутафаккири 

фаронсавӣ Габриэл Боно де Мабли (1709-1785) мебошад. Ӯ дар 

таълимоти худ идеяи баробарии ҳамаи аъзоёни ҷомеаро 

ташаккул додааст. Ӯ иброз медорад, ки табиат ҳамаро баробар 

офаридааст. Ба ақидаи ӯ, пайдо- иши моликияти хусусӣ 

баробарии одамонро барҳам зада, одобу ахлоқи инсонҳоро 

коста гардонидааст. Сарватмандон моликияти зи- ёдро аз худ 

намуда, ҳокимиятро дар дасти худ нигоҳ медоранд ва бо ин роҳ 

дигаронро тобеи худ мегардонанд. Ба хотири барқарор наму- 

дани «Асри тиллоӣ» Мабли пешниҳод менамояд, ки ба воситаи 

қонунҳои адолатнок моликият дар миёни аъзоёни ҷомеа ба 

таври ба- робар тақсим карда шавад. Ӯ шакли идоранамоии 

ҷумҳуриявиро ҷонибдорӣ намуда, қайд менамояд, ки танҳо 

халқ метавонад баран- даи ҳокимият бошад. 

Мутафаккири дигари фаронсавӣ Этен Габриэл Морелли 

(1717- 1778) дар асари худ «Кодекси табиат» сохтори 

ҷамъиятиеро пеш- ниҳод менамояд, ки асоси онро моликияти 

ҷамъиятӣ ташкил медиҳад. Ба ақидаи ӯ, моликияти хусусӣ 

табиати инсонҳоро вайрон намуда, хислатҳои ғайриинсониро 



дар онҳо ба вуҷуд овардааст. Би- нобар ин, барҳам задани 

моликияти хусусӣ айни муддаост. Морелли аввалин шуда дар 

атрофи ҳуқуқи меҳнатии одамон андешаронӣ намуда, бо 

назардошти қобилият ба меҳнат ҷалб намудани одамонро 

зарур мешуморад. 

§ 6. Таълимоти сиёсии асрҳои XIX ва ХХ 

Рушду инкишофи афкори сиёсии асри XIX бо ғалабаи 

инқилоби бузурги Фаронса, дар амал татбиқ гардидани 

ҷомеаҳои саноатӣ, ба вуҷуд омадани шакли нави давлатдорӣ ва 

пайдоиши ҳаракатҳои кор- гарӣ алоқамандии зич дорад. Дар 

ин марҳила шакли ниҳоии идеоло- гияҳои сиёсии муосир - 

либерализм, консерватизм ва сотсиализм ташаккул меёбанд. Аз 

ин рӯ, дар ин марҳила масъалаҳои сиёсӣ дар доираи 

муборизаҳои идеологӣ баррасӣ карда мешаванд. 

Бояд тазаккур дод, ки дар охири асри XIX ва ибтидои асри 

ХХ назарияҳои сиёсӣ ва консепсияҳои иҷтимоӣ асосан дар 

заминаи ду ҷараёни идеявӣ ташаккул меёбанд: назарияҳои 

буржуазӣ ва маркси- стию ленинӣ. Ҷараёнҳои идеявии мазкур, 

дар навбати худ, ба ра- вияҳои мухталиф ҷудо гардида, бо 

назария ва консепсияҳои худ дар рушду инкишофи илмҳои 

сиёсӣ таъсири амиқ расонидаанд. 

Дар ин марҳила асосҳои иҷтимоии сиёсат боз ҳам амиқтар 

таҳлил карда шуда, омӯзиши алоқамандии сиёсат бо иқтисод 

пеш гузошта мешавад. Консепсияҳои иҷтимоии сиёсат аз 

ҷониби Эдмунд Бёрк, Алексис де Токвил, Иеремия Бентам ва 

Ҷон Стюарт Милл та- шаккул дода мешаванд. Э.Берк рушди 

сиёсат ва ҳуқуқро ба анъанаҳои ҷамъиятӣ вобаста намуда, 

давлатро кафили тартибот ва устувории ҷомеа муаррифӣ 

намудааст. А. де Токвил дар асари худ «Демократия дар 

Амрико» таносуби баробарии сиёсӣ ва озодии сиё- сиро 

баррасӣ намуда, мавқеи онҳоро дар ҷомеаи демократӣ нишон 

додааст. И.Бентам дар таълимоти худ қонунҳои ба талаботи 

давру замон ҷавобгӯро баррасӣ намуда, ислоҳоти 

прогрессивиро барои Ан- глия зарур шуморида буд. Ҷ.С.Мил 



дар таълимоти худ идоракунии намояндагиро ҷонибдорӣ 

намуда, дар атрофи озодиҳои иҷтимоӣ ва сиёсии инсон 

мулоҳизаронӣ намудааст. Ӯ дар асари худ «Мулоҳиза- ронӣ дар 

бораи идоракунии намояндагӣ» андешаҳои зеринро ташак- кул 

додааст: намояндагии мутаносиб, дастгирии шахсони соҳиб- 

маълумот ва соҳибтаҷриба, баланд бардоштани вазифаҳои 

иҷтимоии давлат. Дар ин марҳила дар таҳқиқотҳои сиёсӣ ва 

ҳуқуқӣ позити- визми сотсиологӣ ба таври васеъ мавриди 

истифода қарор дода ме- шавад, ки асосгузори он мутафаккири 

фаронсавӣ Огюст Конт маҳсуб меёбад. Ба ақидаи ӯ, илмҳои 

ҷомеашиносӣ ба методҳои мушоҳида ва методҳои эмпирикӣ 

такя намуда, ба монанди илмҳои табиатшиносӣ бояд дақиқ 

бошанд. 

Дар солҳои 40-50-уми асри XIX марксизм ҳамчун таълимот 

пай- до мегардад. Карл Маркс ва Фридрих Энгелс фаҳмиши 

материали- стии таърихро асоснок намуда, асосҳои иҷтимоию 

иқтисодии сиё- сатро равшан намудаанд. Фаҳмиши 

материалистии сиёсат дар он ифода меёбад, ки он дар 

муносибат бо сохтори иқтисодии ҷомеа надстройка мебошад. 

К.Маркс исбот менамояд, ки тамоми падидаҳои ҳаёти сиёсии 

ҷомеа аз базиси иқтисодӣ вобаста мебошанд. Ан- дешаҳои 

марказии таълимоти сиёсии марксизмро назарияи мубори- заи 

синфӣ ва инқилоби иҷтимоӣ ташкил медиҳанд. Асосгузорони 

марксизм исбот намудаанд, ки муборизаи синфҳо баҳри ба даст 

овардани ҳокимияти давлатӣ моҳияти сиёсатро ифода 

менамояд. Рушди минбаъдаи таълимоти марксизм дар асарҳои 

В.И.Ленин та- шаккул дода мешавад. В.И.Ленин дар таълимоти 

худ назарияи инқилоби сотсиалистӣ ва сохтори сотсиалистии 

ҷомеаро ба таври муфассал ташаккул медиҳад. Назарияи 

марксизм-ленинизм асоси идеологияи коммунистиро ташкил 

намуда, муборизаи синфи коргар- ро, ки он барои сохтани 

ҷомеаи сотсиалистӣ нигаронида шуда буд, ифода намудааст.



МАВЗӮИ 4. АФКОРИ СИЁСИИ 

МУТАФАККИРОНИ ТОҶИКУ ФОРС 

Намояндагони машҳури афкори прогрессивии тоҷику 

форс Имоми Аъзам, Абӯалӣ ибни Сино, Абурайҳони Берунӣ, 

Форобӣ, Унусурулмаолии Кайковус, Низомулмулк, Муҳаммад 

Ғаззолӣ, Аб- дураҳмони Ҷомӣ, Алии Ҳамадонӣ, Аҳмади 

Дониш, Шамсиддини Шоҳин ва дигарон мебошанд. Онҳо 

барои рушду инкишофи ҷомеа саъю кӯшиш намуда, ақидаҳои 

пешқадами худро дар осори гарон- баҳояшон баррасӣ 

намудаанд. 

Маълум аст, ки масъалаи афкори иҷтимоию сиёсӣ аз 

қадимулайём диққати олимону донишмандонро ба худ ҷалб 

намудааст. Ҳанӯз Арасту дар замони худ ақидаҳои иҷтимоию 

сиёсии худро равнақу ривоҷ дода, ҳар кадоми онҳоро ба 

шохаҳои гуногун тақсим намуда буд. Олимону файласуфони 

дигар ҳам аз таснифот то тақсимот андешаву ақидаҳои гуногун 

пешниҳод намудаанд. Андешаҳои иҷтимоӣ-сиёсии Ибни Сино 

моҳиятан идомаи мустақими назарияҳои фалсафӣ, 

табиатшиносӣ ва ахлоқии ӯ буда, ҳолати воқеии ҷомеаро 

инъикос мекунанд. Ҷомеае, ки Ибни Сино ба он майлу рағбат 

дошт, таҷассумгари навъи давлате буд, ки ба адолат асос ёфта 

(«мадинаи одила»), ба тазод ва мушкилоти замона нигоҳ 

накарда, манфиатҳои табақаҳои гуногуни ҷомеаро ба инобат 

мегирифт. 

Мувофиқи ақидаи Ибни Сино фарди танҳои аз ҷомеа 

дуршуда ба марг ё ба шароити ниҳоят сангини мавҷудият 

маҳкум аст, ҳарчанд аз неъматҳои табиат истифода мебарад ва 

аз кулли ҳайвонот бартарӣ дорад. 

§1. Афкори иҷтимоию сиёсии Имоми 

Аъзам ва Абӯнаср Форобӣ 

Имоми Аъзам (р) аз огоҳтарин марди дунёи сиёсат, соҳиби 

истеъдоди фавқулода дар илму фазл мебошад, ки аз асри VIII 

то имрӯз ҳамчун нобиғаи қарнҳо шинохта мешавад. Дар 



омӯзиш ва таҳлили ҳаёт ва фаъолияти илмию фарҳангии эшон 

то ҳол назария ва усулҳои мухталиф мавҷуданд. Ҷанбаҳои 

фаъолияташон низ хеле гуногунпаҳлу буда, муҳаққиқон онро, 

айни ҳол, чунин хулосабардорӣ менамоянд, ки ӯ тамоми 

ҷомеаро дар 3 бахш: мардумӣ, сиёсӣ ва илмӣ таҳлил 

намудааст. Аз ин рӯ, ӯро барҳақ бузургтарин имом (Имоми 

Аъзам) ва марди дунёи сиёсат меноманд. 

Имоми Аъзам бузургтарин чеҳраи дунёи андешаест, ки дар 

роҳи ҳақ сазовори пайравӣ ва тақлид аст. Ӯ Нуъмон ибни Собит 

ибни Марзбон ном дошта, аз озодагони миллати тоҷику форс 

аст. Дар сарчашмаҳои илмию таърихӣ омадааст, ки Ҳаммод 

фарзанди Имоми Аъзам ва Умару Исмоил писарони Ҳаммод 

мебошанд. Аз Исмоил чунин меоранд, ки гуфта: «Ҷадди ман 

Имоми Аъзам фарзанди Собит, Собит фарзанди Нуъмон, 

Нуъмон фарзанди Марзбон ва Марзбон аз аҳрори форс аст». 

Яъне, бунёдгузори тариқаи аҳли суннат Имоми Аъзам (р) аз 

хонадони аҳли форсу тоҷик буда, дар рушду нумӯи фалсафаи 

мазҳабӣ нақши босазое гузоштааст. 

Ӯ нахустин донишманди бузурги соҳибасари фиқҳ ва 

ҳакимест, ки мактаби илми каломро асос гузоштааст ва 

мардумро барои шинохти ҳақ аз ботил ба илм ҷалб намудааст. 

Масалан, ӯ ба шогирдонаш чунин мегӯяд: «Сурур ва хушҳолии 

ман ба шумо вобаста аст, шуморо ки мебинам, ғаму 

парешониам дур мешавад. Ман фиқҳро ҳам монанди як аспи 

саворӣ ончунон барои шумо ром ва зин намуда, лаҷом кардаам, 

ки ҳар гоҳ бихоҳед, метавонед онро савор шавед, акнун дар ҳоле 

шуморо раҳо мекунам, ки мардум аз пайи шумо меоянд ва аз 

шумо пайравӣ мекунанд ва алфоз ва калимоти шуморо ҷустуҷӯ 

менамоянд, гарданҳоро дар баробари шумо фуруд овардаам, 

ки хоста ё нахоста аз шумо фармон мебаранд, акнун тамоми 

шумо салоҳият доред, ки бар мансаби қазо биншинед ва дар 

миёни шумо даҳ нафаранд, ки метавонанд қозиюлқузот 

бошанд, яъне барои қазовати дигаре ба манзалаи устод ва 

мураббӣ қарор бигиранд ... ва ҳаргиз бо талаби мансабе аз 

ҳокимон онро зор накунед». Одатан аз рӯйи таҳлилҳо тамоми 



таълимоти исломиро ба се гурӯҳ тақсим менамоянд: ақоид, 

ахлоқ ва аҳком. 

Якум, ақоид ин калом, дуюм, ахлоқ ва сеюм, илми фиқҳ аст. 

Калом фалсафаи мазҳаби ислом аст. Дар динҳои дигар низ 

фалсафаи мазҳабӣ вуҷуд дорад, вале на ба номи калом. 

Тафовути калом (нутқ, сухан) аз фалсафа дар он аст, ки фалсафа 

дар мавриди ҳастии олам ақидаҳои диниро инкор менамояд. 

Аммо калом илмест, ки барои ҳифзу пуштибонии асосҳои 

таълимоти ислом бо истифода аз усулҳои мантиқию фалсафӣ 

баҳс мекунад. Эшон ба ғайр аз ақидаҳои каломию ахлоқию 

фиқҳӣ боз фикру андешаҳои ҷолибе дар илмҳои низоъшиносӣ, 

сиёсатшиносӣ ва психологияи (равоншиносӣ) иҷтимоӣ доранд, 

ки то имрӯз аҳамияти илмии худро нигоҳ доштаанд. Масалан, 

аз Имоми Аъзам ривоят меоваранд, ки гуфтааст: «Ба ҷамеи илм 

шуғл варзида, мулоҳиза кардам, дар ҳар кадоме ягон-ягон 

нуқсон намудор буд, аммо дар илми фиқҳ ҳар қадар назар 

кардам, ҳамон қадар лаззату ҳаловат ёфтам ва ҳеҷ айбе 

надидам. Чунки бе донистани илми фиқҳ талаби дунёву охират 

ҳосил нагардад». Дар масъалаи ҳалли низоъҳо 

таҳаммулпазириро пеша гирифта, Имоми Аъзам мегӯяд, ки 

«аввал матлабро ба дурустӣ дарк намуда, бидуни шитобкорӣ 

роҳи ҳалли масъаларо дарёфт кардан лозим меояд. Замоне 

ҳукм содир кун, ки аз ҳар сӯ фориғи қалб ва мутмаин бошӣ, агар 

ба сулҳ розӣ шуданд, хуб, агар розӣ нагардиданд, пас мутобиқи 

шариат ҳукм кун». 

Ҳамин тавр, тамоми ҳаёт ва фаъолияти ин нобиғаи асрҳо 

моломоли ақидаҳои иҷтимоӣ ва андешаҳои илмӣ буда, 

омӯзиши онҳо барои донишҷӯён аҳамияти хоссаи тарбиявӣ 

дорад, аз ҷумла барои бедории хотираи таърихӣ ва 

худшиносии миллию мазҳабӣ, барои муҳиммияти мақом ва 

манзалати таълимоти ӯ дар рушду инкишоф ва таъмини 

ваҳдати миллату мазҳабҳои мухталиф. 

Хулоса, Имоми Аъзам (р) дар воқеъ нобиғаи асрҳо, намунаи 

ибрат дар ахлоқу одоби фазила ва насиҳату хайрхоҳии уммат 

аст. Аз ин рӯ, роҳу равиши интихобнамуда ва андешаҳои 



иҷтимоии ӯро имрӯз аз нисф зиёди мусалмонони дунё қабул 

дошта, сипосгузорӣ менамоянд. Ин аст ҷавҳари бузургии 

сиёсати нарму ростои Имоми Аъзам (р), ки дар тӯли асрҳои 

зиёд миллионҳо одамонро бо таълимот ва роҳу равиши хеш 

ҷалб намудааст. Ӯ пайвандгари андешаву тафаккури нави 

исломӣ ва марди муттаҳидкунандаи ҷомеа мебошад. 

Форобӣ Абӯнаср Муҳаммад ибни Тархон (872-951). Дар 

тазкираи Ибни Надим (Феҳрист) омадааст, ки Форобӣ форси-

ул-асл мин қурби Балх. Дурусттараш Форобӣ нею балки 

Форёбӣ ҳаст. Нахустин файласуфи ҷаҳони Шарқ, ки унсурҳои 

донишҳои фалсафиро зери таъсири фалсафаи Юнони қадим ба 

сатҳи баланд дар осори худ ба низом дароварда, баробари ин 

фалсафаи ҷаҳониро бо андеша ва таълимоти нав ғанӣ 

гардондааст. Аз ҳамин ҷост, ки дар ҷаҳони фалсафа ӯро 

муаллими сонӣ номидаанд. Яъне, дар фалсафа аз ҳайси 

истиқлоли низоми фалсафӣ нобиғаи дувум аст. 

Маълумоти илмиро дар Фороб, Бухоро ва Бағдод 

гирифтааст. Устодонаш бузургони замона Абӯбишри Матто ва 

Юҳанно ибни Хайлон мебошанд. 

Дар ҷустуҷӯи илму маърифат тамоми ҷаҳони мутамаддини 

айёмашро сафар кардааст: Димишқ, Ҳалаб, Ҳеррон, Миср, 

Бухоро, Бағдод. 

Дар осораш назари машҳуртарин файласуфон - Демокрит, 

Афлотун, Арасту, Буқрот, Флутин, Фурфуриус, Уқлидус, 

Батлимусро тафсиру ташреҳ кардааст. Ӯ вобаста ба масъалаҳои 

онтология, гносеология, фалсафаи табиат, ҷамъиятшиносӣ, 

эстетика ва этика андешаҳои арзишманд пешниҳод кардааст. 

Дар фалсафаи иҷтимоию сиёсӣ андешаҳои ӯ дар бораи 

масъалаи саодат, озодии ирода, пайдоиш ва вазифаи давлат, 

шаклҳои давлатдорӣ, ахлоқи ҳамида ва тараққии ҷамъият аз 

роҳи эволютсионӣ аҳамияти махсус доранд. 

Дар фалсафа мактаби перипатетизми шарқиро асос 

гузоштааст, ки ин ҷараёни бузургро нобиғаҳое ба монанди 

Ибни Сино, Ибни Туфайл, Абӯрайҳони Берунӣ давом додаанд. 

Осори муҳимтаринаш «Китоб-ул-маҷмӯъ», «Китоби 



таҳсил-ас- саодат», «Китоб-ас-сиёсат-ал-мадания», «Калом фил-

ақл-ил-кабир», «Китоб фил-ақл-ас-сағир», «Китоб-ул-мухтасар-

ил-кабир фил мантиқ», «Китоб-ул-бурҳон», «Рисола фи 

моҳият-ин-нафс», «Калом фил-ҷавҳар», «Уюн-ул-масоил», 

«Китоб-ул-мадхал фил-ҳисоб», «Мақола фи вуҷуби саноат-ил-

кимиё вар-радд-ало мубтилиҳо», «Китоб-ул-мадинат-ил-

фозила», «Ас-сиёсат ул-мудуния», «Рисолат- ул-мусиқа-ал-

кабир» мебошанд. 

§ 2. Ақидаҳои иҷтимоию сиёсии Абӯалӣ ибни 

Сино ва Муҳаммад Ғазолӣ 

Нобиғаи бузурги миллати тоҷик Абӯалӣ ибни Сино (980-

1037) низ мавзӯи илмҳоро ба таври худ ба ду қисм тақсим 

намудааст. Якум, мавзӯе, ки марбути инсон аст, монанди 

рафтору кирдор ва ғ. Дувум, мавзӯе, ки қоим ба ғайри инсон 

баҳс мекунад ва ҳикмати амалист. Чунки дар ҷомеа, аз ҷумла 

сиёсат ва ахлоқ чӣ гуна вазифа доштани инсонро муайян 

мекунанд. Ӯ илмҳои замонашро ҳаматарафа таҳлил намуда, ба 

ғайр аз шаклҳои назариявӣ ва амалӣ онҳоро боз ба равияҳои 

гуногун тақсим менамояд. 

Бояд тазаккур дод, ки дар низоми фалсафии Ибни Сино 

масъалаи ахлоқ, сиёсат ва равоншиносӣ бо масъалаи мақом ва 

рисолати инсон дар ин олам мутобиқат мекунад, яъне инсон 

чун масъалаи меҳварӣ, мавзӯи асосии тамоми фалсафаи амалӣ 

арзёбӣ мегардад. Дар пешгуфтори «Рисола оид ба ахлоқ» Ибни 

Сино ба ҳолатҳое ишора мекунад, ки тавассути он инсон ба 

дараҷаи баланди камолоти ахлоқӣ ноил мегардад. 

Арзишмандтарин сарчашмаи омӯзиши масъалаи тарбия 

дар эҷодиёти Ибни Сино «Тадбири манзил» мебошад, ки дар 

он шакл, воситаҳои тарбия ва усулҳои таъсиррасонии педагогӣ 

ба насли наврас баррасӣ шудаанд. Дар ин рисола Ибни Сино 

доир ба роҳу усулҳои тарбия ва таълими насли наврас андеша 

ронда, муҳиммияти таҳзиби иҷтимоӣ, табиати ҷамъиятии 

онро қайд менамояд, яъне чун ҷонибдори таҳсилоти 

муштараки тифлон дар мадраса баромад мекунад. Талабаи 

яккаву танҳо ва аз ҷомеа барканор, ҳамчунин устоди танҳо ба 



костагии рӯҳии таълимгиранда ва таълимдиҳанда оварда 

мерасонад. 

Дар масъалаи тарбия андешаи Ибни Сино хилофи ақидаи 

Арасту буд. Арасту ақида дошт, ки муносибати инфиродӣ ба 

тарбия дар ҳар як ҳолати алоҳида аз тарбияи ҷамъиятӣ дида, 

судманд ва дақиқ аст. 

Оид ба зарурати дар инсон тарбия намудани меҳнатдӯстӣ 

ва мустақилӣ сухан ронда, ибни Сино ҳамзамон мухолифи 

беамон ба ҳар гуна имтиёз барои ашрофзодагон буд ва меъёри 

олии инсонгариро дар ахлоқ ва хирад медид. Худшиносӣ ва 

ҳувияти шахсият, шараф ва номуси вай наметавонанд ирсӣ 

бошанд. Ба «обрӯ» ва сарвати волидайн фахр намуда, инсон 

оқибат шахсият ва ҳувияти хешро аз даст медиҳад. 

Андешаҳои иҷтимоӣ-сиёсии Ибни Сино моҳиятан идомаи 

мустақими назарияҳои фалсафӣ, табиатшиносӣ ва ахлоқии ӯ 

буда, ҳолати воқеии ҷомеаро инъикос мекунанд. Ҷомеае, ки 

Ибни Сино ба он майлу рағбат дошт, таҷассумгари навъи 

давлате буд, ки ба адолат асос ёфта («Мадинаи одила»), ба тазод 

ва мушкилоти замона нигоҳ накарда, манфиати табақаҳои 

гуногуни ҷомеаро ба инобат мегирифт. 

Яке аз қобилиятҳои муҳимми табиии инсон, ки тавассути 

он ӯ худ ва олами атрофро тафовут намуд, «нутқ» буд. Дар 

маънои васеи калима он нутқи сареҳи фардро ифода мекунад. 

Яъне, инсон соҳиби қобилиятест, ки тавассути нутқ маънӣ ва 

мазмуни чизҳоро дарк менамояд. Ба аломатҳои махсуси 

фарқкунандаи инсон таҳайюр ва ханда (табассум) мансубанд. 

Сабаби ба табақаҳои иҷтимоӣ тақсимшавии ҷомеа ва 

сабаби мавҷудияти нобаробарии иҷтимоиро Ибни Сино ба 

хусусияти табиати инсон вобаста мекунад. Тибқи андешаи 

Ибни Сино, нобаробарии иҷтимоӣ умури азалии илоҳист, ки 

мувофиқи он мардум ҳам аз ҷиҳати вазъи молию иҷтимоӣ ва 

ҳам аз ҷиҳати тарзи тафаккур ва ҳуш гуногун офарида шудаанд. 

Тасовии аҳвол ва набудани «тафовути аҳвол», аз байн 

бурдани ҳама гуна марз байни табақаи ҷомеа ба таназзул 

меорад ва охируламр сабаби вайроншавӣ ва нобудшавии насли 



инсонӣ мегардад. «Хирадмандон медонанд, ки агар ҳамаи 

мардум подшоҳу шаҳриёр бишаванд, ҳамагӣ аз байн мераванд. 

Ва агар ҳамаашон ранҷбару коргар ва тобею раият бишаванд, 

подшоҳу султоне дар байн набошад, ҷумлагӣ фонӣ ва ҳалок 

мешаванд. Ҳамчунон ки агар ҳамагӣ дар тавонгарӣ ва сарват 

мусовӣ ва баробар бо якдигар бишаванд, касе барои касе кор 

намекунад ва атову муованати дӯст аз дӯст мунқатеъ мегардад. 

Ва агар ҳамагӣ фақиру муҳтоҷ бошанд, аз фақру фалокат ва 

бечорагӣ ҷон месупоранд. Пас, тафовути аҳвол ва ихтилофи 

иқдор сабаби бақои зиндагии одамизодагон мебошад».1 

Сиёсатро Ибни Сино чун навъи санъат меҳисобад. Сиёсат ва 

муносибатҳои сиёсӣ - ҷавлонгоҳи на танҳо ақл, балки маҳорат 

низ ҳаст ва ба он бояд чун навъи санъати олӣ муносибат намуд. 

Бинобар ин маснади сиёсии давлатро, аз назари Сино, бояд 

подшоҳ ё султон сарварӣ намояд. «Дар тадбири умур ва ҳусни 

сиёсат сазовортарин мардум ба тафаккур подшоҳону 

шаҳриёронанд, ки Худо ононро зимомдори умури бандагони 

худ намуда ва барои танзими билод дорои тасаллут ва қудрат 

намудааст».16 17 

Оини сарварии подшоҳ ё султон, тибқи ақидаи вай, бояд 

қабл аз ҳама, аз омилҳои маънавӣ вобаста бошад. «Нахустин 

сиёсате, ки сазовор аст, инсон бо он оғоз кунад, ҳамоно сиёсати 

нафси худи ӯст. Яъне, аввал, бояд дар ислоҳи нафси худ 

бикӯшад, сиёсату тадбирашро дар он кору кӯшиш ба кор бурда, 

хештанро солеҳу неку бинамояд. Чи нафси одамӣ 

наздиктарину муҳтарамтарини чеҳраҳост нисбат ба ӯ ва дар 

миёни онҳо ба инояту таваҷҷуҳ сазовортар ва шоистатар аст. Ва 

агар касе аз уҳдаи сиёсати неку ва ислоҳи нафси худ барояд, он 

гоҳ боке бар вай нест, ки ба болотар аз он иқдом карда, ба 

сиёсати билод бипардозад. Яъне, касе, ки худро ислоҳ карда 

бошад, метавонад ба сиёсату тадбири умури мардум иштиғол 

варзад».18 

                     

^Ибн Сина. Избранные философские произведения. - С.13. 
17Абӯалӣ ибни Сино. Осор. - Ҷ.2. - С.14. 
18Ҳамон ҷо. - С.16. 



Ба дӯсти хирадманд ва содиқ ҳар як инсон ниёз дорад, вале 

хусусан он ба шаҳриёрон, сиёсатмадорон дар тадбири 

вазифаҳои давлатии эшон зарур аст. Дар идораи давлат сарвар 

-подшоҳ, амир ё султон ба ҳақиқат, сидқу вафои тобеони хеш 

эҳтиёҷ дорад ва дар ин ҳол маслиҳати тундомез, вале боадолати 

ҳаким, қайд мекунад Шайхурраис, назар ба тамаллуқи 

гӯшхароши амалдорони берӯй муфидтар аст, ки ҳоҷагони худ - 

амирон ва подшоҳонро таърифу тавсиф мекунанд. Ибни Сино 

хуб дарк менамуд, ки сатрҳои навишта на ҳамеша ба 

зимомдорони абарқудрат мерасанд. 

Ибни Сино дар ҷабҳаҳои гуногуни илми замони худ: 

фалсафа, мантиқ, тиб, риёзиёт, ҳандаса ва ғайра саҳми босазое 

гузоштааст. Ҳоло ҳам муҳаққиқони эҷодиёти мутафаккир сари 

масъалаи миқдори асарҳои ӯ ба як хулосаи муайяне 

наомадаанд. Таъсири фалсафаи ӯ дар инкишофи минбаъдаи 

илм пурра таҳқиқ нашудааст, агарчи қисми 

рисолаҳои фалсафию адабиашро ба чанд гурӯҳ тақсим 

менамоянд: рисолаҳои комилан фалсафӣ; рисолаҳои баҳсӣ 

оид ба 

дигаргуниҳои табиат; рисолаҳои иҷтимоию сиёсӣ, динӣ ва 

ахлоқӣ; рисолаҳои сирф илмӣ. 

Бояд қайд кард, ки миқдори асарҳои Ибни Сино хеле ҳам 

зиёданд. Вобаста ба тартиби таълиф шудани осори ӯ 

муҳаққиқон онро ба қисмҳои дар боло зикрёфта ҷудо 

намудаанд. Масъалаҳое, ки имрӯз мо таҳқиқ намудаем, ба 

рисолаҳои гурӯҳи иҷтимоию сиёсӣ, динӣ ва ахлоқӣ дохил 

мешаванд. Ба ин гурӯҳ рисолаҳои «Муршид- ул-кифоя», «Ваҳд», 

«Таҳсил-ус-саодат», «Қадр», «Тадбири манзил», «Ҳай ибни 

Яқзон», «Тайр» ва «Ишқ» мансубанд. 

Дар ақидаҳои иҷтимоию сиёсии худ Ибни Сино ҷонибдори 

ҷомеаи идеалӣ (олӣ) буд, ки ҳокими мутлақи он шахси 

донишманд ва ҳақиқатҷӯй бошад. Салтанати мутлақро ӯ 

беҳтарин шакли давлатдорӣ меҳисобид. Ибни Сино ҳам 

монанди Арасту одамро ҳамчун махлуқи ҷомеа нишон 

медиҳад. Ба ақидаи ӯ, шароити мавҷудияти одамон дар 



ҷамъият ҳамкории онҳо мебошад. Барои чунин ҳамкорӣ ба 

кулли аъзоёни ҷамъият қонуни ягонаи оқилона ва адлия лозим 

аст. Ҳамаи аъзоёни ҷомеа бояд ба меҳнати фоиданоки 

ҷамъиятӣ ҷалб карда шаванд. Барои иҷрои ин вазифа Ибни 

Сино ҳамаи аъзоёни ҷомеаро ба се гурӯҳ тақсим менамояд: 1) 

садорат; 2) истеҳсолкунандагон; 3) ҳарбиён. 

Ба ақидаи Ибни Сино, дар ҷомеае, ки барои аъзоёнаш 

қонун вуҷуд дорад, бояд беадолатӣ вуҷуд надошта бошад. Агар 

худи роҳбар ҳам беадолат бошад, исён алайҳи ӯ барҳақ аст ва 

бояд, ки исён аз ҷониби ҷомеа дастгирӣ ёбад. Ин ғояҳои 

пешқадами иҷтимоию сиёсии Ибни Сино ба ҷаҳонбинии 

иҷтимоию сиёсии бисёр олимону шоирони классики тоҷику 

форс таъсир расонидаанд. 

Абӯҳомид Муҳаммади Ғазолӣ (1058-1111) яке аз 

бузургтарин чеҳраҳои олами илму маърифати форсу тоҷик 

буда, дар рушду такомули илмҳои калом, фиқҳ, фалсафа, 

тасаввуф, тафсиру ахбори набавӣ ва ҷомеашиносии ҷаҳон 

нақши хосса дорад. Осори пурғановати ӯ нишонае аз нуфузи 

фавқулодаи эшон дар олами ислом буда, ӯро бо номи 

«Ҳуҷҷатулислом» муаррифӣ менамояд. 

Бояд гуфт, ки бештари ақидаҳои иҷтимоию сиёсии ӯ дар 

«Кимиёи саодат», «ал-Мунқиз миналзилол» ва «Насиҳат-ул-

мулук» баён гардидаанд. Ҳатто баъзан андешаҳои ӯ дар асарҳои 

номбурда мазмунан такрор ёфта, ғояҳои орифонаю фалсафаи 

иҷтимоии мутафаккирро равшану возеҳ менамоянд. Ба 

монанди оне ки хулосаи «Эҳё улум-ад-дин» дар «Кимиёи 

саодат» ҳамчун матни мухтасар омадааст. 

Ӯ дар бораи давлат ва ҳокимият мулоҳизаронӣ намуда, дар 

китоби «Эҳё улум-ад-дин» консепсияи фалсафии моҳияти 

ҳокимиятро бо паҳлуҳои мухталиф ва мисолҳои мушаххас 

таҳлил намудааст. Новобаста ба оне ки ӯ дину давлатро дар 

робитаи бо ҳам мутақобила медид, аммо хуб дарк менамуд, ки 

бақои дин бе давлат аз мантиқ берун аст, аз ин рӯ, барои 

пойдории давлат низоми сиёсиро баррасӣ менамояд. Сиёсат 



дар фаҳмиши Ғазолӣ «ашрафи усули саноат»19 яке аз 

такягоҳҳои асосии олам буда, одамонро ба ҳам наздику маданӣ 

менамояд ва барои онҳо низоми дурустеро барқарор мекунад. 

Дар иртибот ба ин Ғазолӣ инсонро махлуқи нотиқ, ё ин ки 

сиёсӣ дониста, мафҳуми сиёсатро ба таври худ таъриф додааст: 

«Саноати сиёсат он иқтизо мекунад аз камоли мутаккалифи 

сиёсат, ки саноати дигар иқтизо мекунад. Ва ба сабаби он 

соҳиби сиёсат суннои дигарро ҳар оина хидмат мефармояд. Ва 

сиёсат дар истилоҳи мардумон ва намудан бад-эшон роҳи 

ростро, ки наҷотдиҳанда аст дар дунё ва охират».20 Мутафаккир 

воқеаи таърихи сиёсии хилофатро аз назари танқидӣ омӯхта, 

бо истифодаи ибораҳои мафҳумӣ онро ба «Шаклҳои сиёсат» 

тақсим менамояд ва онҳоро ба чор гурӯҳ ҷудо месозад: 

- якум, сиёсати пайғомбарон ва ҳукми онҳо ба 

ашрофзодагон, фармонбардорон ва бар ҳама чизи аён бар 

ботину ниҳон; 

- дуюм, сиёсати хулафо, султон ва шоҳ ва ҳукми онҳо ба 

одамони одӣ, бар ҳама чизи аён на бар ботину ниҳон; 

- сеюм, сиёсати уламо ва ҳукми онҳо ба ашрофзодагон, на 

ба одамони одӣ, балки ба ботину ниҳон ва на ба аён; 

- чаҳорум, сиёсати воизон (таблиғгарон) ва ҳукми онҳо ба 

мардуми одӣ, на ба ашрофзодагон, бар чизи аён на бар ниҳон.21 

Бояд гуфт, ки Ғазолӣ аз ҳокимияти сиёсӣ вазифаҳои асосии 

диндориро ҷудо намуда, аз таҳти назорати ин ҳокимият кӯшиш 

менамояд, ки тафаккур ва рӯҳи пардапӯшонаро озод намояд. Ӯ 

маҳдудияти вазифаи ҳокимиятро танҳо танзими муносибатҳои 

шаҳрвандӣ дар ҷомеа (байни амирон ва одамони одӣ) медонад. 

Яъне, вазифаи ҳокимият ва давлат риоя намудани қонунҳои 

фиқҳ ва шариат, ки дар асоси эътирофи амалӣ намудани 

манфиатҳои (мардуми одӣ ва ашрофзодагон) умумӣ барпо 

карда мешавад. Ҳамин тавр, аз сабаби он ки дар сиёсат қонеъ 

гардонидани талабот ва манфиатҳо танҳо ба воситаи ба даст 
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овардани ҳокимият амалӣ мегардад ва ба даст овардани 

ҳокимият яке аз объектҳои асосии фаъолияти сиёсӣ ба ҳисоб 

меравад, назари аксари уламою донишмандони дини ислом 

характери худомандӣ дорад. Лекин Ғазолӣ ба вазифаи асосии 

ҳокимият, яъне барпо намудани фазои ҳуқуқӣ дар ҷомеа ва 

давлат пурра сарфаҳм рафта, ин идеяро мантиқан то ба охир 

инкишоф дода, мафҳуми «ҷанбаи илоҳии ҳокимият»-ро ҷорӣ 

намудааст. Дар ин консепсияи ҳокимият руҷӯъ ба ҳокимият, 

шаклан ба амри «Худо» муқоиса карда мешавад, акси онро 

мазмунан дар ҳолате ки агар ҳокимият кирдори бадахлоқона 

дошта бошад, нишон медиҳад. Умуман, ҳокимият дар андеша 

ва муҳокимаронии Ғазолӣ бештар мазмуни «муқаддас»-ро 

мегирад ва дар ҳолати набудани ахлоқи сиёсӣ механизми 

зӯроварӣ ҳокимиятро бо роҳи ҳавобаландӣ ва бесаранҷомӣ 

мубаддал мегардонад. Ин ду зуҳурот аз надонистани оне, ки 

мазмун ва вазифаи асосии ҳокимият чӣ мебошад, сар мезананд. 

Ба ақидаи ӯ, ҳокимият дар худ ҳам раҳму шафқат, ҳам бадӣ, 

зебоӣ, ҳаёт ва ҳам маргро дар бар мегирад. Аз ин рӯ, Ғазолӣ 

кӯшиш ба харҷ додааст, ки одамизодро илоҳӣ ё худомандӣ ва 

сиёсатро ҳамчун падидаи ахлоқӣ нишон диҳад. 

Ҳамзамон, мазмуни асосии проблемаҳое, ки ба нафс, ахлоқ, 

рӯҳ ва сиёсат вобастагӣ доранд, дар андешаҳои Ғазолӣ ҳамчун 

масъалаҳои мубрами рушду каломи инсон баён гардидаанд. 

Нисбат ба давлатдорӣ, риояи ҳуқуқи фуқаро ва ҳокимият 

рондан чунин ибрози ақида дорад: «Бидон, ки вилоят доштан 

коре бузург аст ва хилофати Худо Ҳақтаъоло бувад дар замин, 

чун бар тариқи адл равад. Ва чун аз адл ва шафқат холӣ бувад, 

хилофати иблис бувад, ки ҳеҷ фассодро асари азимтар аз зулми 

волӣ нест»22. Дар ин ҷо мутафаккир бештар устувории пояҳои 

давлатдориро дар тантанаи адлу инсоф дида, зулму истибдодро 

маҳкум менамояд, хусусан зулми фармонфарморо нисбат ба 

зердастон. 

Ғазолӣ ҳокимияти ҳақиқии фармонфарморо дар масири аз 

худ намудани хусусияти беруна нею дар фаҳмиши ниҳонӣ 
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мебинад. Яъне, маънии норавшан, ё ин ки ниҳонии ҳокимиятро 

- маънои ҳақиқии он медонад. Ба андешаи ӯ, агар инсон соҳиби 

сифатҳои ботинию зоҳирии сарварӣ бошад, новобаста ба оне 

ки ӯро ба ҳокимият даъват намоянд ё не, ӯ ба он мушарраф 

мегардад. Албатта, ин боз ба фаъолият ва муносибати шахс 

вобаста буда, дар ҳар ҳолат 

боҷуръат буданро тақозо менамояд. Чуноне ки Ғазолӣ дар ҷойи 

дигар ишора кардааст: «Он ки дар ҳар воқеае, ки пеш ояд, 

тақдир кунад, ки ӯ раият аст ва дигаре волӣ. Ва ҳар чӣ ба худ 

написандад, ҳеҷ мусулмонро написандад ва агар биписандад 

ғиш ва хиёнат карда бошад дар вилоят»23. 

Аз ин рӯ, ба ақидаи Ғазолӣ шоҳи ҳақиқӣ, пеш аз ҳама, бояд 

соҳиби «лашкари ботинӣ»-и худ буда, ҳисси бошуурона, ваҳм 

(воҳима), айёрӣ ва дигар сифатҳои ғайримуқаррарӣ дошта 

бошад. Ӯ дар андешаҳои иҷтимоию сиёсии хеш нишон 

медиҳад, ки дар назди ҳокимият бояд чунин мақсадҳое гузошта 

шаванд, ки барои ҳокимият муҳим бошанд, ба монанди адлу 

инсоф ва некиро ба олам паҳн намудан. Ин аст, ки Ғазолӣ 

подшоҳиро амри илоҳӣ дониста мегӯяд: «Бидон, ки ин 

подшоҳӣ Худой диҳад ва онро диҳад, ки Ӯ хоҳад... Пас бибояд 

донист, ки касеро, ки Ӯ подшоҳӣ ва фарри эзидӣ дод, дӯст бояд 

доштан ва подшоҳонро мутобеъ бояд будан ва бо мулук 

мунозоат (хусумат) набояд кардан ва душман набояд доштан... 

Пас ҳар киро Худой таоло дин додааст, бояд, ки мар 

подшоҳонро дӯст дорад ва мутеъ бошад»24. Новобаста ба он ки 

дар ақидаҳои фалсафию сиёсии Ғазолӣ баъзе ғояҳои 

мутафаккирони Юнони қадим ҷой доранд, лекин назари эшон 

ба раванду воқеияти инкишофи ҷомеа дигар аст. Ғазолӣ рушду 

инкишофи давлату давлатдорӣ ва муносибатҳои байни 

ҳокимону зердастонро дар қолаби мафҳумҳои шариати 

исломӣ мавриди таҳлил қарор дода, аз хаёлпарастии ғояҳои 

шаҳрҳои ормонӣ канораҷӯӣ намуда, то ҷое ба масъалаи 

ормонихоҳӣ майл намудааст. 
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Масъалаи дигаре, ки андешаҳои иҷтимоию сиёсии 

мутафаккирро фаро гирифтааст, ин масъалаи дину подшоҳӣ ва 

сиёсати вазорату сирати вазирон мебошад. Ба назари эшон, 

муҳимтарин ва некутарин чизе, ки барои подшоҳон зарур аст, 

ин дин мебошад. Яъне, дину подшоҳӣ бояд чун ду бародар аз 

як модар бошанд. «Шоҳ бояд некукорро гиромӣ дораду ба 

неккирдорӣ подош диҳад. Бадкирдорро аз бадӣ боз дораду худ 

аз бадӣ парҳез намояд. Ва чун подшоҳ босиёсат набуваду 

бадкирдорро раҳо кунад, кори ӯ ба кори эшон табоҳ шавад... 

Бими сиёсати султону подшоҳ набошад, халқ бар тоату салоҳ 

набошанд».25 

Гуфтан ҷоиз аст, ки дар низоми роҳбарии давлату 

ҳокимиятдорӣ Ғазолӣ мақоми сарвари сиёсӣ, диндорӣ ва 

қобилияти фавқулодаи онро дар мадди аввал гузошта, 

сарварони сиёсиро шахсони худодод, ғайриодӣ ва соҳиби баъзе 

қувваҳои фавқулода медонад. Махсусан, дар ақидаҳои 

иҷтимоию сиёсии мутафаккир мавқеи вазир (мушовир) бо 

қобилияти баланди фикрию ахлоқӣ ва дурандешиву кордонӣ 

асоснок мегардад. Ӯ рушду инкишофи давлатдориро ба вазир 

вобаста дониста, менависад, ки «ободонии вилояту хазина аз 

вазир бошад ва ороиши подшоҳиву шукӯҳу тавоноӣ аз ӯ бувад 

ва сухан гуфтану ҷавоб додан бад-ӯ падидор бувад ва 

шодикунандаи дӯстони малику хоркунандаи душманони 

малик бувад. Ва сазовортарин касе ба навохтану бузург доштан 

дастур бувад»26. 

Ҳамин тавр, Имом Ғазолӣ низоми рукнҳои давлату 

давлатдориро дар иртибот бо ҳакимону вазирон, мушовирону 

дигар андешамандон вобаста намуда, мақоми ақлу имонро 

воситаи асосии рушду инкишофи ҷомеа ва дин медонад. 

§ 3. Андешаҳои иҷтимоию сиёсии Низомулмулк 

ва Унсурулмаолии Кайковус 

Абӯалӣ Ҳасан ибни Алии Тӯсӣ (1018-1092), ки бо тахаллуси 
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Низомулмулк машҳур аст, яке аз мутафаккирони машҳури 

тоҷику форс мебошад. Ӯ ҳамчун вазири кордону бомаҳорати 

дарбори Салҷуқиён пайваста ба сиёсати амалӣ машғул 

гардида, бо эҷоди «Сиёсатнома» дар ҳаёти иҷтимоию сиёсӣ ва 

адабию мадании мардуми тоҷику форс таъсири амиқ 

расонидааст. 

Аслан, андешаҳои сиёсии Низомулмулк дар асари 

машҳури ӯ «Сиёсатнома» дарҷ ёфтаанд. Ҳанӯз дар давронии 

зиндагии мутафаккир яке аз подшоҳони сулолаи Салҷуқиён 

Маликшоҳ (1072- 1092) дар солҳои охири ҳукмрониаш ба 

донишмандони дарбор мефармояд, ки дар бораи тартиб, тарз, 

қоида ва қонунҳои асосии давлатдорӣ рисолае тартиб диҳанд, 

то ки дар он таърихи ҳукмронии подшоҳони гузашта ва 

ҳодисаҳои гуногуни рӯзгор нақл гарданд. Ғайр аз ин, рисолаи 

мазкур ҳамчун дастурамали идораи давлат исти- фода гардад. 

Бо ин мақсад Низомулмулк низ дар солҳои 1091-1092 рисолаеро 

бо номи «Сиёсатнома» таълиф менамояд. Мутафаккир бо 

эҷоди рисолаи мазкур чунин дастурамалеро пешниҳод 

менамояд, ки дар он барқарор намудани адлу адолат, ҷорӣ 

намудани тарзи оқило- наи давлатдорӣ, поквиҷдонии 

арбобони давлатӣ, аз пайи ободонии кишвару осоиштагии 

раият шудани шахсони масъул барин ан- дешаҳои пешқадами 

хешро иброз менамояд. 

Низомулмулк дар иҷрои корҳои давлатӣ нақши одамони 

дониш- манд, кордону бомаҳорат ва содиқу вафодорро махсус 

қайд менамо- яд. Вай исроркорона тавсия мекунад, ки 

сарварони давлат бо одамо- ни дар асоси таълиму тарбия ва бо 

мурури замон бавоярасида бо му- лоҳизаву эҳтиёткорона 

рафтор кунанд. Дар ин бобат ӯ чунин мефар- мояд: «Бандагоне, 

ки парварда бошанд ва бузург карда, нигоҳ бояд дошт, ки умре 

дигар ва рӯзгори мусоид бояд, то бандаи шоиста ва озмуда ба 

даст ояд». 

Бояд тазаккур дод, ки дар охири асри XIX ва ибтидои асри 

XX андешаҳои мазкур дар таълимоти мутафаккири италиявӣ 

Вилфредо Парето қариб дар чунин шакл ва мазмун садо 



медиҳад, вале, мутаас- сифона, ҳамагон андешаи мазкурро 

маҳсули тафаккури Парето мешуморанд. Ба ақидаи В.Парето, 

бо мақсади нигоҳ доштани ҳоки- мият ва дароз намудани умри 

элитаи ҳукмрон бояд шахсони кордону донишманд ба таркиби 

элита ворид карда шаванд, то ки иқтидори он аз неруҳои 

дигари сиёсӣ афзунтар бошад. Идеяи «ротатсияи элита»-и 

В.Парето аз ҳамин андешаҳо маншаъ мегирад. 

Низомулмулк ҳамчун шахси бомаърифату донишманди 

замон мушоҳида менамуд, ки вазирону амалдорони ин ва ё он 

дарбор ба ғорату тороҷ кардани халқ ва фисқу фуҷур овора 

буда, зулму ситамро дастури ҳаррӯзаи худ қарор дода буданд. 

Дар чунин маврид баҳри ҳалли ин гуна мушкилот ӯ ҷонибдори 

фаъолияти шахсии подшоҳ ва истиқлолияти фикрии сарвар 

буд. Ӯ пешниҳод менамуд, ки подшоҳ бо фаъолияти шахсӣ ва 

зиракии сиёсии худ мардумро аз гирифторӣ наҷот диҳад. Дар 

ин маврид ӯ чунин менависад: «Чора набошад под- шоҳро аз он 

ки дар ҳафтае ду рӯз ба мазолим бинишинаду дод аз бе- додгар 

биситонаду инсоф бидиҳад ва сухани раият бишунавад бево- 

сита ва чанд қисса, ки муҳимтар бувад, бояд ки арза кунад ва дар 

ҳар як мисоле диҳад. Чун ин хабар дар мамлакат пароканда 

шавад дастҳои эшон кӯтоҳ шавад ва кас наёрад бедодӣ кардан 

аз бими уқубати он». 

Яке аз мавзӯъҳои дигаре, ки диққати Низомулмулкро ба 

худ ҷалб намудааст, масъалаи муносибати сарварон бо тобеон 

мебошад. Ба ақидаи ӯ, чӣ гуна ранг гирифтани тақдири 

минбаъдаи идоракунӣ аз онҳо вобаста мебошад. Ӯ қайд 

менамояд, ки дар дарбор шахсони ҳасадбару бадтинат ҳамеша 

вуҷуд дошта метавонанд, ки онҳо аз рӯйи ҳасаду тинати бад дар 

ҳаққи шахсони дурусткор бадгӯӣ мекунанд. 

Ба ақидаи Низомулмулк, вазифаи бошарафи шоҳ иборат 

аз он аст, ки вай ҳақиқати ҳолро фаҳмидаву санҷида, сипас ҳукм 

барорад. Ӯ дар ин бора чунин мефармояд: «Андар корҳо 

шитобзадагӣ набояд кардан. Ва чун хабаре шунавад, ё сирате 

бандад, андар он оҳистагӣ кор бояд фармуд, то ҳақиқати он 

падид ояду дурӯғ аз рост пайдо гар- дад, ки шитобзадагӣ кори 



заифон аст, на кори қодирон». 

Ҳамин тариқ, Низомулмулк ҳамчун ходими сиёсии дарбор 

ба кулли масъалаҳои сиёсию иҷтимоии замони худ таваҷҷуҳи 

махсус зоҳир намуда, бо мақсади мустаҳкам намудани пояҳои 

давлатдории Салҷуқиён масъалаҳои мубрами сиёсати давлатро 

таҳлилу таҳқиқ намудааст. 

Намояндаи дигари афкори сиёсии тоҷику форс 

мутафаккири асри XI Унсурулмаолии Кайковус мебошад. Ӯ 

андешаҳои худро дар китоби машҳураш «Қобуснома» иброз 

намудааст. Мутолиаи ин асар нишон медиҳад, ки Кайковус 

дорои ҷаҳонбинии васеъ, шахси фозилу донишманд ва аз ҳамаи 

илмҳои замони худ бохабар мебошад. Аслан, «Қобуснома»-и 

Кайковус сирф характери тарбиявӣ дорад ва мута- факкир онро 

ба хотири тарбияи фарзандаш таълиф намудааст. Аммо чунин 

ба назар мерасад, ки муаллиф ба таври зоҳирӣ китобро бо 

мақсади тарбияи фарзанд таълиф намудааст, вале дар асл ӯ ба 

воси- таи асари худ ҳамаи ҷомеа - хосу омро тарбият кардан 

мехост, ки дар чунин шакл паҳн намудани андешаҳои 

пешқадам муваффақияти асо- сии ин донишманд мебошад. 

Ӯ дар «Қобуснома» ба масъалаи подшоҳӣ ва шарту 

шароити он диққати ҷиддӣ додааст. Кайковус тараннумгари 

сарвари хирадманд ва подшоҳи донишманд мебошад. Дар 

идораи корҳои давлат му- стақилияти подшоҳро хеле зарур 

мешуморад. Ӯ барои сарварон ва подшоҳон шуҳрат ва шаъну 

шарафро зарур медонад. Ба андешаи ӯ, эътирофи адолат ва 

хиради подшоҳ аз ҷониби раият шарти муҳимми ҳукумат 

мебошад. Ба ақидаи Кайковус, яке аз сабабҳои асосии аз даст 

рафтани обрӯи подшоҳон ин сафарбар намудани шахсони 

носазо ва ноуҳдабаро ба иҷрои вазифаҳои давлатию ҷамъиятӣ 

мебошад. Ин- чунин, мутафаккир ба масъалаи ба корҳои 

давлатию ҷамъиятӣ ҷалб гардидани наздикони вазирону 

мансабдорон бо назари танқидӣ ме- нигарад. Дар ин маврид ӯ 

чунин менависад: «Шуғл ба сазовори шуғл деҳ ... ва он ки 

хазинадориро шояд, ҳоҷибӣ мадеҳ, ки ҳар коре ба ҳар касе 

натавон дод. То забони тоинон (таъназанандагон) бар ту кушода 



нашавад ва халал андар шуғли ту падидор наёяд, ки агар вайро 

коре фармоӣ, ки надонад, ба ҳеҷ ҳол нагӯяд, ки надонам. 

Ҳамекунад аз баҳри манофеи хешро, валекин он шуғл бо фассод 

бошад. Пас, кор ба кордон супор, то аз дарди сар раста бошӣ.»27. 

Ҷойи дигар ӯ чунин мефармояд: «Аммо хешону пайвастагони 

вазирро ҳеҷ амал мафар- мой, ки якбора чарбу ба гурба натавон 

супурд, ки вай ба ҳеҷ ҳол ҳисоби пайвастагони хеш ба ҳақ 

накунад ва аз баҳри моли ту хешони худро наёзорад. Ва низ 

касони вазир ба қуввати вазир сад бедодӣ ку- нанд бар 

мардумон, ки бегона аз он сад яке накунад. Вазир аз касони хеш 

имзо кунад ва аз бегонагон накунад»28. 

Кайковус тараннумгари адлу инсоф ва ҷонибдори сиёсати 

адо- латпарварона мебошад. Ӯ қайд менамояд, ки «Подшоҳ 

мисли офтоб аст. Нашояд, ки офтоб бар яке тобаду бар дигаре 

натобад». 

Мутафаккир қайд менамояд, ки тобеон дар иҷрои фармони 

под- шоҳ бояд бетақсир бошанд, зеро мавҷудияти ҷомеа ва 

низоми мулк аз сиёсат ва фармонфармоӣ вобаста аст. Дар ин 

бора Кайковус чунин мефармояд: «Подшоҳе, ки фармони ӯ 

раво набошад, миёни ӯ ва мар- думони дигар чӣ фарқ бошад? ... 

агар фармонравоӣ набошад, дар мулк халал рӯй намояд. Ва 

фармонравоӣ ҷуз ба сиёсат набошад. Пас, дар сиёсат намудан 

тақсир набояд кард, то амрҳо равон бувад ва шуғлҳо 

бетақсир»29. 

Ғайр аз ин, Кайковус ба масъалаҳои надимӣ, шарту 

шароити ва- зирӣ, одоби хизмати подшоҳ ва дарбор, расму 

русуми сипаҳсолорӣ ва оини ҷавонмардӣ низ таваҷҷуҳи хосса 

зоҳир намудааст. 

§ 4. Ақидаҳои иҷтимоию сиёсии Алии Ҳамадонӣ, 

Аҳмади Дониш ва Шамсиддини Шоҳин 

Намояндаи дигари илму фарҳанги форсу тоҷик (асри XIV) 

                     
27 Унсурулмаолии Кайковус. Қобуснома. - Душанбе: «Маориф ва фарҳанг», 

2007. - С.159. 
28 Ҳамон ҷо. - С.160. 
29 Ҳамон ҷо. - С.163. 



Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ (1314-1386) мебошад. Бояд гуфт, ки 

ақидаҳои иҷтимоию сиёсии Алии Ҳамадонӣ бештар дар 

асараш «Захират-ул- мулук» инъикос ёфтаанд. Зикр бояд кард, 

ки ақидаҳои иҷтимоию сиёсии Алии Ҳамадонӣ ҷиҳатҳои хосси 

худро доранд. Ӯ ҳамчун донандаи бузурги фалсафаи ислом 

ақидаҳои худро дар боби сиёсат маҳз дар пайвастагӣ ба 

таълимоти ислом ва пайравӣ аз усулҳои ҳокимиятдории 

уламои расмии дин ва дигар сиёсатмадорони мусалмон созмон 

додааст. Ба таври дигар гӯем, ақидаҳои иҷтимоию сиёсии Алии 

Ҳамадонӣ ҷанбаи динию ахлоқӣ доранд, яъне ӯ ҳалли ҳама гуна 

масоили сиёсиро аз мавқеи дин ва ахлоқ баррасӣ менамояд. 

Маҳз дар ҳамин замина ва талаботи мазкур ӯ аз подшоҳон ва 

ҳокимони зинаҳои гуногун иҷроиши шартҳоеро талаб мекунад, 

ки дар риштаи сиёсату салтанат заруранд ва бидуни риояи онҳо 

подшоҳ аз ҳуқуқи ҳукмронӣ ба раият маҳрум аст ва гирифтори 

азоби охират хоҳад гашт. 

Шарти аввал он аст, ки подшоҳ ҳангоми рух додани ҳодиса 

ва ҳалли он ҳамеша аз мавқеи адлу инсоф дахолат кунад. Барои 

ин подшоҳ худро дар ҷойи раият ва раиятро дар ҷойи худ 

тасаввур кунад ва он гоҳ чӣ ҳукме барорад, аз рӯйи адолат хоҳад 

буд. Ӯ қайд мекунад, ки: «Ва дар он ҳол дар ҳукм, ки аз дигар 

бар худ раво намедорад, мисли он аз худ бар дигаре раво 

надорад ва ҳар чи бар худ намеписандад, бар ҳеҷ мусулмон 

написандад». Бояд тазаккур дод, ки зимни фаҳмиши масъалаи 

мазкур миёни Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ ва файласуфи Чини 

қадим Конфутсий мувофиқат ба амал омадааст. Чунончи, 

ҳангоми суҳбат шогирде аз Конфутсий суол мекунад, ки адолат 

чист? Ҳакими Чин посух медиҳад, ки: «Ҳар чи бар худ 

намеписандӣ, бар дигарон ҳам маписанд». Лекин тафовут дар 

он аст, ки Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ бар хилофи Конфутсий 

чунин шакли адлу инсофро танҳо нисбат ба мусулмонон раво 

мебинад. 

Аз нигоҳи мутафаккир ёрмандӣ ба мардум ва ҳоҷати 

мусулмононро баровардан барои ҳоким аз тоат афзалтар аст, 

зеро ки: «шод кардани дили муъмин баробар ба тоати ҳамаи 



париён ва одамиён аст». Ин шарти дуюми файласуф мебошад, 

ки ҳар як подшоҳи мусулмон, то даме ки хоҷати шахси 

муҳтоҷро кафолат накунад, набояд, ки ба ибодат машғул шавад. 

Ғайр аз ин, ӯ ба подшоҳон тавсия медод, ки ҳатто дар хӯрдану 

пӯшидан ба хулафои рошиддин пайравӣ кунанд ва ба 

истеъмоли таомҳои болаззату пӯшидани либосҳои зебо одат 

накунанд. Зеро чизҳои номбурда ва умуман, ҳама гуна шукӯҳу 

шаҳомат боиси дуршавӣ аз раоё ва зуҳури беадолатиҳо 

мегардад. 

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ ба одоби сухан ва ботаҳаммулу 

андеша будани подшоҳон диққат дода, таъкид мекунад, ки 

ҳоким бояд: дар ҳукм сухан ба мадоро гӯяд ва бе муъҷиб 

дуруштӣ накунад ва аз шунидани ҳуҷҷати бисёр малул 

нашавад. Ва аз сухан гуфтан бо заифон ва мискинон нанг 

надорад. Ҳоким набояд, ки ба дурӯягию фиребгарӣ ва 

сусткорию саҳлангорӣ мусоидат кунад ва аз барои хушнуд 

сохтани касе набояд каси дигареро озор диҳад. Зеро ки таби- 

ати ҳукуматдорӣ чунин офарида шудааст, ки «пайваста нимаи 

халқ аз ҳоким хушнуд бошад, зеро ду хасм ба ҳақ хушнуд 

натавон кард» ва подшоҳи одил низ наметавонад, ризоияти 

тамоми мардумро ҳосил кунад. 

Шарти дигар он бошад, ки ҳар он чи дар кишвар сурат 

мегирад, ҳоким бояд воқиф бошад ва аз хавфу хатари ҳукумат 

ғофил набошад. Зеро, ба андешаи ӯ, давлатдорӣ ва мансаб 

воситае мебошанд, ки инсон метавонад, аз тариқи он саодату 

некномӣ ба даст биёрад ва баръакс метавонад гирифтори 

мусибату бадномии абадӣ гардад. 

Ҳамин тариқ, Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар идоракунии 

давлат ба хирад ва илму маърифат баҳои баланд дода, аз 

подшоҳон талаб кардааст, ки зимни салтанати худ ба ин зумра 

одамон, яъне ба аҳли илму фарҳанг такя намояд. 

Ҳоким, тибқи таълимоти Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, қабл 

аз ҳама, баҳри он бикӯшад, ки бо адлу эҳсон ва раҳму шафқати 

хеш дар дили раият ҷой бигирад ва маҳбуби онҳо бигардад ва 

ҳарчи метавонад аз такаббур худдорӣ намояд ва дурӣ биҷӯяд. 



Зеро фармудаанд, ки: «Беҳтарини подшоҳони шумо он 

касонанд, ки шуморо дӯст медоранд ва шумо эшонро дӯст 

медоред». Ба ақидаи эшон, бояд миёни подшоҳу раият риштаи 

мустаҳками дӯстӣ ва муҳаббат пойдор бошад, ки бунёди онро 

адлу инсоф ва эҳсони ҳокимон дар муносибат ба заифону 

бечорагон ташкил диҳад. 

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ ҳокимонро вазифадор месозад, 

ки раиятро ба зери ҳимояи худ бигиранд ва нагузоранд, ки 

золимон ба ҷосусию хиёнат дар байни мардум бошанд ва ба 

мазлумон бедодгарӣ ва зулму тазкирро раво бинанд. Ва агар 

чунин ҳолат зуд рух диҳад, подшоҳ набояд ба сустию мусолиҳат 

роҳ диҳад ва «арбоби давлатро ба насиҳат ва сиёсат муъаззаб 

(азоб додашуда) гардонад». 

Шарти охирин ва муҳиме, ки дар назди подшоҳ мегузорад, 

ин соҳиби раҳму фаросат будани онҳо мебошад. Ӯ таъкид 

мекунад, ки подшоҳ ба ҷараёни ҳодисот, ки дар кишвар зуҳур 

мекунанд, бояд ба назари тез ва амиқ нигоҳ кунад ва қабл аз 

иҷрои ҳукм ҳақиқатро мушаххас гардонад, то дар сиёсат саҳв 

рух надиҳад. Чунончи, овардаанд, ки: «Ду заифа пеши 

Сулаймон алайҳиссалом омадаанд ва ҳарду бар кӯдаке даъво 

карданд ва ҳарду аз исбот оҷиз гаштанд. Су- лаймон 

алайҳиссалом фармуд, ки тифлро ду нима кунанд ва ҳар 

заифаро як ним бидиҳанд. Чун шамшер баркашиданд, аз он 

заифа яке беқарор шуд ва гуфт, ки вайро накушед, ки ман аз 

ҳаққи худ гуза- штам. Ва дар он заифаи дигар ҳеҷ асар пайдо 

наомад. Сулаймон бифармуд, то тифлро ба он заифае, ки аввал 

гуфт, доданд, ки донист модари ӯ буд, ки чун номи куштан 

шунид, меҳри модарӣ ба ҳаракат даромад ва аз ҳаққи худ 

бигзашт, то фарзанди ӯ солим монад». 

Чи тавре ки дар боло нишон додем, таълимоти Мир Сайид 

Алии Ҳамадонӣ дар соҳаи сиёсат аслан ҷанбаи ахлоқӣ дошта, 

дар он тамоми нишондодҳое гирд оварда шудаанд, ки ҳар як 

подшоҳи одил бояд онҳоро иҷро намояд. Лекин бояд тазаккур 

дод, ки файласуф дар хусуси сохтори ҳукумат, усулҳои 

мушаххаси идоракунӣ ва низоми он ишорае накардааст. Ва он 



шартҳое, ки ӯ дар назди ҳокимон мегузорад, василае мебошанд 

барои бунёди ҷомеае, ки дар он танҳо адлу инсоф салтанат 

меронад. 

Барои идоракунии кишвар ӯ шартҳое мегузорад, ки дар 

онҳо ҳуқуқу манфиатҳои мусулмонон таҳти ҳимоя қарор дода 

шудаанд ва файласуф иҷроиши ин шартҳоро боиси пойдории 

давлату осудагии раият ва иҷро нашудани онҳоро боиси фанои 

давлат ва мусибати раият мешуморад. 

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ доир ба ҳуқуқу вазифаҳои 

раияти ғайримусулмон низ нишондодҳое дорад, ки риоя 

намудани онҳоро ҳатмӣ мешуморад. Тибқи ин нишондодҳо дар 

назди аҳли зимма, яъне зардуштиён шартҳое гузошта 

мешаванд, ки танҳо дар сурати қабул ва иҷроиши онҳо ба ин 

қавм амон дода мешавад ва дар акси ҳол «эшонро амон нест ва 

хунҳо ва молҳои эшон бар мусулмонон ҳалол аст» ва он шартҳо 

аз инҳо иборатанд: 

- дар вилояте, ки зери тасарруфи ҳокими мусулмон қарор 

дорад, дайру бутхонаҳои нав бунёд накунанд ва ин қабил 

биноҳои вайроншударо аз нав рост накунанд; 

- мусофирони мусулмонро аз ворид шудан дар бутхона 

манъ накунанд ва ҳар мусулмоне, ки гузораш ба манзили онҳо 

афтад, то се рӯз ӯро иззат намуда, зиёфат диҳанд; 

- дар мамолики исломӣ ҷосусӣ накунанд ва ҷосусиро низ 

ҷой надиҳанд; 

- агар зардуштӣ ба ислом майл кунад, манъ накунанд; 

- ҳурмати мусулмононро ба ҷо оранд ва дар маҷлисе агар 

онҳо (мусулмонон) ҳозир шаванд, маҷлис ба эшон гузоранд; 

- дар либоспӯшӣ ва номгузорӣ ба мусулмонон тақлид 

накунанд; 

- аспи тозӣ савор нашаванд ва бо худ силоҳ нагардонанд; 

- ангуштарини бо нигин дар ангушт накунанд ва аз фурӯши 

ха- мру истеъмоли ошкорои он худдорӣ кунанд; 

- либосҳои аҷдодиашонро тарк накунанд, то аз мусулмонон 

фарқ кунанд; 

- расму оини мушрикон (бисёрхудои)-ро дар байни аҳли 



ислом иҷро накунанд ва дар ҳамсоягии мусулмонон манзил 

нагиранд; 

- мурдагони худро ба наздикии гӯристони мусулмонон 

набаранд ва ҳангоми дафн овоз баланд накунанд; 

- ғуломи мусулмон нагиранд. 

Бояд гуфт, ки чунин шакли муносибат ба мардуми 

ғайримусул- мон ва паст задани ҳуқуқу аризишҳои маънавии 

онҳо ғояҳои баланди башардӯстонаи файласуфро халалдор 

месозанд. Чунки ҳамаро Худо- ванди яккаву ягона офаридаасту 

назару марҳаматаш ба ҳама баробар аст. Албатта, инро ҳам 

сарфи назар кардан лозим нест, ки Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ 

ҳамчун зодаи олами ислом дар даврае зиндагию фаъолият 

кардааст, ки дар тамоми соҳаи ҳаёт идеологияи ягона сал- танат 

мекард ва ин бевосита дар ташаккули ҷаҳонбинӣ ва шуури 

сиёсию ҳуқуқии файласуф таъсири амиқ гузоштааст. 

Умуман, дар таълимоти ин орифи бузург паҳлуҳои 

гуногуни давлату ҳокимиятронӣ бо ҷиҳатҳои ахлоқию динӣ 

инъинкос ёфтаанд. Ба ақидаи ӯ: «...ҳокими оқил бояд, ки аз 

хатари ҳукумат ғофил набошад ва қадри неъмати он ҳазрат дар 

ҳаққи худ бишиносад ва дар овони фароғат адл ва эҳсонро ба 

ҷанобаи ҳазрати Парвардигор васи- ла созад. бар ҳоким ва 

подшоҳ воҷиб аст, ки аз хатари уҳдаи ҳуку- мат биандешад ва 

танфизи (иҷрои) умури бандагони ҳақро осон шу- морад ва 

осори натоиҷи маразӣ ва номаразӣ хор наорад. бар давла- ти 

фонӣ эътимод накунад ва аз расвоӣ ва гирифтори қиёмат ёд 

орад. Айём, фурсат ғанимат дорад». 

Дар маҷмӯъ, новобаста ба баъзе хурдагириҳои динӣ 

ақидаҳои иҷтимоию сиёсии Алии Ҳамадонӣ характери 

прогрессивӣ дошта, бештар ғояҳои баланди инсондӯстиро дар 

бар мегиранд. Ба гуфти ин файласуфи бузург: «...давлати 

дунявӣ чун боди даргузар ва чун хоби нопойдор аст. Ва оқил 

касеро тавон гуфт, ки ба хубӣ фирефта нашавад ва ба хаёле 

мағрур нагардад ва аз ҳоли ғофилони гузашта ибрат гирад...».30 

                     
30 Алии Ҳамадонӣ. Насиҳатнома / Таҳияи Х.Асозода. - Кӯлоб, 1993. - С.159- 

160. 



Мутафаккири дигари шинохтаи халқи тоҷик, ки дар нимаи 

дуюми асри XIX умр ба сар бурдааст АҳмаДи Дониш (1827-1897) 

мебошад. Ақидаҳои сиёсии ӯ дар «Рисола дар назми тамаддун 

ва таовун» (ин рисоларо бо тарзи дигар «Рисолаи сиёсӣ» ҳам 

мегӯянд) хеле хуб ифода ёфтаанд. Дониш табиати ғоратгаронаи 

ҳокимияти амири Бухоро, сохти феодалию деспотикии 

идоракуниро сахт танқид намуда, баднафсӣ ва камбудиҳои 

мансабдорони дарбору рӯҳониёнро масхара мекард. 

Аҳмади Дониш солҳои 50-уми асри XIX дар китобхонаи 

амири Бухоро фаъолият дошт ва бо аввалин сафорати амир ба 

шаҳри Санкт- Петербурги Русия сафар кардааст. Ин сафар дар 

мафкура ва ҷаҳонбинии мутафаккир таҳаввулоти амиқе ворид 

намуд, ки пас аз бозгашт таваҷҷуҳи ӯ ба масъалаи зарурияти 

роҳандозии ислоҳоти дастгоҳи маъмурӣ-идории ҳукумати 

замонаш ва низоми маорифу беҳдошти ҷомеа зиёдтар 

мешавад. Ҳарчанд тавсияҳои баённамудааш мавриди писанди 

зимомдорони аморат нашуд, вале онҳо таҳаввули фикрии 

амиқеро дар ҷомеа поягузорӣ намуданд. Аҳмади Дониш соли 

1874 дубора дар ҳайати сафорати амири Бухоро ба Русия сафар 

кар- да, бо фарҳангу маданияти рус ошноии бештаре пайдо 

менамояд. Баъди бозгашт аз сафари дуюм ӯ пурра аз хизмати 

дарбор даст каши- да, ба таълифи осори адабӣ, фалсафию 

таърихӣ ва ҷомеашиносӣ машғул мешавад. Дар ин давра аз 

ҷониби ӯ китоби «Наводир-ул- вақоеъ» (1875-1882) таълиф 

гардид, ки ҳикоёту андешаҳои гуногун- ро дар шакли қиссаву 

нақлҳои тарҷумаиҳолӣ ва фалсафӣ-иҷтимоӣ дар бар мегирад. 

Мавзӯи асосии китоб бунёдгузории орои зарурати татбиқи 

ислоҳоти қатъӣ ва куллии маориф ва таҳсилот дар аморати 

Бухоро мебошад. Дар баробари танқид ва ислоҳотхоҳӣ Аҳмади 

До- ниш бо пешниҳодҳои мушаххаси иҷтимоӣ ва сиёсӣ 

баромад карда, барномаи муфассалу муназзами аз шакли 

истисмори феодалӣ ба шоҳигарии конститутсионии 

маорифпарварона мубаддал намудани низоми идоракунии 

Бухороро пешниҳод намудааст. 

Осор ва афкори ӯ на танҳо ба андешаҳои фалсафӣ-иҷтимоӣ 



ва фаъолияти маорифпарваронаи чунин мутафаккирону 

адибон, мо- нанди М. Ҳайрат ва С. Айнӣ таъсир расонид, балки 

умуман, дар таҳаввулоти фикрӣ, фалсафӣ, сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва 

адабии минтақа ва миллатҳои сокини Осиёи Марказӣ нақши 

калидӣ бозидааст. 

Дониш дар «Рисола дар назми тамаддун ва таовун» ба 

бисёр масъалаҳои ҳаёти давлат дахл намуда, доир ба вазифаю 

қарзҳои ҳоким сухан ронда, масъалаҳои муносибати халқ ба 

ҳоким, нигоҳдории тартибот дар ҷомеа, масъалаи ҷанг ва сулҳ, 

усулҳои амалигардонии сиёсати дохилию хориҷиро дида 

мебарояд. 

Дониш ҳамчун идеологи табақаҳои поёнии ҷомеа 

(деҳқонон ва ҳунармандон) баромад намуда, бадбахтии 

ҳокимонро ба таври шадид танқид менамояд. 

Аз нуқтаи назари Дониш фаъолони давлатӣ бояд, ки 

шахсони хирадманд буда, соҳиби ҷаҳонбинии васеъ, боирода, 

серталаб, ҷиддӣ ва аз ҳама муҳим, онҳо бояд доимо дар бораи 

ризқи ҳаррӯзаи тобеони худ ғамхорӣ намоянд. 

Мутафаккир роҳи баромаданро аз вазъияти баамаломада 

дар ислоҳоти институтҳои иҷтимоию сиёсии феодалӣ меҷуст ва 

барои муайян намудани сифати он дастовардҳои маълуми 

илми замони худ ва таҷрибаи дигаргуниҳои демократии дигар 

мамлакатҳоро истифода мебурд. Дониш давлатро барои 

таъмини манфиатҳои халқ зарур мешуморид. Ӯ таклиф 

мекунад, ки ба вазифаҳои давлатӣ шахсонеро бояд интихоб 

намуд, ки ҳокимияти худро на барои сарватғундории шахсӣ, 

балки барои фоидаи халқи мамлакат истифода баранд. 

«Идоракунии давлат,- таъкид мекунад вай,- ин кори бузургу 

муҳим аст ва ҳоким-амир бояд хирадманду оқил бошад. Вай 

бояд, ки аз зулм даст кашида, одил бошад. Вақте ки боварӣ ва 

хирадмандии амир аз байн рафт, аз ободию пешравии ояндаи 

мамлакат умед кардан норавост». 

Дар охири солҳои 70-ум ва аввали солҳои 80-уми асри XIX 

Дониш дар чунин ақида буд, ки бойигарӣ ва ҳокимияти 

зӯроваронаро қонунӣ ҳисобидан мумкин нест, чунки онҳо дар 



натиҷаи зӯроварию ғорати табақаҳои поёнӣ ба даст омадаанд. 

Тамоми бойигарии ҷаҳон бояд, ки дар байни ҳамаи одамон 

баробар тақсим карда шавад. Ба камбағалон лозим меояд, ки 

ҳуқуқҳои худро дар муборизаи хунину дуру дароз барқарор 

созанд, чунки золимон ҳеҷ вақт бо хоҳиши худ аз тамоми он 

чизи ғораткардаашон даст намекашанд. Дониш дар Осиёи 

Миёна аввалин мутафаккире буд, ки оид ба сотсиализми 

хаёлии дар солҳои 60-70-уми асри XIX дар Русия паҳншуда, 

сухан ронда буд. Вай худ таъсири ғояҳои утопистони хаёлиро 

дарк карда буд. 

Мутафаккир зарурати наздикшавиро бо Русия ҳамчун 

ягона мамлакате, ки метавонад дар озодкунии халқҳои Бухоро 

аз торикию ҷаҳолат ёрӣ расонад, талаб менамуд. 

Аҳмади Дониш дар ақидаҳои прогрессивии худ ба 

масъалаи азнавсозии ҷомеа такя карда, саҳлгирона бошад ҳам, 

тарҳи ҷомеаи ояндаро, ки дар вай «халқ бо хушбахтии 

ҳаматарафа таъмин карда мешуд», тарҳрезӣ менамояд. 

Шамсиддини Шоҳин (1859-1894) шогирд ва пайрави Аҳмади 

Дониш, яке аз намояндагони дигари тафаккури прогрессивӣ ба 

ҳисоб меравад. 

Дар асарҳои худ мутафаккир қайд мекунад, ки фақат илму 

маориф, хирад ва адолат метавонанд одамонро аз бадбахтию 

нохушиҳо наҷот дода, онҳоро хушбахт созанд. 

Сохти амириро танқид намуда, Шоҳин дар бораи амири 

боадолату донишманд орзу мекард. Дар асарҳои охирини худ 

Шоҳин нисбатан густохона ба муқобили амир баромад 

мекунад. Ӯ дар ин солҳо бо «Наводир-ул-вақоеъ»-и А.Дониш 

шинос мешавад, ки ба ҷаҳонбинии эшон таъсири бузург 

расонид ва ӯро ба ақидае овард, ки тартиботу усули 

давлатдории ҷомеаи он замонро бо ислоҳоту дигаргуниҳои 

ҷузъӣ беҳтар кардан имконпазир аст. Барои беҳ нашудани 

аҳволи халқ ва ба низоми муайяни адолатпарварона 

даровардани усули давлатдорӣ ва идораи давлат як тағйироти 

куллиро лозим медонист. Шоҳин чунин андешаҳои иҷтимоию 

сиёсии худро дар «Бадоеъ-ус-саноеъ» ном асараш баён 



намудааст. Ӯ бо ҳамин восита иллату нуқсонҳои ҷомеаи 

замонаашро танқиду масхара менамояд. 

Ӯ амиру вазир ва онҳоеро, ки дар ҷаҳолату нодонӣ 

мондаанд ва ба ин сабаб ба сари раияту мамлакат бадбахтиҳо 

ангехтаанд, бо кинояҳои нешдор танқид мекунад. Шоҳин дар он 

муҳити сахти нофарҷоми иҷтимоӣ фоҷеаи зиндагии худро 

медид ва ҳамеша роҳи аз ин вартаи ҳалокатро меҷуст, аммо 

пайдо карда наметавонист ва дар яъсу ноумедӣ чунин навишта 

буд: 

Мо озмудаем дар ин шаҳр бахти хеш, 

Бояд бурун кашид аз ин варта рахти хеш. 

Ҳамин тариқ, дар тӯли асрҳо беҳтарин мутафаккирони 

Шарқу Ғарб кӯшиш намуданд, ки масъалаҳои башариятро 

оиди давлат, ҳуқуқ, ҳокимият, сиёсат, озодӣ ва адолат ҳал 

намоянд. Ба шарофати онҳо захираи муайяни донишҳои 

назариявӣ дар ин соҳа ба вуҷуд омад. Ин масъалаҳои абадӣ 

доимо аз сари нав дар шароитҳои нави таърихӣ пайдо 

мешуданд. Ҳамзамон, ҳалли онҳо доимо аз хирадмандии 

гузаштагон сарчашма мегирифт. Ҳамин тавр, бо мурури замон 

илми муосири сиёсӣ пайдо шуд ва батадриҷ инкишоф ёфт. 

МАВЗӮИ 5. ҲОКИМИЯТИ СИЁСӢ 

Ҳокимият яке аз категорияҳои муҳимми фанни 

сиёсатшиносӣ ба шумор рафта, бо сиёсат алоқамандии зич 

дорад. Маҳз ба воситаи ҳокимият ҳудуди давлатҳо муайян 

карда шуда, дар амал татбиқ намудани манфиатҳои умумӣ 

таъмин карда мешавад. Гузашта аз ин, ҳокимият шакли 

махсуси муносибатҳои ҷамъиятӣ ба шумор рафта, тамоми 

марҳилаҳои рушди инсониятро дар бар мегирад. Мавҷудияти 

чунин навъи муносибат имкон медиҳад, ки дар миёни одамон 



фаъолиятҳои муташаккил ва идорашаванда ба вуҷуд оварда 

шаванд. Зеро дар ҷомеа ҳама вақт манфиатҳои фардӣ ва 

гурӯҳие мавҷуданд, ки танзими онҳо ба хотири барҳам задани 

шиддати иҷтимоӣ лозиманд. Аз ин рӯ, ҳокимият ва ҳукмронӣ 

механизме мебошанд, ки ба воситаи онҳо ҳаёти ҷамъиятӣ 

танзим гардида, устувории он кафолат дода мешавад. 

§ 1. Ҳокимият ва моҳияти он 

Ба ақидаи Томас Гоббс (1588-1679) ҳокимият воситаест, ки 

бо ёрии он дар оянда неъматҳо ба даст оварда мешаванд ва аз 

ин рӯ, мубориза барои ҳокимият нишонаи асосии ҳаёт буда, то 

дами марг идома меёбад. Ба андешаи Макс Вебер (1864-1920), 

ҳокимият амалӣ намудани иродаи худ аз болои иродаи 

дигарон мебошад, ки дар амал татбиқ намудани он новобаста 

аз майлу хоҳиши дигарон сурат мегирад. Роберт Дал (1915-2014) 

мегӯяд, ки ҳокимият ба ин ва ё он шахс имкон медиҳад, ки 

дигаронро барои иҷроиши коре маҷбур намояд ва рафтори 

онҳоро назорат созад. Ханна Арендт (1906-1975) қайд менамояд, 

ки ҳокимият ба як шахс тааллуқ надошта, балки ба он гурӯҳи 

одамоне тааллуқ дошта метавонад, ки агар онҳо фаъолияти 

дастаҷамъона дошта бошанд. Энтони Гидденс (1938) 

ҳокимиятро воситае медонад, ки бо ёрии он тартиби 

ҷойгиршавии ашёҳо тағйир дода мешавад. Яъне, касе, ки 

ҳокимиятро соҳиб аст, ӯ барои тағйир додани тартибот низ 

қодир аст. Гаролд Лассуэл (1902- 1978) дар асари худ «Ҳокимият 

ва ҷомеа» қайд менамояд, ки ҳокимият қобилияти дар раванди 

қабули қарори сиёсӣ ширкат варзидан аст. Толкотт Парсонс 

(1902-1979) ҳокимиятро низоми манбаъҳое медонад, ки бо ёрии 

он мақсадҳои умумӣ амалӣ карда мешаванд. Раймон Арон 

(1905-1983) ҳокимиятро тавоноие мешуморад, ки ба як шахс ва 

ё як гурӯҳи одамон тааллуқ дошта, дар асоси он дар миёни 

одамон ва гурӯҳҳо муносибатҳои мухталиф ба роҳ монда 

мешаванд. Бертран Рассел (1872-1970) ҳокимиятро воси- таи ба 

даст овардани натиҷаҳои мақсаднок мешуморад. Ба ақидаи ӯ, 

агар гурӯҳи «А» нисбат ба гурӯҳи «Б» ҳокимияти бештар дошта 

бошад, пас гурӯҳи «А» нисбат ба гурӯҳи «Б» натиҷаҳои 



мақсадноки бештарро соҳиб мегардад. 

Сиёсатшиноси полшагӣ Ёжи Вятр (1931) шаш навъи 

тафсири ҳокимиятро нишон додааст: 1) фаҳмиши 

бихевиористӣ (ҳокимият навъи махсуси рафторе мебошад, ки 

барои тағйир додани рафтори дигарон нигаронида шудааст); 2) 

фаҳмиши телеологӣ (ҳокимият тамоюли расидан ба ҳадафҳо 

мебошад); 3) фаҳмиши инструменталӣ (ҳокимият имкони 

мавриди истифода қарор дода тавонистани воси- таҳо 

мебошад); 4) фаҳмиши структуралистӣ (ҳокимият навъи мах- 

суси муносибатест, ки дар миёни идоракунандагон ва идораша- 

вандагон зоҳир мегардад); 5) фаҳмиши низоӣ (ҳокимият 

имконияти қабули қарорест, ки ба воситаи он вазъияти низоӣ 

ба эътидол овар- да шуда, тақсими неъматҳо ба роҳ монда 

мешавад); 6) фаҳмиши каузалӣ (ҳокимият таъсиррасоние 

мебошад, ки дар натиҷаи он амру супоришҳо аз ҷониби 

дигарон иҷро карда мешаванд). 

Як гурӯҳ олимон дар мулоҳизарониҳои худ қайд 

намудаанд, ки ҳокимият хусусияти табиӣ дорад. Ба ақидаи 

онҳо, ба вуҷуд омадани пайомадҳои бад аз ҳокимият вобаста 

набуда, балки онро одамон барои амалӣ намудани ниятҳои 

манфии худ истифода менамоянд. Гузашта аз ин, новобаста аз 

оне, ки дар ҷомеа як гурӯҳ одамон ҳук- мронӣ намудан ва гурӯҳи 

дигар тобеъ буданро дӯст медоранд, ҳар як инсон барои ба даст 

овардани ҳокимият ва шуҳрат доимо кӯшиш менамояд. Бояд 

гуфт, ки дар ҷомеа одамоне пайдо мегарданд, ки онҳо аз уҳдаи 

ҳукмронӣ намебароянд ва аз ин рӯ, тобеият хосси онҳост. Аммо 

гурӯҳи одамоне низ во мехӯранд, ки умуман ҳукм- ронӣ 

намуданро дӯст намедоранд. Дар баробари ин, дар ҷомеа на- 

фароне пайдо мегарданд, ки аз ҳукмронии дигарон ба хашм 

омада, таҳаммулнопазириро пеша намуда, барои ҳукмронӣ 

намудан майл менамоянд. Бе мавҷудияти чунин тамоюлот дар 

саҳнаи сиёсат пай- до гардидани сарварони асил ғайриимкон 

аст. Аммо сарвари сиёсие, ки ба худ бовар надошта, аз ҳокимият 

лаззат бурда натавонад, ҳеҷ гоҳ ба муваффақият ноил 

намегардад. 



Ғайр аз ин, барои муайян намудани моҳияти ҳокимият 

хусуси- ятҳои умумии онро низ ба инобат гирифтаанд. Дар 

доираи чунин фаҳмиш ҳокимият ба воситаи қобилият ва 

имконият, ҳукмронӣ ва тобеият муайян карда мешавад. Чуноне 

ки бе ҳокимият тобеият бу- да наметавонад, бе тобеият низ 

ҳокимият вуҷуд дошта наметавонад. Зоҳиршавии ҳокимият дар 

фаъолияте ифода меёбад, ки одамонро барои иҷроиши коре 

маҷбур менамояд. Аммо дар ҳолати беҳокими- ятӣ онҳо 

иҷроиши он корро барои худ афзал намедонистанд. Чунин 

шакли ҳокимият ҳукмронии як шахс ва ё як гурӯҳро таъмин 

мена- мояд. Баъзан ҳокимият ба хотири чизе зоҳир мегардад, 

масалан, ба- рои амалӣ намудани мақсадҳои умумӣ. Ҳамаи 

инро ба инобат ги- рифта, Энтони Гидденс қайд менамояд, ки 

ҳокимият аз рӯйи табиа- ти худ золим ва ё ситамгар нест, балки 

вай қобилияти интихоби тарзи иҷроиши амал ва ё имкони ба 

даст овардани натиҷаҳои дил- хоҳ мебошад. Ҳокимият дар 

садди роҳи озодӣ монеа эҷод накарда, балки воситаи таъмини 

он мебошад. 

Дар баробари ин, ҳокимият доимо ҳамчун муносибати 

иродавӣ муайян карда мешавад. Мувофиқи ин ҳукмронӣ 

намудан, яъне иро- даи худро аз болои иродаи дигарон бор 

кардан аст. Аз ин рӯ, ҳоки- мият имкониятҳои воқеии гурӯҳҳои 

иҷтимоӣ ва шахсони алоҳида буда, ба онҳо имкон медиҳад, ки 

иродаи худро дар муносибат бо гурӯҳҳои дигар амалӣ намоянд. 

Дар ин ҷо махсус бояд таъкид кард, ки категорияи «ирода» дар 

илмҳои психологӣ дар маъноҳои «сабру тоқат», «пуртоқатӣ» ва 

«таҳаммулпазирӣ» фаҳмида мешавад. Дар ҳаёти ҳаррӯзаи 

мардум низ мафҳуми «ирода» қариб, ки дар чунин маъноҳо 

фаҳмида мешавад. Дар илмҳои сиёсӣ бошад, мафҳуми «ирода» 

дар маъноҳои «мақсад», «ҳадаф», «манфиат», «стратегия» ва 

монанди инҳо бояд фаҳмида шавад. Аз ин рӯ, ибораи «бор кар- 

дани иродаи худ аз болои дигарон» низ маънои дар амал татбиқ 

намудани ҳадафҳоро дорад. 

Як гурӯҳ олимон хусусиятҳои муҳимми ҳокимиятро ба 

таври мушаххас нишон додаанд. Мувофиқи таълимоти онҳо, 



ҳокимият падидаи ҳамарофарогиранда буда, мавҷудияти он 

дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ба назар мерасад. 

Махсусан, равандҳои сиёсии ҷомеа ва пайдоиши онҳо аз 

ҳокимият вобаста мебошанд. Ҳокимият ба тамоми шаклҳои 

фаъолияти инсонӣ ворид гардида, қодир аст одамонро 

пароканда ва ё муттаҳид гардонад. 

Ҳокимият фазои муайянеро фаро мегирад. Аз ин рӯ фазои 

ҳокимият метавонад маҳдуд ва ё васеъ бошад. Масалан, дар 

оила, раванди назорати инсон аз болои худ, дар коллективи 

меҳнатӣ, дар гурӯҳҳои хурди иҷтимоӣ ва монанди инҳо фазои 

маҳдуди ҳокими- ятро ташкил медиҳанд. Аммо ҳокимияти 

давлат, ҳокимияти дин, идеология, ташкилотҳои байналхалқӣ 

ва монанди инҳо фазои васеи ҳокимиятро ташкил медиҳанд. 

Бинобар ин, шаклҳои гуногуни ҳокимият ба вуҷуд омада, 

ташаккул меёбанд. Чунончи, ҳокимияти сиёсӣ ва иқтисодӣ; 

динӣ ва дунявӣ; қонунгузор, иҷроия ва судӣ; ҳокимияти 

марказӣ, минтақавӣ ва маҳаллӣ; ҳокимияти давлатӣ, ҳизбӣ, 

оилавӣ; ҳокимияти дастгоҳ, маъмурият, раёсат, садорат; 

ҳокимияти сарварон, волидайн ва ғ. 

Бояд гуфт, ки ҳокимият ва пайдоиши он аз замонҳои қадим 

сарчашма мегирад. Ҳанӯз дар ҷомеаи ибтидоӣ аллакай 

ҳокимияти ҷамъиятӣ ба вуҷуд омада буд, ки он тамоми 

паҳлуҳои ҳаёти одамо- нро ба воситаи урфу одат ва анаъанаҳо 

ба танзим медаровард. Каме дертар, аниқтараш баъди ба вуқӯъ 

омадани тақсими меҳнат ва пай- доиши моликияти хусусӣ, 

ҳокимияти ҷамъиятӣ ба тағйиротҳои ҷиддӣ рӯ ба рӯ гардида, 

ба ҳокимияти сиёсӣ табдил меёбад. Баъди ташаккули дастгоҳи 

махсуси идоранамоӣ ҳокимият дар қонунҳо таҷассум ёфта, ба 

ҳокимияти давлатӣ табдил меёбад. 

Аммо набояд фаромӯш сохт, ки ҳокимияти сиёсӣ дар 

замони муосир низ хусусияти ҷамъиятии худро нигоҳ медорад. 

Зеро дар амал татбиқ гардидани он аз ҷониби сохторҳои 

махсуси давлатӣ бо истифода аз воситаҳои маҷбурнамоӣ, 

анъанаҳо, меъёрҳои ахлоқӣ, меъёрҳои ҳуқуқӣ ва арзишҳои 

идеологӣ ба роҳ монда мешавад. Аммо муайян намудани 



таносуби ҳокимияти давлатӣ ва ҳокимияти сиёсӣ хеле муҳим 

аст. Ҳокимияти сиёсӣ мувофиқат ва мутобиқати қувваҳои 

иҷтимоӣ ва синфӣ мебошад. Зеро синфҳои ҷамъиятӣ ва 

гурӯҳҳои иҷтимоӣ дар ҷомеа таъсири амиқ доранд. Ҳокимияти 

давлатӣ бевосита маҳсули ҳокимияти сиёсӣ мебошад ва он 

дорои хусусиятҳои сиёсӣ аст. Зеро давлат дар фаъолиятҳои 

ҳаррӯзаи худ ҳимояи манфиатҳои тамоми аҳолиро дар мадди 

аввал мегузорад. Аз ин рӯ, ҳокимияти давлатиро ҳокимияти 

сиёсӣ гуфтан мумкин аст, аммо ҳокимияти сиёсиро баъзан 

ҳокимияти давлатӣ гуфтан номум- кин аст. Масалан, дар 

ҷомеаҳои демократӣ дар баробари давлат, инчунин ҳизбҳои 

сиёсӣ, сарварони он, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ва- соити ахбори 

оммаи ғайридавлатӣ ва дигарон ба раванди қабули қарорҳои 

сиёсӣ таъсири амиқ мерасонанд ва дар самти ташаккули 

афкори ҷамъиятӣ нақши муҳим мебозанд. Ба ибораи дигар, 

дар ҷомеаи демократӣ дар баробари давлат институтҳои 

сиёсии дигар низ аз ҳокимияти сиёсӣ то андозае истифода 

менамоянд. Аммо баъзан дар шароити давлатҳои 

ғайридемократӣ мафҳумҳои «ҳоки- мияти давлатӣ» ва 

«ҳокимияти сиёсӣ» муродифи якдигаранд. Зеро дар чунин 

ҷомеа идеологияи ягона, ҳизби ягона ва маданияти сиё- сии 

ягона ташаккул ёфта, ҳокимияти сиёсӣ пурра дар монополияи 

давлат қарор мегирад. Ҳокимияти давлатӣ низ баъзан 

фаъолиятҳои ғайрисиёсӣ анҷом медиҳад, ки онҳо бо баъзе 

сабабҳо хусусияти сиёсӣ пайдо менамоянд. 

§ 2. Ҳокимият ва сиёсат 

Як қатор олимон ҳокимият ва сиёсатро як шуморида, 

баъзан онҳоро ба ҳам монанд менамоянд. Гурӯҳи дигари 

олимон дар байни сиёсат ва ҳокимият алоқаҳои ногусастаниеро 

нишон медиҳанд. Воқеан, ҳокимият сарчашмаи марказии 

сиёсат буда, воситаи дар амал татбиқ намудани он ба шумор 

меравад. Мубориза барои ба даст овардан, нигоҳ доштан ва 

самаранок истифода намудани ҳоки- мият бечунучаро 

масъалаи сиёсӣ мебошад. Масъалаи мазкур баъзан тариқи 

интихобот, баъзан тариқи таъйинот ва баъзан тариқи забт 



карда гирифтани ҳокимият ҳал карда мешавад. Одатан, 

ҳокимият барои неруҳои иҷтимоие, ки кӯшиши дар амал 

татбиқ намудани мақсадҳои худро доранд, ҳадафи ягона нест. 

Аммо онҳо баъди ба даст овардани ҳокимият сохтори 

мушаххаси ҳокимиятро дар сатҳҳои гуногун ташаккул 

медиҳанд. Ҳукуматдорони нав манфиат ва ҳадафҳои худро дар 

амал татбиқ намуда, сиёсати шахсии худро дар ҳаёт ҷорӣ 

менамоянд. Дар чунин ҳолат сиёсат сабаби пайдоиши 

ҳокимият ва ҳокимият сабаби пайдоиши сиёсат мегардад. 

Гуфтан мумкин аст, ки мавҷудияти ҳокимият ва сиёсат аз ҳам 

вобастаанд. 

Масъалаи мазкур на танҳо мазмуни назариявӣ, балки 

хусусияти амалӣ низ дорад. Дар ҳама гуна вазъият масъалаҳои 

ҳокимият, ни- гоҳ доштан ва истифода бурдани он асоси 

сиёсатро ташкил медиҳанд. Масалан, дар раванди баргузории 

маъракаҳои интихо- ботӣ ҳокимият сиёсати популистиро ба 

роҳ монда, мардумро бо ваъдаҳои хушку холӣ ба самти муайян 

сафарбар менамояд. Аз ҷониби бозингарони сиёсӣ пешниҳоди 

неъматҳои ҷамъиятӣ ба намоиш гузошта мешавад. Масалан, 

ғамхорӣ нисбат ба ятимон, камбизоатон, беморон ва монанди 

инҳо. Дар раванди мазкур ҳамчу- нин давлатҳои хориҷии аз 

ҳокимияти мавҷуда манфиатдор иштирок намуда, 

намояндагони воломақоми худро мефиристанд, ки онҳо, дар 

навбати худ, дар бораи сармоягузориҳои муфид ва қарзҳои им- 

тиёзнок суҳбатҳо намуда, мардумро ба ояндаи дурахшони 

ватана- шон умедвор месозанд ва бо ин роҳ низоми сиёсии 

мавҷударо дастгирӣ менамоянд. Ҳамин тариқ, масъалаи ба даст 

овардан ва ни- гоҳ доштани ҳокимият бо тамоми унсурҳои худ 

сиёсат аст. Ба ибораи дигар, коркарди стратегияҳо, интихоби 

мақсадҳо, истифодаи воситаҳо, дар амал татбиқ намудани 

усулҳои мубориза ва ғ. мазмун ва мундариҷаи сиёсатро ташкил 

медиҳанд. 

§ 3. Объект ва субъекти ҳокимият 

Муносибатҳо дар атрофи ҳокимият боиси ба вуҷуд омадани 

субъект ва объекти он мегардад. Муносибати субъект бо объект 



ҳукмронӣ ва тобеиятро ба вуҷуд оварда, иҷроиши амалеро, ки 

аз хоҳишҳои субъект вобаста аст, ташаккул медиҳад. Ҳокимият 

дар муносибатҳои байни одамон, гурӯҳи одамон, ҷомеа ва 

қисмҳои алоҳидаи он ба вуҷуд меояд. Ҳокимият ҳамчун 

падидаи ҷамъиятӣ дар танҳоӣ ҳеҷ таъсире надорад, балки 

одамон онро истифода намуда, соҳибӣ мекунанд. Аз ин рӯ, дар 

ҷомеа ба вуҷуд омадани ҳукмронон ва тобеон ҳатмӣ мегардад. 

Бинобар ин, ҳокимият ҳамчун таъсиррасонӣ ва ҳамчун 

муносибат дар миёни одамон ва гурӯҳҳои иҷтимоӣ паҳн 

гардида, худи он ҳеҷ амалеро анҷом дода наметаво- над. Балки 

онро одамон истифода намуда, барои ҳалли масъалаҳои 

мухталиф ва амалӣ намудани мақсадҳои худ сафарбар 

менамоянд. Аз ин рӯ, ибораҳои «ҳокимияти пул», «ҳокимияти 

идея», «ҳокими- яти ашё» ва монанди инҳо мазмуни маҷозӣ 

дошта, дар ҳаёти ҳаррӯза ба тахайюлоти инсонӣ табдил 

ёфтааст. Ҳиссиёт, андеша, афкор ва маблағ ҳамчун объект 

шинохта нашуда, хоҳиши инсонро низ иҷро намекунанд. Балки 

ба воситаи онҳо вобастагии касе аз чизе ифода меёбад. Аз ин рӯ, 

хоҳиши инсон аз ҷониби дигарон иҷро карда шуда, асоси онро 

тарс, маблағ ва ё дигар омилҳо ташкил медиҳанд. 

Ҳокимият дар ҳаёти сиёсии ҷомеа ба воситаи ашёҳо, 

рамзҳо, ҳуҷҷатҳо, қонунҳо, дастурамалҳо, барномаҳо, аломатҳо 

ва монанди инҳо ифода меёбад. Ҳамзамон, дар ҷомеа 

муассисаҳои мухталифи сиёсие мавҷуданд, ки кормандони 

онҳо дар доираи ваколат ва са- лоҳиятҳои худ масъалаҳои 

сатҳашон гуногунро ҳал менамоянд. Дар амалияи сиёсӣ 

муассисаҳои мазкур метавонанд ба сифати субъекти ҳокимият 

баромад намоянд. Масалан, чунин ибораҳо, аз қабили «шӯро 

қарор кард», «ҳукумат қарор қабул намуд», «парлумон қонун 

қабул кард» ва монанди инҳо ҳарчанд аз ҷониби одамон анҷом 

дода шуда бошанд ҳам, аз номи муассисаҳо баромад 

менамоянд. Дар ба- робари ин, кам нестанд ҳолатҳое, ки дар он 

ҳам объект ва ҳам субъ- ект дар як коллективи меҳнатӣ дида 

мешаванд. Инчунин, қариб дар ҳама ҳолатҳо шахс метавонад 

ҳам ба сифати объект ва ҳам ба сифа- ти субъекти ҳокимият 



баромад намояд. Зеро, агар рафтори ӯ дар зери таъсири 

нафари дигар тағйир ёфта бошад ҳам, дар навбати худ, ӯ низ 

рафтори дигаронро метавонад тағйир диҳад. 

Бинобар ин, шахсони алоҳида, ташкилотҳо, умумиятҳои 

гуно- гун, иттиҳоди давлатҳо ва ҳатто ҷомеаи ҷаҳонӣ 

метавонанд ба си- фати субъекти ҳокимият баромад намоянд. 

Бо назардошти ин субъ- ектҳои ҳокимиятро ба се гурӯҳи асосӣ 

тақсим намудан мумкин аст: 

> субъектҳои аввалиндараҷа: шахсони алоҳида; 
> субъектҳои дувумдараҷа: ташкилотҳои сиёсӣ; 
> субъектҳои дараҷаи олӣ: элитаи сиёсӣ ва сарварон. 
Одатан, субъектҳои ҳокимият бояд дорои чунин сифатҳо, аз 

қабили хоҳиши ҳукмронӣ намудан, иродаи сиёсӣ, бар дӯши худ 

ги- рифтани масъулият ва ҷавобгарӣ, касбият, қобилияти 

истифода бурда тавонистани манбаъҳо, обрӯмандӣ ва 

мустақилият бошанд. Баъзан рағбати ҳукмронӣ намудан бо он 

алоқаманд мегардад, ки ҳокимият барои ба даст овардани 

неъматҳои моддӣ барои инсонҳо роҳ мекушояд ва 

имкониятҳои моддии онҳоро васеъ мегардонад. Аз ҷумла, 

даромади барзиёд, афзалиятҳо, имтиёзҳо, алоқаҳои муфид ва 

монанди инҳо рағбати ҳукмрониро дар вуҷуди инсонҳо зиёд 

мегар- донанд. 

Субъектҳои асосии ҳокимияти сиёсиро ба таври зайл 

муайян намудан мумкин аст: 

> умумиятҳои иҷтимоӣ (халқиятҳо, миллатҳо, синфҳо, 
гурӯҳҳои иҷтимоӣ, гурӯҳҳои мазҳабӣ ва табақаҳои ҷамъиятӣ). 

Уму- миятҳои мазкур ба ҳокимият таъсири бавосита доранд. 
Аммо дар шароити табаддулоти сиёсӣ ва беҳокимиятӣ ин 
умумиятҳо дар муд- дати хеле кӯтоҳ ҳокимияти сиёсиро бо 
роҳи шӯришу исён, инқилоб ва ҷангҳои шаҳрвандӣ дар дасти 
худ нигоҳ дошта, мақомоти ҳоки- миятро аз поён ташаккул 

медиҳанд; 

> давлат (мақомоти иҷроия, қонунгузор ва судӣ); 

> ҳизбҳои сиёсӣ ва ташкилотҳои чамъиятӣ. Ҳизб ва ё 
ҳизбҳои ҳукмрон ба ҳокимияти сиёсӣ таъсири бевосита ва 
ҳизбҳои оппозит- сионӣ таъсири бавосита мерасонанд. Дар як 



қатор мамлакатҳои дунё таъсири ҳизбҳои оппозитсионӣ ба 
воситаи санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ танзим карда мешавад; 

> элитаи ҳукмрон, бюрократия ва лоббистон (гурӯҳҳои 
фишо- ровар). Элитаи ҳукмрон ва бюрократия дар ҳар як ҷомеа 
дида ме- шавад ва онҳо ба ҳокимияти сиёсӣ таъсири амиқ 

мерасонанд. Лоб- бистон манфиатҳои қишрҳои гуногуни 
ҷомеаро ифода намуда, ба хотири ҳимояи онҳо ба ҳокимият 
таъсиргузорӣ менамоянд. Дар як қатор давлатҳои Ғарб 
лоббизм ба таври расмӣ эътироф гардида, фаъолиятҳои онҳо 

ба воситаи қонун танзим карда мешавад; 

> сарварии сиёсӣ; 
> ҳокимияти шахсӣ; 

> шаҳрвандони алоҳида дар шароити баргузории 
интихобот ва раъйпурсӣ; 

> издиҳом. Дар шароити ба вуҷуд омадани буҳрони сиёсӣ 
ва мавҷуд набудани неруҳои сиёсии муташаккил издиҳом 
ҳокимияти сиёсиро дар дасти худ нигоҳ дошта, низоми 
охлократияро ба вуҷуд меоварад. 

Вазъи сиёсии ҷомеа аз муносибатҳои мутақобилаи байни 

субъ- ектҳои ҳокимият вобаста мебошад. Аммо муносибатҳои 

субъекти ҳокимият бо объекти он мазмуни аслии ҳокимиятро 

ташкил медиҳанд. Зеро иродаи ҳукмрон ва тобеияти объект 

пояи аслии ин гуна муносибат мебошад. Тобеият ба монанди 

роҳбарӣ падидаи та- биӣ мебошад ва он хосси инсоният аст. 

Бинобар ин, ҳокимият аз итоаткории аҳолӣ вобаста мебошад. 

Зеро, дар ҳолате ки ҳокимият талаботи ҷомеаро қонеъ карда 

натавонад, одамон ба ин тоқат карда метавонанд? Дар чунин 

шароит сифати объекти ҳокимияти сиёсӣ аз маданияти сиёсии 

аҳолӣ вобаста мегардад. Масалан, маданияти патриархалӣ ва 

фармонбардорӣ одати итоаткории аҳолиро ташак- кул 

медиҳад ва одамон низ мехоҳанд дар партави ҳимояи «марди 

қавӣ» умр ба сар баранд. Маданияти сиёсии демократӣ 

шаҳрвандо- неро ташаккул медиҳад, ки онҳо дар назди ватан ва 

давлат масъули- ят ҳис намуда, на ба шахсони алоҳида, балки 

ба қонунҳо итоат намуданро ихтиёр мекунанд. 

Ҳамин тариқ, субъекти ҳокимият шахс, гурӯҳи иҷтимоӣ ва 



ё институти сиёсие мебошад, ки бо истифода аз манбаъҳои 

ҳокимият рафтори объекти ҳокимиятро тағйир медиҳад. 

Объекти ҳокимият шахс, гурӯҳи иҷтимоӣ ва ё институти сиёсие 

мебошад, ки дар зери таъсири субъекти ҳокимият қарор 

гирифта, рафтори худро бо ро- зигии худ тағйир медиҳад. 

§ 4. Вазифаҳои ҳокимият 

Зуҳури ҳокимият хосси ҷомеаи инсонӣ буда, сароғози 

биологӣ, табиӣ ва иҷтимоии ҳаёти онҳоро ташкил медиҳад. 

Фармонфармоӣ ва иҷроиши амру супоришот меъёрҳои асосии 

ҳокимият мебошанд, ки онҳо бо ҳам дар алоқамандии доимӣ 

қарор гирифта, ду навъи шахсият - ҳукмронон ва тобеонро 

ташаккул медиҳад. Мавҷудияти чунин навъҳои шахсият дар 

ҳаёти ҷамъиятӣ хеле зарур мебошад ва аз ин рӯ, онро баъзан 

талаботи ҷамъиятӣ низ меноманд. Чунин та- моюлот дар 

сохторҳои ҷамъиятӣ ва муносибатҳои дар байни онҳо 

бавуҷудоянда ташаккул дода мешавад. Масалан, муносибатҳои 

байни давлат ва ҷомеа, байни ҳукумат ва оммаи мардум, байни 

ҳизбҳо ва сарварони сиёсӣ аз он қабил муносибатҳо маҳсуб меё- 

банд. Танзимнамоӣ ва мувофиқгардонии муносибатҳои мазкур 

ва- зифаҳои ҷамъиятии ҳокимиятро ташкил медиҳанд. 

Гузашта аз ин, ташаккули системаи сиёсии ҷомеа ва 

тақвият ёфтани муносибатҳои сиёсии байни давлату ҷомеа, 

байни гурӯҳҳои иҷтимоӣ, синфҳои ҷамъиятӣ, институтҳои 

сиёсӣ, ҳизбҳо, шаҳрван- дон ва мақомоти идораи давлатӣ аз 

ҳокимият вобастагии зиёд до- рад. Маҳз ҳокимият қодир аст, ки 

муносибатҳои мазкурро танзим намуда, онҳоро 

муташаккилона ба роҳ монад. 

Ғайр аз ин, ҳокимият корҳои давлатӣ ва ҷамъиятиро дар 

сатҳҳои гуногун идора менамояд: 

> дар сатҳи болоӣ ҳокимият фаъолиятҳои институтҳои 
сиёсии марказӣ, мақомоти давлатӣ, ҳизбҳои сиёсӣ ва 
ташкилотҳои ҷамъи- ятиро идора мекунад; 

> дар сатҳи миёна ҳокимият фаъолияти муассисаҳои мин- 
тақавӣ, вилоятӣ ва ноҳиявиро идора менамояд; 

> дар сатҳи поёнӣ ҳокимият бевосита муоширати сиёсии 



ода- мон, гурӯҳҳои хурд ва мақомоти худидораи маҳаллиро 
фаро меги- рад. Маҳз дар ҳамин сатҳ афкори ҷамъиятӣ ва 
боварҳои сиёсӣ ба вуҷуд оварда шуда, маданияти сиёсӣ 
ташаккул меёбад. Ин аст, ки дар баъзе ҳолатҳо сатҳи мазкурро 
«тору пуди сиёсӣ»-и ҷомеа мено- манд. 

Бояд гуфт, ки хусусиятҳои сиёсии ҷомеа аз ҳокимияти 

сиёсӣ вобаста мебошад. Аз ин рӯ, режими сиёсӣ, муносибатҳои 

сиёсӣ, оромии ҷомеа, обрӯи давлат, тақсимоти ҳокимият, 

арзишҳои демо- кратии ҷомеа, оппозитсия ва монанди инҳо 

дар зери таъсири ҳоки- мияти сиёсӣ қарор дошта, шакли худро 

дар мувофиқат бо ҳокими- яти сиёсӣ дигаргун месозанд. 

Ҳамин тариқ, ҳокимияти сиёсӣ дар ҳар як ҷомеа як қатор 

вази- фаҳои ҷамъиятиро иҷро менамояд, ки онҳоро ба таври 

зайл муайян намудан мумкин аст: 

> нигоҳ доштани устуворӣ ва тартиботи ҷамъиятӣ; 
> ҳаллу фасл ва пешгирӣ намудани низоъ; 
> ташаккули ризоияти шаҳрвандӣ (консенсус); 

> маҷбурнамоӣ ба хотири дар амал татбиқ намудани 
мақсадҳои муҳимми иҷтимоӣ ва нигоҳ доштани устувории 
ҷомеа; 

> идораи корҳои ҷамъиятӣ ва давлатӣ. 
§ 5. Консепсияҳои ҳокимият 

Дар адабиёти илмии муосир консепсияҳои мухталифи 

ҳокимият мавҷуданд. Масалан, консепсияҳои системавӣ 

ҳокимиятро таркиби системаи сиёсии ҷомеа муаррифӣ 

менамоянд. Ба ақидаи Талкот Парсонс, ҳокимият таркиби 

система буда, бо мақсадҳои умумӣ ва ташаккули системаи 

сиёсӣ алоқамандӣ дорад. Ҷомеашиноси фарон- савӣ Мишел 

Крозйе ҳокимиятро падидаи ҷовидонӣ медонад. Ба ақидаи ӯ: 

«ҳокимиятро аз байн бурдан ва ё миллӣ гардонидан ғай- 

риимкон аст. Ҳокимият ба монанди сари морҳои «Гидра»31 

мебошад ва ҳар боре, ки сарҳои онро бурида, дар фикри он ки 

вайро аз байн бурдаанд, сарҳои нав бароварда боз ҳам 

                     
31 Гидра дар асотири Юнони қадим номи мори чандсарае мебошад, ки агар як 

сарашро буранд, гӯё ба ҷойи он сари нав пайдо мешудааст. 



нерумандтар ва пурқувват- тар мегардад».32 

Дар тӯли таърих консепсияҳои ҳуқуқии ҳокимият муддати 

хеле тӯлонӣ афзалиятнок дониста мешуданд. Масалан, Т.Гоббс, 

Ҷ.Локк, Б.Спиноза, Ж.Ж.Руссо, И.Кант ва як қатор 

мутафаккирони дигар ҳуқуқро аввалиндараҷа шуморида, 

сиёсат ва ҳокимиятро маҳсули ҳуқуқ медонистанд. 

Файласуфони фаронсавӣ дар асри XVIII хирад- ро афзалияти 

бештар дода, хостори ҷомеае буданд, ки дар он бояд ахлоқ бо 

ҳуқуқҳои табиии инсон мувофиқ гардонида мешуд. Гуза- шта 

аз ин, ҷустуҷӯи ҳуқуқ ва давлати идеалӣ дар таълимоти Афло- 

тун ва Ф.Бекон мавқеи марказӣ касб намуда, инчунин барои 

сотсиа- листони утопиявӣ низ (аз Т.Мор сар карда то Э.Кабэ) 

идеали сиёсӣ маҳсуб меёфт. И.Кант назарияи давлати ҳуқуқиро 

аз нуқтаи назари фалсафа асоснок намуда, мувофиқати сохтори 

давлатӣ бо меъёрҳои ҳуқуқиро дар мадди аввал мегузорад. 

Аммо дар раванди шарҳу баёни ҳокимият консепсияҳои 

бихе- виоралистӣ афзалияти бештар пайдо намудаанд. 

Ҷараёни бихевио- ралистӣ дар солҳои 20-30-юми асри ХХ аз 

ҷониби як гурӯҳ олимони Донишгоҳи Чикаго ташаккул дода 

шуда, онҳо аввалин шуда ба рафтори сиёсии инсон таваҷҷуҳ 

зоҳир намудаанд. 

Ба ақидаи бихевиоралистон, одамон дорои мақсадҳои 

мушаххас буда, барои амалӣ намудани онҳо ба ҳокимият рӯ 

меоваранд ва дар чунин ҳолат рафторҳои гуногуни сиёсӣ зоҳир 

менамоянд. Бихевио- ралистон мазмун ва мундариҷаи ҳаёти 

сиёсии ҷомеаро дар асоси чунин мулоҳизаронӣ шарҳ медиҳанд. 

Ба ақидаи онҳо, инсони сиёсӣ одамест, ки ба сӯйи ҳокимият 

майл менамояд. Дар сиёсат ҳама чиз ҳокимият аст ва ҳамчунин 

ҳама гуна ҳокимият сиёсат мебошад. Аммо сиёсат соҳаи 

муносибатҳои иҷтимоӣ мебошад. Бинобар ин, одамони 

алоҳида ва ё гурӯҳҳои мухталиф барои ба даст овардани 

ҳокимияти бештар байни ҳамдигар дар муносибат қарор 

мегиранд. Маҳз мақсадҳои одамон заминаи асосии сиёсат 

мебошанд ва аз ин рӯ, муносибатҳои мазкур марҳила ба 
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марҳила ба воситаи инсти- тутҳои сиёсӣ устувор ва бонизом 

гардонида мешаванд. Ҳокимияти институтҳои мазкур 

ифодакунандаи иродаи одамон буда, онҳо низ дар байни худ 

муносибатҳои хосеро ба вуҷуд меоваранд. Омили мазкур боиси 

он мегардад, ки дар ҷомеа давлат, ҳизбҳои сиёсӣ, ташкилотҳои 

ҷамъиятӣ ва ҳаракатҳои мухталифи оммавию сиёсӣ ба вуҷуд 

оянд. 

Бихевиоралистон муносибатҳои сиёсиро бозори ҳокимият 

но- мидаанд. Зеро субъектҳои ҳокимият байни худ 

созишномаеро ме- банданд, ки дар асоси он хариду фурӯши 

хизматрасониҳои сиёсӣ сурат мегирад. Иҷро гардидани 

созишнома аз ду омили асосӣ воба- ста мебошад: виҷдони поки 

иштирокчиёни созишнома ва қувваи беруние, ки 

иштирокчиёнро барои риоя намудани уҳдадориҳо ва қоидаҳои 

бозӣ маҷбур менамояд. 

Агар муносибатҳои сиёсӣ ба бозие монанд карда шавад, пас 

дар ин бозӣ гурӯҳе метавонад гурӯҳҳои дигарро дар ҳайрат 

гузорад, ки агар ӯ ғолибиятро дар асоси қоидаҳои бозӣ ба даст 

оварда бошад. Дар бозии сиёсӣ бурду бохт бо каму зиёд 

гардидани ҳаҷми ҳокими- ят алоқамандӣ дорад. Яъне, нафаре, 

ки дар бозӣ бурд намудааст, ӯ ҳаҷми бештари ҳокимиятро 

соҳиб мегардад. Ба ақидаи Г.Лассуэлл, қобилияти дар раванди 

қабули қарори сиёсӣ ширкат намудан имко- ни бурдро бештар 

менамояд. Дар бозии сиёсӣ ҳолатҳое низ во мехӯранд, ки 

иштирокчиёни он на танҳо қоидаҳоро вайрон месо- занд, балки 

ба хотири ба даст овардани ғолибият кӯшиши тағйир додани 

онҳоро менамоянд. Дар бисёре аз ҳолатҳо қоидаҳои бозӣ аз 

берун тағйир дода мешаванд. Бинобар ин, қоидаҳои бозӣ бояд 

дар дохил тартиб дода шаванд. 

Бихевиоралистон идеяи механизми худтанзимкунандаро аз 

аф- кори иҷтимоию иқтисодии олимони амрикоӣ гирифтаанд 

ва тибқи он бозор танзимкунандаи ҳама гуна муносибатҳои 

иқтисодӣ мебо- шад. Идеяи мазкур дар соҳаи муносибатҳои 

сиёсӣ ба таври васеъ паҳн гардида, дар амал низ татбиқ гардид. 

Мувофиқи он ҳокимият дар асоси қоидаҳои тиҷорат хариду 



фурӯш мешавад. Дар ин раванд рақобати харидорон ва 

фурӯшандагон, зиёд намудани даромадҳо, баинобатгирии 

талабот ва таклифоти сиёсӣ меъёрҳои марказӣ ба шумор 

мераванд. 

Ҳеҷ гоҳ бозори сиёсии воқеӣ вуҷуд дошта наметавонад. 

Зеро дар ҳар як бозор, бе истифодаи найранг, демагогия, 

таҳдид, қоида- вайронкунӣ ва ғ. фоида ба даст намеояд. Аз ин 

рӯ, дар бозори сиёсӣ низ чунин ҳолатҳо ба мушоҳида расида, 

барои дар амал татбиқ намудани он неруи махсус, зиракӣ, 

ҳунармандӣ, бахту иқбол, имко- ниятҳои васеъ ва монанди инҳо 

зарур шуморида мешаванд. Ҳар нафаре, ки моликият ва 

сарвати худро назорат менамояд, кӯшиш мекунад, ки пулҳои 

худро ба овози интихобкунандагон ва ба ҳоки- мияти сиёсӣ 

табдил диҳад. Ин аст, ки Ч.Мерриам тиҷоратро дикта- тори 

ҳокимият номидааст. Мубориза барои ба даст овардани ҳоки- 

мият на танҳо ба хотири ҳукмронӣ намудан аст, балки мақсади 

ди- гари он дар бозиҳои сиёсӣ дастболо шудан аст. Ҳамин 

тариқ, сиёсат фазое мебошад, ки дар он бозии сиёсӣ сурат 

гирифта, ҳам бурд ва ҳам бохт насиби иштирокчиёни он 

мегардад. Табиати сиёсии инсон асоси ин фазоро ташкил 

намуда, рафтори сиёсии ӯ бошад, гуно- гунрангии онро таъмин 

менамояд. 

Консепсияҳои релятсионии ҳокимият низ дар шарҳу баёни 

му- носибатҳои сиёсӣ афзалияти бештар доранд. Мувофиқи 

консеп- сияҳои мазкур ҳокимият ҳамчун муносибати 

байнифардӣ дониста шуда, ба яке аз онҳо имкон медиҳад, ки 

рафтори дигареро тағйир диҳад. Дар баъзе сарчашмаҳои дигар 

раванди мазкур муносибатҳои субъект ва объекти ҳокимият 

дониста мешавад. Ҳамчунин муноси- бати субъект ва объекти 

ҳокимият ва муайян намудани мавқеи онҳо ба воситаи 

консепсияҳои каузалӣ низ шарҳ дода мешаванд. Муво- фиқи 

консепсияҳои каузалӣ сабаби ба вуҷуд омадани объекти 

ҳокимият натиҷаи фаъолиятҳои субъекти ҳокимият мебошад. 

Аммо дар консепсияҳои релятсионӣ муносибатҳои сиёсӣ дар 

шаклҳои гу- ногун зоҳир мегарданд: дар зери фишор қарор 



додани муқовимати объект, тақсими нобаробари манбаъҳо дар 

байни иштирокчиёни муносибатҳои сиёсӣ, тақсими 

нобаробари неъматҳо ва монанди инҳо. Агар дар баъзе ҳолатҳо 

ҳокимият ба як шахс тааллуқ дошта бошад, пас бо иваз шудани 

мавқеи таъсиррасонӣ нақшҳо низ иваз мегарданд. Ба ибораи 

дигар, объекти ҳокимият ба субъекти он ва субъекти ҳокимият, 

баръакс ба объекти он табдил меёбад. 

§ 6. Тақсими ҳокимият 

Тақсими ҳокимият механизми асосии дар амал татбиқ 

намудани ҳама гуна ҳокимияти сиёсӣ ва ғайрисиёсӣ мебошад. 

Тақсими ҳоки- мият аз таркиби ҳокимият вобаста аст. Зеро 

муносибатҳое, ки дар миёни субъект ва объекти ҳокимият ба 

амал меоянд, масъалаҳои фармонфармоӣ ва иҷроиши он, 

ҳукмронӣ ва тобеият, идоракунӣ ва идорашавиро ташаккул 

медиҳанд. Дар системаи сиёсии ҷомеа, ки дар он муассиса ва 

ташкилот ба сифати субъекти марказии ҳокими- ят баромад 

менамояд, тақсими ҳокимият, пеш аз ҳама, маънои қабули 

қарор ва иҷроиши он, тақсими меҳнат, тақсими вазифаҳо, 

салоҳиятҳо ва ваколатҳоро дорад. Масъалаи тақсими ҳокимият 

аз нахустин лаҳзаи пайдоиши давлат ба вуҷуд омада, ба 

ҳокимияти шахсони алоҳида ва институтҳои сиёсӣ вобаста 

гардидааст. 

Бори аввал тақсимоти бузург дар байни ҳокимияти сиёсӣ 

ва ҳокимияти динӣ ба амал омадааст, ки дар натиҷаи он давлат 

аз ибо- датхонаҳо ҷудо гардидааст. Рақобат дар миёни онҳо 

садсолаҳо тӯл кашида, низоъҳои бешумореро ба вуҷуд 

овардааст. Дар як қатор мамлакатҳои дунё раванди мазкур 

ҳанӯз ҳам ба охир нарасидааст. Бинобар ин, хотимаи он дар 

минтақаҳои алоҳидаи ҷаҳон якхела нест. Дар давлатҳои собиқ 

шӯравӣ тақсими вазифаҳои касбии ҳоки- мият хеле барвақт сар 

шуда буд. Дар натиҷаи ин тақсимот ҳокими- яти марказӣ ва 

маҳаллӣ аз ҳам ҷудо гардида, вазифаҳои гуногуни ҳокимият дар 

сатҳҳои гуногун ташаккул дода шуд. Раванди тақси- моти 

ҳокимияти давлатӣ дар тӯли таърих якранг набуда, дар миёни 

ҳокимияти шоҳӣ ва парлумон ҷангҳои бузургеро ба вуҷуд 



оварда- аст. Масалан, инқилобҳои бузурги Англия ва Фаронса 

ба ин мисоли равшан шуда метавонанд. Ғайр аз ин, мубориза 

барои таъмини иштироки мардум дар корҳои ҷамъиятӣ ва 

ташаккули ҳуқуқи инти- хоботӣ низ, чандин аср идома ёфта, 

ҳокимиятро дар миёни давлат ва ҷомеа тақсим намудааст. Дар 

ниҳояти кор, ҳуқуқи интихоботии башар танҳо дар асри ХХ ба 

таври пурра ба вуҷуд оварда мешавад, ки он дар як қатор 

минтақаҳои ҷаҳон хеле дертар ташаккул ёфтааст. 

Лоиҳаи тақсими ҳокимияти давлатӣ ба шохаҳои мустақил 

дар асри XVII тарҳрезӣ гардидааст. Мувофиқи лоиҳаи мазкур 

шохаҳои тақсимшудаи ҳокимият бояд дар алоқамандии 

якдигар қарор дошта, бо якдигар ҳамкорӣ дошта бошанд ва 

ҳамзамон тавонанд якдигарро назорат намоянд. Лоиҳаи аввал 

(асри XVII) ба қалами Ҷон Локк му- тааллиқ аст, ки мувофиқи 

он ҳокимият ба шохаҳои қонунгузор, иҷроия ва федеративӣ 

ҷудо карда мешуд. Дар лоиҳаи Ҷ.Локк ҳоки- мияти иҷроия 

адолати судиро ҳам дар бар мегирифт ва ҳокимияти 

федеративӣ барои танзими муносибатҳои байналхалқӣ лозим 

шу- морида мешуд. Бояд гуфт, ки назарияи мазкур хосси 

ҷомеаи ҳамон- вақтаи англис буда, барои аксари давлатҳои 

дигари дунё комилан номувофиқ аст. Каме дертар (асри XVIII) 

мутафаккири фаронсавӣ Шарл Луи Монтеске лоиҳаи нави 

тақсими ҳокимиятро пешкаш намуд, ки мувофиқи он 

ҳокимияти давлатӣ бояд ба шохаҳои иҷроия, қонунгузор ва 

судӣ тақсим мегардид. Бояд гуфт, ки лоиҳаи Монтеске дар 

замони муосир афзалияти бештареро соҳиб гардида, таҷрибаи 

мазкур аксари давлатҳои ҷаҳонро фаро гирифтааст. 

Меъёри тақсими ҳокимият ба шохаҳо дар моддаи 9 

Конститут- сияи Ҷумҳурии Тоҷикистон низ кафолат дода 

шудааст. Мувофиқи муқаррароти моддаи мазкур ҳокимияти 

давлатӣ дар асоси таҷзияи он ба ҳокимияти қонунгузор, иҷроия 

ва судӣ амалӣ мегардад. 

§ 7. Манбаъҳои ҳокимият 

Манбаъҳои ҳокимият воситаҳое мебошанд, ки бо ёрии онҳо 

таъсиррасонӣ ва ҳукмронӣ таъмин мегардад. Субъекти 



ҳокимият аз манбаъҳои гуногуни ҳокимият истифода намуда, 

барои амалӣ намудани мақсадҳои худ ба объекти ҳокимият 

таъсир мерасонад. Дар як қатор адабиёти илмӣ манбаъҳои 

ҳокимиятро ба чунин гурӯҳҳо ҷудо намудаанд: 

> манбаъҳое, ки барои объекти ҳокимият арзишманданд 
(ма- блағ, моликият ва ғ.); 

> воситаҳое, ки бо ёрии онҳо ба ҷаҳони ботинии инсон ва 
рафтори он таъсир расонида мешавад (васоити ахбори омма); 

> воситаҳое, ки бо ёрии онҳо инсон аз як қатор арзишҳо 
маҳрум карда мешавад, аз ҷумла аз ҳаёт (силоҳу аслиҳа, 
мақомоти қудратӣ, маҳбасхонаҳо ва монанди инҳо)33. 

Дар баробари ин, олими рус В.Г.Ледяев ҳамаи ашёҳои 

муҳити атрофро ба манбаъҳои ҳокимият дохил намудааст. Ба 

ақидаи ӯ, об, фазо, хӯрок, зебоӣ, қувваи ҷисмонӣ, хирад, 

иттилоот, ташкилот ва монанди инҳо манбаъҳои ҳокимият 

мебошанд. Ӯ дар мулоҳизаҳои худ манбаъҳои ҳокимиятро ба 

гурӯҳҳои зерин ҷудо намудааст: 

-манбаъҳои маҷбурнамоӣ (яроқу аслиҳа, ҷазои маъмурӣ, 

қувваи ҷисмонӣ, мақомоти қудратӣ ва ғ.); 

-манбаъҳои утилитарӣ (маблағ, хизматрасониҳо, замин, 

мавқеъҳои иҷтимоӣ ва ғ.); 

- манбаъҳои иттилоотӣ (дониш, маълумот, хирад, ВАО, 

экспер- тизаҳои сиёсӣ ва ғ.); 

- манбаъҳои меъёрӣ (қонун, ҳуқуқ, уҳдадориҳо, 

салоҳиятҳои хизматӣ, анъанаҳо, мавқеъҳо ва монанди инҳо)34. 

Бояд гуфт, ки субъекти ҳокимияти сиёсӣ низоми махсуси 

ман- баъҳоро соҳиб аст. Масалан, дастгоҳи идории давлат, 

артиш, мақо- моти корҳои дохилӣ, маҳбасхонаҳо, мақомоти 

ҳифзи ҳуқуқ, низоми пулӣ ва андозбандӣ дар дасти онҳо нигоҳ 

дошта мешавад. Ҳокими- яти давлатӣ барои эҷоди қонунҳо 

ҳуқуқи монополӣ дорад ва қонунҳоеро ба вуҷуд меоварад, ки 

барои аҳолии тамоми мамлакат хусусияти ҳатмӣ доранд. 
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Гузашта аз ин, ҳокимияти давлатӣ ба даст- гоҳи махсуси 

маҷбурнамоӣ такя намуда, ба таври қонунӣ аз қувваи онҳо 

истифода мебарад. Давлат дар назди худ маркази ягонаи қабу- 

ли қарорро нигоҳ дошта, дар баробари маҷбурнамоӣ, инчунин 

аз манбаъҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, иттилоотӣ ва фарҳангӣ низ 

ба таври васеъ истифода менамояд. Зеро манфиатҳо, боварҳои 

мардум, ҳис- сиёти одамон, эҳсосоти онҳо (тарс, нафрат, ҳасад, 

норозигӣ, шавқу завқ, рӯҳбаландӣ ва ғ.) низ метавонанд 

манбаъҳои муҳимми ҳоки- миятро ташкил диҳанд. Дар баъзе 

ҳолатҳо ҳисси миллӣ ва динӣ яке аз манбаъҳои самараноки 

ҳокимият ба шумор мераванд. Манбаъҳое, ки аз манфиатҳо 

иборатанд, аз иқтидори иқтисодии мамлакат, ни- зоми 

андозбандӣ ва сиёсати иҷтимоии он вобаста мебошанд. 

Маҷбурнамоӣ ҳамчун манбаи ҳокимият ба тарс асос меёбад ва 

таҳдид ба ҳаёти шахсӣ, ба солимии ӯ ва ба моликияти ӯ 

моҳияти аслии тарс маҳсуб меёбад. Натиҷаи маҷбурнамоӣ дар 

он ифода ме- ёбад, ки инсонҳо рафтори худро на бо майлу 

хоҳиши худ, балки бо меъёрҳои мавҷудаи рафтор мутобиқ 

мегардонанд. Маҷбурнамоӣ метавонад ҷисмонӣ, равонӣ ва 

ахлоқӣ бошад. 

Забон ҳамчун унсури муҳимми маданияти сиёсӣ метавонад 

ба сифати яке аз манбаъҳои муҳимми ҳокимият баромад 

намояд. Забо- ни ҳокимият хусусиятҳои ба худ хосеро доро 

мебошад ва он ба ур- фу одатҳо, анъанаҳо ва образҳо такя 

намуда, аз иродаи сарвар ва аз қобилияти суханварии ӯ вобаста 

мегардад. Мазмуни матнҳои дар муҳр ҷойгиршуда ва ё забони 

лавҳаҳои бюрократӣ (навиштаҷоте, ки дар даромадгоҳи утоқи 

кории мансабдор овезон карда шудааст) дар роҳравҳои 

ҳокимият ба иҷозатномаҳои сиёсӣ хеле монанд аст. Сиё- сати 

забонӣ ва забони сиёсат, махсусан дар раванди баргузории 

маъракаҳои интихоботӣ нақши хеле муҳим мебозанд. 

Ҳамчунин, иқтидори иқтисодӣ, ҳарбӣ ва фарҳангии 

мамлакат, ҳудуди кишвар, тартибот ва устуворӣ, ягонагии 

ҷомеа, сарватҳои табиӣ, шумораи аҳолӣ ва сатҳу сифати он 

(маданият, маълумот, ма- лакаҳои меҳнатӣ ва монанди инҳо) 



низ манбаъҳои муҳимми ҳоки- мият ба шумор мераванд. Ғайр 

аз ин, ҳокимият барои ҳалли як қа- тор масъалаҳои худ ба 

анъанаҳо, идеология, эътиқод, боварҳои мар- дум, афкори 

ҷамъиятӣ ва иштироки сиёсӣ такя менамояд. Дар ба- робари 

ин, дониш, касбият, тарғиботу ташвиқот, васоити ахбори омма 

ва монанди инҳо манбаъҳои муҳимми ҳокимият ба шумор ме- 

раванд. 

Одатан, субъекти ҳокимият ҳангоми амалӣ намудани 

мақсадҳои худ ва ҳалли як қатор проблемаҳои ҷамъиятӣ аз 

маҷмӯи манбаъҳо истифода менамояд. Аммо дар амал татбиқ 

намудани манбаъҳои алоҳида аз шароитҳои мушаххас вобаста 

буда, самаранокии онҳо низ ҳудудҳои муайянеро дар бар 

мегиранд. Ҳамчунин, барои исти- фодаи манбаи мушаххас 

интихоби объект пеш меояд ва барои таъсиррасонӣ ба объекти 

мушаххас бошад, интихоби манбаъ зарур мебошад. Масалан, 

барои истифодаи «боваркунонӣ» ҷавонон ҳам- чун объект 

интихоб мегарданд. Мухолифин аз ҳама бештар ба но- розиён 

ва даъвогарон такя менамоянд. Аммо дар шароити ҷангӣ ва 

инқилобӣ аз ҳама бештар маҷбурнамоӣ истифода бурда 

мешавад. Ба ғайр аз ин, маҷбурнамоӣ дар мамлакатҳое, ки 

анъанаҳои демократи- ашон заифанд, падидаи маъмулӣ буда, 

дар ҷомеа паҳн гардидааст. Дар ҷомеаҳое, ки озодии шахс 

кафолат дода мешавад, истифодаи манбаъҳои моддӣ ва маблағ 

афзалияти бештар дорад. 

Бояд гуфт, ки дар амал татбиқ намудани ин ва ё он манбаи 

ҳокимият сарҳади худро бояд дошта бошад. Агар истифодаи ин 

ва ё он манбаъ сарҳади худро убур намояд, самаранокии он паст 

мегар- дад. Масалан, таъқибҳои мусаллаҳона хеле хатарнок 

буда, самараи хуб ҳам намедиҳанд ва дар ниҳояти кор 

истифодаи воситаҳои ҳарбӣ боиси аз байн рафтани тартиботи 

мавҷуда мегардад. Бинобар ин, нигоҳ доштани тартибот, 

ташаккули дараҷаи баланди маданият, таъмини некуаҳволии 

мардум, қонунӣ будани рафтор асоси ҳоки- мият бояд ба 

шумор раванд. 



§ 8. Ҳукмронии сиёсӣ 

Барои муайян намудани моҳияти ҳокимият ва 

муносибатҳои сиёсӣ доимо мафҳуми «ҳукмронӣ»-ро истифода 

менамоянд. Аммо барои он ки ҳокимият вазифаҳои ҷамъиятии 

худро иҷро карда таво- наду дар ҷомеа худро устувор нигоҳ 

дорад, он бояд ба воситаи ин- ститутҳо ва ташкилотҳои махсус 

амалӣ карда шавад. Дар натиҷаи ин ҳукмронӣ ва тобеият ба 

вуҷуд омада, тақсими меҳнат ва афзали- ятҳо ташаккул меёбад. 

Чунин ҳолат боиси он мегардад, ки иерар- хияи махсуси 

иҷтимоӣ ба вуҷуд оварда шавад ва дар зинаҳои алоҳидаи он 

қабули қарор, амру супоришҳо, иҷозат додан ва ё мам- нуъ 

эълон намудани баъзе амалҳо амалӣ карда шавад. 

Бинобар ин, ҳукмронӣ яке аз шаклҳои асосии ҳокимияти 

ҷамъиятӣ мебошад. Ҳукмронӣ баъзан ҳамчун механизми дар 

амал татбиқ намудани ҳокимият дониста шуда, маҷмӯи 

институтҳои иҷтимоӣ муаррифӣ мегардад. Мувофиқи чунин 

фаҳмиш ҷомеа ба гурӯҳҳои ҳукмрон ва тобеон тақсим гардида, 

дар доираи иерархияи муайян ва фаъолиятҳои дастгоҳи 

махсуси идоранамоӣ ташаккул меёбад. Ҳамин тариқ, ҳукмронӣ 

тартиботи сиёсие мебошад, ки дар он як гурӯҳ амру фармон 

медиҳад ва гурӯҳи дигар итоат менамояд. Аммо баъзан гурӯҳи 

якум низ дар зери назорати гурӯҳи дуюм қарор мегирад. 

Ҳукмронӣ омилҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва идеологиро дар худ 

ни- гоҳ медорад. Як қатор сиёсатшиносон ҳукмронии 

иқтисодиро хеле муҳим мешуморанд. Зеро асоси чунин 

ҳукмрониро моликият, воси- таҳои истеҳсолӣ, сарватҳои 

ҷамъиятӣ ва монанди инҳо ташкил медиҳанд. Масалан, маблағ 

метавонад дар раванди баргузории маъракаҳои интихоботӣ ва 

ҷамъбасти натиҷаҳои овоздиҳӣ таъсири амиқ расонад. 

Инчунин, молу сарват имкон медиҳанд, ки сиёсатши- носон 

харида шуда, ба фаъолияти васоити ахбори омма таъсири 

ҷиддӣ расонида шавад. Ҳокимияти сиёсӣ ҳукмронии 

иқтисодиро қонунӣ мегардонад. Зеро ҳокимияти давлатӣ, пеш 

аз ҳама, таъсири иқтисодии неруҳои ҳукмрон аст. Ҳукмронии 

идеологӣ вазифадор аст, ки тартиботи мазкурро асоснок 



намуда, онро ҳамчун тартиботи адолатнок нишон дода, аз ҳар 

гуна фишор эмин нигоҳ дорад. 

Дар давлатҳои демократии муосир ҳокимияти сармояи 

бузург ба воситаи рақобат, иштироки заҳматкашон дар қабули 

қарорҳои истеҳсолӣ, тақсими даромадҳо, сиёсати андозбандии 

давлат ва ди- гар воситаҳо ба роҳ монда мешавад. Дар чунин 

давлатҳо ҳокимияти сиёсӣ мустақил буда, ҳокимияти 

иқтисодиро барои амалӣ намудани мақсадҳои худ истифода 

менамояд. Дар чунин шароит ҳокимияти сиёсӣ имкон 

намедиҳад, ки васоити ахбори омма монополияи шах- сони 

алоҳида, гурӯҳҳои алоҳида ва ҳукумат бошад. Зеро чунин 

вазъият ба шахсони алоҳида, гурӯҳҳои алоҳида ва ё ҳукумат 

имкон медиҳад, ки бе назардошти самаранокии сиёсат ва 

иқтисод ҳукмро- нии худро муддати дуру дароз нигоҳ доранд. 

Сохтори демократии ҷомеа имкон медиҳад, ки тақсими 

ҳукмронӣ ба воситаи ташаккули марказҳои мухталифи 

иқтисодӣ амалӣ карда шавад. Инчунин, тақсими ҳокимият 

миёни давлат, ҳизбҳо ва гурӯҳҳои манфиатдор, тақсими 

ҳокимияти давлатӣ ба шохаҳои қонунгузор, иҷроия ва судӣ, 

эътирофи плюрализми фарҳангию иттилоотӣ ва дастрасии 

маълумот низ, хосси сохтори ҷомеаи демократӣ мебошанд. 

Ҳукмронии сиёсӣ воситаи ба даст овардани ҳукмронии 

иҷти- моӣ мебошад. Зеро ба воситаи ҳукмронии сиёсӣ 

мавқеъҳои афзали- ятноки ҷомеа ба даст оварда мешаванд. 

Мансабҳои олӣ ба одамон имкон медиҳанд, ки барои худ 

сарвати зиёд захира намоянд ва дар натиҷаи ин донишҳои 

заруриро барои худ ва барои фарзандони худ дастрас 

гардонанд. Сарват, дар навбати худ, инсонро вориди элитаи 

сиёсӣ намуда, васоити ахбори омма ва маълумотро барои ӯ 

дастрас мегардонад. Ҳамин тариқ, дар раванди мазкур 

афзоиши ҳокимият ба назар мерасад, ки дар охир ба мустаҳкам 

гардидани пояҳои ҳук- мронӣ оварда мерасонад.
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МАВЗӮИ 6. ИДЕОЛОГИЯИ СИЁСӢ 

§ 1. Мафҳум ва моҳияти идеология 

Мафҳуми «идеология» тахминан дусад сол пеш пайдо шуда 

буд. Дар илм бори аввал мафҳуми мазкур аз ҷониби файласуфи 

франсавӣ Дестюд де Траси мавриди истифода қарор 

гирифтааст. Ӯ мафҳуми мазкурро соли 1796 дар ҳисоботи худ, 

ки «Лоиҳаи идеоло- гия» номгузорӣ шуда буд, истифода 

бурдааст. Баъдан ӯ дар китоби сеҷилдаи худ «Унсурҳои 

идеология» (1801-1815) масъалаи мазкур- ро ба таври васеъ 

баррасӣ намудааст. Де Траси дар назди худ мақсад гузошта буд, 

ки илмеро дар бораи идея ба вуҷуд оварда, сарчашмаи 

маърифат ва иштибоҳҳои ҳаёти инсониро равшан намо- яд. Ба 

ақидаи ӯ, илм дар бораи идея бояд дар қатори физиология ва 

фалсафаи ахлоқ муҳимтарин ҷузъи илмҳои инсонӣ тасаввур 

карда шавад. 

К. Маркс ва Ф. Энгелс мафҳуми идеологияро барои ифодаи 

«шуури бардурӯғ» истифода намудаанд. Асосгузорони 

марксизм қайд намудаанд, ки идеология инъикоси бардурӯғи 

ҳастӣ ва хаёлҳои хоми синфӣ мебошад. Инчунин, онҳо дар 

доираи таҳлилҳои сиёсию иҷтимоии худ идеологияро аз 

нуқтаи назари манфиатҳои синфӣ баррасӣ намуда, яке аз 

унсурҳои надстройка мешумориданд ва мавҷудияти онро аз 

базиси иқтисодӣ ва системаи муносибатҳои синфӣ вобаста 

медонистанд. Ба ақидаи онҳо, синфи ҳукмрон ба во- ситаи 

иедология ҳукмронии худро ба роҳ монда, ҷомеаро бо низоми 

идеяҳои муайян алоқаманд мегардонад. Ҳамин тариқ, Маркс ва 

Эн- гелс таълимоти худро идеология намешумориданд. 

Аммо В.И.Ленин муносибати худро бо марксизм тағйир 

дода, онро идеологияи пролетариат меномид. Инчунин, Ленин 

марксизм- ро идеологияи илмӣ меномид. Дар баробари ин 

миёни илмҳои иҷтимоӣ, марксизм ва идеологияи пролетариат 

нишонаҳои ба- робарӣ низ гузошта шуд. Чунин шарҳу баёни 

марксизм онро ба догматизатсия бурда расонид. 

Аммо идеология «шуури бардурӯғ» ва «чашмбандӣ»-и та- 



бақаҳои иҷтимоӣ набуда, балки дар он донишҳои бунёдӣ дар 

бораи ҷомеа, ки ифодакунандаи манфиатҳои иҷтимоӣ 

мебошанд, дида мешавад. Ҷомеаҳои замони муосир ба 

табақаҳои гуногун ва гурӯҳҳои мухталиф ҷудо гардида, 

манзараи хеле мураккабро пеши назар меоварад. Дар чунин 

шароит, одамон ба табақаҳои иҷтимоии гуногун ҷудо гардида, 

ҳамзамон манфиатҳои дараҷаҳои гуногунро соҳиб мегарданд ва 

аз ин рӯ, барои онҳо нисбат ба ҳаёт, арзишҳо, идеалҳои 

иҷтимоӣ ва роҳҳои расидан ба ин ҳадафҳо тасаввуроти нав 

лозим меояд. 

Ҷомеашиноси немис К.Маннгейм дар асари худ 

«Идеология ва утопия» моҳияти идеологияро ҳамчун воситаи 

бонизоми тафаккури иҷтимоию гурӯҳие нишон медиҳад, ки 

дар он консепсияҳои мухта- лифи муҳити атроф ташаккул 

меёбад. Аз ин рӯ, идеология вазъи- ятҳои муҳимми ҷамъиятиро 

дар бар гирифта, дар ҳаёти воқеӣ таҷассум меёбад ва ба таври 

бошуурона интихоб карда мешавад. Дар раванди коркарди 

қарор ва дар амал татбиқ гардидани он, ҳам- замон идеалҳои 

иҷтимоӣ ҳамчун стратегияи ҳадафноки ин ва ё он табақаи 

иҷтимоӣ низ ташаккул меёбанд. 

Идеология низоми идеяҳои муҳимми иҷтимоӣ ва ба таври 

назариявӣ ташаккулёфтае мебошад, ки дар он манфиатҳои 

табақаи муайяни ҷомеа таҷассум меёбанд ва барои мустаҳкам 

намудан ва ё тағйир додани муносибатҳои ҷамъиятӣ хизмат 

менамоянд. Инчу- нин, идеология воситаи бонизоми 

муттаҳидкунандаи тафаккури гурӯҳҳои иҷтимоӣ мебошад. 

Бояд гуфт, ки идеология на танҳо донишҳои назариявие 

мебо- шад, ки аз ҷониби табақаҳои иҷтимоӣ барои дарки ҳастӣ 

ва рушду инкишофи худ истифода мегардад, балки низоми 

арзишҳоест, ки самти амалҳои иҷтимоиро муайян месозад. 

Чунин арзишҳо одамон- ро ба самти муайян сафарбар намуда, 

фаъолнокии ҷамъиятии онҳоро муайян намуда, роҳбарӣ 

менамоянд. 

Моҳияти аслии идеологияи сиёсиро ҳокимияти сиёсӣ 

ташкил медиҳад. Шарҳу баёни ҳокимияти сиёсӣ, муносибати 



он бо инсти- тутҳои мухталифи сиёсӣ, тасаввурот дар бораи 

сохтори беҳтарини давлатӣ, роҳу усулҳои дигаргунсозии соҳаи 

иҷтимоиёт ва монанди инҳо, мазмун ва мундариҷаи 

идеологияи сиёсиро ташкил медиҳанд. Муносибати давлат бо 

ҳизбҳои сиёсӣ ва ҳаракатҳои оммавӣ дар идеологияи сиёсӣ хеле 

равшан таҷассум гардида, самтҳои асосии соҳаи муносибатҳои 

байналхалқӣ ба воситаи он муқаррар карда шуда, меъёрҳои 

асосии ҳалли масъалаҳои миллӣ низ муайян мегар- данд. 

Гузашта аз ин, идеологияи сиёсӣ идеалҳои ҷамъиятиро та- 

шаккул дода, муҳиммияти онҳоро барои ҷомеа асоснок 

менамояд. 

Идеология дар се дараҷаи асосӣ амалӣ мегардад: 

назариявию консептуалӣ, барномавию сиёсӣ ва амалӣ. Дар 

дараҷаи назариявию консептуалӣ паҳлуҳои асосии назарияи 

сиёсӣ ташаккул ёфта, арзиш ва идеалҳои мушаххас асоснок 

карда мешаванд. Дар дараҷаи мазкур аҳли зиё ба фаъолият 

машғул гардида, консепсияҳои мухталифи идеологӣ 

меофаранд. Дар дараҷаи барномавию сиёсӣ бошад, идеал 

ва арзишҳои идеологӣ дар таълимоти сиёсӣ, ҳуҷҷатҳои 

барномавии ҳизб ва арзномаҳои мухталифи неруҳои сиёсӣ 

мушаххас гардонида мешаванд. Моҳияти идеологияи сиёсӣ 

тариқи барнома ва арзно- маҳои сиёсӣ хеле равшан гардида, ба 

вазъияти мушаххас равона карда мешавад. Ҳама гуна барнома 

ва дастурамалҳои сиёсию идео- логӣ аз ҷониби ҳизбҳо ва 

дастгоҳи давлатӣ ба вуҷуд оварда меша- ванд. Дар дараҷаи 

амалӣ идеология ба боварҳои одамон табдил ёф- та, ба 

шаклҳои мухталифи иштироки сиёсӣ ва навъҳои гуногуни 

рафтори сиёсӣ таъсиргузорӣ менамояд. 

Як қатор муҳаққиқон идеологияи сиёсиро на танҳо аз 

афкори иҷтимоӣ ва назариявӣ вобаста медонанд, балки онро як 

навъ эътиқод низ муаррифӣ менамоянд. Муаррих ва 

ҷомеашиноси англис А.Тойнби қайд менамояд, ки либерализм, 

сотсиализм ва миллатга- роӣ ба монанди динҳои ҷаҳонӣ навъи 

махсуси эътиқод мебошад. Зеро идеология маҷмӯи боварҳое 

мебошад, ки дар худ қувваи эътиқодро нигоҳ медорад. Ин аст, 



ки аз меъёрҳои куҳнаи идеологӣ даст кашидан хеле душвор аст. 

Идеология дар марҳилаи дигаргуниҳои инқилобӣ нақши 

барҷаста дорад. Зеро дар ин марҳила ба ҳаракатҳои сиёсии 

оммавӣ доираи васеи табақаҳои ҷамъиятӣ ҳамроҳ мегарданд. 

Масалан, инқилоби буржуазии англисҳо (1642-1649) ва 

франсавиҳо (1789- 1794) мавқеи идеологияро боз ҳам боло 

бардошта, онро ҳамсафари сиёсат гардонидаанд. Гузашта аз ин, 

таърихи сиёсии замони муосир нишон медиҳад, ки идеология 

одамонро ба самти муайян сафарбар намуда, фаъолияти 

онҳоро ҷоннок мегардонад. Маҳз идеология им- кон медиҳад, 

ки табақаҳои иҷтимоӣ ва гурӯҳҳои этникӣ худро субъ- ектҳои 

мустақили раванди таърих муаррифӣ намоянд. Бинобар ин, 

ҳар як неруи сиёсӣ кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки консепсияи 

мушах- хаси идеологиеро ба вуҷуд оварад ва ба воситаи он 

модели махсуси рафтори иҷтимоиро ташаккул диҳад. 

§ 2. Вазифаҳои идеологияи сиёсӣ 

Таъмини легитимияти ҳокимият яке аз вазифаҳои 

муҳимми идеологияи сиёсӣ мебошад. Ба ибораи дигар, ба даст 

овардани бо- варии мардум ва эътиқоди онҳо нисбат ба 

системаи сиёсии мавҷуда, институтҳои сиёсӣ ва режими сиёсӣ 

яке аз вазифаҳои муҳимми идеологияи сиёсӣ ба шумор 

мераванд. 

Ғайр аз ин, идеологияи сиёсӣ вазифаҳои сафарбарнамоӣ ва 

ҳамгироии одамонро низ иҷро менамояд. Маҳз ба воситаи 

идеоло- гия одамон муттаҳид гардонида шуда, барои ҳимояи 

манфиатҳои умумӣ сафарбар карда мешаванд. Ягонагии 

идеологӣ одамонро дар атрофи арзишҳо ва идеалҳои умумӣ 

гирд оварда, ба як ҷамъияти сиёсӣ табдил медиҳад ва дар онҳо 

эҳсоси гурӯҳиро ташаккул медиҳад. 

Идеологияҳо инчунин вазифаи танқидиро низ иҷро 

менамоянд. Ҳар як идеологияи сиёсӣ нисбат ба воқеияти сиёсӣ 

ва арзишҳои идеологияи бегона танқидро раво мебинад. 

Ҳамчунин, идеологияи сиёсӣ вазифаи маърифатиро низ иҷро 

менамояд. Идеологияи сиёсӣ масъалаҳои алоҳида ва 



мухолифатҳои ҳаётиеро, ки мавҷудияти онҳо аз сохтори 

иҷтимоӣ, дараҷаи рушди иқтисодӣ ва анъанаҳои фарҳангӣ 

вобастаанд, ба таври ногузир дар худ нигоҳ медорад. Бинобар 

ин, идеологияи сиёсӣ маҷмӯи донишҳо дар бораи 

мухолифатҳои иҷтимоию сиёсии ҷомеа мебошад. Гурӯҳҳои 

иҷтимоӣ ба воситаи консепсияҳои идеологӣ воқеиятро дарк 

намуда, онро бо манфиатҳои иҷтимоию сиёсии худ мутобиқ 

месозанд. 

Ҳангоми қабули барномаи сиёсӣ ва дар раванди дар амал 

татбиқ намудани он, вазифаи конструктивии идеологияи сиёсӣ ба 

осонӣ мушоҳида мегардад. Махсусан, ҳангоме ки идеалҳои 

сиёсӣ рафтори одамони алоҳида ва гурӯҳҳои иҷтимоиро 

тағйир медиҳанд ва иштироки фаъоли онҳоро дар раванди 

сиёсӣ таъмин месозанд, вазифаи конструктивии идеологияи 

сиёсӣ боз ҳам равшантар зоҳир мегардад. Зеро ба воситаи 

идеологияи сиёсӣ аъзоёни ҷомеа барои иҷроиши коре ва ё 

ҷонибдорӣ намудан аз қарори сиёсӣ пешакӣ омода карда 

мешаванд. Маҳз раванди идеалофарӣ, асоснок намуда- ни онҳо 

ва ба ҷомеа пешкаш кардани идеалҳои мазкур моҳияти ва- 

зифаи конструктивии идеологияро ифода менамоянд. 

Идеологияи сиёсӣ инчунин вазифаи меъёриро низ иҷро 

мена- мояд. Зеро идеологияи сиёсӣ дар худ маҷмӯи талаботҳои 

сиёсиеро нигоҳ медорад, ки барномаҳои амалӣ ва лоиҳаҳои 

сиёсӣ бо онҳо мувофиқ гардонида шуда, ба таври ҳатмӣ риоя 

карда мешаванд. Махсусан, дар давраи гузариш ва дар шароити 

дигаргуниҳои иҷти- моию сиёсӣ идеология ба мушкилиҳои 

меъёрӣ рӯ ба рӯ мегардад. Зеро дар шароите, ки дар ҷомеа 

ислоҳоти гуногун ва ё равандҳои инқилобӣ амалӣ гардида 

истодаанд, ҷараёнҳои дигари идеологӣ хе- ле фаъол гардида, 

меъёрҳои ба талаботи давру замон ҷавобгӯро ба одамон 

пешкаш намуда, таваҷҷуҳи онҳоро ба ҷониби худ ҷалб ме- 

намоянд. 

Ғайр аз ин, ба воситаи идеологияи сиёсӣ на танҳо мазмуни 

рафтори одамон асоснок карда мешавад, балки ояндаи неки 

онҳо ва рушду инкишофи мавзуни ҷомеа барин арзишҳо низ 



барои онҳо пешгӯӣ мегардад. Дар чунин шароит идеология 

вазифаи эмотсиона- лию психологиро иҷро намуда, майлу 

хоҳиши одамонро нисбат ба иҷроиши амру фармонҳо ва риояи 

тартиботи ҷамъиятӣ дучанд ме- гардонад. 

Идеологияҳои сиёсӣ иқтидори бузургеро соҳибанд, ки ба 

воси- таи онҳо ба афкори ҷамъиятӣ доимо таъсири амиқ 

расонида меша- вад. Маҳз идеологияи сиёсӣ барои ташаккули 

робитаи ҷамъиятӣ қодир буда, муносибатҳои мутақобила ва 

якдигарфаҳмии миёни ҷомеа ва элитаи ҳукмронро таъмин 

менамояд. Барои ташаккули иртиботи сиёсӣ миёни элитаи 

ҳукмрон ва табақаҳои гуногуни ҷомеа забон нақши хеле муҳим 

мебозад. Забони сиёсат низоми махсуси ифодаҳои рамзие 

мебошад, ки ба воситаи он инсон мавқеи худро дар ҷомеа 

муайян намуда, рафтори сиёсии худро назорат менамояд. 

Ҳамин тариқ, то он замоне, ки дар ҷомеа табақаҳои гуногун 

ва гурӯҳҳои иҷтимоӣ мавҷуданд, идеология низ ҳамчун шакли 

махсуси тафаккури гурӯҳӣ мавҷудияти худро нигоҳ медорад. 

Идеологияи сиёсӣ легитимияти неруҳои мушаххаси иҷтимоию 

сиёсиро таъмин намуда, унсури муҳимми низоми идоракунӣ ва 

ҳукмронӣ боқӣ ме- монад. Идеология доимо ба амалҳои 

одамон нигаронида шуда, ба рафтори сиёсии онҳо таъсири 

амиқ мерасонад. 

§ 3. Идеологияҳои сиёсии замони муосир 

Фазои идеологии замони муосир ифодагари 

гуногунандешии сиёсӣ мебошад. Ин аст, ки дар ҷомеаи муосир 

дар як вақт наза- рияҳои мухталифи идеологӣ арзи ҳастӣ 

менамоянд. Бинобар ин, айни замон дар ҳар як ҷомеа фазои 

мураккаби идеологӣ ҳукмфармо мебошад. 

Идеологияҳои сиёсии замони муосир аз қабили 

либерализм, консерватизм ва сотсиализм дар раванди 

пайдоиш ва рушду инки- шофи тамаддуни Аврупои Ғарбӣ ба 

вуҷуд омадаанд. Идеологияҳои мазкур инъикоскунандаи 

мухолифат ва низоъҳои воқеие мебошанд, ки онҳо дар раванди 

барқароршавӣ ва рушду инкишофи ҷомеаи саноатӣ ба назар 



мерасиданд. 

Либерализм. Пайдоиши либерализм ҳамчун идеология бо 

рушду инкишофи ҷомеаи капиталистии Ғарб алоқаманд буда, 

ба пайдоиши инқилобҳои буржуазии асрҳои ХУ111-Х1Х рост 

меояд. Назариячиёни либерализми классикӣ Ҷон Локк (1632-

1704), Адам Смит (1723-1790) ва Шарл Луи Монтеске (1689-1755) 

манфиатҳои табақаеро, ки бар зидди феодалон мубориза 

мебурданд, ифода ме- карданд. Идеяҳои мутафаккирони 

мазкур асоси консепсияи демо- кратияи либералиро ташкил 

медиҳанд. 

Идеяи озодии фардӣ идеяи марказии либерализм 

мебошад. Ли- берализм худбаҳогузории шахсияти инсон ва 

ҳуқуқҳои ӯро ба му- стақилона ҳифз карда тавонистани 

манфиатҳои шахсӣ мубаддал гардонид. Фардгароӣ дар замони 

Эҳё ҳамчун қобилияти мустақило- на истифода бурда 

тавонистани ақлу хирад, қобилияти ташкил кар- да 

тавонистани муносибати оқилона бо воқеият ва қобилияти та- 

шаккул дода тавонистани табиати инсони воқеӣ фаҳмида 

мешуд. 

Доктринаи либералии ҳуқуқҳои табиии инсон оид ба ҳаёт, 

озо- дӣ ва моликият аз ҷомеаи онвақта талаб менамуд, ки барои 

худта- шаккулдиҳии инсон дараҷаи баланди озодии шахс 

таъмин карда шавад. Таъмини озодии дигарон воситаи ниҳоӣ 

ва роҳи ягонаи маҳдуд сохтани озодии фард ба шумор мерафт. 

Назарияи либералии «Шартномаи ҷамъиятӣ» 

мустақилияти халқҳоро ҳамчун сарчашмаи ҳокимият ва 

ташаккули давлатҳоро ҳамчун шартномаи байни халқ ва 

ҳукумат асоснок намуд. Ҳифзи амнияти шахсӣ ва таъмини 

ҳуқуқ ба моликият барои ташаккули шартномаи ҷамъиятӣ 

омили асосӣ ба шумор мерафт. Зеро дар натиҷаи бастани 

чунин шартнома ва дар амал татбиқ намудани то- беияти 

шаҳрвандон бо ҳукумат муттаҳидии одамон дар рӯҳияи дӯстию 

ҳамкорӣ ба роҳ монда шуда, ҳифзи моликият ва амният таъмин 

карда мешавад. Чунки ҳукумат муҳофизи ҳуқуқҳои ҷамъи- ятӣ 

мебошад. Агар ҳукумат ҳуқуқҳои шаҳрвандонро ҳифз карда 



натавонад, ин маънои онро дорад, ки вай боварии мардумро аз 

даст додааст ва минбаъд низ онҳоро барои тобеият ба ҳукумат 

бо муш- килӣ маҷбур менамояд. 

Бояд гуфт, ки идеяи муқобилият бар зидди ҳокимияти 

деспотӣ дар идеология ва муборизаҳои сиёсии асрҳои ХУ11-

Х^111 мавқеи марказиро ишғол намудааст. Дар ин давра 

либералҳо диққати худро ба ҳокимияте равона месохтанд, ки он 

соҳиби салоҳиятҳои бе- маҳдуд буд ва дар натиҷаи чунин 

муносибат роҳҳои мухталифи муқобилият бо онро низ 

пешниҳод намуда буданд. Дар маҷмӯъ, ли- берализм ҳуқуқи 

ташкили инқилоб бар зидди деспотизмро эътироф менамуд ва 

на танҳо инқилобҳои Англия ва Фаронсаро, балки ҷан- геро, ки 

дар Амрико барои ба даст овардани истиқлолият шуда гу- 

зашт, ҳақ мешуморид. 

Дар баробари он ки либерализм идораи ҷомеаро дар асоси 

ри- зоияти шаҳрвандон медонад, инчунин дар асоси қонун 

идора наму- дани ҷомеаро низ шарт ва зарур мешуморад. 

Таъмин намудани во- лоияти қонун вазифаи асосии давлат 

мебошад. Либерализми клас- сикӣ баробарии шаҳрвандонро 

дар назди қонун хеле зарур мешумо- рад ва аз ин рӯ, доимо 

асосҳои ҳуқуқии демократия ва парламента- ризмро ҳифз 

намудааст. Озодии баробар аз рӯйи қонунҳои умумӣ талаби 

қатъии либерализм барои таъмини ҳуқуқ мебошад. 

Дар соҳаи иқтисодиёт либералҳо меъёрҳои зеринро ҳифз 

наму- даанд: иқтисоди бозорӣ ва ё мубодилаи озоди бозорӣ, 

ташаббуси фардӣ оид ба соҳибкорӣ, рақобат, аз байн бурдани 

протексионизм35, инкор кардани дахолати сиёсӣ ба соҳаи 

иқтисодиёт ва фаъолиятҳои иқтисодӣ. Намояндагони 

либерализми классикӣ вазифаҳои давла- тро чунин муайян 

менамуданд: ҳифзи моликияти хусусӣ, ба роҳ мондан ва таъмин 

намудани рақобати озод, ҳифзи тартибот ва назо- рати риояи 

                     
35 Протексионизм (лот. рго1ес1юп - муҳофизат, пуштибонӣ) - яке аз 

самтҳои сиёсати иқтисодии давлат, ки бо мақсади баланд бардоштани маҷмӯи 
маҳсулоти дохилӣ коҳиш додани маҳсулоти воридотӣ ва дар дохили мамлакат ба 

роҳ мондани истеҳсоли онро зарур мешуморад. 



қонун, ҳифзи истиқлолияти мамлакат на танҳо дар до- хили 

кишвар, балки берун аз он. Ба ақидаи онҳо, давлат танҳо «по- 

сбони шабона» мебошад. Шиори «Анархия + констебл36» 

моҳияти таълимоти онҳоро ба хубӣ инъикос менамояд. 

Консепсияи минбаъдаи демократияи либералӣ ва 

конститутси- онализм аз ҷониби яке аз идеологҳои машҳури 

инқилоби буржуазии Амрико Т.Пейн ташаккул дода шудааст. 

Ба ақидаи ӯ, «давлат ҳар қадаре хурд бошад37, барои ҷомеа 

ҳамон қадар фоидаи бештар до- рад». Инсонҳои дорои ҳуқуқ ва 

озодӣ, ки ба онҳо ба таври баробар аз ҷониби табиат дода 

шудааст, давлатро дар гузашта, ҳозира ва оянда намояндагӣ 

менамоянд. Давлат дар он вақт қонунӣ ва мута- маддин дониста 

мешавад, ки агар он дар асоси ризоияти шаҳрван- дон, 

меъёрҳои конститутсионӣ ва механизми намояндагии парлу- 

монӣ ташаккул ёфта бошад. Чунин намояндагӣ ва чунин 

ҳукумат ҳеҷ ҳуқуқеро соҳиб нест, балки он танҳо дар назди 

шаҳрвандони худ соҳиби як қатор уҳдадориҳои муҳим 

мебошад. 

Дар идоракунии намояндагие, ки дорои хусусияти 

демократӣ мебошад, либералҳо механизми самарбахши ҳифзи 

манфиатҳои фардӣ ва ҷомеаро мебинанд. Назариячиёни 

либерализм, махсусан Ҷон Локк ва пайрави ӯ - Шарл Луи 

Монтеске, меъёри тақсими ҳокимияти давлатӣ ба шохаҳои 

қонунгузор, иҷроия ва судиро асос- нок менамуданд ва ба 

ақидаи онҳо шохаҳои ҳокимият бояд якдигарро дастгирӣ 

намуда, ҳамзамон онҳо баробарҳуқуқ бошанд ва мустақилият 

ва мухторияти худро нигоҳ дошта тавонанд. 

Либералистон дар соҳаи маънавиёт бештар ба 

таҳаммулпазирӣ ва созиш такя менамоянд. Озодии сухан ва 

афкор барои либералҳо меъёри муҳимми фаъолияти ҳаётӣ 

мебошад. 

                     
36 Констебл мансабҳои зинаи поёнии мақомотҳои ҳифзи тартиботи 

ҷамъиятии ИМА, Британияи Кабир, Канада ва Зеландияи Нав. 
37 Либералҳо, махсусан либертаристон ва коммунитаристон дар зери 

ибораи «давлати хурд» давлатеро мефаҳманд, ки он салоҳиятҳои камтареро дар 

назди худ нигоҳ медорад ва ҳуқуқи монополиаш камтар аст. 



Либерализм дар таназзул ва азбайнравии арзишҳои 

идеологии ҷомеаҳои анъанавӣ саҳми бениҳоят бузург 

гузоштааст. Либерализм барои боварҳо ва эътиқодоти одамон 

рамзҳо ва меъёрҳои нави де- мократиро ба вуҷуд овардааст, ки 

онҳоро ба таври зерин нишон до- дан мумкин аст: 

> индивидуализм. Ҷомеа ва давлат бояд барои дар амал 
татбиқ намудан ва ташаккул додани қобилиятҳои фардии 
инсон шароитҳои мусоид фароҳам оварад; 

> озодӣ. Давлат бояд озодиҳои фардиро дар доираи қонун 
таъмин намояд; 

> баробарӣ. Давлат бояд ҳуқуқ ва имкониятҳои баробари 
ҳар як фардро таъмин намояд; 

> дӯстӣ. Давлат бояд ба одамон имкон диҳад, ки дар 
доираи ҷамъиятҳои мухталиф ҳамкориҳои худро ба роҳ 
монанд ва озоди- еро, ки боиси поймол гардидани ҳуқуқҳои 
дигарон мешаванд, аз байн бубарад. 

Неолиберализм (реформизми либералӣ). Идеологияи 

либера- лизми классикӣ дар ибтидои асри XIX марҳила ба 

марҳила ба тағйиротҳои ҷиддӣ рӯ ба рӯ гардид. Либерализми 

классикӣ дар натиҷаи таҳаввулоти худ аз ҳама бештар ба 

реформизми либералӣ наздик гардид. Аз миёни либералистон 

Ҷон Стюарт Милл (1806- 1877) аввалин шуда, зарурияти чунин 

тамоюлоти либералиро дарк намуда, пешниҳодҳои идеологӣ 

намуда буд. Ҷ.С.Милл барои давлат сиёсати иҷтимоии 

ҷиддиеро зарур мешуморид, ки ба воситаи он нобаробариҳое, 

ки тақдир беадолатона барои инсоният раво дида- аст, бояд 

бартараф карда шаванд. Аммо ӯ таъкид бар он менамуд, ки 

чунин шакли ислоҳот бояд дар доираи арзишҳои буржуазӣ ва 

тартиботи мавҷудаи ҷамъиятӣ сурат бигирад. Ҷ.С.Милл 

сарҳади озодиҳоеро нишон медод, ки онҳо на танҳо аз ҷониби 

давлат, балки ба воситаи фаъолиятҳои мухталифи худи 

инсонҳо ва ҷомеа таъмин карда мешуданд. Дар чунин ҳолат 

давлат ва иқтисоди ҷамъиятӣ во- ситаи дар амал татбиқ 

намудани озодиҳо ба шумор меравад. Ҳадафи Милл аз он 

иборат буд, ки давлат бояд ба иқтисоди бозорӣ дахолат 

надошта бошад. 



Тамоюли рушди ислоҳоти буржуазӣ аллакай дар солҳои 

70-уми асри XIX хеле авҷ мегирад. Дар ин марҳила дар ИМА, 

Фаронса, Ан- глия ва Олмон дар соҳаҳои системаҳои 

интихоботӣ, низоми сито- нидани андоз, қонунгузории меҳнат 

ва ғ. ислоҳотҳои ҷиддӣ ба му- шоҳида мерасанд. Дар ин давра 

танзими давлатии соҳаи иқтисод ва гузаронидани ислоҳоти 

соҳавӣ шароити муфид барои ташаккули ҷомеа ва ҳалли 

мухолифатҳои дохилии он дониста мешуд. 

Бояд қайд намуд, ки дахолати давлат ба соҳаи иқтисод дар 

солҳои Ҷанги якуми ҷаҳонӣ, махсусан дар солҳои «таназзули 

бузур- ги иқтисодӣ» -и солҳои 1929-1933, ки бо унвони буҳрони 

иқтисодии ҷаҳонӣ шинохта шудааст, хеле тезутунд мегардад. 

Дар ташаккули доктринаи реформизми либералӣ 

иқтисодчии англис Ҷон Кейнс (1883-1946) саҳми беандоза 

дорад. Назарияи иқтисодии ӯ, ки бештар ба сиёсати иқтисодии 

давлат нигаронида шуда буд, дар зери таъсири буҳрони 

иқтисодии ҷаҳонӣ ташаккул дода шудааст. Ба ақидаи Ҷ.Кейнс, 

давлат ба соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ бояд таъсири ҷиддӣ 

дошта бошад ва дахолати фаъол намо- яд, харҷҳои давлатӣ бояд 

аз ҳама гуна харҷҳо бузургтар бошанд, корҳои ҷамъиятӣ бояд 

ба таври васеъ ба роҳ монда шаванд, сиёсати нав дар танзими 

беқурбшавии пул ба роҳ монда шавад, давра ба давра сиёсати 

давлатии ситонидани андоз тағйир дода шавад, тавозуни буҷаи 

давлат нигоҳ дошта шавад, тавозуни «дархост» ва «шуғли 

умумӣ» таъмин карда шавад. Ба ақидаи Ҷон Кейнс, рефор- 

мизми либералӣ дар зери партави сиёсати оқилонаи 

президенти 32- юми ИМА Франклин Рузвелт (1882-1945) ба 

таври пурра ташаккул ёфтааст ва маҳз дар ин давра ИМА аз 

буҳрони иқтисодӣ раҳо ёфта, дар сохтмони ниҳодҳои 

иқтисодии ҷомеа ба муваффақиятҳои бу- зурге ноил 

гардидааст. Аммо давраи тиллоии реформизми либералӣ дар 

ИМА дар даврони ҳукмронии Ҷон Кенеди (1917-1963) ва Лин- 

дон Ҷонсон (1908-1973) буд. Дар ин давра идеологҳои 

реформизми либералӣ консепсияи «давлати таъминкунандаи 

хайрияти умум»-ро пешниҳод намуданд, ки мувофиқи ин 



консепсия нақш ва вазифаҳои иҷтимоии давлат дар 

мамлакатҳои Ғарб хеле боло бурда мешуд. Ҳамин тариқ, дар ин 

марҳилаи рушди реформизми либералӣ сиёса- ти иҷтимоӣ дар 

давлатҳои капиталистӣ муҳимтарин соҳаи фаъоли- яти давлатӣ 

ба шумор рафта, аз ҷониби онҳо барои рушди соҳаи иҷтимоӣ 

ва қонеъ сохтани ниёзҳои иҷтимоии мардум маблағҳои хеле 

бузуруг ҷудо карда мешуд. Ҳадафҳо ва боварҳои оптимисто- 

наи идеологҳо ва сиёсатмадорон, пеш аз ҳама, бо 

муваффақияти инқилобҳои илмӣ-техникӣ ва рушди соҳаи 

иқтисод алоқамандии зич доштанд. Зеро замоне фаро расида 

буд, ки барои ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ бояд муносибатҳои 

илмӣ-техникӣ ба роҳ мон- да шаванд ва рушди иқтисодӣ 

бошад, имкон дод, ки сиёсати оқило- наи иҷтимоӣ барои аз 

байн бурдани камбизоатӣ хизмат намояд. 

Либерализми иҷтимоӣ дар ҳақиқат як қатор масъалаҳоеро, 

ки хусусияти иҷтимоӣ доштанд, ҳал намуда тавонист. Аз ҷумла 

масъалаҳои таҳсилот ва маълумот, хизматрасониҳои тиббӣ, 

суғур- таи иҷтимоӣ, шуғли аҳолӣ, ҳуқуқи ақаллиятҳо, 

иштироки доираи васеи шаҳрвандон дар равандҳои сиёсӣ ва 

монанди инҳо. Аммо масъалаҳои бекорӣ ва камбизоатӣ то як 

андоза ҳанӯз ба мушоҳида мерасид ва ба таври пурра ҳалли 

худро пайдо накарда буд. Лекин дар муқоиса бо асри XIX дар 

самти барҳам задани бекорӣ ва паст кардани сатҳи камбизоатӣ 

муваффақиятҳои беназир ба мушоҳида мерасид. Баланд 

гардидани нуфузи сиёсати давлатӣ дар самти тан- зими 

масъалаҳои иҷтимоию ҷамъиятӣ боиси афзоиш ёфтани 

сохторҳои бюрократӣ ва бюрократизатсияи сиёсат гардид. 

Ҳарчанд дар миёни либерализми классикӣ ва реформизми 

ли- бералӣ фарқиятҳои ҷиддӣ ба мушоҳида расад ҳам, идеал ва 

ар- зишҳои ягона онҳоро бо ҳам алоқаманд мегардонид. Аз 

ҷумла ре- формизми либералӣ ба монанди либерализми 

классикӣ арзишҳоеро мисли озодии фардӣ, пешрафти 

иҷтимоӣ, плюрализми сиёсӣ ва де- мократияро идеалҳои 

марказии худ медонист. 

Дар солҳои 70-уми асри ХХ ба хотири ҳимояи арзишҳои 



либе- рализми классикӣ ҷараёни нав бо номи либертаризм ба 

миён меояд. Намояндагони машҳури либертаризм Фон Хайек, 

Л. фон Мизес ва Роберт Нозик мебошанд. Масалан, Ф.Хайек дар 

асари худ «Роҳ ба сӯйи ғуломӣ» ва Р.Нозик дар асари худ 

«Анархия, давлат ва уто- пия» меъёрҳои либертаризмро ба 

таври зайл нишон додаанд: дил- хоҳ банақшагирии иқтисодӣ 

ба диктатураи сиёсӣ бурда мерасо- над, банақшагирӣ - 

рамзи диктатура ва рақобат рамзи озодӣ мебошад; меъёри 

фардгароӣ, моликияти хусусӣ ва бозори озод асо- си рушду 

инкишофи ҷомеа ба шумор мераванд ва моҳияти «давлати 

минималӣ»-ро ташкил медиҳанд. Бояд гуфт, ки идеяҳои мазкур 

бо- иси ташаккулёбии неоконсерватизм гардидааст. 

Дар солҳои 70-уми асри ХХ назариячии амрикоӣ Ҷон Роулс 

дар эҳёи идеологияи либерализм саҳми арзанда гузоштааст. Ӯ 

муалли- фи «назарияи адолатнокӣ» мебошад. Ҷон Роулс 

кӯшиш намудааст, ки мувофиқати меъёрҳои озодӣ ва 

баробариро ба таври илмӣ асос- нок намояд. 

Таъсири идеологияи либералӣ ба шуури ҷамъиятӣ ва 

фардӣ бо он асоснок карда мешавад, ки он сароғози ҳастиро аз 

шахсият ва фард вобаста медонад. Либерализм арзиши шахсии 

инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ ва демократияро хусусияти 

универсалӣ бахшидааст. Дар ҳақиқат, либерализм таҷрибаи 

сиёсӣ ва забони сиёсиро ба дигаргу- ниҳои ҷиддӣ рӯ ба рӯ 

намуд; шуури ҳуқуқӣ ва маданияти ҳуқуқии навро ба миён 

гузошт; барои ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлати ҳуқуқӣ 

шароитҳои хеле мусоид фароҳам овард. 

Ҳамин тариқ, идеологияи либералӣ ҳамчун низоми 

мукаммали идеявию назариявӣ дорои як қатор нишонаҳои 

мушаххас мебошад: 

> дар соҳаи иқтисод - асоснок намудани озодии иқтисодӣ 
ва ҳуқуқ ба моликияти хусусӣ; 

> дар соҳаи муносибатҳои иҷтимоӣ - баробарии 
имкониятҳо ва ё таъмини имкониятҳои баробар; 

> дар соҳаи сиёсат - ҳифз ва ҳимояи демократияи 
намояндагӣ ва плюралистӣ; 

> дар соҳаи ҳаёти маънавӣ - озодии сухан ва афкор; 



> дар соҳаи ахлоқ - индивидуализм (фардгароӣ). 
Идеологияи либерализми муосир ба монанди 

либерализми классикӣ ҷонибдори пешрафти иҷтимоии ҷомеа 

мебошад ва дар ин раванд нақши қаҳрамониҳо ва натиҷаи 

корнамоиҳои шахсони алоҳидаро дар мадди аввал мегузорад. 

Либерализм аз шахсони алоҳида талаб менамояд, ки 

қобилиятҳои худро ба таври пурра дар амал татбиқ намоянд, 

уҳдадориҳои тақдири худро бар дӯши худ ги- ранд. Меъёрҳои 

асосии либерализм дар Эъломияи умумии ҳуқуқи башар 

мустаҳкам карда шудаанд. Дар замони муосир афзалиятҳои 

асосии либерализм ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон мебошад. 

Консерватизм. Консерватизм дар охири асри XVIII ҳамчун 

ак- суламали Инқилоби бузурги Фаронса ба вуҷуд омадааст. 

Ҳарчанд консерватизм бо як қатор арзишҳои либералӣ 

мухолифат дошта бошад ҳам, як гурӯҳ муҳаққиқон онро ҳамчун 

идеологияи сиёсӣ эътироф наменамоянд. Аммо чунин нуқтаи 

назар барои ташаккули консерватизм садди роҳ шуда 

наметавонад ва он ҳамчун системаи ақидаҳои мукаммал аз 

аввалин лаҳзаи пайдоиш худро ҳамчун таълимоти мукаммал 

муаррифӣ намуда, бо дигаргуншавии ҷомеа то ба имрӯз худро 

бо арзишҳои ҷамъиятӣ мутобиқ намудааст. Ба ибораи дигар, 

идеологияи консервативӣ рақиби аслии либерализм ва 

радикализми инқилобӣ мебошад. 

Аввалин маротиба анъанаҳои консервативӣ аз ҷониби 

олими англис Эдмунд Бёрк (1729-1797), олимони фаронсавӣ 

Ж.де Местер (1754-1821) ва Л. де Боналд (1754-1840) ташаккул 

дода шудаанд. Олимони мазкур асосгузорони консерватизми 

анъанавӣ мебошанд, ки дар таълимоти онҳо инқилоби асри 

XVIII Фаронса, демократияи буржуазӣ ва озодии шахсӣ ҳамчун 

падидаҳои манфӣ инкор мегар- данд. Асосгузорони 

идеологияи консервативӣ манфиатҳои табақаи 

аристократияро ифода намуда, инчунин табақаҳоеро 

муҳофизат ме- намуданд, ки онҳо дар натиҷаи афзалият пайдо 

намудани капита- лизм вазъи иҷтимоии худро аз даст дода 

буданд. 



Яке аз принсипҳои асосии консерватизм абсолютизми 

ахлоқӣ38 мебошад. Яъне, эътироф намудани идеал ва арзишҳои 

ахлоқии устувор, ки дар ҷомеа тӯли асрҳои зиёд арзи ҳастӣ 

доранд. Чунин арзиш ва идеалҳои ахлоқии инсон бояд ба 

воситаи таъсиррасонии давлатӣ ва ҷамъиятӣ ташаккул дода 

шаванд ва маҳз бо ин роҳ пеши роҳи рафторҳои пуриштибоҳи 

одамон гирифта шавад. Ба ақидаи консерваторон дар чунин 

ҳолат ҳатто сиёсат аз ахлоқ ҷудо буда наметавонад ва тобеи 

ахлоқ мегардад. 

Принсипи дигари идеологияи консервативӣ анъанагароӣ 

(тра- дитсионализм) мебошад. Идеалҳои анъанавӣ, ба ақидаи 

назариячи- ёни ҷараёни консервативӣ, зербинои ҳар як ҷомеаи 

солим ба шумор мераванд. Ҳатто гузаронидани ислоҳоти 

ҷамъиятӣ низ бояд ба хо- тири зинда гардонидани арзиш ва 

анъанаҳои маънавии пештар мавҷудбуда анҷом дода шавад. Ба 

ақидаи Э.Бёрк, дар ҳар як ҷомеа масъулияти муштараки 

пешгузаштагон нигоҳдорӣ карда мешавад. Аз ин рӯ, ҳар як 

сиёсатмадоре, ки ба қабули қарорҳои сиёсӣ машғул аст, бояд ин 

масъулиятро на ин ки дар назди ҳамзамонони худ, бал- ки 

гузаштагони худ низ анҷом диҳад. 

Традитсионализми идеологияи консервативӣ бо реализми 

сиёсӣ алоқаи зич дорад. Чи гунае ки худи консерваторон қайд 

менамоянд, таҷрибаи сиёсӣ набояд ба ҷадвалҳои назариявии 

хушку холӣ такя намояд. Ислоҳоте, ки дар ҷомеа гузаронида 

мешавад, на ба ҷониби одамони абстрактӣ, балки бояд ба 

ҷониби одамони мушаххас раво- на карда шуда бошад. Зеро 

асоси зиндагӣ ва ҳаёти одамони мушах- хасро анъана ва урфу 

одатҳое ташкил медиҳанд, ки яку якбора тағйир додани онҳо 

номумкин аст. Консерватизм таълимоти сиёси- ро бо ҳиссу 

дарки таърих олуда намуда, дар марҳилаҳои инқилобӣ рушди 

таърихро таъмин намуда, қисмҳои муҳимми ҷомеаи пештар 

мавҷудбударо ҳифз намудааст. 

Консерватизм идеяи баробарии одамон дар назди Худоро 

                     
38 Абсолютизми ахлоқӣ ҳолате мебошад, ки мувофиқи он дар ҷомеа 

мавҷудияти ахлоқи ягона ва меъёрҳои ягонаи маънавӣ ташаккул дода мешаванд. 



эъти- роф менамояд. Ба ақидаи онҳо, баробарӣ дар соҳаи ахлоқ 

дида ме- шавад ва ҳатто баробарии сиёсӣ низ имконпазир аст. 

Аммо ҳамаи консерваторон бар зидди баробарии иҷтимоӣ 

баромад менамоянд. Ба ақидаи онҳо, чунин шакли баробарӣ 

ғайриимкон аст. Ҳатто онҳо бар зидди назарияи ҷомеаҳои 

эгалитарӣ39 баромад менамоянд, ки чунин нуқтаи назар 

таълимоти зиддиэгалитарии онҳоро ташкил медиҳад. 

Консерваторон бар он ақидаанд, ки эгалитаризм иерар- хияи 

иҷтимоиеро, ки бо устувории иҷтимоӣ асос меёбад, аз байн 

мебарад. Аммо таълимоти антиэгалитаристии консерваторон 

ҳеҷ гоҳ маънои онро надорад, ки гӯё онҳо ҷонибдори сохтори 

дағали ҷомеаи дар шакли пирамида ташаккулёфта нестанд. 

Зеро таркиби амудӣ ва уфуқии табақаҳои мухталифи ҷомеа 

асоси пешрафти он мегарданд. Ҳанӯз дар охири асри XVIII 

Э.Бёрк принсипи мерито- кратияро40 ташаккул дода буд, ки дар 

асоси чунин таълимот ҳокими- ят бояд дар дасти шахсони 

арзанда боқӣ бимонад. Бо гузашти марҳилаи муайян 

консерваторон демократияи сиёсиро қабул наму- да, аз 

демократияи элитарӣ ҷонибдорӣ менамуданд ва интизор аз он 

буданд, ки чунин шакли демократия элитаи касбиро ташаккул 

медиҳад ва ҳокимиятро дар дасти шахсони арзанда нигоҳ 

медорад. 

Дар ибтидои асри ХХ ҷаҳонбинии консервативӣ 

хусусиятҳои худро каме тағйир дода, доираи фарогирии 

масъалаҳои худро васеъ менамояд. Масалан, дар ин марҳилаи 

рушду инкишоф идеологияи консервативӣ бар зидди 

сиёсикунонии одамон ва ба ҳаёти сиёсию иҷтимоӣ ҷалб 

намудани онҳо баромад менамуд. Ба ақидаи онҳо, манфиатҳои 

                     
39 Эгалитаризм, пеш аз ҳама, назарияи сиёсиест, ки дар антропологияи 

сиёсӣ ҷомеаҳои дар асоси принсипи баробарӣ ташаккулёфтаро ифода менамояд. 

Дар таълимоти антропологҳои сиёсӣ, ки нисбат ба политогенез гуфта шудааст, 
дар таҳаввулоти ҷомеаҳо марҳилаеро мушоҳида намудан мумкин аст, ки онро 

марҳилаи эгалитарӣ меноманд. 
40 Меритократия (лот. теп1и8 - арзанда ва юн. кга108 - ҳокимият) - 

ҳокимияти шахсони арзанда. Яке аз меъёрҳои идоракуние мебошад, ки мувофиқи 
он мансабҳои давлатӣ новобаста аз мавқеи иҷтимоию иқтисодии инсон ба 

шахсони арзанда ва уҳдабаро дода шаванд. 



хусусии омма аз сиёсат низ болотар меистад ва аз ин рӯ, сиёсат 

хосси омма нест. Сиёсат соҳаи фаъолияти касбии элитаи сиёсӣ 

маҳсуб меёбад. Аз ин рӯ, иштироки оммаи мардум дар сиёсат 

бояд маҳдуд карда шавад ва рафтори онҳо аз ҷониби элитаи 

сиёсӣ зери назорат қарор гирад. 

Консерватизм аслан ба арзишҳои маҳаллӣ, минтақавӣ ва 

миллӣ такя менамояд. Ба ақидаи онҳо, ҷомеа аз фардҳои 

алоҳидаи паро- канда иборат намебошад, балки ба умумияти 

мукаммал нигаронида шудааст. Ташаккули он аз сатҳи маҳал 

оғоз меёбад: аз оила, ҷамоат, ҷамъиятҳо ва иттиҳодияҳои 

мухталиф, ниҳодҳои маҳаллии ҳокими- ят ва монанди инҳо. 

Умумияти иҷтимоӣ дар дараҷаи маҳал сарчаш- маи устуворӣ, 

тарбия, нигоҳдории анъанаҳо ва ташаккули ватан- дӯстӣ маҳсуб 

меёбад. 

Консерватизм дар охири асри XIX батадриҷ як қатор 

арзишҳои идеологияи либералиро, аз ҷумла арзишҳои сиёсии 

онро қабул ме- намояд. Аммо каме дертар, яъне дар асри ХХ 

консерватизм дар зери таъсири арзишҳои либерализми 

классикӣ дар шакли нав ташаккул меёбад. Дар ин марҳила дар 

ИМА консерватизми иқтисодӣ ташак- кул меёбад, ки 

мувофиқи таълимоти онҳо танзими давлатии иқти- сод ба 

воситаи анъанаҳои либералии тамаддуни Ғарб «роҳ ба сӯйи 

ғуломӣ» ва тоталитаризм мебошад. Ҳамин тариқ, то солҳои 70-

уми асри ХХ консерватизм дар муносибат бо реформизми 

либералӣ ва назарияҳои сотсиал-демократӣ афзалиятҳои худро 

аз даст дода буд. Аммо баъди солҳои 70-ум ва махсусан 80-уми 

асри ХХ, вақте ки дар як қатор мамлакатҳои Ғарб қувваҳои 

сиёсӣ идеологияи неокон- серватизмро яроқи сиёсии худ қарор 

доданд, рушду инкишофи он дубора идома ёфт. 

Неоконсерватизм. Сабаби асосии пайдоиши 

неоконсерватизм буҳрони сохтории иқтисоди капиталистӣ 

мебошад. Воситаҳои пештарае, ки барои баромадан аз 

вазъияти буҳронӣ аз ҷониби ре- формистони либералӣ 

истифода мегардиданд, корношоям гар- диданд. Барои 

буҳронҳои навин воситаҳои радикалӣ ва қавӣ лозим шуморида 



мешуд. Ҳатто пешрафти илмӣ-техникӣ дар ҳалли масъалаҳои 

иҷтимоӣ қудрати худро аз даст дода буд. Барои нигоҳ доштани 

устувории ҷомеа асосҳои ахлоқӣ ва воситаҳои дигари ле- 

гитимикунонии ҳокимият зарур гардид. Истифодаи 

неоконсерва- тизм дар ин марҳилаи буҳронӣ барои баромадан 

аз вазъияти буҳро- нии тамаддуни илмӣ-техникӣ ва заиф 

гардонидани заминаҳои маънавию ахлоқии ин гуна тамаддун 

ба миён омад. Дар чунин ҳолат неоконсерватизм нисбат ба 

дигар идеологияҳо афзалияти бештар пайдо намуд. Ҳамин 

тариқ, идеологияи консервативӣ дастовардҳои фардиро 

ҷонибдорӣ намуда, сиёсати неоконсервативӣ бошад, яке аз 

воситаҳои самараноки ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ 

шу- морида шуд. 

Мувофиқи ҷаҳонбинии неоконсервативӣ принсипи озодӣ 

нис- бат ба принсипи баробарӣ афзалияти бештар дорад. Ба 

ақидаи неоконсерваторон, баробарӣ дар он вақт имконпазир 

аст, ки агар баробарии имкониятҳо дар назар дошта шавад. 

Аммо баробарии шарту шароит ва баробарии натиҷаҳо 

ғайриимкон мебошад. Тарти- боти иҷтимоӣ низ ба воситаи 

ташаккули иерархияи ҷамъиятӣ нигоҳ дошта мешавад, ки он 

на ба таври сунъӣ, балки бояд ба таври табиӣ ташаккул ёбад. 

Неоконсерватизм идеяи озодӣ ва ҳуқуқи инсонро ҳимоя 

намуда, уҳдадориҳои инсонро дар назди ҷомеа ва дар назди 

худи ӯ зарур мешуморад. Ҳуқуқи инсон танҳо дар ҳолати 

бошууро- на дарк намудани уҳдадориҳои худ мавқеи инсонро 

метавонад таъмин намояд. 

Неоконсерватизм ҳамчун идеологияи сиёсӣ инчунин ба 

соҳаи иқтисодии ҳаёти ҷамъиятӣ низ дахолат менамояд. Ба 

ақидаи ҷони- бдорони неоконсерватизм дахолати давлат ба 

иқтисоди бозорӣ бояд маҳдуд карда шавад. Давлат набояд бар 

зидди ташаббусҳои хусусӣ мубориза барад, балки онҳоро бояд 

дастгирӣ намояд. Чунин дастги- рии давлат ба хотири таъмини 

талаботи бозор дар шакли имтиёзҳои супоридани андоз ва 

дастгирии сармояҳои хусусӣ бояд зоҳир гар- дад. 

Неоконсерваторон бар зидди танзими бавоситаи соҳаи иқтисод 



баромад намуда, нақши фардҳои алоҳидаро дар раванди 

танзими иқтисод хеле боло мегузоранд. Масалан, ташаббуси 

шахсӣ, та- ваҷҷуҳи шахсӣ, имконият ва уҳдадориҳои шахсӣ яке 

аз воситаҳои муҳим ва самараноки танзими соҳаи иқтисод 

мебошанд. 

Сиёсати иҷтимоии неоконсерваторон бо сиёсати 

иқтисодии онҳо алоқаи зич дорад. Моҳияти доктринаи 

иҷтимоии неоконсерва- торонро се принсипи асосӣ ташкил 

медиҳад: 

> масъулияти муштарак ва ё ҳамфикрӣ - тасаввуроти 
дуруст дар бораи моликият ва меҳнати ягона; 

> адолатнокӣ - тасаввуроти дуруст дар бораи адолатнокии 
тақсими даромад ва моликият; адолатнокии пардохти музди 
меҳнат, сиёсати боадолатона дар соҳаи андоз ва монанди инҳо; 

> ёрии моддӣ - кумак барои ташаббусҳои шахсӣ ва 
сармояҳои хусусӣ. 

Ба ақидаи неоконсерваторон, мувофиқи принсипҳои 

мазкур гурӯҳҳои мухталифи иҷтимоӣ масъалаҳои гуногуни 

иҷтимоию иқтисодии худро ба воситаи ташаббусҳои худ бояд 

ҳал намоянд ва барои давлат ҳалли он масъалаҳое вогузор 

гарданд, ки бартараф намудани онҳо ба воситаи принсипҳои 

дар боло номбаршуда ғай- риимкон аст. Моҳияти сиёсати 

иҷтимоию иқтисодии неоконсерва- торон дар он ифода меёбад, 

ки онҳо мехоҳанд шароитҳоеро ба вуҷуд оваранд, ки дар чунин 

шароит коргарон пасандоз карда таво- нанд, моликият ба даст 

оваранд, мустақилияти молиявии худро та- шаккул диҳанд ва 

вобастаи ғамхориҳои моддии давлат набошанд. 

Неоконсерваторон барои онҳое, ки талаботҳои худро 

шахсан қонеъ сохта наметавонанд, хизматрасониҳои иҷтимоии 

бепулро пешниҳод менамоянд. Шаҳрвандони боқимонда то 

дараҷаи зарурӣ ҳаққи хизматрасониҳоро бояд пардохт 

намоянд ва интихоби сатҳу сифати хизматрасонӣ аз 

имкониятҳои молиявии онҳо вобаста бошад. 

Ҳамин тариқ, хоҷагидории бозорию иҷтимоӣ формулаи 

асосии неоконсерваторон ба шумор меравад. Ба ақидаи онҳо, 

хоҷагидории бозорию иҷтимоӣ на танҳо барои мулкдорон, 



балки барои шаҳрван- дони қаторӣ низ иқтисоди самарабахш 

маҳсуб меёбад. 

Неоконсерваторон ба анъанаҳои куҳнаи консерваторон 

такя намуда, демократияи вертикалӣ ва элитариро зарур 

мешуморанд. Барои онҳо фаъолияти сиёсӣ имтиёз ва ё 

монополияи ягон гурӯҳи иҷтимоӣ маҳсуб наёфта, балки касбе 

мебошад, ки бояд ба ҳамаи шаҳрвандон дастрас гардонида 

шавад. Аммо дастрасии фаъолияти сиёсӣ танҳо дар ҳолате бояд 

имконпазир гардонида шавад, ки шаҳрванд агар аз 

қобилиятҳои махсус бархӯрдор бошад ва маълу- моти зарурии 

соҳаи сиёсатро дошта бошад. Ҳамзамон, неоконсерва- торон 

ақида доранд, ки ба сиёсат ҳама метавонанд таваҷҷуҳ дошта 

бошанд ва дар шароити муосир бояд ин корро анҷом диҳанд, 

зеро сиёсат ба ҳамаи одамон таъсир расонида, инчунин ба 

ҳамаи одамон тааллуқ дорад. Аммо танҳо мутахассисони касбӣ 

метавонанд ба фаъолияти сиёсӣ машғул гарданд ва ё 

сиёсатмадор бошанд. Чунки чунин шакли муносибати сиёсӣ 

имкон медиҳад, ки барои ҳалли масъалаҳои мухталифи 

ҷамъиятӣ қарорҳои оқилона қабул гарданд ва дилетантизм41 аз 

раванди қабули қарор дур карда шуда, худи сиё- сат аз 

тамоюлоти охлократӣ42 наҷот ёбад. 

Ҳамин тариқ, неоконсерватизм принсипҳои асосии либера- 

лизми классикиро аз худ намуда, пеш аз ҳама, ба озодии фардӣ 

афзалияти бештар медиҳад. Ҳамзамон неоконсерватизм 

тавонист, ки принсипҳои либерализмро бо арзишҳои анъанавӣ 

алоқаманд гардонад. Дар доираи ҷаҳонбинии неоконсервативӣ 

чунин ар- зишҳои анъанавӣ, аз қабили оила, қонун, тартибот, 

дин, озодии иқтисодӣ ва худидоракунӣ, гуногунрангии 

фарҳангҳо ва монанди инҳо бо принсипҳои асосии либерализм 

алоқаманд гардонида шудаанд. 

Сотсиализм. Идеологияи сотсиалистӣ таърихи хеле дуру 

                     
41 Дилентантизм як навъ падидаи ҷамъиятӣ буда, маънояш бе дониши казоӣ 

ва омодагии касбӣ ба фаъолият машгул шудан мебошад. 
42 Охлократия (юн. осЫоз - издиҳом ва кга108 - ҳокимият) - ҳокимияти 

издиҳом ва ё беҳокимиятӣ. 



дароз дорад. Аммо худи мафҳуми «сотсиализм» дар илмҳои 

ҷомеашиносӣ дар солҳои 30-юми асри XIX бори аввал мавриди 

истифода қарор дода мешавад. Аниқтараш бори аввал ин 

мафҳумро соли 1834 наза- риячии фаронсавӣ Пер Лер дар 

мақолаи худ «Дар бораи индивидуа- лизм ва сотсиализм» 

истифода намудааст. Андешаҳое, ки дар асри XIX ҳамчун 

таълимоти сотсиалистӣ муаррифӣ мегардиданд, ҳанӯз дар асри 

XVI пайдо гардида буданд. Андешаҳои мазкур дар марҳилаи 

аввали ташаккули капитализм эътирози табақаи ис- 

тисморшудаи ҷомеаро ифода менамуд. Назарияҳои 

сотсиалистӣ сохтори ҷамъиятиеро тарғиб менамуданд, ки он бо 

табиати инсон мувофиқ аст ва истисморро барҳам зада, 

моликияти хусусиро инкор менамояд ва сатҳи зиндагии 

табақаи поёнии ҷомеаро боло мебардо- рад. Чунин шакли 

таълимот дар аввал сотсиализми утопиявӣ номи- да мешуд. 

Асосгузорони сотсиализми утопиявӣ назариячии англис Томас 

Мор (1478-1535) ва назариячии италиявӣ Томмазо Кампа- нелла 

(1568-1639) мебошанд. Томас Мор дар асари худ «Утопия» ва 

Т.Кампанелла дар асари худ «Шаҳри Офтоб» паҳлуҳои 

мухталифи сотсиализми утопиявиро таҳлил намуда, ташаккул 

додаанд. Ба ақидаи онҳо, маҳз моликияти ҷамъиятӣ метавонад 

адолати иҷтимоӣ, баробарӣ, сатҳи хуби зиндагӣ ва сулҳи 

иҷтимоиро таъмин намояд. Баробарии иҷтимоӣ дар 

таълимоти онҳо ҳамчун арзиши олӣ ҳам барои инсон ва ҳам 

барои ҷомеа дониста шудааст. 

Дар тӯли асрҳои XVП-XIX аксари назариячиён кӯшиш 

намуда- анд, ки таълимоти мукаммале барои ҷомеаи идеалӣ ба 

вуҷуд ова- ранд. Зеро капитализм манзараи нави сиёсиро ба 

вуҷуд оварда, сарватмандон ва камбизоатонро дар муқобили 

якдигар қарор дода буд. Дар ташаккули консепсияҳои 

сотсиалистии минбаъда, ки ху- сусияти утопиявии худро нигоҳ 

медоштанд, саҳми назариячиёни франсавӣ Сен-Симон (1760-

1825), Шарл Фурйе (1772-1837) ва наза- риячии англис Роберт 

Оуэн (1771-1858) хеле назаррас мебошад. Таълимоти онҳо дар 

зери таъсири Инқилоби бузурги Фаронса ва рушди бемайлони 



капитализми саноатӣ ташаккул ёфтааст. Ақидаҳои 

назариячиёни сотсиализми утопиявӣ роҷеъ ба масъалаҳои 

мухталиф аз ҳамдигар баъзан тафовут доштанд, аммо ҳамаи 

онҳо ақидаеро пайгирӣ менамуданд, ки мувофиқи он дар ҷомеа 

аллакай барои гузаронидани ислоҳоти сохтори ҷамъиятӣ ва ба 

вуҷуд овар- дани адолатнокӣ шароит фароҳам омадааст. Ин 

ислоҳот бояд ноба- робарӣ, камбизоатӣ ва бадбахтиҳои 

мавҷударо барҳам мезад. Та- шаббус барои ба роҳ мондани 

тағйирот бояд аз боло ба поён, яъне аз синфи доро оғоз 

мегардид. Зеро онҳо барои дастгирӣ намудани камбизоатон ва 

хушбахт гардонидани онҳо вазифадор буданд. Ҳамин тариқ, 

идеологияи сотсиалистӣ манфиатҳои синфи заҳмат- каш ва 

пешрафти иҷтимоиро ҳимоя намуда, ба ояндаи дурахшони 

инсоният эътиқодманд буд. 

Маҳз дар ҳамин марҳила шакли канории сотсиализм бо 

номи идеологияи коммунизм ба вуҷуд меояд. Идеологияи 

коммунистӣ идомаи мантиқии сотсиализми утопиявӣ буда, ба 

воситаи ҷамъиятӣ гардонидани моликият мехост ҷомеаи дар 

асоси принсипи баробарӣ ташаккулёфтаро ба вуҷуд оварад. 

Назариячиёни сотсиализми утопиявӣ принсипҳои асосии 

ҷомеаи адолатноки дар оянда бавуҷудояндаро ба таври зерин 

та- шаккул дода буданд: ҳар як инсон мувофиқи қобилияти худ 

амал намояд; ҳар як қобилият барои кори муайян сафарбар 

карда шавад; рушду инкишофи шахсият ҳаматарафа ва зина ба 

зина таъмин карда шавад; барҳам задани тафриқа миёни 

шаҳрҳо ва деҳаҳо; гуно- гунрангӣ ва марҳила ба марҳила иваз 

намудани меҳнати фикрӣ ва ҷисмонӣ; ба таври озод рушд 

ёфтани шахс ҳамчун шароит барои ба таври озод рушд ёфтани 

дигарон. Ба ақидаи сотсиалистони уто- пиявӣ, дар ҷомеа ё 

ҳама хушбахт бошанд ё ҳеҷ кас. Сохтори сот- сиалистии 

ҷомеа бояд имкониятҳои воқеиеро ба вуҷуд оварад, ки 

мувофиқи он ҳар як шахс хушбахтии худро таъмин карда 

тавонад. 

Бояд гуфт, ки намояндагони машҳури сотсиализм ва 

комму- низми утопиявӣ барои дар амал татбиқ намудани 



идеяҳои худ роҳҳои мухталифро нишон медоданд. Масалан, ба 

ақидаи Сен- Симон ва Фурйе роҳи асосии амалӣ намудани 

идеяҳои утопистӣ ислоҳот мебошад, ки ҳам барои камбағалон 

ва ҳам барои сарват- мандон амри зарурист. Аммо Мабли, 

Мелйе ва Бабеф бошанд, син- фи заҳматкашро ба инқилоб 

даъват менамуданд. 

Марксизм ҳамчун идеологияи пролетариат. Дар солҳои 

40- уми асри XIX марксизм ҳамчун ҷанбаи назариявии ҷараёни 

проле- тариат ба вуҷуд меояд. Карл Маркс (1818-1883) ва 

Фридрих Энгелс (1820-1895) назарияи фалсафӣ, иқтисодӣ ва 

иҷтимоию сиёсиеро ба вуҷуд оварданд, ки дар нимаи дуюми 

асри XIX ва ибтидои асри ХХ ба таърихи инсоният таъсири 

амиқ расонидааст. 

Ба ақидаи марксистон ҷомеаи коммунистӣ натиҷаи 

пешрафти тамаддунҳо мебошад. Зеро капитализм ва 

ташаккули тамаддуни капиталистӣ барои ба вуҷуд омадани 

инқилобҳои иҷтимоӣ, барҳам задании моликияти хусусӣ ва 

гузариш ба ҷомеаи сотсиалистӣ зами- наҳои зарурӣ фароҳам 

меоварад. Мухолифатҳои асосие, ки капита- лизмро аз дохили 

худ ба таркиш водор менамояд, ин тафриқаҳо дар меҳнати 

ҷамъиятӣ мебошад, ки дар заминаи ташаккули муноси- батҳои 

саноатӣ, бозорӣ ва мавҷудияти моликияти хусусӣ ба миён 

меояд. Ба ақидаи марксистон, душмани ашаддии капитализм 

проле- тариат мебошад. Озод гардидани пролетариат 

инқилобҳои иҷти- моии такрориро тақозо менамояд. 

Пролетариат дар раванди озод намудани худ, инчунин 

дигаронро низ аз истисмор озод менамояд. Дар амал татбиқ 

намудани сотсиализм танҳо дар ҳолате имконпазир аст, ки агар 

инқилоби пролетарӣ амалӣ карда шуда, дар ҷомеа дик- 

татураи пролетариат барқарор карда шавад. Марксистон барои 

мубориза бо истисморгарон шиори «Пролетарҳои ҳамаи 

мамла- катҳо як шавед»-ро ба вуҷуд оварда буданд. Марксизм 

ҳамчун идеология сотсиализмро ҳамчун яроқи мубориза 

ташаккул дода, миллионҳо нафарро барои мубориза сафарбар 

намуда буд ва дар давоми якчанд даҳсола идеологияи мазкур 



яроқи маънавии табақаи ҷабрдида ва истисморгашта маҳсуб 

меёфт. 

Ба ақидаи К.Маркс ва Ф.Энгелс, рушду инкишофи 

форматсияи коммунистӣ якчанд марҳиларо дар бар мегирад: 

давраи гузариш, марҳилаи аввал ва марҳилаи олӣ. Раванди 

мазкур дуру дароз буда, арзишҳои ҳаёти ҷамъиятиро дар асоси 

арзишҳои гуманистӣ мубад- дал мегардонад. Дар чунин ҳолат 

инсон барои инсони дигар мавҷудоти олӣ маҳсуб меёбад. 

Коммунизми дар шакли олӣ та- раққикарда ҷомеаи 

заҳматкашони озод ва инсонҳои бофаҳм мебо- шад, ки дар 

чунин ҷомеа худидораи ҷамъиятӣ ба вуҷуд омада, давлат аз 

байн меравад. Дар чунин ҷомеа синфҳо аз байн мераванд ва 

баробарии иҷтимоӣ дар шакли «ҳар як шахс мувофиқи 

қобилияти худ амал менамояд ва ҳар кас мувофиқи талаботи 

худ» умр ба сар мебарад. Коммунизми марксистӣ рушди инсон 

ва озодии ӯро дар шароити барҳам задани истисмор таъмин 

менамояд. Коммунизм ин ибтидои таърихи аслии инсоният 

мебошад. Зеро дар он ҳаёти нав бо арзишҳои нотакрор оғоз 

мегардад. 

Бояд гуфт, ки таълимоти марксизм дар бораи инқилоб 

танҳо дар назария ва амалияи ленинизм (болшевизм) ба 

мушоҳида мерасад, ки он асоси назариявии инқилоби 

пролетарии Русия ва сохтани ҷомеаҳои сотсиалистии собиқ 

Иттиҳоди Шӯравиро ташкил медод. Новобаста аз он, ки 

коммунизми марксистӣ баъди пошхӯрии Ит- тиҳоди Шӯравӣ 

ва барҳам хӯрдани блоки давлатҳои сотсиалистии Шарқ 

шикаст хӯрда бошад ҳам, аммо таъсири худро ҳанӯз дар 

гурӯҳҳои иҷтимоӣ нигоҳ медорад. Айни замон дар аксари 

давлатҳои пасошӯравӣ ҳизбҳои коммунистӣ амал менамоянд, 

ки пайравони хеле зиёд доранд. Аммо пайравони коммунизм 

рӯз то рӯз бо пирша- вии электорати ҳизби коммунистӣ кам 

гашта истодааст, ки ин аз заволи коммунизми марксистӣ дарак 

медиҳад. Аз сабаби он, ки коммунизми марксистӣ тарғибгари 

баробарии иҷтимоӣ, адолатнокӣ, кафолатҳои иҷтимоӣ, 

маълумоти бепул, хизматрасониҳои бепул ва манзили 



истиқоматии бепул мебошад, дар оянда низ пайравони худро 

пайдо хоҳад кард. Аммо дар баробари рӯҳияи инқилобии аф- 

кори сотсиалистӣ ҷараёни дигаре пайдо гардидааст, ки он низ 

ба таълимоти марксистӣ такя намуда, дар замони муосир худро 

на бо роҳи ташкили инқилоб, балки гузаронидани ислоҳотҳои 

воқеӣ му- тобиқ гардонидааст. Ин равияро дар асри ХХ 

идеологияи сотсиал- демократӣ меноманд ва онро дар 

муқобили идеологияи коммунистӣ қарор медиҳанд. 

Сотсиализми демократӣ. Идеологияи сотсиал-

демократии за- мони муосир аз се ҷараёни иҷтимоию сиёсӣ 

сарчашма мегирад: 

> ҷараёни идеявию сиёсӣ ва реформистии 
Интернатсионали II (1889-1914), ки аз ҷониби назариячиён 
Э.Бернштейн, Вандервелд, Фолмар, Жорес ва дигарон 
пешниҳод шуда буд; 

> таълимоти назаричиёни Интернатсионали 
сотсиалистии синфи заҳматкаш, ки дар марҳилаи ҷангӣ арзи 
ҳастӣ менамуд; 

> консепсияҳои реформизми либералӣ, ки дар миёни 
онҳо консепсияи Ҷ.Кейнс мавқеи махсусро ишғол менамояд. 

Бояд гуфт, ки дар шароити иқтисоди бозорӣ гузаронидани 

ис- лоҳот, ба таври дуруст танзим ва тақсим намудани 

даромадҳо ва бо ин роҳ асоснок намудани соҳаи сиёсат 

хусусиятҳои муҳимми идео- логияи сотсиал-демократиро 

ташкил медиҳанд. Яке аз назариячиё- ни машҳури 

Интернатсионали II Э.Бернштейн баръакси коммуни- стон 

оғози ташаккули сотсиализмро аз заволи капитализм вобаста 

намедонист. Ба ақидаи ӯ, сотсиализм моликияти хусусиро бояд 

ба моликияти ҷамъиятӣ табдил надиҳад. Ҷустуҷӯи шаклҳои 

истеҳсо- лоти муштарак ва дӯстона дар шароити рушди 

иқтисоди капита- листӣ ва демократияи сиёсӣ роҳи ягона 

барои расидан ба сотсиа- лизм мебошад. Шиори сотсиализми 

реформистӣ дар шакли зерин садо медод: «Ҳадафи ниҳоӣ ҳеҷ 

чиз нест, аммо амал намудан ҳама чиз аст». 

Консепсияи муосири сотсиализми демократӣ дар солҳои 

50-уми асри ХХ дар натиҷаи қабули Декларатсияи принсипҳои 



Интернат- сионали сотсиалистӣ, ки дар конференсияи 

байналхалқии ҳизбҳои сотсиалистӣ дар шаҳри Франкфурт 

баргузор гардида буд, ба вуҷуд оварда шудааст. Мувофиқи 

Декларатсияи дар конфронси Франк- фурт қабулгардида ва 

дигар ҳуҷҷатҳои барномавии идеологияи маз- кур сотсиал-

демократизм роҳе мебошад, ки ҳам аз капитализм ва ҳам аз 

«сотсиализми воқеӣ» тафовути ҷиддӣ дорад. Ба ақидаи сот- 

сиал-демократҳо, капитализм қувваҳои истеҳсолии бузургеро 

рушду инкишоф додааст, аммо ҳуқуқ ба моликияти хусусиро аз 

ҳуқуқҳои муқаррарии инсон болотар мегузорад. Ба андешаи 

онҳо, коммунистон баъди ба сари қудрат омадан, озодиро 

барҳам заданд, ҷомеаи нави синфӣ ва иқтисодиёти бесамарро 

ба вуҷуд оварданд, ки ба меҳнати иҷборӣ асос ёфта буд. 

Сотсиал-демократҳо дар навбати худ ҳам ба принсипи 

озодӣ ва ҳам ба принсипи адолатнокӣ муносибати якхела 

доранд. Ба ақидаи сотсиал-демократҳо формулаи 

«Сотсиализм+умумигардонии мо- ликият+ иқтисоди 

пешакӣ ба нақша гирифташуда» бояд аз байн бардошта 

шавад. Шаклҳои ташаккули иқтисод меъёри муайянку- нандаи 

фарқияти капитализм аз сотсиализм намебошад, балки мавқеи 

инсон дар ҷомеа ба сифати ин меъёр баромад мекунад. Ма- 

салан, озодии инсон, ҳуқуқ барои иштирок дар қабули 

қарорҳои муҳимми давлатӣ, фароҳам будани имконият барои 

дар амал татбиқ намудани ҳадафҳои худ дар соҳаҳои 

мухталифи ҳаёти ҷамъиятӣ ва монанди инҳо. 

Ҳамин тариқ, демократияи иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ 

қисмҳои таркибии консепсияи «сотсиал-демократӣ»-ро 

ташкил медиҳанд. 

Идеяи демократияи сиёсии сотсиал-демократҳо ба 

принсипҳои озодӣ ва баробарӣ асос меёбад. Сотсиал-

демократҳо мавҷудияти шаклҳои мухталифи демократияро 

эътироф менамоянд, аммо ба ақидаи онҳо демократияи сиёсӣ 

бояд аз чунин арзишҳо ташкил ёфта бошад: 

> дар ҷомеа мавҷуд будани интихоботи озод ва шаффоф; 

> барои шаҳрвандон пешкаш намудани интихоботи 



воқеӣ, то ки онҳо тавонанд аз миёни алтернативаҳои сиёсӣ 
барномаи сиёсии арзандаро интихоб намоянд; 

> имконпазир будани ивазшавии ҳукумат бо роҳи 
осоишта; 

> кафолати ҳуқуқи шахс ва ақаллиятҳои мухталиф; 

> мавҷуд будани системаи судии мустақил, ки асоси онро 
принсипи волоияти қонун ташкил дода бошад. 

Сотсиал-демократҳо дар зери мафҳуми демократия 

арзишҳои умумиеро мефаҳманд, ки онҳо аз арзишҳои синфӣ 

боло меистанд. Ба ақидаи онҳо, дар шароити мавҷудияти 

демократияи воқеӣ давлат институти олии иҷтимоие мебошад, 

ки дар доираи фаъолияти худ, пеш аз ҳама, манфиатҳои 

иҷтимоиро танзим ва бо ҳам наздик ме- гардонад. Дар чунин 

ҳолат, давлат ба сифати сарчашмаи асосии тағйиротҳои 

ҷамъиятӣ ва пешрафти иҷтимоӣ баромад менамояд. 

Сотсиал-демократҳо дар ҳуҷҷатҳои расмии худ моликияти 

ҷамъиятиро дар шакли иқтисоди омехта ҷонибдорӣ намуда, бо 

ин роҳ демократияи иқтисодии худро асоснок намудаанд. 

Моликияти хусусӣ танҳо дар қисме аз соҳаҳои иқтисод 

метавонад арзи ҳастӣ намояд. Гуногунрангии шаклҳои 

моликият бояд самаранокии ис- теҳсолотро таъмин намояд. 

Моликияти дастаҷамъӣ ҳамчун арзиши иқтисодӣ шуморида 

намешавад, аммо он бояд барои беҳтар гар- дидани 

некуаҳволии мардум хизмат намояд. 

Сотсиал-демократҳо дар стратегияҳои иқтисодии худ ба 

муно- сибатҳои бозорӣ афзалияти бештар медиҳанд. Ба 

андешаи онҳо, давлат бояд бозорро танзим намояд. Давлат 

бояд имкон надиҳад, ки тиҷорати бузург дар муносибатҳои 

бозорӣ ҳукмрони мутлақ гардад ва ҳама вақт бояд кӯшиш 

намояд, ки технологияҳои нави истеҳсолӣ ва бозорӣ барои 

некуаҳволии мардум хизмат намоянд. 

Дастовардҳои демократияи иқтисодӣ бо иштироки 

намояндаго- ни синфи заҳматкаш дар корхонаҳои капиталистӣ 

ва инчунин бо рушди механизмҳои худидоракунӣ алоқаманд 

гардонида мешавад. Дар маҷмӯъ соҳаи иқтисод бояд ба ҳамаи 

қишрҳои ҷомеа дастрас бошад ва аз ҷониби ҷомеа назорат 



карда шавад. Аммо дар ин раванд иқтисоди бозорӣ ва 

самаранокии он бояд моҳияти худро аз даст надиҳад. 

Сотсиал-демократҳо ба воситаи мафҳуми «демократияи 

иҷти- моӣ» сатҳу сифати беҳтари ҳаёти одамонро ифода 

намуда, маҷмӯи арзишҳои иҷтимоиро (аз қабили, озодиҳои 

иҷтимоии инсон, шарту шароитҳои фаъолияти меҳнатии ӯ, ба 

одамон дастрас будани ни- зоми таҳсилот ва арзишҳои 

маънавӣ, вазъияти хуби муҳити атроф, мавҷудияти шароитҳои 

хуби маишӣ ва ғ.) ташаккул додаанд. Мубо- риза барои 

демократияи иҷтимоӣ, пеш аз ҳама, мубориза барои ҳа- ёти 

арзанда мебошад. 

Дар давлатҳои Ғарб сотсиал-демократҳо аз ҳама бештар ба 

масъалаи демократикунонии ҷомеа ва мустаҳкам намудани 

ҳуқуқ ва озодиҳои меҳнаткашон таваҷҷуҳи зиёд зоҳир 

намудаанд. Сиёсати воқеии онҳо бо таҷрибаи реформизми 

либералӣ хеле наздик аст, аммо дар ин ҷо афзалияти арзишҳои 

иҷтимоӣ ва мубориза барои адолати иҷтимоӣ дар мадди аввал 

қарор дода шудааст. Ҳамин та- риқ, сотсиал-демократҳо доимо 

дар ҷустуҷӯи тавозун миёни озодӣ ва адолати иҷтимоӣ 

мебошанд ва барои ташаккули давлати иҷтимоӣ кӯшишҳои 

зиёд ба харҷ медиҳанд. 

Ҳамин тариқ, ҳамаи идеологияҳои замони муосир 

бархӯрдҳои иҷтимоию сиёсиро дар худ инъикос намуда, 

марҳила ба марҳила рушду инкишоф меёбанд. Идеологияҳо 

дар раванди хубтару беҳтар сафарбар намудани одамон то 

андозае арзишҳои ҳамдигарро қабул намуда, шаклҳои худро 

иваз менамоянд. Ин аст, ки имрӯз либера- лизм каме 

сотсиалистӣ ва сотсиализм то андозае либералӣ гардида- анд. 

Дар идеологияҳои сиёсӣ манфиатҳои иҷтимоӣ ва ҷустуҷӯи 

барномаҳои рушди ҷамъиятӣ дида шуда, мавқеи онҳоро дар 

ҷомеа боз ҳам мустаҳкамтар менамояд. Рақобати неруҳои 

сиёсие, ки барои ба даст овардани ҳокимият мубориза 

мебаранд, ҳамчун рақобати идеологӣ асоси муносибатҳои 

сиёсиро ташкил намуда, маҳаки асо- сии рушди сиёсӣ ва 

меъёри муҳимми самаранокии системаи сиёсӣ дониста 



мешавад.



МАВЗӮИ 7. ИСТИҚЛОЛИЯТИ СИЁСӢ 

Дар таърихи афкори сиёсӣ андешаҳо дар мавриди хислат, 

мазмун, таркиб ва хусусиятҳои истиқлолият гуногунанд. Аммо 

ҷиҳатҳои умумие вуҷуд доранд, ки таълимоти донишмандонро 

ба ҳам наздик менамоянд. Аксари онҳо истиқлолияти 

кишварро дар ду навъи асосӣ: истиқлолияти дохилӣ ва 

истиқлолияти хориҷӣ тасниф намудаанд. Ба истиқлолияти 

дохилӣ ғояҳои халқ, конститутсия, қонун, парламент ва 

ғайраҳоро мансуб медонистанд. Яъне, мавҷудияти чунин 

институтҳои ҷамъиятию сиёсиро шарти зарурии воқеияти 

истиқлолият медонистанд. Ба сифати шарти зарурии ис- 

тиқлолияти хориҷии кишвар ҳуқуқи комили давлатҳо оид ба 

ҳалли масъалаҳои гуногуни давлатию ҷамъиятӣ баромад 

мекунад. 

Бояд тазаккур дод, ки роҳи ба даст овардани 

соҳибистиқлолии Тоҷикистони азиз ҳарчанд ҳамвору яксон 

набуд, вале мардуми ша- рафманди мо ба хотири таҳкими 

пояҳои давлатдории миллӣ, ҳифзи марзу бум ва ҳимояи 

манфиатҳои миллӣ саъю талошҳои зиёде намудаанд. Ҳамин 

аст, ки гузаштагонамон дар масири таърих ҳамеша барои ба 

даст овардани он ҷонфидоиҳои зиёде намуда, ба хотири 

зиндагии пуршарафи наслҳои имрӯзу оянда хизматҳои шоёне 

кардаанд. 

Бо итминони комил гуфтан мумкин аст, ки ба даст 

овардани истиқлолияти давлатӣ ба мо имконият дод, ки барои 

татбиқи барномаҳои бесобиқаи рушду инкишофи соҳаҳои 

мухталифи ҳаёти ҷамъиятӣ, ки имрӯз симои кишварамонро ба 

куллӣ дигаргун сохтаанд, талош намоем. Пешрафтҳои дар ин 

самт бадастовардаамон ҳама самараи истиқлолияти сиёсӣ 

мебошанд ва мо акнун вазифадорем, ки онро бо меҳнати 

фидокоронаю содиқона ба Ватани маҳбубамон, бо худшиносии 

баланди миллӣ ва зиракии сиёсии ҳамешагӣ боз ҳам афзунтару 

устувортар гардонем. 

Аз ин рӯ, барои дар заминаи чунин арзишҳо таъмин 



намудани идомаи раванди пешрафти минбаъдаи 

истиқлолияти сиёсӣ минбаъд ҳам оид ба ташаккули ифтихори 

ватандорӣ ва ҳувияти миллӣ тамоми шаҳрвандони 

кишварамон бояд ҷидду ҷаҳд намоянд. 

Яъне, фаҳмиши истиқлолият набояд танҳо як муколамаи 

расмии ҳукуматӣ бошад, балки он бояд ба як баҳси хеле амиқу 

дилчасп ва гуногунпаҳлу миёни мардум, аз ҷумла дар сатҳи 

илмӣ, табдил ёбад. Имрӯз дар бисёр мамлакатҳои 

тозаистиқлол мафҳуми «истиқлолият» маҳбубияти зиёде 

пайдо намудааст ва шаҳрвандон ба он бо эҳсосу самимияти 

хосса таваҷҷуҳ мекунанд. 

Беҳуда нест, ки мафҳуми «истиқлолият» дар амалия 

ҳамчун истиқлолияти олӣ ва истиқлолияти том истифода 

бурда мешаваду якеро эълон менамоянду дигарашонро 

эътироф мекунанд. То имрӯз истиқлолияти давлатии 

Тоҷикистонро 147 кишвари ҷаҳон пазируфтааст, ки ин 

тақвияти эътирофи истиқлолияти давлатдории миллии мост. 

Яъне, маънои асосии истиқлолият волоияти ҳокимияти 

давлатӣ дар дохили мамлакат ва озод будани он аз тобеият ба 

давлатҳои дигар аст. 

Истиқлолият на танҳо барои бақои давлату сарзамин, 

балки барои ҳифзи шараф ва таъмини амалии озодиҳои ҳар як 

шаҳрванд шароит фароҳам меорад. Имрӯз ҳамаи мо 

вазифадорем, ки давра ба давра барои фароҳам овардани 

имконияти расидан ба қуллаҳои баланди истиқлолияти сиёсӣ, 

иқтисодӣ, фикрӣ, фарҳангӣ, таъмини шароит барои зиндагии 

шоистаи ҳар як сокини мамлакат ва амалӣ гардонидани нияту 

нақшаҳои неку созандаи ватандорӣ пайваста заҳмат кашему 

мардумро дар рӯҳияи ватанхоҳию ватанпарастӣ тарбия 

намоем. 

§ 1. Истиқлолият ҳамчун назарияи сиёсӣ 

Маълум аст, ки асри ХХ ба таърих чун асри пурфоҷиа ва 

зиддиятноктарин ворид гардидааст. Дар таърихи Тоҷикистон 

ин ба як тезутундии ба худ хос зоҳир гардида, ҷумҳуриро дар 



маркази дигаргуниҳои иҷтимоию сиёсӣ қарор дод. Дар чунин 

давраҳои мушкил дар маънавиёт, фарҳанг, сиёсат ва рӯҳияи 

омма ба вуҷуд омадани душвориҳо хос аст. Ҳамин гуна давраҳо 

дар таърихи вата- ни мо хеле зиёд буданд. Яке аз онҳо ба 

аввалҳои асри ХХ рост мео- яд, ки кишвари мо ба ҳайати 

Иттиҳоди Шӯравӣ дохил карда шуда буд. Дигараш замони 

пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ ва ба даст овар- дани 

истиқлолияти сиёсӣ қаламдод мешавад. Бояд гуфт, ки ҳар як 

давраи таърихӣ хусусиятҳои хосеро доро буда, нақши муайяни 

иҷтимоию сиёсии худро мерос мегузорад. Ин аст, ки 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар 

суханронию баро- мадҳои хеш масъалаҳои худшиносию 

худогоҳии миллиро дар ин- кишофи истиқлолияти Тоҷикистон 

баръало нишон дода, нисбат ба истиқлолияти сиёсӣ андешаҳои 

ҷолиби диққат иброз намудаанд.43 

Ба даст овардани истиқлолияти сиёсӣ ба мо имконият дод, 

ки оид ба рушду инкишофи соҳаҳои мухталифи ҳаёти 

ҷамъиятӣ аз назари нав андеша намуда, роҳҳои муносиби 

тараққиётро ҷустуҷӯ ва дарёфт намоем. Аз ин рӯ, мо бояд дар 

бунёди давлати соҳибистиқлол ба ифодаи иродаи Сарвари 

давлат Эмомалӣ Раҳмон саҳмгузор бошем, то битавонем, 

ҷомеаро ба пояи баланди рушди «иқтисодию сиёсӣ, илмию 

техникӣ бардорем», бахусус, дар ин марҳилаи тақдирсозе, ки 

тарбияи худшиносии миллӣ бояд ба сатҳи сифатан нав 

бардошта шавад. Ҳамин заруратро Президенти кишвар дар 

вохӯриҳо бо кормандони соҳаи маориф, дар мулоқотҳояш бо 

зиёиён, бо ҷавонон ва дар Паёми ҳамасолаашон ба Маҷлиси 

Олӣ борҳо таъкид намуда, зарурати пурзӯр намудани нақши 

маорифу илмро дар ҳаёти ҷамъиятӣ махсус таъкид менамоянд. 

Дар баробари ин боз таҳдиди нави буҳрони ҷаҳонӣ низ таъсири 

манфии худро ба ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ расонида 

истодааст. 

Аз ин бармеояд, ки ба истиқлоли комил мушарраф 

                     
43 Ниг.: Раҳмонов Э.Ш. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат. -Душанбе, 

2002. 



гардидани мо хусусияти хосса дошта, ба системаи муайяни 

арзишҳо таъсири босазое гузоштааст. Бинобар ин, дарки 

пурраи истиқлолияти сиёсӣ ва шинохти давлати миллӣ барои 

ҳар як шаҳрванд ва сиёсатмадорони касбии Тоҷикистон 

хусусияти хоса гирифта, ба раванди истиқлолият тарҳи нав 

ҷорӣ намуд. Дар ин раванд нақши идеологияи сиёсӣ афзун 

гашт, чунки таҷрибаи сиёсӣ, фаъолияти институтҳои сиёсӣ ва 

мубориза барои механизми нави давлатӣ дар мадди аввал 

баромад. Воқеан, идеологҳо дар давраи инқилобу ислоҳотҳои 

амиқ ба як қувваи бузурге табдил ёфта, таҷрибаи муайяни нави 

сиёсиеро рӯйи кор меоваранд. Онҳо самти ҳаракати қувваҳои 

гуногуни иҷтимоиро муайян мекунанд. Ба ақидаи мо, 

идеологҳо метавонанд дар худшиносии миллию давлатдорӣ 

инқилоб намоянд ва аз ин ҷо метавонанд ҷанбаи сиёсии шахс, 

синф ва ҷамъиятро тағйир диҳанд. Онҳо ба иҷтимоигардонии 

сиёсии шахсият дар сиёсат ҳиссаи арзандае мегузоранд ва ба ин 

маънӣ низ ҳама гуна идеология ҷаҳонбинии сиёсию иҷтимоӣ 

мебошад. 

Хулласи калом, масъала дар он аст, ки мо бояд бо кадом 

роҳу усул идеология, ё ин ки таъминоти истиқлолияти сиёсиро 

ба мардум биомӯзонем, то ки ин ҳунари эҷоди муносибатҳоро 

аз худ намоянд. Барои ҳалли ин гуна масъалаҳо аз нигоҳи 

назариявӣ бояд ба хотираи таърихии миллат такя намуда, 

тамоми дастоварду арзишҳои миллиро ба истиқлолияту озодӣ 

вобаста донем. Аз тарафи дигар, усул ё идеологияи 

муносибатҳоеро ба миён овардан лозим меояд, ки ба ваҳдати 

миллӣ такя намуда, барои ояндаи давлату миллат хизмат карда 

тавонад. 

Истиқлолият назарияи сиёсиест, ки бо роҳбарияти олӣ ё 

ҳокимияти сиёсӣ пайваст аст. Мафҳуми «истиқлолият» (шакли 

ғарбии истифодаи он «суверенитет» мебошад, ки аз забонҳои 

лотинӣ ва франсавӣ гирифта шудааст) маънои «ҳокимияти 

олӣ»-ро дорад. Маълум аст, ки мафҳуми «истиқлол» дар забони 

мо аз калимаи арабӣ омада, маънояш -мухтору мустақил будан, 

озод будан дар иҷрои коре, мустақилӣ ва сохибихтиёрӣ аст. Аз 



ин рӯ, замоне ки мо ин вожаро мавриди истифода қарор 

медиҳем, пеши назарамон мафҳумҳои гуногуни дигаре, ки ба 

вожаи «миллат» вобастагӣ доранд, пеши рӯ меоянд. Ба 

монанди «худшиносии миллӣ»,«ҳувияти миллӣ», 

«миллатгароӣ», «огоҳии миллӣ», «амнияти миллӣ» ва монанди 

инҳо. Зеро ин ду мафҳум бо ҳамдигар алоқамандии зич дошта, 

дар рушду инкишофи давлату миллатҳо нақши муҳим 

мебозанд. Дар аксарияти кишварҳо мафҳуми истиқлолият 

раванди қабули қарори сиёсиро ифода менамояд, ки он дар 

дохили давлат ва барои идораи корҳои давлатӣ ба кор бурда 

мешавад. 

Истиқлолият навъҳои гуногунро дорад. Аммо 

истиқлолияти сиёсӣ, истиқлолияти давлатӣ ва истиқлолияти 

иқтисодӣ бештар муҳиманд. Баъзан истиқлолияти сиёсӣ ва 

давлатиро як мешумо- ранд, ки ин хатост. Мафҳуми 

«истиқлолияти сиёсӣ» нисбат ба ма- фҳуми «истиқлолияти 

давлатӣ» васеътар буда, ҳодисаҳои гуногуни ҳаёти сиёсии 

ҷомеаро фаро мегирад. Аз ҷумла, он истиқлолияти давлатиро 

низ дар бар мегирад. Яъне, истиқлолияти давлатӣ яке аз 

шаклҳои асосии зуҳури истиқлолияти сиёсӣ ба ҳисоб меравад. 

Ис- тиқлолияти сиёсӣ муносибатҳои байни давлат ва 

шаҳрвандро таҳлил менамояд. Шарти тартиботро ошкор 

месозад. Асоси ис- тиқлолияти сиёсиро масъалаи кӣ қудрати 

қабули қонунҳо, муайян намудани тартибот ё тағйири онҳоро 

дорад, ташкил менамояд. 

Истиқлолияти давлатӣ ду вижагии хос дорад: а) дохилӣ; б) 

бе- рунӣ. 

Истиқлолияти дохилии давлат ҳолатест, ки ҳокимияти олӣ 

ва бемаҳдуди давлат нисбати ҳамаи субъектҳо эътироф карда 

меша- вад. Дар сурати низоми мавҷудаи корҳои давлатиро 

риоя накардан ё амалҳои мухолифи манфиатҳои давлат ва 

ҷомеаро ихтиёр намудани ҳар гуна субъектҳои сиёсат, 

мақомоти давлатӣ ҳуқуқи комил до- ранд, ки тамоми воситаҳои 

таъсиррасонӣ ва ҳатто фишороварию зӯроварии қонуниро 

истифода намуда, риояи низоми сиёсию ҳуқуқиро таъмин 



намоянд. 

Хосияти берунии истиқлолият маънои ҳокимияти олии 

давла- тро эътироф ва эҳтиром намудани давлатҳои дигар, пеш 

аз ҳама, давлатҳои бузург ва ҳамсоякишварҳоро дорад. 

Истиқлолияти сиёсӣ дар ҳаёти ҷомеа ва кишварҳо 

тағйироти куллиро ба миён меоварад. Он заминаи асосии 

ҳалли вазифаҳои ҳа- ёти умумимиллӣ ва мубориза дар роҳи 

пешрафти иҷтимоии кишвар ба шумор меравад. Барои барҳам 

додани қафомонии иҷтимоию иқтисодӣ ва аз байн бурдани ҳар 

гуна зулму истибдод, оқилона ис- тифода бурдани захираҳои 

инсонӣ ва сарватҳои табиат, мутаноси- бан, аз рӯйи 

манфиатҳои кишвар ҷойгиркунонии қувваҳои ис- 

теҳсолкунанда ва дигар раванду падидаҳои ҷомеаи инсонӣ 

замина муҳайё менамояд. Истиқлолияти сиёсӣ имконият 

медиҳад, ки дар арсаи байналхалқӣ талаботу манфиатҳои 

кишвар беҳтар ҳимоя кар- да шаванд. Кишвари соҳибистиқлол 

дар ҳалли масъалаҳои гуногуни байналхалқӣ бештар ҳисса 

гузошта метавонад. 

Соҳибистиқлол гаштани кишварҳо дар замон ва макони 

дигар мазмун ва тобиши нав пайдо менамояд. Таърих гувоҳӣ 

медиҳад, ки истиқлолият ба даст овардани халқҳо ва кишварҳо 

масъалаи хеле мураккаб буда, муборизаи пуршиддати сиёсиро 

дар бар мегирад. Ин муборизаи сиёсӣ дар шаклҳои гуногун ба 

амал меояд. Аксар вақт истиқлолият дар натиҷаи муборизаи 

ғайриосоиштаи халқҳо ба даст оварда мешавад. Ин ҷиҳатро 

таърихи муборизаи мамлакатҳои бо ном «ҷаҳони сеюм» баҳри 

истиқлолият борҳо тасдиқ намудааст. Дар аксарияти ин 

мамлакатҳо муборизаи дурударози оммаи мар- думро неруҳои 

сиёсии ватанпарвар сарварӣ намудаанд. Дар ин айём неруҳои 

сарвари мубориза, асосан аз рӯйи манфиатҳои худ амал 

менамуданд. Яке аз ин гуна қувваҳо буржуазияи навташкил буд, 

ки кӯшиши аз зери таъсири метрополия баровардани 

кишварро дошт. Мақсади асосии онро таҳкими ҳукмронии 

капитали дохилӣ, капита- ли миллӣ ва дар охир пурра 

ҳукмрони ҷомеа гардидан ташкил ме- дод. Пеш аз ҳама, барои 



истиқлолияти бадастомада мо бояд паҳлуҳои асосии 

манфиатҳои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бар- расӣ 

намоем, то ин ки онҳо аз мадди назари шаҳрвандон дар канор 

намонанд. Инҳо идеология, сиёсат, психологияи шахс ва ҷомеа, 

масъалаҳои ҳокимияти давлатӣ, таҳкими демократия, ба даст 

овар- дану ҳимоя кардани ваҳдати ҷомеа, ривоҷи фаъолияти 

бунёдкорона, эҳёи маънавӣ ва таъмини ҳуқуқҳои баробари 

ҳамаи шаҳрвандони дар ҳудуди Тоҷикистон маскунбуда 

мебошанд. 

§ 2. Баъзе омилҳои таърихию сиёсии 

истиқлолияти Тоҷикистон 

Мавқеи ҷуғрофии Тоҷикистон, ки ба ҷараёни рушди 

мамлакат нақши худро гузоштааст, аз бисёр ҷиҳат ба 

мустақилияти он воба- стагӣ дорад. Гуногуншаклии миллӣ ва 

фарҳангӣ дар нақшаи дур- намои таърихии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳам бартарии амиқе буд. 

Маълум аст, ки ғайриклассикӣ будани раванди таърихии 

мамлакати мо ва ба таърихи он хос будани ирратсионализму 

дар он ҷой доштани ҳама гуна «хаёлоти хом» (химер) 

Тоҷикистонро давра ба давра аз система берун намуд. Чунин ба 

назар мерасад, ки сабаби асосии давраи таърихии 

(форматсионии) доимо бозгаштани таърих ба шаклҳои 

консервативӣ ва инкишофи суст дар Тоҷики- стон, ин хеле 

пурзӯр будани решаҳои падаршоҳӣ мебошад, ки сохторҳои 

анъанавии куҳнаро аз нав ба вуҷуд меоваранд. Сабаби дигараш 

шояд ин дур мондан аз ҳаёти сиёсии пурраи мустақил ва дар 

зери тасарруфи ҳамсоягону ҳомиёни нисбатан пурқудрат буда- 

ну аз онҳо вобастагӣ доштан аст. 

Дар воқеъ, пас аз барҳам хӯрдани давлати Сомониён, 

тоҷикон қариб ҳазор сол давлати миллии худро аз даст дода 

буданд. Онҳо дар ҳаёти сиёсии минтақаи Осиёи Марказӣ дар 

ҳудуди давлатҳои салтанатронии ғайритоҷикӣ умр ба сар бурда 

бошанд ҳам, намо- яндагони оқилу бофарҳанги он танҳо ба 

сабаби маърифати баланди илмӣ, воқиф будан аз сиёсату 



маорифпарвариашон ба сифати кор- мандони зеҳнӣ мисли 

муфтию қозиҳо, домуллоҳо ва роҳбаладони давлатӣ фаъолона 

иштирок менамуданд, аммо барои амалӣ намуда- ни иродаи 

худ дар ҳаёти давлатӣ, онҳо имконияти васеъ надоштанд. 

Хулоса, таърихи кишварамонро мисли занҷири гузаришҳо 

аз як давраи мушкил ба давраи дигари вазнин тасаввур кардан 

мумкин аст. Ҳамзамон, дар ин раванд ҳамеша кӯшиш ба харҷ 

дода шудааст, ки ин мушкилиҳо бартараф карда шаванд. Ин 

мақсад ҳам дар бисёр ҳолатҳо таҳти сарпарастии бегонагон 

анҷом дода мешуд. Таҳқиқотҳои зиёди олимони мамолики 

гуногун арзи вуҷуд доранд, ки аз асли масоили дахлнамудаи мо 

гувоҳӣ дода, воқеияти ҷойдо- штаро тасдиқ менамоянд. Ҳоло 

имконияти асосӣ барои ҳамчун миллат боқӣ мондани тоҷикон, 

ин қобилияти дар халқ зуҳур ёфтани мустақилона муайян 

намудани тақдири худ, доштани иродаи матин ва пурра 

бартараф намудани мухолифати дохилимиллӣ мебошад. 

Бозсозие, ки соли 1985 дар Иттиҳоди Шӯравӣ шурӯъ карда 

шуд, барои истиқлолияту озодии халқҳои зиёде аҳамияти 

бузурги ҳаётӣ дошт. Истилоҳи «бозсозӣ» наметавонад, тамоми 

ҳаҷми тағйиротеро ифода, намояд, ки дар натиҷаи он ба амал 

оварда шуд. Ҳатто худи «меъморон»-и бозсозӣ дар ибтидо 

гумон надоштанд, ки ташаббуси ба мақсади наҷот додани 

сохтори фармонфармоию маъмурӣ сар кардаашон, аз зери 

назорат мебарояд. Он на ба бозсозӣ, балки ба гузаронидани 

тағйиротҳои аксулинқилобии ҳаёти халқҳои Ит- тиҳоди 

Шӯравӣ табдил ёфт. Дар таърихи инсоният таркишҳои 

иҷтимоие ба назар мерасанд, ки ба ҳаёти мардумон таъсири 

гуногун расонидаанд. Сабаби асосии ба вуҷуд омадани 

таркишҳои иҷтимоӣ, чи дар гузашта ва чи дар замони мо, ин 

амиқ дарк накардан ва ё му- носибати хунукназарона намудан 

ба ҳалли проблемаҳое буд ва ме- бошад, ки ҷомеаро ба ташвиш 

меоварданд. Фаҳмиши имрӯзаи ра- вандҳои рушди ҷамъият 

такмили усулҳои пай дар пайи ҳамаи масъалаҳои иҷтимоию 

сиёсӣ, маънавию иқтисодӣ ва идораи мамла- катро тақозо 

мекунад. Танҳо дарки объективии ҳамин масъала сиё- сати 



ислоҳотҷӯёнаи як қатор давлатҳоро муайян кард ва ба онҳо 

имконият дод, ки мухолифатҳои иҷтимоии дохилиашонро 

нисбатан дуруст ҳал намоянд. 

Қобили зикр аст, ки ҳамин гуна тағйироти иҷтимоӣ дар 

бисёр давлатҳои собиқ низоми сотсиалистӣ пешбинӣ шуда 

буданд. Тағйирёбии сиёсати берунии Иттиҳоди Шӯравӣ барои 

рушду ин- кишофи равандҳои инқилобию бозсозӣ дар он 

мамлакатҳо низ им- конияти мусоид фароҳам овард. Халқҳои 

ин давлатҳо дар давоми таърихи нимасраи худ ба хубӣ дарк 

карданд, ки модели сиёсию иқтисодии собиқ барои ҳаёти 

ояндаи онҳо тағйирот металабад. Да- лели ин гуфтаҳо таҷрибаи 

Ҷумҳурии Демократии Олмон ва Олмони Федеративӣ ба 

шумор меравад, ки яке бо роҳи шӯравӣ ва дигаре бо роҳи 

классикӣ инкишоф ёфтанд. Тағйиротҳо ба давлатҳои собиқ 

сотсиалистии Аврупои Шарқӣ бо суръати бисёр баланд ба 

таври ҷиддӣ таъсири худро расониданд. 

Бозсозие, ки дар давраи бадбахттарин роҳбари Иттиҳоди 

Шӯравӣ Горбачёв М.С. шурӯъ гардида буд, ба як қатор 

душвориҳо ва монеаҳо дучор гардид, зеро дар нақшаи пешакии 

чорабиниҳои характери субъективидошта, аз ҳаёти воқеӣ 

дурбуда ва психологияи мардуми шӯравиро фаронагиранда 

камбудиҳо хеле зиёд ҷой до- штанд. Маҳз ҳамин душворию 

монеаҳо ва нодиданиҳои ояндаи мамлакат ҷомеаро ба гурӯҳҳои 

ба ҳам мухолиф ҷудо намуданд. 

Гурӯҳи якум: ҷонибдорони бозсозӣ, ки тағйироти қатъии 

та- моми сохтори ҷамъиятро талаб намекарданд. Тезиси 

асосиашон: гузаронидани ислоҳот дар сохтори сотсиалистӣ, 

федератсия ва бо- зори танзимшаванда. 

Гурӯҳи дуюм: ҷонибдорони бозсозии қатъӣ, ки пурра 

шикаста- ни системаи фармонфармоию маъмурӣ, даст 

кашидан аз мақсадҳои афсонавӣ, эътироф намудани ҳуқуқи 

худмуайянкунии миллатҳо ва ташкили иттиҳоди озоди 

давлатҳои мустақилро талаб мекарданд. Дар иқтисодиёт 

бошад, онҳо дар ҷойи асосӣ бозори озод ва мавҷудияти 

шаклҳои гуногуни моликиятро мегузоштанд. 



Гурӯҳи сеюм: мухолифини бозсозӣ, ки баъзан рӯирост ва 

бештар пардапӯшона баромад мекарданд. Мақсади онҳо возеҳу 

равшан буд: бо роҳҳои гуногун нигоҳ доштани системаи 

фармон- фармоию маъмурӣ, роҳ надодан ба гуногунандешии 

ақидаҳо, нигоҳ доштани нақши роҳбарикунандаи ҲКИШ дар 

системаи сиёсии Ит- тиҳоди Шӯравӣ, ҳимояи номенклатураи 

давлатӣ ва ғайраҳо44. 

Албатта, дар раванди бозсозӣ ба вуҷуд омадани ин гуна 

гурӯҳҳо рушду инкишофи ҷамъиятро мураккабтар гардонид. 

Давлатҳои аврупоии собиқ қаноти сотсиалистӣ ба зудӣ аз 

масъалаҳое, ки рушду инкишофи ҷамъиятро бозмедоштанд, 

халос шуданд ва ба ҳаллу фасли амалии масъалаҳои иҷтимоию 

иқтисодӣ шурӯъ наму- данд. 

Қувваҳои мухолифи бозсозӣ, ки ақоиди бузургдавлатиро 

ҷони- бдорӣ мекарданд, камбудиҳо ва мушкилиҳои масъалаи 

миллиро моҳирона истифода бурданд. Ба онҳо ҳаллу фасли ин 

масъала аз он сабаб даст додааст, ки дар давоми 70 соли 

мавҷудияти сохтори шӯравӣ мақомоти марказӣ на танҳо 

масъалаи миллиро ҳал накар- данд, балки ин масъаларо 

бемасъулиятона баррасӣ намуданд. Дар замоне ки 

ҷонибдорони бозсозӣ нақшаи амиқи бозсозии ҷомеаи 

баъдишӯравиро тариқи усули озмоиш ва бо назардошти 

хатогиҳо месохтанд, мухолифони тағйиротҳои бузург баръакс 

фаъолона аз пайи кор шуданд. 

Ба сифати ҳадафи аввалин Қаробоғи Кӯҳӣ интихоб карда 

шуд. Баъд аз ин бо истифодаи фаҳмиши дурӯғини масъалаҳои 

миллӣ ва дарки худшиносии миллӣ, ки танҳо шурӯъ шуда 

истода буд, хунре- зиро дар байни ӯзбекону туркҳои месхетӣ 

дар Фарғона баран- гехтанд. Дар Молдова ақидаи сохтмони 

республикаҳои сотсиали- стии Гагауз ва Приднестровро 

пешниҳод намуданд. Ва ҳатто дар ҳамон вақте ки уқёнуси 

даҳшату ваҳшоният қариб дар тамоми фа- зои Иттиҳоди 

Шӯравии собиқ пош хӯрд, Тоҷикистон бо хусуси- ятҳои ба худ 

хос аз дигар ҷумҳуриҳо фарқ мекард. Тоҷикистон яго- на 
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ҷумҳурие буд, ки пурра ба ақидаҳои коммунистӣ дода шуда буд 

ва кӯр-кӯрона онро пайгирӣ мекард. Халқҳои ҷумҳуриҳои 

Назди- балтик, Украина, Гурҷистон ва Арманистон ба таври 

назарнорас бошад ҳам, баъзан норозигии худро аз сиёсати 

тоталитарии ҳамон- вақта нишон медоданд. 

Тоҷикистон ҷумҳурии «иҷрочӣ» ва нисбатан ором буд. 

Ақидаҳои демократӣ ва озодихоҳона дар Тоҷикистон танҳо дар 

иб- тидои бозсозӣ ва он ҳам бошад, таҳти таъсири сахти 

ақидаҳои нави озодихоҳонаи Русия ва ҷумҳуриҳои 

Наздибалтик пайдо шуданд. Аз ин рӯ, тааҷҷубовар нест, ки дар 

Тоҷикистон ин раванд нисбат ба Литва, Латвия ва Эстония, ки 

аллакай то Иттиҳоди Шӯравӣ анъанаҳои демократӣ доштанд, 

бо душвориҳои хеле зиёд ба амал омад. 

Ҳаракатҳои аввалини озодихоҳона дар атрофи мақоми 

забони тоҷикӣ ва анъанаҳои миллӣ ба вуҷуд омаданд. 22 

феврали соли 1990 гирдиҳамоии сокинони шаҳри Душанбе 

барпо гардид ва онҳо талаб карданд, ки ба забони тоҷикӣ 

мақоми давлатӣ дода шавад. Ҳамин тавр, ҷомеаи аз ҳама ором 

пас аз 4 соли бозсозӣ якбора ба ҷӯш омад. Гирдиҳамоӣ ва 

маҷлисҳо яке аз паси дигаре дар тамоми қаламрави Тоҷикистон 

мегузаштанд, то он лаҳзае ки ба мақсади гузошташуда ноил 

нашуданд. Дар бораи сифати ғалаба ва натиҷаҳои он чизе 

намегӯем. 

Дар давраи бедоршавии сиёсӣ яке аз паси дигаре ташкили 

ҳара- катҳои ҷамъиятию сиёсии ҷонибдорони бозсозӣ шурӯъ 

гардид. Со- ли 1988 аллакай дар Ӯротеппа ва Конибодом 

ҳаракати ҷамъиятию сиёсии «Ваҳдат» ва дар Кӯлоб «Ошкоро» 

ташкил карда шуд. Фев- рали соли 1989 дар шаҳри Душанбе 

зиёиёни пешқадам ҷамъияти «Маърифат»-ро ташкил 

намуданд. Моҳи майи ҳамон сол клуби сиё- сии «Рӯ ба рӯ» 

ташкил карда шуд, ки дар байни аҳолӣ нуфуз пайдо кард. Клуб 

ба маркази тарбияи сиёсии ҷавонон табдил ёфт. Сентяб- ри 

соли 1989 маҷлиси муассисони ҳаракати ҷамъиятию сиёсии 

«Растохез» баргузор шуд. Фаъолнокии сиёсии омма бо ин 

маҳдуд нагардид. Аз ташкили ҳаракатҳо ба дараҷаи баландтаре 



ба таъсиси ҳизбҳои сиёсӣ гузаштанд. Ҳамин тавр, Ҳизби 

демократии Тоҷики- стон ташкил карда шуд. Ҳизби сиёсии 

дигар-Ҳизби назҳати ислом аз мавҷудияти худ хабар дод. Дар 

ҷумҳурӣ мунтазам ҳаракатҳои гуногун ташкил карда шуданд, 

ки хусусияти маҳалчигӣ доштанд. Аксар вақт ташаббускори 

таъсиси ҳамин гуна ҳаракатҳо номенкла- тураи минтақавӣ буд, 

ки мансабҳои роҳбарикунанда ва таъсири идории худро ба 

омма аз даст дода буд. Мақсад маълум буд - ба ҳаракату 

ташкилотҳои маҳаллӣ такя намуда, бозгаштан ба ҳаёти сиёсӣ. 

Минтақаеро дар мамлакат номбар кардан душвор аст, ки дар 

он гурӯҳҳои гуногуни ташаббускор, шӯроҳои ҳамоҳангсозӣ, 

ҳара- катҳои гуногуни мустақил ва ҳаракату ассотсиатсияҳои 

гражданӣ амал намекарда бошанд. Воситаҳои нави 

ғайрианъанавии ҷалб намудани гурӯҳҳои иҷтимоии гуногуни 

аҳолӣ ба системаи муноси- батҳои сиёсӣ, ки то ба ҳол номаълум 

буданд, ба вуҷуд омаданд. 

Дар вилояти Хатлон чун дар тамоми Тоҷикистон якбора да- 

раҷаи фаъолияти иҷтимоию сиёсии одамон боло рафт. Дар 

шаҳри Кӯлоб ва як қатор ноҳияҳои вилоят конфоронси 

муассисони Ҳизби демократии Тоҷикистон гузаронида шуд. 

Чуноне ки зикр гардид, аввалин ҷамъиятҳои мустақил соли 

1989 дар вилояти Хатлон таъсис дода шуданд. Онҳо масъалаи 

вилояти Кӯлобро, ки каме пештар барҳам хӯрда буд, манъи 

сохтмони заводи аккумляторсозиро дар шаҳри Кӯлоб ва 

бартараф намудани қафомонии иқтисодию фарҳан- гии шаҳру 

навоҳиро гузоштанд. Замонавӣ будани масъалаҳои бар- 

дошташуда ва ҷонибдории аҳолӣ дар муддати кӯтоҳ онро ба 

ҳарака- ти муташаккил мубаддал гардонид. Аввалан клуби 

ҷамъиятию сиё- сии «Ошкоро» ташкил карда шуд, ки ба он 

намояндагони тамоми табақаҳои аҳолии шаҳру навоҳӣ ворид 

гардиданд. Агар қисми зиёди аъзоёни клуб бо нияти нек ба он 

дохил шуда бошанд, пас як қисми алоҳидаи ба ҳама маълум бо 

шиорҳои қолабӣ, худро чун «ҳимоят- гарони халқ» намоиш 

доданд. 

Дар байни онҳо ашхоси «ҷабрдида» низ буданд, ки дар 



вақтҳои гуногун худро беобрӯ гардонидаанд ва онҳо кӯшиш ба 

харҷ медо- данд, то худро дар назари мардум сафед намоянд. 

Дар баромадҳоя- шон асосан дар бораи бо кор таъмин 

набудани қисми муайяни аҳолӣ, хусусан ҷавонон, далелҳои 

маҳалгароӣ, камбудиҳо дар фаъолияти мақомоти ҳизбию 

шӯравӣ ва баррасии сусти масъалаҳои рушди иҷтимоию 

иқтисодии вилоят сухан меронданд. 

Демократияю ошкорбаёнӣ ва қонуни қабулнамудаи собиқ 

Шӯрои Олии ИҶШС «Дар бораи озодии виҷдон ва 

ташкилотҳои динӣ» ба ташкилотҳои динӣ ва намояндагони 

рӯҳониён роҳи васеъ кушод. Қисмати муайяни рӯҳониён, ки 

дар мавқеи фундаментализм ва қувваҳои тахрибкунандаи ба 

онҳо ҳамроҳшуда меистоданд, кӯшиш мекарданд, ки дар роҳи 

минбаъдаи инкишофи ҷамъиятию сиёсии вилояту ҷумҳурӣ 

нуқтаи назари худро таҳмил намоянд. 

Июни соли 1990 дар Астрахан анҷумани муассисони Ҳизби 

назҳати исломӣ шуда гузашт, ки яке аз сокинони ҷумҳуриамон 

муо- вини амир интихоб гардид. Дар таъсиси ҲНИ 

намояндагони тамоми минтақаҳои калони мусулмонии ИҶШС 

иштирок карданд. Воқеан ҳам ҳизб умумииттифоқӣ буд, аммо 

ин таъйинот расман дар номи расмиаш сабт нагардида буд. 

ҲНИ-и умумииттифоқӣ ба худ вази- фаи ҳамоҳангсозии 

кӯшишҳои тамоми иттиҳодияҳои мусулмононро дар ИҶШС 

барои анҷом додани мақсадҳои умумӣ гирифта буд. Ба сифати 

мақсадҳои умумӣ пешниҳод шуда буданд: 

- муттаҳид намудани мусулмонон; 

- эҳёи ислом; 

- аз ҷиҳати сиёсӣ бедор намудан ва амалӣ намудани ҳуқуқи 

ҳар як мусулмон барои ташкили ҳаёташ дар асоси Қуръон ва 

суннат. Инчунин, зикр карда шуда буд, ки ҳизб «дар 

интихоботи тамоми мақомоти давлатӣ иштирок мекунад...».45 

Октябри соли 1990 иҷлосияи Шӯрои Олии ҶШС 

Тоҷикистон қарор қабул намуд, ки мутобиқи он дар қаламрави 

ҷумҳурӣ фаъоли- яти шуъбаи тоҷикистонии ҲНИ-и 
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умумииттифоқӣ манъ карда шуд, чунки барномаи он ба 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мухо- лиф буд. Сарфи 

назар аз ин, 6 октябри соли 1990 дар деҳаи Чортути собиқ 

ноҳияи Ленин кумитаи ташкилӣ конфоронси муассисонро 

гузаронида, роҳбарияти шуъбаи ин ҳизбро интихоб намуд. 

Қисмати дигари ашхоси рӯҳонӣ мақсадҳои барномавӣ ва 

оин- номавии Ҳизби исломиро оид ба масъалаҳои мураккаб 

дар соҳаҳои маънавӣ ва фарҳангӣ маъқул надонистанд ва 

рӯирост таъсиси ҳиз- беро, ки тантанаҳои ақоиди исломро 

тариқи муборизаи озод бо сох- ти мавҷуда вазифаи асосии худ 

ҳисобидааст, маҳкум намуданд. 

Ҳамин тавр, хусусияти фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ 

дар Тоҷикистон боиси як қатор омилҳо гардид. Пеш аз ҳама, 

мухоли- фатҳои дохилимиллӣ дар ҷумҳурӣ то ибтидои соли 

1991 дар шакли низоъ ба амал наомада буданд. Сониян, низоми 

сиёсии ҷумҳурӣ ба вуҷуд наомада буд. Таъсисёбии аҳзобу 

ҳаракатҳо давом доштанд. Шумораи субъектҳои низоми сиёсӣ, 

ки аксар вақт ягон манфиати наверо инъикос намекарданд, зиёд 

мегардиданд. Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ кӯшиш ба харҷ 

медоданд, ки расман сарвар гарданд ва фаъолияти худро ба 

интихоботҳои дарпешистода ба мақомоти намояндагии 

ҳокимият равона карда буданд. 

Бозсозии ҷамъияти шӯравӣ бевосита на танҳо ба ислоҳоти 

им- перия, балки ба тезутунд ва рӯирост гардидани 

камбудиҳою беадо- латиҳо оварда расонид. Вақте ки 

муборизаҳо барои озод гардидан аз фишорҳои марказ сар шуд, 

ҷумҳуриҳои Наздибалтик бисёр чиз та- лаб намекарданд. 

Мақсади ягонаи онҳо ба озодии иқтисодӣ ноил гардидан буду 

халос. Аммо маркази империя медонист, ки аз даст додани 

фишангҳои иқтисодӣ иқтидори иқтисодӣ ва обрӯи сохти 

Шӯравиро мекоҳонад. Аз ин рӯ, ҳимоятгарони империя, ки 

такягоҳашон Ҳизби коммунист буд, муқовимати шадид нишон 

ме- доданд ва ба ҳар роҳ кӯшиш ба харҷ медоданд, то дар 

давлатҳои Наздибалтик иғво андозанд ва бо ин роҳ барои ба 

мақсадҳояшон ноил гардидан халал расонанд. Аммо халқҳои 



ин ҷумҳуриҳо, ки да- раҷаи кофии донишҳои ҳуқуқӣ ва 

таҷрибаи муҳорибаи сиёсӣ до- штанд, ба ин иғвоҳо бо 

фаъолнокии умумимиллӣ ҷавоб доданд, ки инро воқеаҳои 

январии соли 1991 дар Литва нишон дод. Фитнаанге- зии 

маркази империя ба он овард, ки халқҳои ин ҷумҳуриҳо 

аввалин шуда истиқлолияти миллӣ ба даст оварданд. Мунтазам 

дигар ҷумҳуриҳо низ дар бораи истиқлолияташон эълон 

карданд ва нуқтаи баландтарини он аз ҷониби Шӯрои Олии 

Федератсияи Русия моҳи маи соли 1991 қабул гардидани ҳуҷҷат 

дар бораи истиқлоли- яти давлатӣ буд. Баъд аз ин ҷумҳуриҳои 

Осиёи Марказӣ низ дар бо- раи истиқлолияташон эъломияҳо 

қабул карданд. Аммо ин ҳуҷҷатҳо ба таври расмӣ мавҷуд 

буданду аз истиқлолияти воқеӣ шаҳодат на- медоданд. 

Дар он вазъияте, ки ҷумҳуриҳои шӯравӣ қарор доштанд, 

сарва- рони сиёсии Ҳизби коммунист худашонро гум карданд 

ва бо ҳар роҳ кӯшиш ба харҷ медоданд, то империяро наҷот 

диҳанд. 

Гурӯҳи якум таҳти роҳбарии Елсини ноуҳдабаро, ки онро 

Гор- бачёви софист низ тарафдорӣ мекард, ҷонибдори қабули 

созишно- маи нав буд, ки бояд ҳамаи ҷумҳуриҳои шӯравиро ба 

Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Мустақил муттаҳид мекард. 

Гурӯҳи дуюм, ки ба он Раиси парламенти ИҶШС Лукянов, 

Крючков ва дигарон роҳбарӣ мекарданд, мехостанд бо роҳи 

дикта- тура ИҶШС-ро аз парокандашавӣ нигоҳ доранд. 

Гурӯҳи сеюм, ба мақсади пешгирӣ намудани созишномаи 

нав 18-уми августи соли 1991 бо роҳи зӯрӣ Горбачёвро аз 

ҳукумат маҳрум карданӣ шуда, даст ба табаддулоти давлатӣ 

заданд. Аммо онҳо ба мақсади гузоштаашон нарасиданд. 

Ташаббуси онҳо аз ҷониби қувваҳои гуногун ба муқовимати 

рӯирост дучор шуд. Ҳамин тавр, воқеаҳои августӣ имконоти 

камтарини нигоҳ доштани якчанд ҷумҳуриро дар ҳайати 

давлати конфедеративӣ аз даст дод ва ҳамин тариқ, ба пурра 

барҳам хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ мусоидат намуд. Дар 

роҳбарияти Тоҷикистон чунин ранг гирифтани ҷараёни рушди 

воқеаҳоро интизор набуданд ва ҳатто кӯшиши табаддулоти 



давла- тиро ҷонибдорӣ намуданд. Аммо, пеш аз он ки 

истиқлолияти сиё- сии Тоҷикистонро расман эълон намоянд, 

намояндагони халқ ба роҳбари ҳамонвақтаи ҷумҳурӣ Маҳкамов 

Қ.М. нобоварӣ эълон кар- данд. 

9-уми сентябри соли 1991 таҳти фишори «қувваҳои 

демократӣ» Парламенти Тоҷикистон дар бораи истиқлолияти 

ҷумҳурӣ декла- ратсия қабул намуд. Ин рӯз дар таърихи халқи 

тоҷик чун Рӯзи ис- тиқлолият ворид гардид. Тоҷикистон чун 

давлати мустақил ба арсаи олам ворид гардид ва зиёда аз 110 

давлати ҷаҳон истиқлолияти Тоҷикистонро эътироф намуд, ки 

дар байни онҳо Ҷумҳурии Исло- мии Эрон аввалин мебошад. 

Мутобиқи Конститутсия интихоботи Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо иштироки қувваҳои гуногу- ни сиёсӣ гузашт ва 

Раҳмон Набиев Президенти Ҷумҳурии Тоҷики- стон интихоб 

гардид. Намояндаи «қувваҳои демократӣ» Д. Худо- назаров аз 

байни 9 нафар довталаби мақоми президентӣ ҷойи дую- мро 

ишғол кард. Аммо, мутаассифона, интихоботи президентии 

ҷумҳурӣ ба ризоияти миллӣ мусоидат накард ва баръакс ба 

ғаму ғурбати нави миллӣ ибтидо гузошт. 

Муборизаро барои ҳокимият ва таъсирро дар байни 

қавмҳои минтақа дар Тоҷикистон падидаҳои зерин мураккаб 

гардониданд: 

- шиддати этномиллӣ дар муносибати байни бюрократияи 

тоҷикони шимолӣ ва кӯҳистони Бадахшон; 

- фаъолияти гурӯҳҳои зиёиёни душанбегии рӯҳияи 

баланди миллидошта (бо даъвоҳои территориявӣ ба 

Ӯзбекистону Қирғизи- стон баромад карданд); 

- даъвои ҳокимият намудани табақаи болоии рӯҳониёни 

мусул- мони маҳаллӣ (муллоҳо). 

Ин мубориза пас аз эълон намудани истиқлолияти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле тезутунд гардид. 11-уми майи соли 

1992 Прези- дент Раҳмон Набиев таҳти фишори мухолифин бо 

иштироки онҳо ба таъсиси ҳукумати муросои миллӣ розӣ шуд. 

Намояндагони му- холифин бояд сеяки мансабҳои вазириро 

соҳиб мешуданд. Аммо бо ин мубориза хотима наёфт. 7 



сентябри соли 1992 Раҳмон Набиевро маҷбур намуданд, ки ба 

аризаи истеъфояш имзо гузорад. 

16 ноябри соли 1992 дар Хуҷанд иҷлосияи махсуси Шӯрои 

Олиро гузарониданд ва Эмомалӣ Раҳмонов Раиси Шӯрои Олӣ 

ин- тихоб гардид. 6 декабри соли 1992 муборизаи яроқнок 

барои Ду- шанбе сар шуд, ки пас аз як ҳафта бо бартарии 

қувваҳое, ки Эмомалӣ Раҳмоновро пешниҳод намуда буданд, 

анҷом ёфт. Аммо роҳбарони мағлубгардидаи оппозитсионии 

Қӯрғонтеппа, Ғарм, Ба- дахшон ва табақаи болоии рӯҳониёни 

мусулмон яроқҳои худро нагузоштанд. Намояндагони зиёди 

мухолифин ба хориҷа ҳиҷрат карданд. Ҷанги шаҳрвандӣ дар 

Тоҷикистон давом мекард46. 

Умеди он ки пас аз ба даст овардани истиқлолият рушду та- 

раққиёти ҷумҳурӣ ба зинаи сифатан нав мебарояд, ҳамин тавр 

мис- ли орзу боқӣ монд. Ба ғайр аз ин дар худи Тоҷикистон 

бархӯрдҳои сиёсӣ ва мухолифатҳои гуногуни гурӯҳҳои этникӣ 

ба фоҷиаи воқе- ии иҷтимоӣ оварда расониданд. Дар ин бора 

ҳисоботи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ибтидои соли 

1993 паҳн карда шуда буд, шаҳодат медиҳад. Дар натиҷаи 

муҳосираи дурударози роҳҳои оҳан ва мошингард, набудани 

захираҳои моддию техникии зарурӣ ва хе- ле зиёд гаштани 

кӯчбандии аҳолӣ, иқтисодиёти мамлакат фалаҷ гардид. 

Маблағи умумии зарари иқтисодӣ зиёда аз 200 млрд рублро 

ташкил дод. 

Истеҳсоли молҳои саноатӣ якбора паст гардид, истеҳсоли 

молҳои талаботи ҳаррӯза дар муқоиса ба ҳамин давраи соли 

1992 24,5% поён омад. Ҳамон вақт дар вилояти Қӯрғонтеппа 

задухӯрдҳои хунин оғоз гардиданд. Дар он ҷо молҳои саноатӣ 

ба маблағи 1,5 млрд рубл истеҳсол нагардиданд. Ҷанг ба 

нақлиёти ҷумҳурӣ низ зарари калон расонид (танҳо шумораи 

мошинҳои дуздидашуда ва нобудкардашуда ба 5000 ҳазор адад 

мерасид), мо- шинҳои боркаш ва вагонҳои мусофиркаши зиёде 

аз кор бароварда шуданд. Маблағи умумии зарар дар ин соҳа 
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ба 4 млрд рубл мерасад. Аз ҳама зарари бештар ба соҳаи 

кишоварзии ҷумҳурӣ расонида шуд. Ҳосил пурра ғундошта 

нашуд, фондҳои асосӣ ғорат карда шу- данд ва маблағи зарар 29 

млрд рублро ташкил дод. Ҷанги шаҳрвандӣ кӯчбандии дохилӣ 

ва хориҷии аҳолиро пурзӯр намуд. Дар ҷумҳурӣ дар як муддати 

кӯтоҳ ба таври расмӣ 537 ҳазор па- ноҳандагон ба қайд гирифта 

шуданд. Танҳо дар Душанбе шумораи паноҳандагон ба 120 

ҳазор нафар мерасид. Роҳи ҳалли дигари масъаларо наёфта, як 

қисми аҳолӣ маҷбур шуданд, ки қаламрави ҷумҳуриро тарк 

намоянд.47 

Албатта, фоҷиаи асосии ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон 

ин қурбон гардидани одамон мебошад. Ҷанги бародаркуш 

ҳаёти «қа- риб сад ҳазор одамонро» нобуд намуд (бештар аз 

ҷанги соли 1945 бо Ҷопон ва тақрибан чор маротиба камтар аз 

ИМА дар солҳои ҷан- ги дуюми ҷаҳон).48 

Шумораи дақиқи қурбоншудагон то ба ҳол маълум нест. 

Дар ҷумҳурӣ аз 20 то 80 ҳазор адад яроқи оташфишон дар дасти 

аҳолӣ мавҷуд буд. Ба қабули қонунҳои қатъӣ ва кӯшишҳои 

қувваҳои ҳукуматӣ, ки ба бесилоҳгардонии аҳолӣ машғул 

буданд, нигоҳ накарда, то ба ҳол шумораи хеле ками яроқ 

супорида шудааст. «Танҳо ибтидои соли 1996 дар сарҳади 

Тоҷикистону Афғонистон сарҳадбонон 19 ҳодисаи вайрон 

кардани сарҳадро бартараф наму- данд ва 28 вайронкунандаи 

сарҳадро боздошт намуданд. Дар ин давра сарҳадбонон 750 кг 

маводи мухаддир ва 159 кг афюнро ошкор намуда, мусодира 

намуданд».49 

Гузашта аз ин, дар доираҳои гуногун чунин саволе ба миён 

меояд: «Кадом амалҳо сабаб гардиданд, ки Тоҷикистон ба ин 

воқеаҳои хунин ва фоҷиавӣ рӯ ба рӯ гардид?» Ба ин савол 

вобаста ба назари сиёсӣ ва ҷонибдорӣ ба ин ё он ҷониб 

ҷавобҳои зиёде ҳастанд, вале ҷавоби асосӣ дар паси якбора 

соҳиби истиқлолият гардидан ва озодии сиёсиро дарк карда 
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натавонистани тоҷикисто- ниён пинҳон мемонад. 

Тоҷикистониён якбора туҳфаи ғайриинти- зорӣ гирифтанд, ки 

ба он тайёр набуданд. 

Имрӯз ҳар як давлати соҳибистиқлол роҳи инкишоф ва та- 

раққиёти худро муайян мекунад. Ин роҳ бояд ба талабот, 

таърих, хусусият ва шароитҳои ҷуғрофии мардум мувофиқат 

намояд. Ҳоди- саҳои дар боло зикргашта боз як бори дигар 

тасдиқ мекунанд, ки дар ин роҳ қатъият ва ҷуръатнокӣ зарур 

аст. Чи тавре ки таҷрибаи талхи таърихии мо нишон дод, 

набояд ба сиёсатмадорони ҳавоба- ланду софист тобеъ шуд, 

чунки онҳо барои нигоҳ доштан ва ноил гардидан ба 

манфиатҳои шахсиашон халқро ба мушкилҳои гуногун ва азобу 

шиканҷа рӯ ба рӯ мегардонанд. 

Бунёдгароёни исломӣ ва баъзе ҳаракатҳои нави сиёсӣ 

барои ташаккул додани теъдоди зарурии афкори 

ғаразнокашон дар таъри- хи давлати соҳибистиқлолу озод 

татбиқи пешинаи аз ҳама душвори давраи гузаришро пеш 

гирифтанд. Ин даврае буд, ки асос ва бунёди ҷамъияти пештара 

барҳам мехӯрд. Аммо ҳукумат, ки халқ роҳбари- ро ба он бовар 

карда буд, аз озмоиш нагузашт ва нотавонии худро нишон дод. 

Ҳукумат вазъиятро назорат карда натавонист, гузашт намуд ва 

қатъият нишон надод. Воқеаҳои хунини Тоҷикистон боз як 

бори дигар нишон доданд, ки мавҷудияти қонунҳои хуби 

демократӣ маънои онро надорад, ки чизи аз ҳама асосӣ-риояи 

қонун аз ҷониби шаҳрвандон ва ташкили ҷомеаи шаҳрвандӣ ба 

вуҷуд оварда шуда- аст. Дар вазъияте, ки қонунҳо амал 

намекунанд, шаҳрвандон аз до- ираи амали қонун берун 

мондаанд ва аз дасти ҳукумат амале намео- яд, тақсимшавии 

ҷомеа ба гурӯҳҳои ба ҳам мухолиф ва тезутунд гардидани 

мухолифати дохилӣ ба вуҷуд меояд. 

Бунёдгароён дар ибтидои истиқлолият бо истифода аз 

шиорҳои иғвогаронаи худ, ки ба паҳлуҳои аз ҳама душвори 

ҳаёти халқи одӣ дахл мекарданд, диққати мардумро аз ҳалли 

масъалаҳои муҳимми ҳаётӣ дур намуданд ва онҳоро ташвиқ 

намуданд, ки яроқ ба даст гиранд. Агар сохтори сиёсии давлатӣ 



коршоям мебуд, имкони ги- рифтани пеши роҳи фоҷиаи хунин 

аз эҳтимол дур набуд. Вале аз сабаби вуҷуд надоштани чунин 

дурнамо мақсадҳои ҳукуматдорон барои оммаи васеи аҳолӣ 

норавшан буд ва онҳоро ба худ ҷалб намекард. 

Воқеаҳои Тоҷикистон равшану возеҳ нишон доданд, ки дар 

Осиёи Марказӣ гузариш ба иқтисоди бозоргонӣ бо як ҷаҳиш 

анҷом наёфта, он бояд зина ба зина анҷом ёбад. Бунёдгароёни 

исломӣ ва «демократҳо» мақсад доштанд, ки аз рӯйи принсипи 

инқилобӣ амал намоянд, вале ин ба онҳо муяссар нашуд. Онҳо 

қонунҳои тараққиё- ти ҷомеаро барои тоҷикистониён бо 

қимати хеле баланд пардохт намуданро талаб намуданд. Аз 

ҳама фоҷианокаш он аст, ки озодӣ ва истиқлолиятро на аз 

душмани беруна, балки аз бародари тоҷикистонии худ 

гирифтан мехостанд. 

Аммо баробари дар мамлакат барқарор гардидани сохтори 

нави конститутсионӣ низои дохилимиллӣ роҳи ҳалли худро 

наёфт. Аз ин сабаб як қисми мухолифин бар асари даргирии 

ҷанги шаҳрвандӣ ба давлати ҳамсояи Афғонистон фирор 

карданд. 

Соли 1994 қувваҳои мухолифин интихоботи Президент ва 

қабули Конститутсияи нав, моҳи феврали соли 1995 

интихоботи парламентро бойкот эълон карданд. Онҳо нигоҳ 

доштани шиддатро дар сарҳади Тоҷикистону Афғонистон ва 

дар ноҳияҳои Тавилдараю Ғарм, ки дар қисмати ҷанубу 

шарқии мамлакат ҷойгиранд, раво до- нистанд. Ҳукумат таҳти 

назорати СММ якчанд давраҳои гуфтушу- нидро гузаронид, ки 

он ба ивази гаравгонон ва ба имзо расонидани оташбаси 

муваққатӣ имконият дод. Инчунин, комиссияи муштарак оид 

ба масъалаи паноҳандагон ва гурӯҳи нозирони СММ дар 

Тоҷикистон ташкил карда шуд. Оташбас аз 20 октябри соли 

1994 сар шуда буд, агарчи ҷонибҳо онро доимо риоя 

намекарданд. Нара- сидани маводи озуқа моҳҳои октябру 

ноябри соли 1994 ба му- шоҳида мерасид. Ҳукумат ва 

ҷонибдорони он пай дар пай аз бова- рии халқ баромадан 

гирифтанд, обрӯи пешинаашон устувор нагар- дид. 



Вайрон кардани ҳуқуқҳои асосии инсон, куштори 

ваҳшиёнаи беҷазои ходимони сиёсӣ, ҷамъиятӣ, журналистон, 

соҳибкорон ва ҳуқуқшиносон давом мекард. 

Ташкилкунандагони ин кушторҳо на танҳо исломиёни 

демократ буданд, балки аъзои он гурӯҳҳои си- лоҳбадаст ҳам 

буданд, ки дар ташкилу барқароркунии сохтори кон- 

ститутсионии мамлакат ширкат варзида буданд, аммо аз 

сабаби су- стии назорати умумидавлатӣ яроқ барои онҳо 

манбаи даромад ва маънои аслии зиндагиашон гардида буд. 

Ҳукумат кӯшиш ба харҷ медод, ки ин гурӯҳҳоро муттаҳид созад, 

аз болои онҳо назорат барқарор намояд ва онҳоро ба ҳайати 

гурӯҳҳои навтаъсисгардидаи Қувваҳои мусаллаҳ ворид намояд, 

аммо ҳалли ин масъала бисёр мушкил буд. Гуфтан зарур аст, ки 

ин гурӯҳҳои таҳти назорат қарор- надошта бештар вақт 

вазъиятро муташанниҷ месохтанд. 

Тавассути кӯшишҳои муштараки Комиссариати Олии 

СММ оид ба паноҳандагон ва Ҳукумат ҷараёни бозгашти 

паноҳандагони тоҷик аз Афғонистон тезонида шуд. Масъалаи 

дигар авҷ гирифтани ҷинояткорӣ буд. Дар гузаштаи начандон 

дур ҷинояткорӣ дар ҷумҳурӣ кам набуд, аммо бо барҳамхӯрии 

Иттиҳоди Шӯравӣ ин ҳодиса ба машғулияти ҳаррӯзаи қисме аз 

шаҳрвандон табдил ёфт ва бесабаб набуд, ки ҳатто аҳолӣ ҳам 

дигар ба он аҳамият намедод. Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 

нотавонии худро зоҳир мекард. Агар пештар дар бораи 

амалҳои алоҳида ё баъзан гурӯҳи ҷинояткорон сухан 

мегуфтанд, пас дар солҳои 1995-96 амалҳои ҷинояткоронаи 

минтақавию мазҳабӣ ба амали муқаррарӣ табдил ёфта буданд. 

Ҳамин тавр, дар Тоҷикистон то соли 1993 на ҳизбҳо ва на 

ҳара- катҳои ҷамъиятӣ натавонистанд фаъолияти босамар 

дошта бошанд, ба омма таъсир расонанд, зеро барномаи 

миллии дақиқ ва тадбирҳои амалӣ намудани онро соҳиб 

набуданд. 

Аз ин рӯ, сиёсати миллӣ мазмунан бояд ба инкишоф 

додани ар- зишҳои умумиинсонӣ дар муҳити миллӣ, аз қабили 

ҳуқуқи умумии интихоби ҳар як халқ самти тараққиёт ва 



рушди миллии худро до- шта бошад. Ҳуқуқи интихобот амалан 

бо ҳуқуқи худмуайянкунӣ, мустақилияти иқтисодӣ ва ҳалли 

сиёсӣ бо озодии шахсият ва мил- латҳо вобаста мебошад. 

Анҷом додани худмуайянкунии миллӣ бояд ҳуқуқи ҳамаи 

халқҳоро барои интихоби шакли давлати миллӣ му- тобиқи 

имкониятҳои воқеии қавми мазкур дар бар гирад. 

Яке аз таъйинотҳои сиёсати миллӣ дар шароити давлати 

сер- миллат, ин омили танзим ва бартараф намудани низоъҳои 

байни- миллӣ, таҳияи роҳҳои ҳаллу фасли онҳо бо воситаҳои 

нисбатан одӣ мебошад. Низои яроқнок, истифодаи қӯшун 

барои ҳаллу фасл намудани низоъҳои миллӣ на танҳо дар 

дохили Тоҷикистон, балки дар дохили ҳама гуна давлати дигар 

бояд пурра барҳам дода шавад. Аз рӯйи «маълумоти экспертҳо 

то солҳои 1995 дар қаламрави собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ 170 

минтақаи низоӣ мавҷуд буд. Аз онҳо 30 ни- зоъ дар шакли 

фаъол ва дар 10 низоъ кор то истифодаи қувва расида буд»50. 

Ҳамин тавр, дар шароити тезутунд гардидани шиддати 

байни- миллӣ ва дохилимиллӣ нақш ва методҳои сиёсии ин 

низоъҳо ва им- кониятҳои ин муносибатҳо афзун мегардад. 

Барои он ки низои до- хилимиллӣ дар Тоҷикистон ҳалли худро 

ёбад, ҳарду ҷониб корҳои зиёдеро анҷом доданд. Роҳбарияти 

мамлакат қонунгузории муа- йянеро таҳия намуд, ки барои 

шахсони ба ватан баргашта амният кафолат дода мешуд. Ҳама 

хоҳишмандоне, ки хоҳиши дар мубори- заи сиёсӣ иштирок 

карданро доранд, метавонанд бо тартиби муқар- раршуда 

ҳизбу ҳаракаташонро ба қайд гиранд ва тариқи методҳои сиёсӣ 

мубориза баранд. Ин роҳи ягонаи ҳалли масъала мебошад. 

Ҳамзамон, шарти асосии бошууронаи ҳалли сиёсии низои 

до- хилимиллии Тоҷикистон ин таҳлили сабабҳои ба вуҷуд 

омадани он ва динамикаи фаъолияти муштараки ҷонибҳои 

мухолиф аст. Ра- ванди соҳибистиқлол гардидани Тоҷикистон 

дар шароити вайрон гардидани системаи тоталитарӣ хеле 

душвор мегузашт. Дар ин ҷо вазъият-сабаб нақши асосӣ 

                     
50 Лысенко В. Развитие федеративных отношений в современной России. - М., 

1995. - С.152. 



бозидааст: тезутунд гардидани буҳрони иҷтимоию иқтисодӣ, 

маъюсӣ аз арзишҳои маънавию идеологии пе- шина, васеъ 

гардидани ошкорбаёнӣ ва озодии маънавӣ. Бедор шу- дани 

ранҷишу озорҳои даҳсолаҳо ҷамъгардида ва рӯпӯшкардашуда, 

пурзӯр гардидани рӯҳафтодагӣ, пайдо шудани талабот ба 

такягоҳи маънавии дигар, ки ақоиди эҳёи миллиро инъикос 

менамояд, аз шу- мораи ин сабабҳо буданд. Дар ҳамин гуна 

фазо таркиши худшино- сии миллӣ дар Тоҷикистон шакли 

ғайритамаддуниро ба худ гирифт. Минтақаи бузурги низоӣ ба 

вуҷуд омад. 

Иқтидори низоӣ, ки солҳо дар ҳолати сардӣ буд, озод 

гардида, андоза ва зуҳуроте ба даст овард, ки доир ба суст 

шудани худшино- сии миллӣ дар ҷомеаи тақсимгардидаи 

дорои падидаҳои миллию минтақавӣ ва маҳаллӣ гумон кардан 

мумкин буд. Тоҷикон, ки дар давоми таърихи дурударози худ 

ҳаёти сиёсии комил надоштанд ва якбора соҳиби истиқлолият 

гардиданд, ба ҳаёти мустақилона, чи дар дараҷаи сиёсӣ ва чи 

дар дараҷаи психологӣ тайёр набуданд. Ҳоло имконияти 

рушду инкишофи тоҷикон ҳамчун миллат ин та- шаккул 

додани арзишҳои дақиқи умумимиллӣ, бартараф намудани ба 

маҳалҳо тақсимшавӣ ва таҳияи идеяи миллии худӣ мебошад, 

ки бе он давлат вуҷуд дошта наметавонад.



МАВЗӮИ 8. СИСТЕМАИ СИЁСИИ ҶОМЕА 

§ 1. Мафҳум ва моҳияти системаи сиёсӣ 

Системаи сиёсӣ - маҷмӯи институтҳои сиёсӣ, меъёрҳои 

сиёсӣ ва муносибатҳои сиёсиест, ки дар якҷоягӣ ҳамгироии 

ҷомеаро таъмин намуда, имкон медиҳанд, ки барои рушди 

бомароми ҷомеа қарорҳои муҳимми сиёсӣ қабул карда шаванд. 

Бори аввал мафҳуми «системаи сиёсӣ» аз ҷониби сиёсатшиноси 

амрикоӣ Дэвид Истон (1917-2014) мавриди истифода қарор 

дода шудааст. Ӯ бо мақсади хубтару беҳтар нишон додани 

моҳияти сиёсат назарияи системаи сиёсиро ташаккул додааст. 

Ба ақидаи ӯ, системаи сиёсӣ маҷмӯи фаъолиятҳои мутақобилае 

мебошад, ки ба воситаи онҳо дар ҷомеа тақсими арзишҳо ба роҳ 

монда мешавад. Ба андешаи Д.Истон, си- стемаи сиёсӣ бо 

муҳите, ки онро иҳота намудааст, алоқамандии зич дорад. Ӯ 

муҳити дохилӣ ва берунии системаи сиёсиро аз ҳам ҷудо 

намудааст. 

Дар муҳити берунии системаи сиёсӣ ангезаҳое ба вуҷуд 

меоянд, ки системаи сиёсӣ ба хотири нигоҳ доштани устувории 

худ ба онҳо таваҷҷуҳ зоҳир менамояд. Ангезаҳои мазкурро 

системаи сиёсӣ ба инобат гирифта, бо назардошти онҳо 

қарорҳои сиёсӣ қабул менамо- яд. Одатан ду навъи ангезаҳои 

ҷамъиятиеро, ки ба системаи сиёсӣ таъсири бевосита 

мерасонанд, аз ҳам фарқ намудан мумкин аст. Ба ибораи дигар 

ангезаҳои ҷамъиятӣ дар ду шакл зоҳир мегарданд: 1) талабу 

дархост ва ё иддао; 2) эътироф, дастгирӣ ва ҷонибдорӣ. Си- 

стемаи сиёсие, ки талабу дархости ҷомеаро ба инобат 

намегирад, наметавонад мавҷудияти худро нигоҳ дорад. Мавҷуд 

набудани та- лабу дархост низ ба системаи сиёсӣ имкон 

намедиҳад, ки ба таври зарурӣ фаъолият намояд. Аммо дар 

баробари талабу дархост, инчу- нин барои системаи сиёсӣ 

дастгирӣ ва ҷонибдорӣ низ хеле зарур мебошанд. Зеро 

устувории системаи сиёсӣ замоне имконпазир ме- гардад, ки он 

дар ҷомеа тарафдорон ва ҷонибдорони бештар дошта бошад ва 

ҳамзамон онро агар аксарият эътироф намуда бошанд. Дар 



акси ҳол системаи сиёсӣ ба буҳрон дучор мегардад. Лекин 

барои системаҳои сиёсии замони муосир, ки моҳиятан 

демократӣ мебо- шанд, мавҷудияти ҳам талабу дархост ва ҳам 

дастгирию ҷонибдорӣ зарур мебошанд. 

Талабу дархост асосан дар атрофи масъалаҳои зерин зоҳир 

ме- гарданд: 

- тақсими неъматҳои ҷамъиятӣ ва хизматрасониҳо 

(масалан, талабу дархост оид ба қабули қонун дар бораи музди 

меҳнат, дар бораи вақти корӣ, дар бораи таҳсилот, андозҳо ва 

ғ.); 

- танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ ва рафтори одамон 

(масалан, оид ба таъмини амният, назорати истеҳсолот ва 

истеъмолот, назора- ти бозор, риояи қонун ва ҳимояи ҳуқуқ); 

- иттилоот ва иртибот (масалан, талабу дархости гурӯҳҳои 

иҷтимоӣ оид ба дастрасии онҳо ба иттилоот). 

Бояд гуфт, ки талабу дархост дар ҷомеаҳои гуногун дар 

шакли мухталиф зоҳир мегарданд. Мазмун ва мундариҷаи онҳо 

аз дараҷаи рушди демократия, маданияти сиёсии шаҳрвандон, 

рушди иҷти- моию иқтисодии ҷомеа ва монанди инҳо вобаста 

мебошад. 

Дастгирӣ ва ҷонибдории системаи сиёсӣ бошанд, дар 

шаклҳои зерин мушоҳида мегарданд: 

- риоя намудани қонунҳо ва тартиботи ҷамъиятӣ; 

- дар ҳаёти сиёсии мамлакат фаъолона иштирок намудан 

(маса- лан, дар интихобот ва дигар чорабиниҳои сиёсию 

идеологӣ); 

- эътироф намудани ҳокимияти давлатӣ ва боварӣ доштан 

ба иттилооти расмӣ; 

- бечунучаро ба ҷо овардани талабу дархости ҳокимияти 

давлатӣ (масалан, хизмат намудан дар сафи қувваҳои мусаллаҳ, 

са- ривақт ва ихтиёран супоридани андозҳо, риоя намудани 

тартиботи ҷамъиятӣ, итоат намудан ба қонунҳо ва ғ.). 

Ҳамин тариқ, ангезаҳои ҷамъиятие, ки ба системаи сиёсӣ 

ворид мегарданд, дар дохили система таҳлил ва коркард 



гардида, ба қарорҳои сиёсӣ ва фаъолиятҳои сиёсӣ табдил 

меёбанд. Қарорҳои сиёсии қабулшуда ва фаъолиятҳои сиёсии 

дар заминаи қарорҳои мазкур бамалояндаро ангезаҳои сиёсӣ 

низ номидан мумкин аст. Ан- гезаҳои сиёсӣ дар шаклҳои зерин 

зоҳир мегарданд: 

- ба амал баровардани танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ ва 

рафтори одамон; 

- тақсим намудани неъматҳои ҷамъиятӣ ва 

хизматрасониҳо; 

- қабули қонунҳо ва меъёрҳои ҳуқуқӣ. 

Ҳамин тариқ, ангезаҳои воридшаванда ва ангезаҳои 

хориҷша- вандаро аз ҳам фарқ намудан мумкин аст. Шартан 

ангезаҳои ав- валро ҷамъиятӣ ва дуюмро сиёсӣ номидан 

мумкин аст. Зеро ан- гезаҳои ҷамъиятӣ аз берун ба дохили 

системаи сиёсӣ ворид мегар- данд, ки бавуҷудоварандагони 

онҳо шаҳрвандони қаторӣ, гурӯҳҳои иҷтимоӣ, ташкилотҳои 

ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсии ғайриҳукмрон мебошанд. Аммо 

ангезаҳои сиёсие, ки баъди қабули қарор ба беру- ни системаи 

сиёсӣ хориҷ мегарданд, аз ҷониби элитаи ҳукмрон ба вуҷуд 

оварда мешаванд. Дар заминаи мубодилаи ангезаҳои мазкур 

алоқамандии муҳити беруна бо муҳити дохилӣ ва баръакс 

алоқамандии муҳити дохилӣ бо муҳити беруна ба вуҷуд меояд. 

Дар самти рушду инкишофи минбаъдаи системаи сиёсӣ 

олими амрикоӣ Габриэл Алмонд (1911-2002) саҳми беандоза 

гузоштааст. Ба ақидаи Г.Алмонд, системаи сиёсӣ маҷмӯи 

институтҳое (парлу- мон, ҳизбҳои сиёсӣ, мақомоти ҳокимияти 

иҷроя, судҳо) мебошад, ки онҳо ҳадафҳои дастаҷамъонаи 

гурӯҳҳои гуногуни ҷомеаро дар амал татбиқ менамоянд. Ӯ 

ҷанбаҳои функсионалии системаи сиёси- ро мавриди омӯзиш 

қарор дода, вазифаҳои берунӣ ва дохилии онро нишон додааст. 

Ба ақидаи ӯ, вазифаҳои берунии системаи сиёсӣ аз инҳо иборат 

мебошанд: артикулятсияи манфиатҳо; агрегатсияи манфиатҳо; 

иҷтимоикунонии сиёсӣ; интихоби кадрҳо; таъмин намудани 

иртиботи сиёсӣ. Артикулятсияи манфиатҳо - раванди та- 



шаккулёбӣ ва зоҳиршавии талабу дархостҳое, ки ба унвонии 

сохторҳои сиёсӣ ва маркази қабули қарорҳои сиёсӣ равона 

гардида- анд. Агрегатсияи манфиатҳо - раванди бо ҳам наздик 

намудани та- лабу дархостҳо ва манфиатҳои гурӯҳҳои гуногуни 

ҷомеа ва ба бар- номаҳои ҳизбӣ ворид намудани онҳо. 

Иҷтимоикунонии сиёсӣ - ра- ванди шинос намудани одамон бо 

меъёрҳо ва арзишҳои системаи сиёсии ҷомеа. Инчунин, 

системаи сиёсӣ дар зери фишори ангезаҳои ҷамъиятӣ маҷбур 

мегардад, ки интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳоро ба таври 

зарурӣ амалӣ намояд. Иртиботи сиёсӣ бошад, раванди ин- 

тиқол ва паҳн намудани иттилооти сиёсӣ чи дар миёни 

унсурҳои таркибии системаи сиёсӣ ва чи дар миёни система ва 

муҳити беру- нии он мебошад. Вазифаҳои мазкурро як қатор 

сохторҳои сиёсӣ анҷом медиҳанд: ҳизбҳои сиёсӣ, гурӯҳҳои 

манфиатдор, мақомоти ҳокимияти қонунгузор. Вазифаҳои 

дохилии системаи сиёсӣ чуни- нанд: эҷоди қонунҳо, иҷроиши 

қонунҳо, қоидаҳо ва меъёрҳо, назо- рати иҷроиши онҳо. 

Вазифаҳои мазкурро мақомоти ҳокимияти қонунгузор, иҷроия 

ва судӣ иҷро менамоянд. 

Дар илмҳои сиёсӣ системаҳои сиёсии устувор ва 

ноустуворро аз ҳам ҷудо менамоянд. Дар аксар маврид 

устувории системаи сиёсӣ ба воситаи самаранокии он муайян 

карда мешавад. Самарано- кии системаи сиёсӣ - ин қобилияти 

саривақт таваҷҷуҳ намудан ба талабу дархостҳо, қобилияти дар 

амал татбиқ намудани мақсадҳо ва танзим намудани 

муносибатҳои иҷтимоию сиёсӣ мебошад. Меъёрҳои 

самаранокии системаи сиёсӣ дараҷаи рушди қобилиятҳое 

мебошад, ки онҳоро ба таври зерин нишон додан мумкин аст: 

1) қобилияти ба таври дуруст ва зарурӣ сафарбар намудани 

манбаъҳо; 2) қобилияти назорат намудани рафтори шахсони 

алоҳида ва гурӯҳҳои иҷтимоӣ; 3) қобилияти ба таври дуруст 

тақсим намудани манбаъҳо, хизматрасониҳо ва мавқеъҳо; 4) 

қобилияти нигоҳ дошта- ни арзишҳои сиёсию ҷамъиятӣ ва дар 

ҳолатҳои зарурӣ ба вуҷуд овардани арзишҳои нав. 



Г.Алмонд дар асари худ «Сиёсат дар кишварҳои рӯ ба 

тараққӣ» шарту шароитҳои самаранокии системаи сиёсиро аз 

мавҷудияти вазифаҳои система вобаста намудааст, ки 

иборатанд аз: иҷтимоику- нонии сиёсӣ; интихоби кадрҳо; 

артикулятсия ва агрегатсияи ман- фиатҳо; иртиботи сиёсӣ; 

қонунэҷодкунӣ, иҷроиши қонунҳо ва назо- рати иҷроиши онҳо. 

Устувории сиёсӣ бошад, пойдории системаи сиёсӣ 

мебошад, ки бо қобилиятҳои он асос меёбад. Яъне, қобилияти 

саривақт таваҷҷуҳ намудан ба талабу дархостҳо, дар робита бо 

онҳо қабул намудани қарорҳои натиҷабахш ва дар амал татбиқ 

намудани қарорҳои маз- кур. Баъзан самаранокӣ ва 

легитимияти ҳокимият шарту шароитҳои асосии устувории 

сиёсӣ дониста мешаванд. Чунин шакли баррасӣ хосси 

тафаккури олими амрикоӣ Сеймур Липсет (1922-2006) мебо- 

шад. Ба ақидаи ӯ, системаҳои сиёсӣ бо назардошти самаранокӣ 

ва легитимияти ҳокимият метавонанд аз ҳам тафовут дошта 

бошанд. Бинобар ин, ӯ системаҳои сиёсии устувор, нисбатан 

устувор ва но- устуворро аз ҳам фарқ намудааст. Ба андешаи 

С.Липсет, системаҳои сиёсие, ки дар як вақт ҳам самаранок ва 

ҳам легитимӣ ҳастанд, си- стемаҳои устувор ба шумор 

мераванд. Системаҳои сиёсии самара- нок, аммо 

ғайрилегитимӣ ва ё баръакс, бесамар, аммо легитимӣ ба гурӯҳи 

системаҳои сиёсии нисбатан устувор дохил карда шудаанд. 

Аммо, системаҳои сиёсие, ки самаранокӣ ва легитимият 

надоранд, ба системаҳои ноустувор дохил мешаванд. Омилҳое, 

ки устувории системаи сиёсиро таъмин менамоянд, аз инҳо 

иборат мебошанд: рақобати сиёсӣ; фаъолиятҳои қонунӣ ва 

тартиботи ҳуқуқӣ; мавҷуд набудани ҳизбҳои зиддисистемавӣ; 

маданияти демократии шаҳрвандон; созиши неруҳои сиёсӣ оид 

ба арзишҳои сиёсӣ; аз байн бурдани заминаҳои пайдоиши 

низоъҳои иҷтимоӣ, синфӣ, мазҳабӣ ва ғ. 

Сиёсатшиноси амрикоӣ Аренд Лейпхарт устуворӣ ва 

ноустуво- рии ҷомеаи демократиро асоснок намуда, ду омилеро 

номбар мена- мояд, ки онҳо метавонанд системаи сиёсии 



демократиро ноустувор гардонанд: коҳиш ёфтани иқтидори 

элитаи ҳукмрон ва дар ҷомеа ба вуҷуд омадани мухолифатҳои 

иҷтимоӣ, динӣ ва этникӣ. 

§ 2. Унсурҳои таркибӣ ва вазифаҳои системаи сиёсӣ 

Сохтори системаи сиёсӣ аз унсурҳои ҷудогонае иборат 

мебо- шад, ки онҳо дар якҷоягӣ манфиатҳои синфҳои алоҳида, 

гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва моҳияти фаъолияти сиёсиро инъикос 

менамоянд. Унсурҳои ҷудогонаи сохтори системаи сиёсии 

ҷомеаро ба таври зайл нишон додан мумкин аст: 

1. Муносибатҳои сиёсӣ. Одатан моҳияти аслии 

муносибатҳои сиёсиро муносибатҳои мутақобилаи байни 

объект ва субъекти ҳокимият ташкил медиҳанд. Ин ҷо субъекти 

ҳокимият сабаби ба тағйирот дучор намудани рафтори объекти 

ҳокимият мебошад. Тағйир ёфтани рафтори объекти ҳокимият 

натиҷаи муносибатҳои сиёсӣ мебошад. Ҳамин тариқ, ҳокимият 

ифодагари муносибатҳои сиёсӣ ба шумор рафта, раванди ба 

вуҷуд овардани сабаб ва натиҷаи рафтор ба шумор меравад. 

Дар маҷмӯъ, муносибатҳое, ки дар миёни синфҳо, гурӯҳҳои 

иҷтимоӣ, шахсони алоҳида ва давлат оид ба масъалаи 

истифодаи ҳокимият ба амал меоянд, моҳияти муноси- батҳои 

сиёсиро ташкил мекунанд. Муносибатҳои сиёсӣ бо шаклҳои 

дигари муносибатҳои ҷамъиятӣ алоқамандии зич дошта, 

шуури сиёсии ҷомеаро муайян менамоянд. Муносибатҳои 

сиёсӣ моҳияти системаи сиёсиро ташкил намуда, рушду 

инкишофи онро таъмин менамоянд. 

2. Шуури сиёсӣ дарки воқеияти сиёсӣ аз ҷониби 

субъектҳои сиёсат мебошад. Маҷмӯи тасаввуротҳо, идеяҳо, 

андешаҳо, боварҳо ва эҳсоси иҷтимоию сиёсӣ мундариҷаи 

шуури сиёсиро ташкил медиҳанд. Бо назардошти моҳият ва 

қонуниятҳои сиёсат сохтори шуури сиёсиро аз ду дараҷа 

иборат медонанд: 

- назариявӣ, ки барои дарки меъёрҳо ва қонунҳои ҳаёти 

ҷомеа заруранд ва аксар маврид ба воситаи консепсияҳо, 

барномаҳо, эъломияҳо, назарияҳо таҷассум меёбанд; 



- амалӣ, ки он дар заминаи таҷрибаҳои ҳамарӯзаи одамон 

та- шаккул меёбад. Дар дараҷаи мазкур шуури сиёсӣ зуҳуроти 

ҳаёти сиёсии ҷомеаро баҳогузорӣ намуда, ба воситаи назорат, 

муқоиса, таассурот, ҳолати равонӣ ва эҳсосоти гуногуни 

субъектҳои сиёсат, ки дар раванди сиёсӣ ширкат намуда 

истодаанд, зоҳир мегардад. 

Шуури сиёсӣ, пеш аз ҳама, хусусияти иҷтимоӣ дорад. Зеро 

он ифодагари манфиатҳои табақаҳои гуногуни ҷомеа ва 

гурӯҳҳои иҷтимоӣ мебошад. Шуури сиёсӣ бо навъҳои дигари 

шуури ҷамъи- ятӣ, ба монанди шуури иқтисодӣ, ҳуқуқӣ, 

маънавӣ ва монанди инҳо алоқамандӣ дорад. Шуури сиёсӣ ба 

воситаи мақомоти давлатӣ ва ниҳодҳои ҷамъиятӣ, васоити 

ахбори омма, ҳизбҳои сиёсӣ ва ҳара- катҳои сиёсӣ ташаккул 

дода мешавад. 

3. Меъёрҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ - меъёрҳои дар 

Конститутсия ҷойдошта, қонунҳои давлат, меъёрҳои 

оинномавии ташкилотҳои сиёсӣ, низомномаҳо. Ба воситаи 

меъёрҳои сиёсию ҳуқуқӣ муноси- батҳои сиёсии ҷомеа танзим 

гардида, мустаҳкам карда мешаванд ва асосҳои ҳуқуқии 

фаъолияти ташкилотҳои сиёсӣ муқаррар мегар- данд. 

Меъёрҳои мазкур дар ташаккули шуури сиёсии оммаи мардум 

таъсири амиқ мерасонанд. Қонунҳо ва санадҳои меъёрию 

ҳуқуқӣ тартиботи ҷамъиятиро таъмин намуда, муносибатҳои 

ҷамъиятиро танзим намуда, ҳифзи манфиатҳои давлат, миллат, 

гурӯҳҳои иҷти- моӣ ва шахсони алоҳидаро амалӣ менамоянд. 

4. Ташкилоти сиёсӣ - ягонагии мақомоти давлатӣ ва 

ташки- лотҳои ҷамъиятӣ, ки ба воситаи онҳо элитаи ҳукмрон 

ҳокимияти давлатиро дар амал татбиқ менамояд. Ташкилоти 

сиёсӣ дар шарои- ти гуногунрангии сохтори сиёсӣ ба таври 

самаранок фаъолият намуда, алоқамандии унсурҳои таркибии 

системаи сиёсиро таъмин менамояд. Дар миёни онҳо 

мавҷудияти сохторҳои давлатӣ ва афза- лиятнокии онҳо шарти 

зарурии самаранокии системаи сиёсӣ ба шу- мор меравад. Дар 

навбати худ, ташкилотҳои сиёсӣ аз унсурҳои алоҳидае 



иборатанд, ки онҳоро ба таври зайл нишон додан мумкин аст: 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ (мақомоти қонунгузор, иҷроия 

ва судӣ), ҳизбҳои сиёсӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ. Бояд гуфт, 

ки ба воситаи институтҳои сиёсӣ манфиатҳои табақаҳои 

гуногун ва гурӯҳҳои иҷтимоӣ дар сатҳи лозима ҳимоя карда 

мешаванд. 

Ташкилоти сиёсӣ дар таркиби ҳар як системаи сиёсӣ як 

қатор масъалаҳои муҳимро ҳал менамояд: 1) идоракунии 

ҷомеа; 2) ба амал баровардани муносибатҳои сиёсӣ; 3) ба 

амалияи ҷамъиятӣ табдил додани идея ва назарияҳои сиёсӣ. 

Бояд гуфт, ки мустаҳкамӣ ва устувории системаи сиёсӣ аз 

фаъолияти бомароми ташкилоти сиёсӣ вобастагии зиёд дорад. 

Ба воситаи онҳо самтҳои афзалиятноки рушду инкишоф 

муайян гар- дида, муносибатҳои сиёсӣ, шуури ҷамъиятӣ, 

меъёрҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ мустаҳкам мегарданд. 

Ғайр аз ин, сохтори системаи сиёсӣ ва унсурҳои таркибии 

он дар шаклҳои дигар низ нишон дода шудаанд. Чунончи, 

фаҳмиши кибернетикии сиёсат имкон медиҳад, ки унсурҳои 

таркибии систе- маи сиёсиро ба таври зайл муайян намоем: 

даромадгоҳ ба системаи сиёсӣ, баромадгоҳи он, ангезаҳои 

ҷамъиятӣ ва сиёсӣ, алоқаҳои муҳити беруна бо система ва 

баръакс, раванди қабули қарори сиёсӣ ва монанди инҳо. 

Д.Истон системаи сиёсиро аз маҷмӯи институтҳо ва 

гурӯҳҳои иҷтимоию сиёсӣ иборат дониста, воҳидҳои таркибии 

онро чунин баён намудааст: шахсони алоҳида, гурӯҳҳо, 

ташкилотҳо, гурӯҳҳои фишоровар, ҳизбҳои сиёсӣ, мақомоти 

давлатӣ. 

Сиёсатшиноси ҳинд П.Шаран унсурҳои таркибии системаи 

сиё- сиро чунин муайян намудааст: ҳокимият (тақсими 

манбаъҳо дар миёни гурӯҳҳои бо ҳам рақиб), манфиатҳо, сиёсат 

(натиҷаи муноси- батҳои мутақобилаи миёни ҳокимият ва 

гурӯҳҳои манфиатдор), ма- данияти сиёсӣ (муносибати одамон 

бо системаи сиёсӣ). 

Ҳар яке аз ин баррасиҳо паҳлуҳои гуногуни системаи 



сиёсиро ифода менамоянд ва мавҷудияти онҳо ба таври зарурӣ 

асоснок кар- да шудааст. Унсурҳои таркибии системаи сиёсӣ, ки 

дар боло номбар гардиданд, нисбатан мустақиланд, аммо онҳо 

бо ҳамдигар алоқаманд буда, аз ҳамдигар вобастагии зич 

доранд ва мавҷудияти онҳо ҳангоми иҷроиши вазифаҳои 

мушаххаси сиёсӣ эҳсос мегардад. Дар маҷмӯъ системаи сиёсии 

ҷомеа вазифаҳои зеринро иҷро мена- мояд: 

- идоракунии ҷомеа ва таъмини рушду инкишофи он; 

- муайян намудани сиёсати дохилӣ ва хориҷии давлат; 

- коркарди барномаҳои мушаххаси фаъолияти сиёсӣ, ки 

барои ҳимояи манфиатҳои табақаҳои гуногуни ҷомеа заруранд; 

- ташкилнамоӣ ва танзимнамоии муносибатҳои 

ҷамъиятӣ; 

- мустаҳкам намудани ягонагии иҷтимоию сиёсӣ ва 

иқтисодии ҷомеа; 

- таъмини амнияти миллии мамлакат. 

Ҳамин тариқ, системаи сиёсии ҷомеа сохтори мураккабе 

мебо- шад, ки бо алоқаҳои гуногуни иртиботӣ асос меёбад. Ҳар 

як зерси- стемаи он ва унсурҳои ҷудогонаи он барои ҷомеа хеле 

муҳим ме- бошанд, зеро ҳар яки онҳо вазифаҳои хосси худро 

иҷро менамоянд. Пеш аз ҳама, ҳалли масъалаҳои иҷтимоию 

иқтисодӣ ва таъмин намудани рушди ҷомеа системаи сиёсиро 

маҷбур менамояд, ки дар ин самт вазифаҳои мушаххасро ба 

вуҷуд оварда, иҷро намояд. Қис- ме аз онҳоро ба таври зайл 

нишон додан мумкин аст: 

1. Системаи сиёсӣ бояд ҳадафҳои стратегии рушди 

ҷомеаро му- айян намуда, ташаккул диҳад. Бо ин мақсад он 

бояд бо назардошти ҳимояи манфиатҳои миллӣ ба коркарди 

барномаҳои кӯтоҳмуддат ва дарозмуддат машғул гардад. Дар 

чунин шароит системаи сиёсӣ ва- зифаи мақсадгузориро иҷро 

менамояд. 

2. Системаи сиёсӣ барои дар амал татбиқ намудани 

ҳадафҳои стратегӣ манбаъҳои мавҷударо бояд дар сатҳи зарурӣ 

истифода намояд. Дар ин раванд на танҳо манбаъҳои табиӣ ва 



моддӣ, балки манбаъҳои зеҳнӣ (дониш, таҷриба, иттилоот), 

маънавӣ, ахлоқӣ ва ғ. низ бояд мавриди истифода қарор дода 

шаванд. Вазифаи мазкурро сафарбарнамоии манбаъҳо 

номидан мумкин аст. 

3. Системаи сиёсӣ бо назардошти манфиатҳои хеш ва ман- 

фиатҳои субъектҳои дигар тақсим намудани арзишҳои моддӣ 

ва маънавиро амалӣ менамояд. Чунин тақсимот ба таври 

гуногун амалӣ карда мешавад. Дар баъзе ҳолатҳо тақсими 

арзишҳо ба таври баробар амалӣ карда мешавад, аммо баъзан 

ҳиссаи бештари ар- зишҳо ба табақаҳои осебпазир ва ё 

ниёзманди ҷомеа насиб мегар- дад. Ҳам дар мавриди аввал ва 

ҳам дуюм системаи сиёсӣ вазифаи тақсимнамоии арзишҳо ва 

неъматҳоро иҷро менамояд. 

4. Системаи сиёсӣ ҳамаи аъзоёни ҷомеаро бояд муттаҳид 

намо- яд ва самти фаъолияти онҳоро мушаххас созад. Вай бояд 

ба одамон малакаи ҳамкорӣ намуданро омӯзонад ва неруи 

онҳоро барои беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии ҷомеа 

равона созад. Дар чунин шароит системаи сиёсӣ вазифаи 

муттаҳиднамоиро иҷро ме- намояд. 

5. Системаи сиёсӣ қонунҳои гуногун эҷод намуда, раванди 

иҷроиши онҳоро назорат менамояд. Бо ин мақсад институтҳои 

мах- суси сиёсӣ аз рӯйи иҷроиши қонунҳо назорати доимӣ 

бурда, намегузоранд, ки қоидаҳо ва меъёрҳои ҳаёти ҷамъиятӣ 

вайрон гар- данд. Дар ин маврид вазифаи қонунгузорӣ ва 

назорати иҷроиши онҳо амалӣ мегардад. 

Ҳамин тариқ, унсурҳои ҷудогонаи системаи сиёсии ҷомеа 

ва- зифаҳои мухталифро иҷро менамоянд, ки онҳоро дар 

маҷмӯъ ба та- ври мушаххас дар шакли зерин нишон додан 

мумкин аст: 

- иҷтимоикунонии сиёсӣ, ки дар раванди он шаҳрвандони 

мамлакат бо меъёрҳои ҳуқуқӣ ва сиёсӣ шинос гардонида 

мешаванд ва дар заминаи донишҳои мазкур фаъолияти сиёсии 

онҳо ташкил карда мешавад; 

- марҳила ба марҳила интихоби кадрҳо ва ҷобаҷогузории 



онҳо амалӣ карда мешавад; 

- артикулятсияи манфиатҳо - раванди ташаккулёбӣ ва 

зоҳирша- вии талабу дархостҳое, ки ба унвонии сохторҳои 

сиёсӣ ва маркази қабули қарорҳои сиёсӣ равона гардидаанд; 

- агрегатсияи манфиатҳо - раванди бо ҳам наздик 

намудани та- лабу дархостҳо ва манфиатҳои гурӯҳҳои гуногуни 

ҷомеа ва ба бар- номаҳои сиёсӣ ворид намудани онҳо; 

- иртиботи сиёсӣ - раванди интиқол ва паҳн намудани 

иттилоо- ти сиёсӣ чи дар миёни унсурҳои таркибии системаи 

сиёсӣ ва чи дар миёни система ва муҳити берунии он; 

- эҷоди қонунҳо, иҷроиши қонунҳо, қоидаҳо ва меъёрҳо, 

назо- рати иҷроиши онҳо. 

§ 3. Навъҳои гуногуни системаи сиёсӣ 

Системаи сиёсии ҳар як мамлакат, ки дорои хусусиятҳои 

хосси рушду инкишофи худ мебошад, дар зери таъсири як 

қатор омилҳо ташаккул меёбад. Навъи системаи сиёсӣ, шаклу 

усулҳои фаъолияти сиёсӣ, роҳу воситаҳои рушди мамлакат бо 

назардошти як қатор шарту шароитҳо муайян карда мешаванд. 

Чунончи, шакли молики- яти ҷамъиятӣ, хусусияти ҳокимият ва 

идоракунии давлатӣ, хусуси- ятҳои таърихӣ, миллӣ, иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ, маънавӣ ва идеологии ҷомеа, дараҷаи рушди шуури 

омма ва ғ. ба онҳо мисол шуда мета- вонанд. Пеш аз ҳама, 

таҳлили таърихи сиёсӣ имкон медиҳад, ки навъҳои гуногуни 

системаҳои сиёсӣ, моҳияти онҳо, хусусиятҳо ва самтҳои рушду 

инкишофи онҳо муайян карда шаванд. 

Айни замон, тасаввурот дар бораи навъҳои гуногуни 

зоҳирша- вии сиёсат ва шаклҳои мухталифи системаҳои сиёсӣ 

мавҷуданд. Ташаккули чунин ҷаҳонбинӣ бо назардошти 

форматсияҳои ҷамъи- ятӣ ва сохтори иҷтимоию иқтисодии 

ҷомеа асос меёбад. Дар зами- наи он системаҳои сиёсии 

ғуломдорӣ, феодалӣ, кипиталистӣ ва сотсиалистиро аз ҳам фарқ 

менамоянд. Ҳар яке аз ин унвонҳо на танҳо ифодагари навъи 

форматсионии системаи сиёсӣ мебошанд, балки инъикосгари 

синфи ҳукмрон низ ҳастанд. Масалан, синфи ғуломдорон, 



феодалон, капиталистон ва заҳматкашон ва ман- фиатҳои 

синфии онҳо дар ҳар як форматсияи ҷамъиятӣ дар самти 

ташаккули системаи сиёсӣ нақши муҳим бозидаанд. 

Ғайр аз ин, бо назардошти хусусиятҳои режими сиёсӣ 

систе- маҳои сиёсиро демократӣ, тоталитарӣ ва авторитарӣ низ 

номи- даанд. Режими сиёсӣ шакли махсуси баамалбарории 

ҳокимияти сиёсӣ, навъи махсуси фаъолияти давлатӣ ва роҳу 

воситаҳои танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ мебошад. 

Дар зери мафҳуми демократия сохтори сиёсие фаҳмида 

меша- вад, ки дар он меъёри озодӣ ва баробарҳуқуқии 

шаҳрвандон эъти- роф гардида, дар раванди идоракунии 

давлатӣ иродаи халқ ба ино- бат гирифта мешавад. Инчунин, 

дар сохтори сиёсии демократӣ во- лоияти қонун эътироф 

гардида, интихоботи мақомоти ҳокимияти давлатӣ амалӣ 

карда шуда, ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон кафолат дода 

мешавад ва имконияти ташаккулёбии демократияи бевосита ва 

намояндагӣ ба вуҷуд меояд. Демократияи бевосита бо роҳи 

ишти- роки шаҳрвандон дар раъйпурсиҳо зоҳир гардида, 

демократияи намояндагӣ бошад, ба воситаи фаъолияти 

парлумони касбӣ ташак- кул меёбад. 

Системаи сиёсии тоталитарӣ навъи махсуси ҳукмронии 

сиёсии маҷбурӣ мебошад. Дар шароити мавҷудияти системаи 

сиёсии маз- кур ҷомеа бояд пурра ба ҳокимият ва элитаи 

ҳукмрон тобеъ гардо- нида шавад. Чунин навъи идоракунӣ 

дастгоҳи ҳарбӣ-бюрократие мебошад, ки аз ҷониби сарвари 

сиёсии харизматикӣ идора карда мешавад. Режими сиёсии 

тоталитарӣ аз ҷониби қишрҳои поёнии ҷомеа, ки асосан 

камбизоатонро ташкил менамуданд, ҳамаҷониба дастгирӣ 

пайдо менамуд. Зеро онҳо нисбат ба табақаҳои доро ва 

сарватманд нафрати хоссае доштанд, ки бо роҳи маҳдуд 

намудани ҳуқуқу имкониятҳои онҳо боварӣ доштанд, ки 

адолати иҷтимоӣ таъмин мегардад. 

Ба вуҷуд омадан ва дар амал татбиқ гардидани системаи 

сиёсии тоталитарӣ низоми маҷбурии пешбурди ҳаёти 



ҷамъиятиро ба вуҷуд меовард. Чунин низом бо роҳи несту 

нобуд намудани рақибони сиёсӣ амалӣ гардида, аз ҷониби 

табақаҳои поёнии ҷомеа дастгирӣ пайдо менамуд. 

Системаи сиёсии авторитарӣ бо чунин нишонаҳо, аз 

қабили як- каҳизбӣ, паст будани нақши ҳокимияти намояндагӣ, 

инкори тақси- ми ҳокимият ба се шоха, дар дасти элитаи 

ҳукмрон қарор гирифта- ни ҳокимият, афзалияти соҳаи сиёсат 

нисбат ба соҳаҳои дигар, мавҷудияти дастгоҳи махсуси 

ҷазодиҳӣ, мавҷудияти амалҳои ғай- риқонунӣ ва монанди инҳо 

асоснок карда мешавад. Дар шароити мавҷудияти системаи 

сиёсии авторитарӣ тартиботи ҳуқуқӣ дида намешавад. Зеро 

ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсии шаҳрвандон инкор ме- гарданд. Дар 

чунин шароит қабули қарорҳои демократӣ вуҷуд до- шта 

наметавонад, назорати ҳокимият аз ҷониби халқ ғайриимкон 

аст ва онҳо ба объекти манипулятсияи сиёсӣ табдил дода 

мешаванд. 

Системаҳои сиёсӣ инчунин анъанавӣ ва модернизатсияшуда 

низ шуда метавонанд. Системаи сиёсии анъанавӣ ба воситаи 

ҷомеаи шаҳрвандии ташаккулнаёфта, ҳокимияти сиёсии 

мутамарказ ва ху- сусиятҳои харизматикии ҳокимият асоснок 

карда мешавад. Моҳи- яти системаи сиёсии мазкур ба воситаи 

анъанаҳои мавҷудаи ҷомеа муайян карда мешавад. Дар 

системаи сиёсии мазкур дур шудан аз анъанаҳо ва арзишҳое, ки 

солҳои тӯлонӣ мавҷудияти ҷомеаро нигоҳ доштаанд, 

ғайриимкон аст. Зеро анъанаҳо ва арзишҳои мазкур тала- боти 

объективии ҷомеаро дар марҳилаи муайяни рушду инкишоф 

қонеъ менамоянд. 

Аммо ҷомеаҳоеро во хӯрдан мумкин аст, ки дар онҳо 

муноси- батҳои ташаккулёфтаи шаҳрвандӣ дида мешаванд. 

Инчунин, барои ҷомеаҳои мазкур гуногунрангӣ, тағйирёбии 

мавқеъҳои сиёсӣ ва ҳокимияти ратсионалию легалӣ хос 

мебошад. Дар чунин шароит гузариш аз системаҳои сиёсии 

анъанавӣ ва системаҳои модернизат- сионӣ раванди таъмини 

рушди сиёсӣ дониста мешавад. 



Инчунин, типологияи дигари системаҳои сиёсӣ низ вуҷуд 

до- рад, ки мувофиқи он системаҳои либералию демократӣ, 

радикалию авторитарӣ, авторитарию консервативӣ, популистӣ ва 

анъанави- ро аз ҳам ҷудо менамоянд. 

Системаи сиёсии либералию демократӣ доимо қабули 

қарорҳои либералиро пайгирӣ менамояд. Доимо кӯшиш 

мегардад, ки маҷбурнамоии давлатӣ ва ҷамъиятӣ, ки нисбат ба 

фарди алоҳида зоҳир гардидаанд, аз байн бурда шаванд. Дар 

системаи сиёсии маз- кур ҳуқуқу озодиҳои инсон эътироф 

гардида, ҳокимияти давлатӣ ба шохаҳои алоҳида тақсим 

мегардад. Инчунин, рақобати озод ва ба таври озод интихоб 

намудани касбу кор низ таъмин мегардад. 

Системаҳои сиёсии радикалию авторитарӣ ба муқобили 

либе- рализм баромад намуда, ба он тавсия менамоянд, ки дар 

самти тақсими неъматҳои ҷамъиятӣ меъёри баробариро 

таъмин намоянд. 

Аммо системаҳои сиёсии авторитарию консервативӣ бошанд, 

кӯшиш менамоянд, ки нобаробарии дар тӯли таърих ба ҳукми 

анъана даромадаро бо ҳар роҳу восита нигоҳ доранд. Инчунин, 

дар шароити системаи сиёсии мазкур иштироки сиёсӣ ва 

кӯшиши таъмини баробарии иҷтимоӣ низ инкор мегарданд. 

Системаҳои сиёсии популистӣ кӯшиш менамоянд, ки бо 

исти- фода аз роҳу воситаҳои авторитарӣ тақсими неъматҳои 

ҷамъиятиро ба таври баробар ба роҳ монанд. 

Системаи сиёсии анъанавӣ баробарии иҷтимоиро инкор 

наму- да, хусусияти олигархӣ ва консервативии ҷомеаро нигоҳ 

медорад. 

Сиёсатшиноси амрикоӣ Г.Алмонд бо назардошти шаклҳои 

мух- талифи маданияти сиёсӣ чор навъи системаҳои сиёсиро 

нишон до- дааст: системаи сиёсии англо-амрикоӣ, 

континенталию аврупоӣ, пешазсаноатӣ ва қисман саноатӣ, 

тоталитарӣ. 

Системаи сиёсии навъи англо-амрикоӣ (ИМА, Британияи 

Ка- бир, Канада, Австралия) ифодагари якрангии маданияти 



сиёсӣ ме- бошад. Мақсадҳои сиёсӣ ва роҳу усулҳои дар амал 

татбиқ намудани онҳо аз ҷониби аъзоёни ҷомеа ба таври якхела 

тасаввур мегарданд. Аксарияти аҳолӣ озодиҳои шахсӣ, сатҳу 

сифати зиндагии арзанда ва амнияти миллиро аз ҳама боло 

мегузоранд. Системаи мазкур ба таври мукаммал ташкил карда 

шуда, нисбатан барои амалӣ намуда- ни мақсадҳои мазкур 

устувор мебошад. Дар он ҳар як унсури тар- кибӣ вазифаи 

худро ба хубӣ иҷро карда метавонад. 

Системаи сиёсии навъи континенталию аврупоӣ (Фаронса, 

Ол- мон, Италия) маданияти сиёсии омехтаро дар бар гирифта, 

одатан мавҷудияти маданияти куҳна ва маданияти нав дар 

таркиби он ба мушоҳида мерасад. Ба системаҳои сиёсии мазкур 

мавҷудияти ҳизбҳои сиёсии гуногун ва идеологияҳои мухталиф 

хос мебошад, ки онҳо одатан анъанаҳоеро пайгирӣ менамоянд, 

ки дар ҷомеа таъсири амиқ мерасонанд. 

Системаҳои сиёсии тоиндустриалӣ ва баъзан қисман 

индустри- алӣ (аксари давлатҳои Осиё, Африқо, Амрикои 

Лотинӣ) дорои ма- данияти сиёсии омехта мебошанд, аммо ин 

гуна омехтагӣ аз мада- нияти сиёсии омехтаи Аврупои Ғарбӣ ба 

куллӣ тафовут дорад. Зеро системаҳои сиёсии тоиндустриалӣ 

метавонанд дар худ арзишҳои мухолифатнокро низ фаро 

гиранд. Масалан, арзишҳои ғарбӣ, анъанаҳои динию мазҳабӣ, 

этникию маҳаллӣ. Авторитаризми шахсӣ ва дараҷаи баланди 

маҷбурнамоӣ хосси системаҳои сиёсии мазкур мебошанд. 

Системаи сиёсии навъи тоталитарӣ (Италия ва Германияи 

фа- шистӣ, Иттиҳоди Шӯравӣ) бо ду хусусияти асосӣ аз навъҳои 

дигари системаҳои сиёсӣ фарқ менамояд: ҳокимияти 

марказонидашуда ва дараҷаи баланди маҷбурнамоӣ. 

Ғайр аз ин, бо назардошти мухторияти унсурҳои ҷудогонаи 

си- стемаи сиёсӣ, се навъи дигари системаҳои сиёсиро аз ҳам 

фарқ ме- намоянд: системаи сиёсие, ки мухторияти унсурҳои 

ҷудогонаи он дар дараҷаи баланд қарор доранд; системаи сиёсие, ки 

мухторияти унсурҳои ҷудогонаи он дар дараҷаи миёна ва системае, 

ки унсурҳои он хеле маҳдуд карда шудаанд. Дар системаҳои сиёсии 



демократӣ, дар муқоиса бо системаҳои авторитарию 

тоталитарӣ мухторияти унсурҳои ҷудогонаи система дар 

дараҷаи хеле баланд қарор доранд. 

Ҳамчунин, системаҳои сиёсии дорои рушду инкишофи 

анҷомёфта ва анҷомнаёфта низ вуҷуд дошта метавонанд. 

Онҳоро шартан системаҳои тараққикарда ва дар ҳоли рушду 

инкишоф қарордошта муаррифӣ намудан мумкин аст. Навъи 

дуюми он хосси давлатҳои рӯ ба тараққӣ мебошад. 

Аз рӯйи он ки ҳокимияти сиёсӣ аз ҷониби киҳо истифода 

ме- гардад, инчунин системаҳои сиёсии марказонидашуда ва 

ғайримар- казонидашударо низ аз ҳам фарқ менамоянд. 

Масалан, дар шароити мавҷудияти системаи сиёсии демократӣ 

ҳокимият дар миёни унсурҳои алоҳидаи система тақсим 

гардидааст. Аммо дар шароити системаи сиёсии авторитарӣ 

ҳокимият дар дасти як нафар ё як гурӯҳи мушуххас нигоҳ дошта 

мешавад. 

Ҳамин тариқ, гуногунрангии системаҳои сиёсӣ нишон 

медиҳанд, ки падидаи мазкур хеле мураккаб буда, бо 

назардошти омилҳо ва меъёрҳои гуногун баҳогузорӣ карда 

мешаванд. Бинобар ин, системаи сиёсии ҳар як мамлакат 

хусусиятҳои ба худ хосро доро буда, бояд ба воситаи меъёрҳои 

гуногун таҳлил ва баҳогузорӣ карда шаванд.



МАВЗӮИ 9. ДАВЛАТ ҲАМЧУН 

ИНСТИТУТИ СИЁСӢ 

Давлат ҳамчун институти марказии системаи сиёсӣ 

муноси- батҳои миёни одамон, гурӯҳҳои иҷтимоӣ, синфҳо ва 

иттиҳодияҳои ҷамъиятиро танзим намуда, фаъолияти якҷояи 

онҳоро ташаккул до- да, ба самти муайян равона менамояд. 

Давлат ҳамчун институти сиёсӣ ҳиссаи аз ҳама бештари 

ҳокимият ва манбаъҳои ҷамъиятиро дар ихтиёри худ нигоҳ 

дошта, ба воситаи онҳо муносибатҳои иҷти- моиро 

ҳадафмандона танзим ва идора менамояд. 

Давлат шакли махсуси ташкилоти сиёсӣ ва 

ташаккулдиҳандаи ҳокимияти сиёсӣ буда, дорои истиқлолият 

мебошад, ки ба воситаи он иродаи худро барои дигарон ба 

таври ҳатмӣ амалӣ мегардонад. Эътироф гардидани истиқлоли 

давлат аз ҷониби дигар давлатҳо маънои онро дорад, ки ҳуқуқ 

ва уҳдадориҳои дар сатҳи ҳуқуқи бай- налхалқӣ ҷойдошта аз 

тарафи ин давлат эътироф гардида, принсипи 

дахолатнопазирии корҳои дохилии давлат эътироф 

гардидааст. Ҳангоми баррасии масъалаи мазкур бояд дар назар 

дошт, ки давлат ҳамчун институти марказии системаи сиёсӣ 

вазифадор аст, ки дар ҳудуди худ амнияти дохилӣ ва берунии 

ҷомеаро таъмин намояд. Аз ин рӯ, муайян намудани мазмун ва 

моҳияти давлат хеле муҳим ар- зёбӣ мегардад. 

§ 1. Назарияҳои пайдоиши давлат 

Давлат дар натиҷаи рушду инкишофи ҷомеа ва мураккаб 

гар- дидани муносибатҳои ҷамъиятӣ пайдо гардидааст. Дар 

илмҳои сиёсӣ нисбат ба пайдоиши давлат назарияҳои 

мухталиф ташаккул дода шудаанд. 

Назарияҳои теологии пайдоиши давлат сарчашмаҳои 

илоҳии онро асоснок намуда, аз иродаи Худо вобаста будани 

пайдоиши давлатро нишон додаанд. Ба андешаи 

илоҳиётшиносон (Фомаи Ак- виниягӣ ва диг.), давлат ҳамчун 

институти сиёсӣ барои ташкили тарзи ҳаёти одамон аз ҷониби 



Худо ато гардидааст. Аз ин рӯ, ода- мон бояд ба давлат зарар 

нарасонанд, зеро он муқаддас аст. Ҳоки- мону подшоҳон 

ҷонишини Худо дар рӯйи замин ва дар муносибат бо тобеон 

ифодагари иродаи Худо мебошанд. 

Назарияи патриархалӣ пайдоиши давлатро ҳамчун шакли 

ҳокимияти ташаккулёфтаи патриархалӣ муаррифӣ менамояд. 

Ба ақидаи намояндагони назарияи мазкур (Р.Филмер, 

Н.Михайловский), давлат дар натиҷаи муттаҳид гардидани 

авлодҳо ва ба вуҷуд омадани қабилаҳо, муттаҳид гардидани 

қабилаҳо ва ба вуҷуд омадани ҷамоатҳо ва дар натиҷаи 

муттаҳид гардидани онҳо пайдо гардидааст. Дар охир дават ба 

як оилаи бузург мубаддал ме- гардад, ки ҳокими он ҳимоятгари 

манфиатҳои кулли ҷомеа мебо- шад. 

Назарияи шартномаи ҷамъиятӣ пайдоиши давлатро 

маҳсули шартномае медонад, ки он дар миёни одамон баста 

шуда, барои риояи шарту шароитҳои муайян ва ташкили ҳаёти 

якҷояи онҳо ра- вона гардидааст. Ба ақидаи намояндагон ва 

ташаккулдиҳандагони назарияи мазкур (Т.Гоббс, Ҷ.Локк, 

Ж.Ж.Руссо), давлат натиҷаи ри- зоияти дохилии миёни 

шаҳрвандоне мебошад, ки онҳо ба хотири ҳимояи моликияти 

худ ва тартиботи ҷамъиятӣ як қисми озодиҳои худро ба давлат 

додаанд. 

Назарияи зӯроварӣ (Л.Гумплович ва Ф.Оппенгаймер). Муво- 

фиқи таълимоти намояндагони назарияи мазкур, давлат дар 

натиҷаи аз ҷониби як халқ истило гардидани халқи дигар ба 

вуҷуд омадааст. Бинобар ин, давлат ҳукмронии гурӯҳҳои 

пурқувват аз болои гурӯҳҳои камқувват мебошад, ки дар чунин 

шароит мағлубон тобеи ғолибон гардонида мешаванд. 

Назарияи синфӣ (К.Маркс, В.И.Ленин). Мувофиқи назарияи 

мазкур давлат дар натиҷаи пайдоиши моликияти хусусӣ, 

тақсимоти ҷамъиятии меҳнат ва тақсими ҷомеа ба синфҳо ба 

вуҷуд омада, ба воситаи он як синфи ҷамъиятӣ аз болои синфи 

дигар ҳукмронии худро ба амал мебарорад. Таълимоти мазкур 

навъҳои зерини давла- тро, ки хусусияти синфӣ доранд, муайян 

намудааст: давлатҳои ғуломдорӣ, феодалӣ, капиталистӣ ва 



сотсиалистӣ. 

Ғайр аз ин, як қатор омилҳои дигареро, ки ба раванди 

пайдо- иши давлат таъсири амиқ расонидаанд, нишон додан 

мумкин аст. Чунончи, омилҳои антропологӣ, демографӣ, 

ирригатсионӣ, ҷуғрофӣ, психологӣ ва ғ. Пайдоиш ва рушду 

инкишофи давлат са- бабҳои гуногун дорад. Аз ин рӯ, як 

таълимоти илмиро ҳамчун таърифи ягона пазируфтан низ 

қобили қабул нест. Давлат ҳамчун институти махсуси сиёсӣ дар 

асрҳои У-Ш то милод пайдо гардида- аст. Заволи давраи 

ваҳшигарӣ ва оғози рушду инкишофи маданияти инсонӣ яке аз 

сабабҳои асосии пайдоиши давлат мебошад. Бинобар ин, 

давлат дар натиҷаи мураккаб гардидани ҳаёти иҷтимоию иқти- 

содӣ, тағйир ёфтани шаклҳои қонеъ намудани талаботи онҳо ва 

ниҳоятан дар натиҷаи ба вуҷуд омадани зарурияти идораи 

корҳои ҷамъиятӣ пайдо гардида, мавҷудияти худро нигоҳ 

медорад ва мин- баъд марҳила ба марҳила рушду инкишоф 

меёбад. 

Дарки табиат ва моҳияти давлат таҳлили ҳамаҷонибаи 

онро та- лаб менамояд. Аз ин рӯ, дар илмҳои сиёсӣ дар раванди 

омӯзиши давлат як қатор муносибатҳои илмӣ мавриди 

истифода қарор дода мешаванд: 

1. Фаҳмиши сиёсию фалсафӣ. Давлат ташкилоти 

пуриқтидоре мебошад, ки ягонагӣ ва мукаммалии ҷомеа, ҳалли 

корҳои ҷамъиятӣ ва танзими муносибатҳои байни ҳокимон ва 

тобеонро таъмин мена- мояд. 

2. Фаҳмиши синфӣ. Давлат маҳсули ба синфҳо ҷудо 

гардидани ҷомеа буда, воситаи ҳукмронии як синф аз болои 

синфи дигар ме- бошад. 

3. Фаҳмиши ҳуқуқӣ. Давлат сарчашмаи ҳуқуқ ба шумор 

рафта, ба воситаи иерархияи қонунҳо мустақилияти 

ҳокимияти сиёсиро таъмин менамояд. 

Бояд гуфт, ки фаҳмишҳои мазкур бо ҳамдигар алоқаманд 

гар- дида, то андозае мазмун ва моҳияти давлатро ба таври 

пурра ифода менамоянд. Аммо табиат ва моҳияти давлатҳои 

муосир ба воситаи унсурҳо ва нишонаҳои он мушаххас 



гардонида мешаванд. 

§ 2. Нишонаҳои давлат 

Ҳудуд, аҳолӣ ва ҳокимияти расмӣ унсурҳои асосии давлат 

до- ниста мешаванд: 

1.Ҳудуд. Ҳар як давлат аз рӯйи ҳудуди худ аз давлатҳои 

дигар фарқ мекунад. Ҳудуди давлат тақсимнопазир, 

дахлнопазир ва ис- тисморнашаванда мебошад. Дар ҳудуди ҳар 

як мамлакат танҳо ҳокимияти як давлат арзи ҳастӣ менамояд. 

Давлате, ки ҳудудашро аз даст дода бошад, мавҷудияти худро 

низ аз даст медиҳад. 

2.Аҳолӣ. Аҳолии мамлакат одамони дар ҳудуди он 

маскунбу- даро дар бар мегирад. Новобаста ба гуногунии 

иҷтимоии аҳолӣ, онҳо ҷомеаи ягонаро ташкил намуда, дар 

ҳудуди давлат ба сифати манбаи ҳокимият баромад 

менамоянд. 

3.Ҳокимияти расмӣ. Чунин навъи ҳокимият ба аҳолӣ 

тааллуқ надошта, ба табақаи мушаххаси ҷомеа, ки ба 

идоракунии корҳои давлатию ҷамъиятӣ машғуланд, тааллуқ 

дорад. Ҳокимияти расмӣ аз ҷониби дастгоҳи махсуси давлатӣ 

ба амал бароварда шуда, марҳила ба марҳила бо воситаҳои 

моддӣ-техникӣ таъмин карда мешавад. 

Ғайр аз ин, давлат ҳамчун институти сиёсӣ дорои чунин 

нишо- наҳои асосӣ мебошад: 

- истиқлолият. Волоияти ҳокимияти давлатӣ дар дохили 

мамлакат ва мустақилияти он дар хориҷи кишвар. Давлат дар 

ҳуду- ди худ ҳокимияти олиро соҳиб аст. Сиёсати дохилӣ ва 

хориҷии худро мустақилона ба амал бароварда, алоқаҳои 

байналхалқии худ- ро амалӣ месозад; 

- ҳуқуқи монополӣ оид ба эҷоди қонунҳо. Давлат дар 

ҳудуди худ ба эҷоди қонун ва санадҳои меъёрию ҳуқуқи машғул 

гардида, риояи онҳоро барои аҳолии мамлакат ҳатмӣ 

мегардонад; 

- ҳуқуқи монополӣ оид ба истифодаи воситаҳои 

маҷбур- намоӣ. Давлат дар асоси ҳуқуқҳои истисноии худ дар 



ҳолатҳои за- рурӣ мақомоти махсуси маҷбурнамоиро истифода 

менамояд, ки иборатанд аз неруҳои мудофиавӣ (артиш), 

мақомоти тартиботи ҷамъиятӣ (милиса), мақомоти таъминоти 

амният, маҳбасхонаҳо ва ғ.; 

- ҳуқуқи монополӣ оид ба ситонидани андоз. Давлат ба 

хоти- ри ғанӣ гардонидани буҷаи худ аз аҳолии мамлакат 

ситонидани ан- дозро амалӣ менамояд. Андозҳои ҷамъшуда 

барои таъминоти мод- дии фаъолияти давлат ва ташаккули 

дастгоҳи идорӣ зарур шумори- да мешавад. 

Бо назардошти нишонаҳои дар боло номбаршуда баъзан 

давла- тро институти ягонаи системаи сиёсӣ номбар 

менамоянд. Чунки нишонаҳои мазкур танҳо ба давлат тааллуқ 

доранд. Ҳизбҳои сиёсӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ ҳамчун 

институти сиёсӣ дорои чунин нишона нестанд. Махсусан 

ҳокимияти олӣ ва истиқлолият танҳо хосси давлат аст. Боз ба 

он хотир давлат ҳамчун институти ягона муаррифӣ мегардад, 

ки ҳудуди муайян ба он тааллуқ дорад ва дар як ҳудуд ду 

ҳокимият вуҷуд дошта наметавонад, яъне як ҳудуд, як 

ҳокимияти расмӣ ва як давлат. 

§ 3. Вазифаҳои давлат 

Нақш ва мавқеи давлат дар системаи сиёсии ҷомеа ба 

воситаи вазифаҳои асосии он муайян карда мешавад. 

Вазифаҳои давлат самтҳои асосии фаъолияти онро таҷассум 

намуда, ҳамзамон моҳи- яти давлатро ифода менамоянд. 

Одатан, вазифаҳои дохилӣ ва хо- риҷии давлатро аз ҳам фарқ 

менамоянд: 

а) вазифаҳои дохилии давлат: 

- таъмини волоияти қонун ва тартиботи ҷамъиятӣ; 

- вазифаҳои хоҷагидорӣ ва ташкилотчигӣ (коркарди 

сиёсати иқтисодӣ, танзими муносибатҳои иқтисодӣ, 

ташаккули буҷаи давлат, назорати ситонидани андоз ва ғ.); 

- вазифаҳои иҷтимоӣ (ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, рушди 

соҳаи тандурустӣ, таъмини нафақа, ҳалли масъалаҳои экологӣ 

ва ғ.) 



- вазифаҳои тарбиявию фарҳангӣ (рушди соҳаҳои илм, 

маориф, фарҳанг, ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ, 

ташкили истироҳат ва фароғат). 

б) вазифаҳои хориҷии давлат: 

- ҳифзи манфиатҳои миллию давлатӣ дар арсаи 

байналхалқӣ; 

- таъмини мудофиаи мамлакат; 

- рушди ҳамкорӣ ва ҳамгироӣ бо давлатҳои дигар; 

- иштирок дар тақсими байналхалқии меҳнат. 

Бояд гуфт, ки вазифаҳои хориҷии давлат идомаи мантиқии 

ва- зифаҳои дохилии он мебошанд. Ҳамзамон, омилҳои беруна 

ва тарзи амалишавии вазифаҳои хориҷии давлат ба вазифаи 

дохилии он низ таъсир мерасонанд. 

§ 4. Шаклҳои идоракунии давлат ва сохтори 

давлатӣ 

Идомаи омӯзиши давлат бо масъалаи муайян намудани 

навъҳои давлат ва шаклҳои он алоқаманд мебошад. Пеш аз 

ҳама, бо наза- рдошти сохтори иҷтимоию иқтисодии ҷомеа 

навъҳои таърихии давлат муайян карда мешаванд. Дар тӯли 

таърих дар натиҷаи тағйир ёфтани шакли истеҳсолот чунин 

навъҳои таърихии давлат ба вуҷуд омадаанд: давлатҳои 

ғуломдорӣ (давлатҳои ғуломдории осиёгӣ ва давраи атиқаро аз 

ҳам фарқ менамоянд), феодалӣ, капиталистӣ ва сотсиалистӣ. 

Ҳамзамон, типологияи мазкур аҳамияти маърифатӣ дорад ва 

барои дарки моҳияти давлат то андозае мусоидат менамо- яд. 

Аммо дар замони муосир барои таҳлил ва омӯзиши паҳлуҳои 

мухталифи давлат он нокифоя мебошад. Дар ҳаёти воқеӣ ва 

давраҳои гузариш навъҳои мухталифи давлат ба вуҷуд 

омадаанд, ки ба инобат гирифтани онҳо низ хеле муҳим 

мебошад. 

Навъҳои давлатро аз шаклҳои давлат фарқ бояд кард. Тарзи 

дар амал татбиқ гардидани ҳокимияти давлатӣ ва роҳу 

воситаҳои та- шаккули он меъёри асосии муайян намудани 

шаклҳои давлат мебо- шад. Шакли давлат ба воситаи се унсури 



асосӣ зоҳир мегардад: 1) шакли идораи давлатӣ; 2) шакли 

сохтори давлатӣ; 3) режими сиёсӣ. Ду унсури аввал сохтор ва 

таркиби давлатро муайян менамоянд, аммо режими сиёсӣ 

шакли амалишавии ҳокимияти давлатиро ифода менамояд. 

Шаклҳои идоракунии давлат. Шакли идоракунии давлат 

ифодагари тарзи ташкили ҳокимияти давлатӣ, инъикоси 

сохтор ва тартиби амалишавии муносибатҳои мутақобилаи 

мақомоти олии давлатӣ, шахсони мансабдор ва шаҳрвандон 

мебошад. Одатан, давлатҳоро аз рӯйи шакли идоракуниашон 

ба ду гурӯҳ ҷудо мена- моянд: монархӣ ва ҷумҳуриявӣ. 

Монархия51 шакли идоракуние мебошад, ки дар он 

ҳокимият пурра ва ё қисман дар дасти сарвари давлат нигоҳ 

дошта мешавад. Ҳокимияти подшоҳон, императорон, 

монархҳо, султонҳо ва амиро- ни асримиёнагӣ маҳз дар шакли 

идоракунии монархӣ ташаккул до- да мешуд. Ҳокимияти 

монарх одатан хусусияти меросӣ дошта, аз насл ба насл 

интиқол дода мешавад ва он аз ҳеҷ яке аз неруҳои сиёсӣ, 

мақомоти давлатӣ ва интихобкунандагон вобаста нест. Сар- 

вари давлати монархиявӣ ба муҳлати номуайян идоракуниро 

ба роҳ монда, барои амалҳои худ низ ба ҷавобгарии ҳуқуқӣ 

кашида наме- шавад. 

Дар навбати худ, монархияи номаҳдуд (мутлақ) ва маҳдуд 

(кон- ститутсионӣ)-ро аз ҳам фарқ менамоянд. Монархияи 

номаҳдуд ифодагари ҳокимияти мутлақи сарвари давлат 

мебошад. Монарх мустақилияти комил дошта, дар самти 

ташаккули мақомоти қонун- гузорӣ, иҷроия ва судӣ 

салоҳиятҳои номаҳдуд дорад. Бояд гуфт, ки монархияи мутлақ 

хосси ҷомеаҳои ғуломдорӣ ва феодалӣ шуморида мешавад. 

Айни замон бошад, ба истиснои Арабистони Саудӣ, Қатар ва 

Умон дар амалияи сиёсӣ монархияи мутлақро мушоҳида 

намудан номумкин аст. 

Дар шароити ҷомеаҳои капиталистӣ баъди ба вуҷуд 

омадани ҳуқуқи интихоботӣ, конститутсияҳо ва мураккаб 

                     
51 Монархия аз калимаи юнонии топагсЫа гирифта шуда, маънояш 

яккаҳукмронӣ мебошад. 



гардидани муно- сибатҳои ҷамъиятӣ ҳокимияти монархҳо 

маҳдуд карда шуда, мо- нархияи конститутсионӣ ташаккул 

ёфтааст. Ба ибораи дигар, дар шароити монархияи 

конститутсионӣ ҳокимияти сарвари давлат ба воситаи қонуни 

асосӣ маҳдуд карда мешавад. Монархияи консти- тутсионӣ аз 

рӯйи он ки то кадом андоза ҳокимияти подшоҳро маҳдуд 

месозад, инчунин, дар навбати худ, ба монархияи консти- 

тутсионии дуалистӣ ва парлумонӣ ҷудо мешавад. Масалан, дар 

ша- роити монархияи конститутсионии дуалистӣ салоҳиятҳои 

сарвари давлат дар соҳаи қонунгузорӣ маҳдуд карда шуда, дар 

самти таш- кили мақомоти ҳокимияти иҷроия хеле васеъ аст. 

Масалан, аъзои хукуматро пурра монарх таъйин менамояд ва 

ҳукумат низ бевосита ба монарх итоат менамоянд. Айни замон 

шакли идоракунии давла- тии Иордания, Марокко ва Қувайт 

монархияи конститутсионии ду- алистӣ мебошад. 

Дар шароити монархияи конститутсионии парлумонӣ 

монарх ба таври расмӣ сарвари давлат эътироф гардида, аммо 

дар воқеият танҳо вазифаҳои намояндагиро иҷро менамояд. 

Ҳукумат аз ҷониби парлумон ташкил карда шуда, ба ӯ итоат 

менамояд. Дар чунин шак- ли идоракунӣ монарх танҳо 

подшоҳӣ менамояд, аммо идора карда наметавонад. Айни 

замон монархияи конститутсионии парлумонӣ дар Британияи 

Кабир, Шветсия, Дания, Испания, Белгия, Ҷопон ва як қатор 

давлатҳои дигар ба мушоҳида мерасад. 

Таҳлил ва омӯзиши давлатҳои монархӣ нишон медиҳад, ки 

дар тӯли таърих ва махсусан дар амалияи сиёсии замони 

муосир ша- клҳои дигари он низ мушоҳида мегарданд. 

Масалан, давлати мо- нархие, ки сарвари он дорои ҳокимияти 

динист, чун анъана онро монархияи теократӣ меноманд. 

Инчунин, айни замон, монархияҳои интихобшударо низ 

мушоҳида намудан мумкин аст. Масалан, Ма- лайзия ва 

Аморати Муттаҳидаи Араб, ки дар он якчанд монарх мут- таҳид 

гардида, сипас аз миёни худ якеро ҳамчун ҳоким интихоб ме- 

намоянд. 

Дар баробари монархия як қатор давлатҳои дигаре, ки 



шакли идоракуниашон ғайримонархӣ мебошанд, давлатҳои 

ҷумҳуриявӣ ҳастанд. Ҷумҳурӣ ҳамчун шакли идоракунӣ 

давлате мебошад, ки дар он мақомоти олии ҳокимият 

интихобӣ буда, ивазшаванда ме- бошанд. Яъне, ба муҳлати 

муайян интихоб карда мешаванд. Шакли идоракунии 

ҷумҳуриявӣ ҳанӯз дар ҷомеаҳои ғуломдорӣ ва феодалӣ аз 

пайдоиши худ дарак дода буд, аммо рушду инкишофи он дар 

ҷомеаҳои капиталистӣ ба мушоҳида мерасад. Айни замон се 

навъи асосии ҷумҳуриро нишон медиҳанд: президентӣ, 

парлумонӣ ва омехта (нимпрезидентию нимпарлумонӣ). 

Дар шароити мавҷудияти ҷумҳурии президентӣ дар 

низоми мақомоти давлатӣ нақши президент хеле барҷаста 

мебошад. Прези- дент дар як вақт ҳам сарвари давлат ва ҳам 

раиси ҳокимияти иҷроия мебошад. Президент тариқи 

овоздиҳии умумӣ интихоб карда меша- вад. Ҳукумат аз ҷониби 

президент ташкил карда мешавад ва танҳо ба ӯ итоат менамояд. 

Аъзоёни ҳукумат одатан аз ҳисоби аъзоёни ҳизби дар 

интихоботи президентӣ ғолибомада таъйин мегарданд ва аз ин 

хотир баъзан таркиби сиёсии ҳукумат ва парлумон метавонанд 

бо ҳам мувофиқат накунанд. Аммо чунин ҳолат хеле кам ба му- 

шоҳида мерасад. Зеро дар интихоботи парлумонӣ низ доимо 

аъзоё- ни ҳизби ҳоким дар парлумон ҷойҳои бештарро соҳиб 

мегарданд. 

Бори аввал шакли идоракунии ҷумҳурии президентӣ дар 

ИМА ҷорӣ гардида буд. Дар Аврупои Ғарбӣ ин шакли 

идоракунӣ мавқеи лозима пайдо накард. Аммо дар давлатҳои 

Амрикои Ҷанубӣ, аз қабили Аргентина, Бразилия, Венесуэла, 

Боливия ҷумҳурии прези- дентӣ ташаккул дода шудааст. Дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон низ шак- ли идоракунии давлатӣ 

ҷумҳурии президентӣ мебошад. 

Дар ҷумҳурии парлумонӣ ҳукумат аз ҷониби парлумон 

ташкил карда шуда, ҳамзамон тобеи вай мебошад. Парлумон 

метавонад нисбат ба ҳукумат изҳори нобоварӣ (вотум) зоҳир 

намояд, ки дар натиҷа ё ҳукумат истеъфо медиҳад ё парлумон 

пароканда гардида, зарурияти гузаронидани интихоботи 



пешазмуҳлат ба миён меояд. Дар ҷумҳурии парлумонӣ 

сарвари давлат президент ва раиси ҳуку- мат нафари дигар 

мебошад. Одатан, сарвазир раиси ҳукумат ба шу- мор рафта, 

дар сиёсат мавқеи аз ҳама баландтар дониста мешавад. 

Президент дар сиёсат мавқеи хоксорона дошта, вазифаҳои 

намо- яндагиро иҷро менамояд. Раиси ҳукумат аз ҷониби 

парлумон ба муҳлати муайян интихоб мегардад. Айни замон 

Италия, Олмон, Ҳиндустон, Туркия, Исроил, Латвия, Эстония, 

Қирғизистон ва чан- де давлати дигар ҷумҳуриҳои парлумонӣ 

мебошанд. 

Инчунин, дар амалияи сиёсӣ шакли идоракунии омехтаро 

низ мушоҳида намудан мумкин аст. Онро баъзан шартан 

нимпрезиден- тию нимпарлумонӣ меноманд. Зеро дар 

шароити идоракунии омехта ҳукумат ҳам тобеи президент ва 

ҳам тобеи парлумон мебо- шад. Яъне, ин шакли идоракуние 

мебошад, ки дар он фаъолияти ҳукумат ҳам аз ҷониби 

президент ва ҳам аз ҷониби парлумон назо- рат карда мешавад. 

Шакли идоракунии омехта айни замон дар Фа- ронса, Австрия, 

Финляндия, Булғористон, Полша ва як қатор давлатҳои дигар 

дида мешавад. 

Шакли сохтори давлатӣ. Шакли сохтори давлатӣ таркиби 

ҳудудии давлатро инъикос намуда, хусусиятҳои ҳокимияти 

маҳаллӣ, минтақавӣ ва марказиро ифода менамояд. Айни 

замон ша- клҳои сохтори давлатиро ба се навъи асосӣ ҷудо 

менамоянд: уни- тарӣ, федеративӣ ва конфедеративӣ. 

Давлати унитарӣ ин давлати ягона ва муқаррарие 

мебошад, ки ба монанди давлатҳои дигар аз воҳидҳои 

маъмурию ҳудудӣ таш- кил ёфтааст. Воҳидҳои маъмурию 

ҳудудии давлати унитарӣ тобеи ҳокимияти марказӣ буда, 

мустақилияти сиёсӣ надоранд. Давлати унитарӣ дорои 

конститутсияи ягона, системаи ягонаи ҳуқуқӣ, ни- зоми ягонаи 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ, низоми ягонаи идора- кунӣ ва 

низоми ягонаи шаҳрвандӣ мебошад. Айни замон Фаронса, 

Шветсия, Дания, Туркия, Эстония, Белорус, Тоҷикистон ва як 

қатор кишварҳои дигар давлатҳои унитарӣ мебошанд. Аз рӯйи 



таркиби миллӣ ҳиссаи бештари аҳолии аксари давлатҳои 

унитариро намо- яндагони як миллат ташкил медиҳанд. Аммо 

ба таври истисно дар баъзе аз давлатҳои унитарӣ намояндагони 

якчанд халқияту мил- латҳо ҳиссаи бештар доранд. Яъне, дар 

чунин шароит намояндагони ҳеҷ яке аз халқияту миллатҳо 

наметавонанд ҳатто нисфи аҳолиро ташкил диҳанд. Бинобар 

ин, дар як қатор давлатҳои унитарӣ, аз қабили Италия, 

Испания, Ветнам, Чин ва монанди инҳо ҳудудҳои худмухтор 

арзи ҳастӣ менамоянд. 

Федератсия воҳидҳои давлатии муттаҳидшудаеро дар бар 

мегирад, ки ҳар як воҳиди он то як андоза мустақилияти сиёсӣ 

до- рад. Дар шароити федератсия дар баробари мавҷудияти 

конститут- сияи федералӣ, ҳокимияти олӣ ва низоми ҳуқуқии 

федералӣ, воҳидҳои алоҳидаи федератсия низ метавонанд 

конститутсия, пар- лумон, шаҳрвандӣ, мақомоти ҳокимияти 

давлатии худро дошта бошанд. 

Бо мақсади хубтару беҳтар ба роҳ мондани муносибатҳои 

фарҳангӣ, миллӣ ва ҳудудии умумиятҳои гуногун давлатҳои 

феде- ралӣ ташкил карда мешаванд. Федератсия ҳам дар асоси 

меъёрҳои ҳудудию маъмурӣ ва ҳам дар асоси меъёрҳои 

ҳудудию миллӣ таш- кил карда мешавад. Айни замон 

давлатҳои ИМА, Канада, Олмон, Мексика, Бразилия, Белгия, 

Русия ва як қатор кишварҳои дигар давлатҳои федералӣ 

мебошанд. Дар аксари мавридҳо воҳидҳои фе- дералӣ ҳуқуқи 

аз ҳайати федератсия берун шуданро надоранд. Зеро чунин 

амал на танҳо устуворӣ ва тамомияти марзу буми федератси- 

яро халалдор менамояд, балки ба манфиатҳои ҳаётан муҳимми 

воҳидҳои дигари федератсия таҳдид эҷод менамояд. 

Конфедератсия иттифоқи давлатҳои мустақил ва 

соҳибистиқлоле мебошад, ки бо мақсади дар амал татбиқ 

намудани ҳадафҳои ягонаи стратегӣ ташкил карда мешавад. 

Давлатҳои аъзои конфедератсия истиқлолияти сиёсӣ, низоми 

шаҳрвандӣ, мақомоти ҳокимияти давлатии худро нигоҳ дошта, 

танҳо масъалаҳои ҳарбӣ, алоқа, нақлиёт ва сиёсати хориҷии 

худро дар доираи амалкарди ит- тифоқи байнидавлатӣ ҳал 



намуда, ба салоҳиятҳои он ворид менамо- яд. Меъёри ҳуқуқии 

ташкили конфедератсия шартномаҳои байни- давлатӣ 

мебошанд. Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, ҳалли як қатор 

масъалаҳое, ки ба салоҳияти конфедератсия дохил аст, 

метавонад дар ҳудудҳои узви он дар амал татбиқ карда 

нашаванд. Зеро давлатҳои аъзои конфедератсия соҳиби 

истиқлолияти сиёсӣ буда, метавонанд дар баъзе мавридҳое, ки 

манфиатҳои миллиашон зери таҳдид қарор мегиранд, амалҳои 

мақомоти конфедеративиро дар ҳудудҳои худ иҷозат надиҳанд. 

Конфедератсия сохтори давлатии ноустувор мебошад. Он 

бата- дриҷ дар зери таъсири таҳаввулоти сиёсӣ ё ба федератсия 

табдил меёбад ва ё баръакс аз байн меравад. Конфедератсия 

ҳамчун шакли сохтори давлатӣ дар солҳои 1776-1787 дар ИМА, 

солҳои 1291-1848 дар Швейтсария, солҳои 1815-1867 дар Олмон, 

солҳои 1982-1989 дар Сенегамбия (дар натиҷаи муттаҳид 

гардидани Сенегал бо Гам- бия) ба мушоҳида мерасид. 

Ба ғайр аз унитаризм, федератсия ва конфедератсия дар 

тӯли таърих ва дар замони муосир як қатор шаклҳои дигари 

сохтори давлатӣ низ ба мушоҳида мерасанд, аз қабили 

протекторат, уния ва империя. Империя шакли давлатдорие 

мебошад, ки ҳудудҳои хеле васеъ, ҳокимияти пурқудрати 

марказонидашуда, мавҷудияти ноба- робарӣ дар ташаккули 

низоми муносибатҳои ҷамъиятӣ, ноба- робарии марказ ва 

маҳаллаҳои атрофи он, мавҷудияти гурӯҳҳои гу- ногуни 

фарҳангию этникӣ ва таркиби мураккаби аҳолӣ хосси он аст. 

Ҳамчунин, сиёсати ғосибӣ, зулму истибдод ва истисмори то- 

беон низ хосси империяҳо мебошад. Масалан, Империяи Рим, 

Им- перияи Рус, Империяи Англис ва монанди инҳо аз ҷумлаи 

чунин империяҳо мебошанд. 

§ 5. Давлати ҳуқуқӣ 

Назарияи давлати ҳуқуқӣ аз ҷониби Ҷ.Локк, Ш.Л.Монтеске, 

Т.Ҷефферсон, И.Кант ва як қатор намояндагони дигари 

либерализм ташаккул дода шудааст. Бори аввал дар 

конститутсияи ИМА (1787) ва конститутсияи Фаронса (1789) як 



қатор арзишҳои ҳуқуқӣ ҷойгир карда шуда, дар самти рушду 

инкишофи давлати ҳуқуқӣ заминаи хуб фароҳам оварданд. 

Давлати ҳуқуқӣ ҳимоятгари озодиҳои инсон буда, 

фаъолияти он дар доираи қонун амалӣ гардида, ҳокимияти он 

ба воситаи қонун маҳдуд гардонида шудааст. Ҳуқуқ низоми 

меъёрҳои ҳатмие мебо- шад, ки аз ҷониби давлат ташаккул 

дода мешавад, яъне қоидаҳои барои ҳама ҳатмиест, ки ба 

сифати танзимкунандаи муносибатҳои ҷамъиятӣ баромад 

менамояд. Дар давлати ҳуқуқӣ низоми идораку- нии 

конститутсионӣ амал менамояд ва дорои низоми ҳуқуқии 

рушдёфта мебошад, ки самаранокии назорати ҷамъиятиро 

таъмин менамояд. Консепсияи давлати ҳуқуқӣ масъалаҳои 

зеринро асоснок менамояд: баробарҳуқуқии шаҳрвандон, 

афзалияти ҳуқуқи инсон нисбат ба қонунҳои давлатӣ, дахолат 

накардан ба корҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ. 

Давлати ҳуқуқӣ дорои як қатор нишонаҳои худ мебошад. 

Эъти- рофи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд яке аз 

нишонаҳои асо- сии давлати ҳуқуқӣ мебошад, ки эҳтиром, риоя 

ва ҳимояи онҳо бояд аз ҷониби давлат дар амал татбиқ карда 

шаванд. Дар шароити рушди давлати ҳуқуқӣ ҳуқуқ ва озодиҳои 

инсон дахлнопазир буда, аз рӯзи таваллуд одамон онҳоро соҳиб 

мегарданд. Ҳуқуқу озодиҳо барои ҳама ба таври баробар 

кафолат дода мешаванд. Дар амал татбиқ гардидани ҳуқуқ ва 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд набояд ба ҳуқуқ ва озодиҳои 

дигарон халал расонад. 

Дар самти таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва рушди 

давлати ҳуқуқӣ санадҳои меъёрии байналхалқӣ нақши муҳим 

бозидаанд. Пеш аз ҳама, Эъломияи умумии ҳуқуқи башар, 

Муоҳидаи байнал- халқӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ, 

Муоҳидаи байналхалқӣ оид ба ҳуқуқҳои фарҳангӣ, иҷтимоӣ ва 

иқтисодӣ дар самти таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон саҳми 

арзанда гузоштаанд. 

Дар давлати ҳуқуқӣ инсон, ҳуқуқҳои ӯ, озодиҳо ва дар амал 

татбиқ гардидани онҳо арзишҳои олии давлат мебошанд. 

Ҳамзамон, ҳуқуқ ва озодиҳои инсон меъёри маҳдудсозандаи 



ҳокимияти давлатӣ маҳсуб меёбанд. Дар давлати ҳуқуқӣ 

қонунҳо асоси ҳуқуқҳои инсонро ташкил накарда, балки 

ҳуқуқҳои инсон унсури асосии қонунҳо мебошанд. 

Нишонаи муҳимтарини давлати ҳуқуқӣ волоияти ҳуқуқ 

мебо- шад. Ҳуқуқҳо дар санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ба таври 

хаттӣ му- стаҳкам гардида, ба воситаи меъёрҳои ҳуқуқӣ 

ташаккул дода меша- ванд, ки онҳо дар маҷмӯъ пеши роҳи 

зулму истибдодро мегиранд. Бинобар ин, давлати ҳуқуқӣ 

давлате мебошад, ки дар он ҳоки- мияти сиёсӣ баҳри таъмини 

ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд шароити мусоид 

фароҳам оварда, бо мақсади роҳ надодан ба зулму истибдод 

самаранокии таъмини онҳоро кафо- лат медиҳад. 

Волоияти ҳуқуқ ва ё ҳукмронии ҳуқуқ маънои онро дорад, 

ки дар ҷомеа давлат ва кулли мақомоти давлатӣ бо меъёрҳои 

ҳуқуқӣ алоқамандӣ пайдо менамоянд. Зеро дар фазои ҳуқуқӣ 

инсонҳои алоҳида, ҷомеа ва давлат дар якҷоягӣ фаъолият 

менамоянд. Ба меъёрҳои ҳуқуқӣ ҳамаи мақомоти давлатӣ, аз 

ҷумла онҳое, ки қонунро қабул намудаанд, бояд итоат намоянд. 

Риояи қонунҳои қабулгардида қоидаи умумӣ дониста мешавад. 

Дар давлати ҳуқуқӣ конститутсия мавқеи олии ҳуқуқӣ дорад. 

Зеро дараҷаи рушди ни- 

зоми ҳуқуқӣ ва ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрванд аз 

мундариҷаи конститутсия вобастагии зиёд дорад. 

Ҳамчунин, мавҷудияти уҳдадориҳои тарафайни давлат ва 

шах- сони алоҳида нишонаи дигари давлати ҳуқуқӣ мебошад. 

На танҳо шаҳрвадон ҳангоми иҷроиши уҳдадориҳои худ дар 

назди давлат масъулият дарк менамоянд, балки давлат ва 

шахсони мансабдор низ ҳангоми иҷроиши ваколатҳои 

хизматии худ дар назди шаҳрвандон масъул мебошанд. Оид ба 

ин масъала И.Кант қайд намуда буд, ки ҳар як шаҳрванд дар 

муносибат ба шахсони мансабдор оид ба иҷро- иши қонунҳо 

бояд то он дараҷае имконияти маҷбурнамоиро дошта бошад, 

ки шахсони мансабдор дар муносибат бо онҳо ҳамон андоза 

имконияти маҷбурнамоиро доранд. Яъне, қонунҳо бояд аз 

ҷониби ҳама ба таври баробар риоя карда шаванд. Шахсони 



алоҳида дар рафтори худ як қатор маҳдудиятҳоро қабул 

намуда, қоидаҳоеро, ки давлат барои ҳамагон ҳатмӣ 

мегардонад, риоя менамоянд. Давлат дар самти риояи ҳуқуқи 

инсон, кафолати шароити арзандаи кору фаъолияти онҳо 

масъул мебошад. 

Давлати ҳуқуқӣ дар заминаи меъёри тақсими ҳокимият 

ташак- кул меёбад. Тақсими ҳокимияти сиёсӣ ба шохаҳои 

алоҳида имкон медиҳад, ки ҳокимияти сиёсӣ дар дасти як шахс 

ва ё як мақомоти давлатӣ инҳисор (монополия) нагардад. 

Аввалин маротиба идеяи тақсими ҳокимияти давлатӣ ба се 

шоха аз ҷониби мутафаккири ан- глис Ҷ.Локк пешниҳод 

гардида буд. Ӯ ҳокимияти давлатиро ба шо- хаҳои қонунгузор, 

иҷроия ва федеративӣ ҷудо намуда буд. Каме дертар 

мутафаккири франсавӣ Ш.Л.Монтеске дар консепсияи худ 

ҳокимиятро ба шохаҳои қонунгузор, иҷроия ва судӣ тақсим 

мена- мояд, ки то имрӯз паҳлуҳои гуногуни он ташаккул ёфта, 

дар амал пурра татбиқ гардидааст. Меъёри тақсими ҳокимият 

ба шохаҳо тақозои онро дорад, ки шохаҳои алоҳидаи 

ҳокимияти давлатӣ бояд мустақил бошанд ва ба кору 

фаъолияти якдигар халал нарасонанд. 

Дар зери назорати ҷиддӣ қарор додани риояи ҳуқуқ ва 

озодиҳои шаҳрванд, амалишавии қонунҳо ва дигар санадҳои 

меъёрию ҳуқуқӣ яке аз талаботҳои муҳимми давлати ҳуқуқӣ 

мебошад. Давлати ҳуқуқӣ ташаккулидиҳандаи низоми 

мақомоти судӣ ва низоми мах- суси назорати давлатӣ ва 

ҷамъиятӣ мебошад. 

Бояд гуфт, ки давлати ҳуқуқӣ дар самти тавсеаи озодиҳои 

ин- сон ва ҷомеа марҳилаи хеле муҳим ба шумор меравад. 

Консеп- сияҳои классикии давлати ҳуқуқӣ ба масъалаи 

баробарҳуқуқӣ та- ваҷҷуҳи бештар дода, ба масъалаҳои 

баробарии иҷтимоӣ ва иқти- содӣ он қадар диққат намедиҳанд. 

Бинобар ин, дар асри ХХ консеп- сияи давлати ҳуқуқӣ бо 

назария ва амалияи давлати иҷтимоӣ оме- зиш ёфта, ташаккул 

ёфтааст. 



§ 6. Давлати иҷтимоӣ 

Дар шароити муосир давлатеро пайдо кардан мушкил аст, 

ки он характери иҷтимоӣ надошта бошад. Аксари давлатҳои 

дунё ҳатто дар қонунҳои асосии хеш худро давлати иҷтимоӣ 

муаррифӣ мена- моянд. Бояд гуфт, ки таъмини адолати 

иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ар- зишҳои марказии давлати иҷтимоӣ 

мебошанд. Инчунин, давлати иҷтимоӣ давлате мебошад, ки дар 

он шароити арзандаи кору фаъолият ва ҳаёти арзандаи 

шаҳрвандони мамлакат таъмин карда мешавад. Дар замони 

муосир давлатҳо ба асосҳои иҷтимоии ҳаёти шаҳрвандон 

диққат дода, сиёсати иҷтимоии худро ташаккул медиҳанд. 

Масъалаҳое, ки дар сиёсати иҷтимоии давлат дида меша- ванд, 

аз инҳо иборат мебошанд: 

- дастгирии камбизоатон ва шахсони муҳтоҷ; 

- таъмини шаҳрвандон бо ҷойи кор ва муҳайё намудани 

ҷойҳои нави корӣ; 

- ташкил намудани ҳифзи меҳнат; 

- рушди хизматрасониҳои дастрас дар соҳаҳои маориф, 

танду- рустӣ, маданият ва фарҳанг. 

- марҳила ба марҳила беҳтар намудани сатҳи зиндагии 

мардум ва монанди инҳо. 

Дар шароити муосир давлатҳои иҷтимоӣ мақсад ва 

вазифаҳои худро дар якҷоягӣ бо давлати ҳуқуқӣ дар амал 

татбиқ месозанд ва барои тавсеаи ҳуқуқҳои шаҳрвандон, ҳифзи 

иҷтимоии онҳо ва паст намудани дараҷаи нобаробарии 

иҷтимоии онҳо кӯшиш менамоянд. Махсусан, давлатҳои 

демократӣ дар фаъолияти худ кӯшиш менамо- янд, ки 

меъёрҳои иҷтимоӣ ва ҳуқуқиро бо ҳам мувофиқ ва мутобиқ 

гардонанд. 

Дар моддаи 1 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон 

гар- дидааст, ки «Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати соҳибихтиёр, 

демо- кратӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона мебошад. Тоҷикистон 

давлати иҷтимоӣ буда, барои ҳар як инсон шароити зиндагии 

арзанда ва ин- кишофи озодонаро фароҳам меоварад». Бояд 

гуфт, ки дар Консти- тутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон меъёрҳои 



асосии давлати ҳуқуқӣ (эътироф, риоя ва ҳифзи ҳуқуқ ва 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд, сар- чашмаи ягонаи ҳокимияти 

давлатӣ эътироф гардидани халқ, тақси- ми ҳокимият ба 

шохаҳо, гуногунандешии сиёсӣ ва идеологӣ ва ғ.) низ мустаҳкам 

карда шудаанд. 

§ 7. Давлати дунявӣ 

Давлати дунявӣ сохтори сиёсие мебошад, ки дар он дин аз 

сиё- сат ҷудо карда шудааст. Яъне, дар давлати дунявӣ рӯҳониён 

наме- тавонанд дар ҳаёти сиёсӣ ширкат варзанд ва ҳизби динӣ 

таъсис диҳанд. Дар давлати дунявӣ муносибатҳои ҷамъиятӣ на 

дар асоси меъёрҳои динӣ, балки дар асоси меъёрҳои шаҳрвандӣ 

танзим ме- гарданд. Дар давлати дунявӣ қарорҳои сиёсии 

қабулшуда низ асоси динӣ дошта наметавонанд. 

Бояд гуфт, ки давлатҳои дунявӣ дар натиҷаи инқилобҳои 

бур- жуазӣ, барқароршавии низоми сармоядорӣ ва пайдоиши 

давлатҳои мутамарказ ташаккул ёфтаанд. Раванди пайдоиш ва 

ташаккулёбии давлати дунявиро ба воситаи мафҳуми 

«секуляризатсия» ифода ме- намоянд. Секуляризатсия 

мафҳуми ғарбӣ буда, раванди аз ихтиёри калисо гирифтани 

ваколатҳои сиёсӣ ва берун намудани он аз ҳаёти сиёсии ҷомеа 

мебошад. 

Дар асрҳои миёна ҳамаи давлатҳо характери динӣ дошта, 

оҳиста-оҳиста дар зери таъсири секуляризатсия ба давлатҳои 

ду- нявӣ табдил ёфтаанд. Айни замон давлатҳои Ғарб пурра 

сохтори сиёсии дунявӣ доранд. Дар Шарқ низ як қатор давлатҳо 

сохтори сиёсии худро дунявӣ эълон намудаанд. Аммо ҳанӯз як 

қатор давлатҳои мусулмонӣ, чун Эрон, Арабистони Саудӣ ва 

монанди инҳо давлатҳои теократӣ, яъне динӣ мебошанд. Дар 

конститутсияи аксари давлатҳои араб навишта шудааст, ки 

қонунгузории мамлакат ба китоби муқаддаси Қуръон ва 

рукнҳои шариат асос меёбад. Аммо кам нестанд давлатҳое, ки 

аксари аҳолии онҳо мусулмононанд, вале онҳо давлатҳои 

дунявианд. Туркия, Озарбойҷон, Тоҷикистон, Ӯзбе- кистон ва 

монанди инҳо аз ҳамин қабиланд. Аммо ҳолатҳоеро вохӯрдан 

мумкин аст, ки дар мамалкат дини давлатӣ мавҷуд аст, аммо 



давлат худро дунявӣ эълон намудааст. Британияи Кабир, Да- 

ния, Қоҳира, Тунис, Бангладеш ва ғ. аз ҷумлаи чунин 

мамлакатҳо мебошанд. 

Дар давлати дунявӣ ташкилотҳои динӣ институти сиёсӣ ба 

шу- мор нарафта, танҳо яке аз институтҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ 

дониста мешаванд. Яке аз нишонаҳои муҳимми давлати дунявӣ 

озодии виҷдон аст. Яъне, шаҳрвандон метавонанд озодона ба 

дилхоҳ дину мазҳаб пайравӣ намоянд ва ё баръакс пайравӣ 

накунанд. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи моддаи 1 Конститутсияи 

мамлакат давлати дунявӣ мебошад. Дар моддаи 26 озодии 

виҷдон кафолат дода шуда, чунин эълон гардидааст: «Ҳар кас 

ҳақ дорад муносибати худро нисбат ба дин мустақилона 

муайян намояд, алоҳида ва ё якҷоя бо дигарон динеро пайравӣ 

намояд ва ё пайравӣ накунад, дар маросим ва расму оинҳои 

динӣ иштирок намояд». 

Бояд тазаккур дод, ки 22-юми майи соли 2016 дар мамлакат 

раъйпурсии умумихалқӣ оид ба ворид намудани тағйиру 

иловаҳо ба Конститутсия Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор 

гардид. Тағйирот ва иловаҳое, ки дар моддаҳои 8 ва 28 ворид 

карда шуданд, минбаъд рушди давлати дунявиро дар мамлакат 

хубтару беҳтар месозанд. Дар қисми шашуми моддаи 8 гуфта 

мешавад, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсиси ҳизбҳои 

хусусияти миллӣ ва динидошта манъ аст. Инчунин, дар моддаи 

28 низ ибораи «ҳизбҳои характери динӣ ва атеистидошта» аз 

матни конститутсия хориҷ карда шудааст. 

§ 8. Давлати миллӣ 

Мафҳуми «давлати миллӣ» бо мафҳумҳои миллат, 

истиқлол, миллатгароӣ ва ҳокимият марбут мегардад. Дар 

луғати фалсафии нав доир ба ин мафҳум чунин таъриф 

омадааст: «Давлати миллӣ шакл ва дараҷаи муайяни 

инкишофи давлат буда, ба истиқлолияти миллӣ асос ёфтааст ва 

иродаи ин миллатро ифода менамояд. Бинобар ин, марҳилаи 

ташаккулёбии давлатҳои миллӣ ҳамчун шакли 



худмуайянкунии сиёсии миллатҳо пас аз имзои шартномаи 

Вестфал вусъат меёбад. Дар шакли идеалӣ чунин давлат дар 

заминаи принсипи «як миллат - як давлат» барпо мешавад»52. 

Маълум аст, ки баъд аз шартномаи Вестфал дар соли 1648, ки 

дар Аврупо усули давлат-миллат пазируфта шуд, низоми 

байналмилалӣ тобеи низоми давлатӣ гардид. Дар низоми 

созишномаи сулҳи Вестфал гуфта мешавад, ки ҳар миллате 

бояд давлате дошта бошад ва он давлат дорои ҳокимияти 

мутлақ, давомдор ва ғайриқобили интиқол дар қаламрави 

сарзамини худ бошад. Инчунин, танҳо давлати эътирофшуда 

ҳаққи истифода аз қудрат дар қаламрави худро дорад ва 

қаламрави ин ҳокимият бо сарҳадҳо шинохта мешавад. 

Ҳамин тавр, аз оғоз идеяи давлати миллӣ камбудиҳоеро 

дар худ дошт, ки василаи инкори моҳияти худи он буд. Аз 

ҷумла ба кадом гурӯҳи инсонӣ миллат гуфта мешавад? Оё 

марзҳое ҳаст, ки аз тариқи онҳо ин миллат аз миллати дигар 

қобили тафовут бошад? Таърифҳое, ки дар бораи миллат баён 

шудаанд, роҷеъ ба ин савол ҷавоби дурусте дода наметавонанд 

ва ҳамин муаммо баъдҳо асоси бисёре аз низоъҳои сиёсӣ миёни 

кишварҳои ҷаҳони сеюм шудааст.53 

Истисморгарон, ки миллатҳои мутеашонро бо давлати 

миллӣ ошно карданд, равиши бисёр амалгароёнаеро дар пеш 

гирифтанд ва дар заминаи сиёсати истисморӣ марзҳоеро 

тақсим карданд, ки дар воқеъ қаламрави нуфузи онҳо дар ин ё 

он мустаъмара буд, аммо на марзи воқеӣ миёни миллатҳо. 

Бинобар ин, мардуме, ки дар ду тарафи марзҳо қарор доштанд, 

миёни чанд кишвар тақсим шуданд. Зуҳури бисёре аз буҳронҳо 

дар миёни кишварҳои ҷаҳони сеюм то ҳол дар ҳамин мавзӯъ 

нуҳуфтааст. 

Замоне ки як миллат истиқлол мехоҳад ва чунин ҳадаф 

дорад, дигар ҳеҷ як камбудиву норасоӣ садди роҳи он шуда 

наметавонад. Яъне, миллатҳое, ки парчами истиқлолро дар 

муқобили истисмор барафроштаанд ва дар роҳи он мубориза 

                     
52 Философский словарь. 7-е изд. - М., 2010. 
53 Ҳусайни Башират. Омӯзиши дониши сиёсӣ. - Теҳрон, 1382. - С.31-33. 



бурдаанд, дар воқеъ ҳамин хостаҳоро доштаанд, ки дар корҳои 

вобаста ба худ тасмим бигиранд ва худ аз самараи дастранҷи 

кору истеҳсол баҳраманд гарданд. 

Ба ҳамин далел, бисёре аз кишварҳои истеъморзадаи 

пешин муваффақ ба касби истиқлоли сиёсӣ гардиданд. Аз он 

ҷо, ки қарордодҳои байналмилалӣ нақзи ҳокимияти давлатро 

рад мекард, ин тасаввур пеш омад, ки бо мустақил шудани 

мустаъмарот замони баҳракашии миллате аз миллати дигар 

барои ҳамеша ба поён мерасад ва мамлакатҳое, ки аз назари 

ҳуқуқи байналмилалӣ мусовӣ ҳастанд, ба таври қатъӣ дорои 

тавоноӣ ва ихтиёри яксон дар баҳрабардорӣ аз манобеи 

дохилии худ мешаванд.54 

Таҳти мафҳуми «давлати миллӣ» мо чунин давлатеро дар 

назар дорем, ки комилан соҳибихтиёр буда, ба ҷомеаи ҷаҳонӣ 

бо нишону парчам ва муқаддасоти хоссаи давлатдориаш ворид 

мегардад, чун кишвари озод сиёсати мустақилонаи худро пеш 

бурда, дар миёни кишварҳои дигари олам мавқеи шоиста 

меёбад. Давлате, ки дар он сулҳу субот ва волоияти қонун 

ҳукмфармо аст, халқаш осуда зиндагӣ мекунад, марзу бумаш 

дахлнопазир аст ва сиёсатмадоронаш мардумро ба фардои нек 

раҳнамун месозанд.55 

Айни замон на ҳамаи давлатҳо ба талаботҳои мазкур 

ҷавобгӯянд. Аммо зиёда аз 160 давлати муосир ба аксари ин 

талаботҳо мувофиқанд. Ба ҳар ҳол, имрӯз шакли идоранамоии 

давлатӣ амалан аз ҷониби омма эътирофшуда мебошад. 

Дар асрҳои ХУ1-ХУ11 «ҷанги ҳама ба муқобили ҳама» 

тахдиди асосӣ барои ҳаёт ва моликияти зердастон ба шумор 

мерафт. Тавре ки маълум аст, Томас Гоббс таҳдиди мазкурро аз 

масъалаи зарурияти ҳокимияти пуриқтидори монархистӣ 

вобаста медонист. Давлат барои бартараф намудани ин 

таҳдидҳо артиш, пулис, додгоҳҳо ва ғ. таъсис медод. Танҳо дар 

                     
54 Алиаскари Ҷамбосии Фароҳонӣ. Баррасии мафоҳими назарии амнияти 

миллӣ. - Теҳрон, 1374. - С.38. 
55 Эмомалӣ Раҳмон. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат. - Душанбе, 

2002. - С.402-403. 



асри XVIII маълум гардид, ки сабаби асосии мавҷудияти «ҷанги 

ҳама ба муқобили ҳама» ҳамчун таҳдид на ҳокимияти 

монархистӣ, балки худи давлат будааст. Барои бартараф 

намудани ин гуна мушкилӣ чораҳое, аз қабили тақсимоти 

ҳокимият ба шохаҳо, қабули конститутсияҳо ва амалӣ 

намудани системаи интихоботӣ, қобили қабул дониста шуданд. 

Ҳангоми баррасии масъалаи мазкур бояд дар назар дошт, 

ки давлат ҳамчун институти марказии системаи сиёсӣ 

вазифадор аст, ки дар ҳудуди худ амнияти дохилӣ ва берунии 

ҷомеаро таъмин намояд. Аз ин рӯ, муайян намудани мазмун ва 

моҳияти давлати миллӣ дар чунин шароит хеле муҳим арзёбӣ 

мегардад. 

Мафҳуми «давлати миллӣ» аз ҷониби донишмандони 

улуми сиёсӣ ба таври мухталиф шарҳ дода шуда, дарки сиёсати 

этникии давлатро низ хеле мушкил гардонидааст. Масалан, Г.Т. 

Тавадов давлати миллиро чунин шарҳ медиҳад: «Давлати 

миллӣ ин давлате мебошад, ки аз ҷониби як халқ (миллат) дар 

ҳудуди миллӣ ташкил карда шуда, истиқлолияти сиёсӣ ва 

мустақилияти мардумро дар бар мегирад»56. 

Аз таърифи мазкур чунин бармеояд, ки муаллиф халқият 

ва миллатро як шуморида, дар миёни онҳо аломати баробарӣ 

мегузорад. Дар чунин шароит як қисми давлатҳо миллӣ 

шуморида шуда, қисми дигари онҳоро миллӣ гуфтан 

номумкин аст. Аммо набояд фаромӯш кард, ки ҳамаи 

давлатҳои муосир давлатҳои миллӣ мебошанд ва онҳо дар 

асоси ҳуқуқи худмуайянкунии миллӣ ташаккул меёбанд. Бояд 

гуфт, ки чунин ҳуқуқ танҳо хосси «миллати шаҳрвандӣ» аст, 

зеро гурӯҳи этникӣ чунин ҳуқуқро қариб ки соҳиб нест. 

Бинобар ин, давлати миллӣ ҷамъияти ҳудудие мебошад, ки 

кулли аъзоёни он новобаста аз мансубияти этникӣ умумияти 

худро эътироф намуда, дар рӯҳияи ҳамфикрӣ бо ҳам фаъолият 

намуда, тобеи меъёрҳои институтсионалии ҷомеаи худ 

мебошанд. Аз ин рӯ, бо боварии комил гуфтан мумкин аст, ки 

халқият (этнос) аз миллат тафовути ҷиддӣ дорад. Дар ин 

                     
56 Тавадов Г.Т. Этнология. - М., 2002. - С.275. 



замина сиёсати миллии давлат аз сиёсати этникии он низ бояд 

тафовут дошта бошад. Зеро сиёсати миллӣ самти рушду 

инкишофи ҷомеа, ташаккул додани идеяи миллӣ, муттаҳид 

намудани аҳолии мамлакат ва ғайраро дар бар гирифта, 

сиёсати этникӣ барои ҳимояи манфиатҳои гурӯҳи этникӣ ва 

танзими муносибати байни онҳо равона карда мешавад. 

Ҳамчунин, ҳангоми муайян намудани хусусиятҳои давлати 

миллӣ таҳлили таркиби этникии ҳудуди давлат низ хеле муҳим 

мебошад. Дар шароити муосир дар ҳар як давлати дунё дар 

баробари мардуми таҳҷоӣ, ки онро баъзан миллати «унвонӣ» 

меноманд, инчунин ақаллиятҳои миллию гурӯҳҳои этникии 

мухталиф низ умр ба сар мебаранд. Бо назардошти чунин 

вазъият дар адабиёти илмӣ давлатҳои муосирро ба ду гурӯҳи 

асосӣ ҷудо менамоянд: давлатҳои моноэтникӣ ва полиэтникӣ. 

Давлати моноэтникӣ давлате мебошад, ки зиёда аз 95% 

аҳолии он намояндагони як этнос мебошанд. Шумораи чунин 

давлатҳо дар ҷаҳон хеле кам аст. Масалан, Исландия, Норвегия, 

Португалия, Албания, Малта, Ямайка, Яман ва Венгрияро ба 

давлатҳои моноэтникӣ дохил менамоянд. Аммо аҳолии аксари 

давлатҳои дунё аз намояндагони ду ва ё зиёда этносҳо ташаккул 

ёфта, дар ҳудуди давлат низ онҳо афзалияти бештар доранд. 

Гуногунрангии таркиби этникии аҳолӣ, ки баъзан 

тафриқаҳои мазҳабӣ ва нажодиро низ дар бар мегирад, боиси 

ба вуҷуд омадани ҷомеаи гуногунфарҳанг мегардад. Дар чунин 

шароит институтҳои давлатиро лозим меояд, ки ба коркарди 

идеологияи умумидавлатӣ машғул гардида, бо ин роҳ пояҳои 

давлатдории худро мустаҳкам намоянд. 

Дар замони Шӯравӣ низ мувофиқи идеяи мазкур гӯё аз 

ҳисоби халқияти бешумор ва гурӯҳҳои этникӣ умумияти 

таърихие ташаккул дода мешуд, ки онро «халқи шӯравӣ» 

меномиданд. Халқи шӯравӣ миллати сотсиалистӣ эълон 

гардида, табиати он аз табиати иҷтимоии миллатҳои дигар ба 

куллӣ фарқ менамуд. Модели идеологии замони Шӯравӣ 

асосҳои воқеии худро доро буд, аммо дар он ба инобат 

нагирифтани мавқеи халқият яке аз норасоиҳои асосӣ ба 



шумор мерафт. Айни замон чунин ҳолат дар идеологияи ИМА 

низ ба мушоҳида мерасад. 

Дар муқобили ин консепсияҳои дигари давлатдории 

миллӣ низ мавҷуданд, ки мувофиқи онҳо дар ташаккули 

миллат ва дар раванди миллатсозӣ халқияти нуфузманд нақши 

муҳим мебозад. Ба сифати миллат эълон гардидани халқияти 

нуфузманд ва дар идеологияи давлатӣ ҷой намудани чунин 

ҳолат боиси ташаккулёбии давлати этнократӣ мегардад. 

Идеологияи этнократӣ, пеш аз ҳама, хосси давлатҳои африқоӣ 

мебошад ва махсусан дар марҳилаи барқароршавии 

давлатдории онҳо чунин падида баръало ба мушоҳида мерасад. 

Консепсияи давлати миллӣ тайи солҳои охир дар зери 

фишори як қатор омилҳои сиёсию иҷтимоӣ қарор гирифта 

истодааст. Аз як ҷониб, ташаккули институтҳои трансмиллӣ, 

мустаҳкам гардидани ҳуқуқи байналхалқӣ, тезутунд гардидани 

равандҳои глобализатсионӣ ва аз ҷониби дигар, афзоиш 

ёфтани ҳаракатҳои этникӣ ва хусусияти сиёсӣ пайдо намудани 

ин раванд пояҳои давлатдории миллиро суст гардонида 

истодаанд. Заиф гардидани нақши давлатҳои миллӣ дар пайи 

худ афзоиши нуфузи минтақавиро ба миён овардааст. Дар 

чунин шароит раванди худташаккулдиҳӣ дар сатҳи минтақа 

баромада, худогоҳии этникиро бедор намудааст. Дар натиҷаи 

ин консепсияи «давлати моноэтникӣ» вусъати тоза пайдо 

намудааст.



МАВЗӮИ 10. ҲИЗБҲОИ СИЁСӢ ВА 

ТАШКИЛОТҲОИ ҶАМЪИЯТӢ 

Ҳизбҳои сиёсӣ ҷузъи ҷудонашаванда ва унсури муҳимми 

системаи сиёсии ҷомеа ба шумор мераванд. Ҳанӯз дар давраи 

атиқа ба воситаи мафҳуми «партия» иттиҳодияҳои сиёсиеро 

ифода менамуданд, ки фаъолияти онҳо ҳадафҳои сиёсӣ 

доштанд. Дар адабиёти илмии Ғарб мафҳуми «ҳизб» ба воситаи 

калимаи «партия» ифода карда мешавад (лот. рагз, рагРз - 

қисм, гурӯҳ). Аммо иттиҳодияҳои сиёсиеро, ки дар сохтори 

ғуломдорӣ ва феодалӣ арзи ҳастӣ менамуданд, шартан ҳизб 

номидан мумкин буд. Зеро онҳо ташкилотҳои бенизом ва 

муваққатие ба шумор мерафтанд, ки дар ҳаёти ҷамъиятию 

сиёсӣ нақши муҳим бозида наметавонистанд. 

§ 1. Ҳизб ҳамчун иттиҳодияи ҷамъиятӣ 

Дар замони муосир иттиҳодияҳои мухталифи ҷамъиятӣ 

дар системаи сиёсии ҷомеа мавқеи махсусро ишғол менамоянд. 

Онҳо дар шаклҳои мухталиф зоҳир гардида, ташаккул меёбанд. 

Аз ҷумла, ҳизбҳои сиёсӣ, иттифоқҳои касаба, созмонҳои 

ҷавонон, ҳаракатҳои оммавӣ, ҷамъиятҳои мухталиф, фондҳои 

ҷамъиятӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва монанди инҳо аз 

гуногунрангии ташаккулёбии онҳо дарак медиҳанд. Дарки 

манфиатҳои гурӯҳӣ ва ҳимояи манфиатҳои шахсӣ шумораи 

муайяни одамонро фаро гирифта, онҳо барои дар амал татбиқ 

намудани ҳадафҳои худ дар доираи иттиҳодия ва ташкилотҳои 

ҷамъиятӣ муттаҳид мегарданд. Ҳуқуқи муттаҳид гардидан яке 

аз ҳуқуқҳои бунёдии инсон ба шумор рафта, ба шаҳрвандон 

имкон медиҳад, ки онҳо ба таври озод ва мустақилона барои худ 

дилхоҳ шакли фаъолиятҳои ғайридавлатиро интихоб намоянд. 

Дар илмҳои сиёсӣ ва санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ барои 

ифодаи фаъолнокии ҷамъиятӣ ва шакли ташкилии он 

мафҳуми «иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» истифода бурда мешавад. 

Дар зери мафҳуми «иттиҳодияи ҷамъиятӣ» ташкилоти 

ихтиёриеро дар назар доранд, ки дар он шаҳрвандони озод ба 



хотири ҳимояи манфиатҳои гурӯҳӣ ба таври ихтиёрӣ муттаҳид 

гардидаанд. Иттиҳодияҳои ҷамъиятиро ба чунин шаклҳо ҷудо 

менамоянд: ҳизбҳои сиёсӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва 

ҳаракатҳои ҷамъиятӣ. Иттиҳодияҳои ҷамъиятии мазкур аз 

рӯйи як қатор хусусият ва нишонаҳои худ аз ҳамдигар тафовути 

ҷиддӣ доранд. Аз ҷумла, онҳо аз рӯйи ҳадафҳои худ, вазифаҳои 

худ ва сохтори ташкилоти худ аз ҳамдигар фарқ менамоянд. Аз 

миёни онҳо ҳизбҳои сиёсӣ дар ташаккули муносибатҳои сиёсӣ, 

равандҳои сиёсӣ ва муборизаҳои сиёсӣ нақши хеле фаъол 

мебозанд. 

§ 2. Ҳизби сиёсӣ ҳамчун институти сиёсӣ 

Пайдоиш ва рушду инкишофи ҳизбҳо ва системаҳои ҳизбӣ 

бо пайдоиши инқилобҳои буржуазӣ алоқамандии зич доранд. 

Ба ибораи дигар, баъди пайдоиши парламентаризм, ки онро 

ҳамчун шакли махсуси ташкилот ва воситаи амалишавии 

ҳокимияти давлатӣ донистан мумкин аст, ҳизбҳои муташаккил 

ба вуҷуд омаданд. Мувофиқи гурӯҳбандии М.Вебер пайдоиш ва 

ташаккулёбии ҳизбҳо ҳамчун институти сиёсӣ се марҳилаи 

асосиро дар бар мегиранд: гурӯҳҳои аристократӣ, клубҳои 

сиёсӣ ва ҳизбҳои оммавӣ. 

Ҳамин тариқ, дар Англия солҳои 70-80-уми асри XVII 

гурӯҳҳои аристократии «торӣ» ва «вигҳо» ба вуҷуд омада 

буданд, ки онҳо дар асри XIX ба ҳизбҳои сиёсии консервативӣ 

ва либералӣ табдил ёфтанд. Намояндагони «торӣ» 

аристократияи феодалӣ ва намояндагони «вигҳо» буржуазияи 

ташаккулёбанда маҳсуб меёфтанд, ки онҳо хусусияти сиёсӣ 

дошта, барои ҳокимият мубориза мебурданд. Дар солҳои 30-

юми асри XIX торӣ клуби сиёсии «Чарлтон Клаб» ва вигҳо 

«Реформ Клаб»-ро ба вуҷуд оварданд, ки онҳо дар муборизаи 

сиёсии худ ба фаъолияти парламентарӣ такя менамуданд. Дар 

Фаронса дар давраи Инқилоби бузург клубҳои сиёсии 

жирондистҳо, якобиниҳо ва монтанярҳо фаъолият доштанд. 

Гурӯҳҳои аристократӣ ва клубҳои сиёсӣ ба ҳизбҳои сиёсии 

замони муосир хеле шабоҳат доштанд. Аммо дар онҳо аз ҳама 



бештар нухбагон (элитаи сиёсӣ) муттаҳид гардида, дастгирии 

оммаи мардум тамоман дида намешуд. 

Тағйиротҳои сифатӣ дар ташаккули ҳизбҳои сиёсӣ дар 

асри XIX ба амал меоянд. Аниқтараш чунин тағйирот дар 

натиҷаи ташаккулёбии ҳуқуқи интихоботӣ ва пайдоиши 

ҳаракатҳои муташаккили коргарӣ ба вуҷуд меоянд. Марҳила ба 

марҳила аз байн бурдани маҳдудиятҳо ва дар аксари 

мамлакатҳо гузаронидани ислоҳот дар ҳуқуқи интихоботӣ 

боиси дигаргун гардидани ташкилотҳои интихоботӣ гардид. 

Мубориза барои ба даст овардани афкори омма клубҳои сиёсӣ 

ва ҳизбҳои элитариро маҷбур менамуданд, ки аз доираи 

фаъолиятҳои парлумонӣ берун баромада, ба 

интихобкунандагони худ пайваста таъсири сиёсӣ ва идеологӣ 

расонанд. Гурӯҳи депутатҳои парлумонӣ ва кумитаҳои 

интихоботӣ дар асоси интихобкунандагони (электорат) ҳизбӣ 

ташаккул меёбанд. Бори аввал чунин иқдом аз ҷониби 

либералҳои Англия соли 1861 анҷом дода мешавад ва каме 

дертар ҳизбҳои консервативӣ низ ҳамчун мухолиф бар зидди 

либералҳо чунин амалро анҷом медиҳанд. 

Дар рушду инкишофи ҳизбҳои сиёсӣ ҳаракатҳои коргарӣ 

таъсири амиқ расонидаанд. Ҳаракати коргарӣ навъи классикии 

ҳизбро ба вуҷуд оварда, оммаи мардумро ба аъзогӣ даъват 

менамуд. Чунин шакли ҳаракатҳо шабакаи васеи ташкилоти 

маҳаллиро дар худ нигоҳ дошта, оиннома ва пардохти аъзогӣ 

асоси фаъолияти онҳоро ташкил менамуд. Ҳизбҳои коргарӣ бо 

роҳи ғайрипарлумонӣ ташаккул ёфта, иттифоқҳои касаба, 

ҳаракатҳои кооперативӣ ва кружокҳои коргарон асоси 

пайдоиши онҳоро ташкил менамуданд. Аввалин ҳизби коргарӣ 

соли 1863 таҳти унвони «Иттифоқи умумигерманӣ» ба вуҷуд 

омада буд. Дар охири асри XIX ва ибтидои асри ХХ ҳаракатҳои 

коргарӣ ба ду ҷараёни асосӣ - инқилобӣ ва ислоҳотчигӣ ҷудо 

мегардад. Дар асоси ҷараёни инқилобӣ ҳизбҳои коммунистӣ ва 

дар асоси ҷараёни ислоҳотчигӣ ҳизбҳои сотсиал-демократӣ ба 

вуҷуд меоянд. 

Дар ибтидои асри ХХ аввалин ҳизбҳои конфессионалӣ, ба 



монанди ҳизби христианию демократӣ, ба вуҷуд меоянд. Дар 

натиҷаи ташаккули ҳаракатҳои миллӣ-озодихоҳӣ ҳизбҳои 

сиёсие ба вуҷуд меоянд, ки аз истисмор озод намудани 

халқиятҳои ҷабрдида асоси фаъолиятҳои онҳоро ташкил 

медиҳад. 

Ҳизб ҳамчун институти сиёсӣ марҳила ба марҳила ба 

дигаргунӣ дучор мегардад ва таҳаввулоти он дар баррасиҳои 

назариявӣ ва афкори ҷамъиятию сиёсӣ низ ба мушоҳида 

мерасад. Дар охири асри XIX ва ибтидои асри ХХ омӯзиш ва 

таҳқиқи масъалаи ҳизб ба яке аз самтҳои алоҳидаи илмҳои 

сиёсӣ мубаддал мегардад ва он минбаъд ҳамчун партология, 

яъне илм дар бораи ҳизбҳо ташаккул меёбад. 

Дар илмҳои сиёсӣ барои муайян намудани хусусият ва 

моҳияти ҳизбҳои сиёсӣ муносибатҳои мухталиф ба вуҷуд 

оварда шудаанд. Масалан, муносибати идеологӣ ҳизбро ҳамчун 

умумияти мушаххаси идеологӣ, иттиҳоди ҳамфикрон ва 

ҳаммаслаконе муаррифӣ менамояд, ки онҳо дар асоси ақида, 

манфиат ва боварҳои умумӣ муттаҳид гардидаанд. Муносибати 

институтсионалӣ ба баррасии паҳлуҳои сохтории фаъолияти 

ҳизбҳо машғул мегардад. Мувофиқи чунин таълимот 

мавҷудияти сохтори муайян, фаъолияти дарозмуддат, ҳамкорӣ 

ва барқарор намудани алоқа бо ташкилотҳои дигар, ҳамкорӣ 

бо ҷонибдорон ва пайравон нишонаҳои асосии ҳизби сиёсӣ 

мебошанд. Муносибати функсионалӣ имкон медиҳад, ки нақш 

ва вазифаҳои ҳизби сиёсӣ дар ташаккули механизми сиёсӣ 

муайян карда шаванд. Ба ақидаи аксари сиёсатшиносон ҳизб 

дорои вазифаи электоралӣ буда, фаъолияти он бо раванди 

интихоботӣ алоқамандии зич дорад ва дар раванди омодасозӣ 

ва гузаронидани интихобот иштироки фаъол меварзад. Дар 

таълимоти марксистӣ барои муайян намудани моҳияти ҳизби 

сиёсӣ муносибати иҷтимоию синфӣ ба вуҷуд оварда шудааст. 

Бинобар ин, мувофиқи таълимоти марксистӣ, дар зери 

мафҳуми ҳизб синфи фаъол, муташаккил ва дорои фаъолияти 

бошууронае фаҳмида мешавад, ки онҳо ифодакунанда ва 

ҳимоякунандаи манфиатҳои худ мебошанд. 



Ҳамин тариқ, нишонаҳои фарқкунандаи ҳизби сиёсиро 

метавон ба таври зайл муайян намуд: 

- мавҷудияти базаи иҷтимоӣ, яъне бо синфи муайян, 

табақаи иҷтимоӣ ва ё маҷмӯи гурӯҳҳо барқарор намудани 

алоқаҳои мутақобила; 

- мавҷудияти идеология ва барномаи идеологӣ; 

- мавҷудияти сохтори муташаккили расмӣ (аъзогӣ, 

зерсохторҳои тобеи марказ, дастгоҳи ҳизбӣ ва монанди инҳо); 

- мавҷудияти механизмҳои ба даст овардани ҳокимияти 

сиёсӣ. 

Амалӣ намудани муборизаи кушод барои ба даст овардани 

ҳокимият яке аз хусусиятҳои асосии ҳизб ба шумор рафта, 

имкон медиҳад, ки ҳизб ҳамчун институти сиёсӣ муаррифӣ 

карда шавад. Ҳизби сиёсӣ маҳз бо чунин хусусият аз шаклҳои 

дигари ит- тиҳодияҳои ҷамъиятӣ фарқ карда меистад. Ҳарчанд 

ташкилот ва ҳаракатҳои ҷамъиятӣ ба монанди ҳизбҳо дар ҳаёти 

сиёсии ҷомеа иштироки фаъол дошта бошанд ҳам, ба даст 

овардани ҳокимият ҳеҷ гоҳ ҳадафи онҳо ба шумор намеравад. 

§ 3. Типологияи ҳизбҳои сиёсӣ 

Ҳизбҳои сиёсии ҷаҳон хеле гуногунранг мебошанд. 

Истифодаи типологияи ҳизбҳои сиёсӣ имкон медиҳад, ки 

гуногунрангии онҳо мушаххас ва муайян карда шавад. Зеро 

навъи ҳизб аломат ва нишо- наҳои мавҷудаи гурӯҳи муайяни 

ҳизбҳои сиёсиро инъикос менамо- яд. Ба ибораи дигар, ҳангоми 

ба навъҳо ҷудо намудани ҳизбҳои сиёсӣ аломат ва нишонаҳои 

асосии он ба инобат гирифта мешаванд. Инчунин, меъёрҳои 

мухталиф низ метавонанд асоси типологияро ташкил диҳанд. 

Бинобар ин, ҳизбҳои сиёсӣ, пеш аз ҳама, аз рӯйи 

тамоюлоти сиёсию идеявии худ ба ҳизбҳои коммунистӣ, 

сотсиал-демократӣ, либералӣ ва консервативӣ ҷудо карда 

мешаванд. Ҳамчунин, ҳизбҳое, ки дар фаъолияти худ ба 

таълимоти динию миллӣ такя ме- намоянд, ба ин гурӯҳ дохил 

мешаванд. 

Фаъолияти идеологии ҳизб нақш ва мавқеи онҳоро дар 



майдони сиёсӣ муайян менамояд. Аз ин рӯ, ҳизбҳои сиёсӣ аз 

рӯйи самти идеологии худ инчунин ба ҳизбҳои «чапгаро», 

«марказгаро» ва «ростгаро» тақсим мешаванд. Ҳизбу 

ҳаракатҳои чапгаро ҷонибдори ташкили шакли коллективии 

ҳаёти ҷамъиятӣ, сиёсати мукаммали иҷтимоӣ, баробарӣ ва 

адолати иҷтимоӣ мебошанд. Ба ақидаи чапга- роён, давлат дар 

танзим ва назорати ҷомеа бояд нақши фаъол дошта бошад. Дар 

адабиёти илмӣ коммунистон ва сотсиалистонро ба ҳиз- бу 

ҳаракатҳои чапгаро дохил менамоянд. Аммо фардгароӣ, озодӣ, 

моликияти хусусӣ ва рақобат арзишҳои марказии ҳизбҳои 

ростгаро мебошанд. Ба ин гурӯҳ, пеш аз ҳама, либералҳо ва 

консерваторон дохил карда мешаванд. 

Ғайр аз ин, ҳизбҳои сиёсӣ дар муносибат бо тартиботи 

мавҷуда ва инчунин аз рӯйи мақсад ва вазифаҳои худ ба чунин 

гурӯҳҳо ҷудо карда мешаванд: 

> ҳизбҳои инқилобӣ - кӯшиш менамоянд, ки ҷомеаро ба 
таври сифатӣ ва иртиҷоӣ дигаргун созанд; 

> ҳизбҳои реформистӣ - кӯшиш менамоянд, ки 
муносибатҳои ҷамъиятиро бе дигаргунсозии сохтори давлатӣ 
ташаккул ва ё тағйир диҳанд; 

> ҳизбҳои консервативӣ - кӯшиш менамоянд, ки шакли 
мавҷудаи ҳаёти ҷамъиятӣ нигоҳ дошта шавад; 

> ҳизбҳои реаксионӣ - кӯшиш менамоянд, ки сохтор ва 
тарти- боти ҷамъиятии пештар мавҷудбударо барқарор 
намоянд. 

Ғайр аз ин ҳизбҳои сиёсӣ аз рӯйи хусусиятҳои фаъолияти 

худ ба ҳизбҳои авангард57 ва ҳизбҳои парлумонӣ ҷудо карда 

мешаванд. Ҳизбҳои парлумонӣ ба даст овардани ҳокимиятро 

бо интихобот алоқаманд намуда, ташкили интихоботро аз 

муассисаҳои намо- яндагӣ вобаста медонанд. Чунин навъи 

ҳизбҳо дар раванди гузаро- нидани маъракаҳои интихоботӣ 

фаъолиятҳои ташкилотчигии худро дар амал татбиқ намуда, 

                     
57 Авангард (фр. а\ап1-дагс1е - қӯшуни пешсаф) қисми ҳарбие мебошад, ки бо 

мақсади пешгирӣ намудан аз зарбаҳои душман дар сафи пеши муҳориба қарор 
мегирад. Дар ҳаёти сиёсии ҷомеа ҳизбҳои дорои мавқеи мустаҳкамро ҳизбҳои 

авангард меноманд. 



кӯшиш менамоянд, ки сиёсати худро ба воситаи парлумон ва ё 

ҳукумат дар амал татбиқ намуда, бо ин роҳ шумораи 

имконпазир ва барзиёди мандатҳои парлумониро ба даст 

оваранд. Дар чунин шароит фраксияҳои парлумонии ҳизб ва 

депу- татҳои мавқеи иҷтимоияшон гуногун аз доираи васеи 

салоҳиятҳо бархӯрдор буда, дар ҳалли тамоми масъалаҳо, аз 

ҷумла масъалаҳои дохилиҳизбӣ, нақши муҳим мебозанд. 

Ҳизби авангард барои ба даст овардани мандатҳои 

парлумонӣ мубориза барад ҳам, он инчунин як қатор 

фаъолиятҳои ғайрипар- лумониро низ анҷом медиҳад. 

Ҳизбҳои авангард ба корҳои тарби- явӣ ва идеологӣ аҳамияти 

махсус дода, дар асоси ҷаҳонбинии идео- логӣ ташаккул 

меёбанд. 

Инчунин, ҳизбҳо дар низоми ҳокимияти давлатӣ 

мавқеъҳои гу- ногунро ишғол менамоянд. Аз рӯйи чунин меъёр 

ҳизбҳои сиёсии ҳукмрон ва оппозитсиониро аз ҳам фарқ 

менамоянд. Ҳизбҳои ҳукм- рон дар интихобот ғолибият ба даст 

оварда, ҳукуматро ташкил медиҳанд. Оппозитсияи ҳизбӣ 

шумораи муайяни ҳизбу ҳаракатҳои сиёсие мебошанд, ки 

барои ба даст овардани ҳокимияти давлатӣ мубориза 

мебаранд. Фаъолиятҳои оппозитсионӣ метавонад чи дар 

доираи парлумон ва чи берун аз он амалӣ карда шаванд. 

Бинобар ин, оппозитсияи парлумонӣ ва ғайрипарлумониро аз 

ҳам фарқ ме- кунанд. 

Оппозитсияи ҳизбӣ метавонад сохтори конститутсионии 

давлат ва ҷомеаро эътироф ва ё инкор намояд. Аз ин рӯ, 

опозитсияи ҳизбӣ аз рӯйи чунин меъёр ба оппозитсияи 

системавӣ ва ғайрисистемавӣ ҷудо карда мешавад. 

Оппозитсияи ғайрисистемавӣ арзишҳои ҷамъиятию сиёсии 

мавҷударо пурра ва ё қисман инкор менамояд. Оппозитсияи 

ғайрисистемавӣ кӯшиш менамояд, ки боварии мар- думро 

барҳам занад ва ҳолати легитимии ҳокимияти давлатиро рӯ ба 

завол орад. Методи мазкур ҳамчун воситаи муборизаи сиёсӣ аз 

ҷониби оппозитсияи ғайрипарлумонӣ ба таври васеъ истифода 

бур- да мешавад. 



§ 4.Вазифаҳои ҳизби сиёсӣ 

Нақш ва мавқеи ҳизб дар системаи сиёсӣ дар бештари 

мавридҳо ба воситаи вазифаҳои он муайян карда мешавад. 

Иҷроиши вазифаҳо самти фаъолияти ҳизбҳои сиёсиро инъикос 

менамоянд. Бинобар ин, вазифаҳои умумӣ ва муҳимтарини 

ҳизби сиёсиро ба таври зерин муайян намудан мумкин аст: 

- ифода намудани манфиатҳои иҷтимоӣ (вазифаи 

иҷтимоӣ); 

-муайян намудани самти фаъолияти сиёсии ҳизб ва 

коркарди барномаҳои ҳизбӣ (вазифаи идеологӣ); 

- ташаккул додани афкори ҷамъиятӣ, донишҳои сиёсӣ ва 

иҷти- моикунонии сиёсии шаҳрвандон (вазифаи маърифатӣ); 

- мубориза барои ба даст овардани ҳокимият ва дар амал 

татбиқ намудани он (вазифаи сиёсӣ); 

- омода намудан ва пешбарӣ кардани кадрҳо. 

Ҳизбҳои сиёсӣ ифодакунандаи манфиатҳои табақаҳои 

гуногуни ҷомеа, гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва синфҳо мебошанд. Ҳизби 

сиёсӣ дар миёни ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлат ҳамчун миёнарав 

шинохта шуда, талабот ва манфиатҳои муҳимми иҷтимоиро ба 

таври расмӣ муаррифӣ менамояд ва онҳоро вориди баҳсҳои 

сиёсӣ месозад. Ҳам- чунин, ҳамгироӣ ва сафарбарнамоии 

аъзоёни гурӯҳ, ташаккул дода- ни онҳо ва дар атрофи 

мақсадҳои ягона муттаҳид намудани онҳо яке аз вазифаҳои 

муҳимми ҳизби сиёсӣ ба шумор мераванд. Тағйиротҳои 

иҷтимоии сохтори ҷомеа тӯли солҳои охир таркиби иҷтимоии 

ҳизбҳои сиёсиро ноустувор ва номушаххас гардонида, ҳувияти 

ҳизбии интихобкунандагонро заиф гардонидааст. 

Муайян намудани самти фаъолияти сиёсии ҳизб, коркарди 

бар- номаи ҳизб, ташаккули стратегия ва тактика вазифаҳои 

идеологии ҳизби сиёсиро ташкил медиҳанд. Одатан, ҳизбҳои 

сиёсӣ дорои бар- номаҳои сиёсии дарозмуддате мебошанд, ки 

онҳо ба меъёрҳои муа- йяни ҳизбӣ асос меёбанд. Идеология 

асоси назариявии фаъолияти ҳизбро ташкил менамояд. 

Эътиқоди идеологии ҳизбҳо ба таври гуногун зоҳир 

мегардад. Аз ин рӯ, ҳизбҳои сиёсӣ метавонанд фаъолияти 



идеологӣ ва ё праг- матикӣ дошта бошанд. Ҳизбҳои идеологӣ 

ба доктринаҳои мушахха- си идеологӣ такя намуда, идеал ва 

арзишҳои мувофиқро ташаккул медиҳанд ва барои дар амал 

татбиқ намудани онҳо кӯшиш менамо- янд. Ҳизбҳои 

прагматикӣ бештар ба фаъолиятҳои амалӣ такя наму- да, ҳалли 

масъалаҳои мушаххасро мақсади асосии худ қарор медиҳанд ва 

дар асоси меъёрҳои идеологӣ ба роҳ мондани рафтори аъзоёни 

худро зарур намешуморанд. 

Ҳизбҳои сиёсӣ дар баробари ташаккул додани доктринаҳои 

сиёсии худ, инчунин кӯшиш менамоянд, ки арзишҳо ва 

идеалҳои худро дар ҷомеа паҳн намоянд. Зеро ҳар як ҳизб 

мехоҳад, ки аз ҷониби хайрхоҳони худ эътироф гардида, 

дастгирӣ ёбад. Аз ин рӯ, гузаронидани тарғиботу ташвиқоти 

сиёсӣ барои ҳар як ҳизб яке аз вазифаҳои муҳимми идеологӣ 

маҳсуб меёбад. Чопи маводҳои ҳизбӣ, тариқи радио ва 

телевизион суханронӣ намудани сарварони сиёсӣ, инчунин 

баромади онҳо дар ҷаласа ва ҷамъомадҳои гуногун боиси 

ташаккул ёфтани афкори ҷамъиятӣ мегардад. 

Мубориза барои ба даст овардани ҳокимият ва ба 

манфиати аъзоёни худ истифода намудани он яке аз вазифаҳои 

асосии ҳизбҳои сиёсӣ ба шумор меравад. Дар амал татбиқ 

намудани ин мақсад вазифаи сиёсии ҳизб буда, якчанд навъи 

фаъолиятҳоро дар бар мегирад: 

- ташаккул додани маъракаҳои интихоботӣ ва иштирок дар 

ра- ванди интихобот; 

-фаъолияти парлумонии ҳизб; 

- иштирок дар раванди қабули қарорҳои сиёсӣ. 

Дар ҷомеаҳои демократӣ ҳизбҳои сиёсӣ ҳамчун субъекти 

мар- казии раванди интихобот эътироф мешаванд. Интихобот 

майдони муборизаҳои сиёсӣ буда, дар он ҳизбҳои сиёсӣ ба 

таври расмӣ ва қонунӣ барои ба даст овардани ҳокимият 

ширкат меварзанд. Барои ташкил ва гузаронидани маъракаҳои 

интихоботӣ ҳизбҳо бояд аз до- нишҳои соҳаи маркетинги сиёсӣ 

ва технологияи интихоботӣ ба та- ври васеъ истифода намоянд. 

Ҳизбҳои сиёсӣ ҳангоми иштирок дар интихобот имкон пайдо 



менамоянд, ки худро ҳамчун неруи сиёсӣ муаррифӣ намоянд. 

Онҳо аз имкониятҳои маъракаҳои интихоботӣ истифода 

намуда, мақсадҳои барномавӣ ва идеяҳои асосии худро ба 

шаҳрвандони мамлакат тавсиф менамоянд. Ғайр аз ин, 

интихобот ба ҳизбҳои сиёсӣ имкон медиҳад, ки онҳо номзадҳои 

арзандаи худро барои ишғоли курсиҳои намояндагӣ ва барои 

интихоб шудан пеш- барӣ намоянд. 

Ҳамин тариқ, таҳлили вазифаҳои ҳизби сиёсӣ нишон 

медиҳад, ки дар ҷомеаҳои демократӣ ҳизби сиёсӣ дар миёни 

давлат ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ба сифати миёнарав баромад 

менамояд. Ҳизбҳои сиёсӣ манфиатҳои аъзоёни худро дар 

мақомоти давлатӣ муаррифӣ наму- да, кӯшиши ҳимоя 

намудани онҳоро менамоянд. Ҳизби ҳоким сиё- сати давлатро 

шарҳу эзоҳ медиҳад ва ҳизби мухолиф паҳлуҳои мух- талифи 

онро танқид менамояд. Шаҳрвандон ба воситаи ҳизбҳои сиёсӣ 

талаботҳои гурӯҳии худро ба давлат пешниҳод менамоянд ва 

ҳамзамон ба ҳалли як қатор масъалаҳои сиёсӣ ноил мегарданд. 

Ҳамчунин, ҳизбҳои сиёсӣ дар миёни мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ ва шаҳрвандони мамлакат алоқамандӣ ва иртиботро 

таъмин мена- моянд. 

§ 5. Системаи ҳизбӣ ва навъҳои асосии он 

Таҳлили фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ нишон медиҳад, ки дар 

миё- ни онҳо доимо муносибатҳои мутақобила ба назар 

мерасанд. Инчу- нин, дар миёни ҳизбҳои сиёсӣ ва давлат низ 

муносибатҳои мухта- лиф дида мешаванд. Системаи ҳизбӣ 

навъи махсуси муносибатҳои мутақобилаи ҳизбҳои сиёсӣ буда, 

механизми мубориза барои ба даст овардан ва дар амал татбиқ 

намудани ҳокимият мебошад. Ҳам- чунин системаи ҳизбӣ 

маҷмӯи ҳизбҳои дар мамлакат мавҷудбударо дар бар гирифта, 

муносибатҳои мутақобилаи онҳоро ифода менамо- яд. 

Хусусиятҳои муҳимми системаи ҳизбии ин ва ё он 

мамлакат бо назардошти омилҳои зерин муайян карда 

мешаванд: 

- ҷойгиршавии қувваҳои иҷтимоию синфӣ; 



- дараҷаи рушди сиёсии ҷомеа; 

- дараҷаи шуури сиёсӣ ва маданияти сиёсӣ; 

- анъанаҳои таърихӣ; 

- таркиби миллӣ ва этникии аҳолии мамлакат; 

- тафаккури динию мазҳабии мардум ва ғ. 

Бояд гуфт, ки системаҳои ҳизбӣ, пеш аз ҳама, дар зери 

таъсири қонунҳои амалкунанда ва ҳуқуқи интихоботӣ 

ташаккул меёбанд. 

Бо назардошти омилҳои дар боло зикршуда дар 

мамлакатҳои дунё навъҳои мухталифи системаҳои ҳизбӣ ба 

вуҷуд оварда меша- ванд. Системаҳои ҳизбӣ аз рӯйи шумораи 

ҳизбҳо, ки онҳо дар ра- ванди муборизаи сиёсӣ ва дар раванди 

ба даст овардани ҳокимияти сиёсӣ ширкат меварзанд, ба таври 

анъанавӣ ба се гурӯҳ ҷудо карда мешаванд: 1) системаҳои 

бисёрҳизбӣ; 2) системаҳои дуҳизбӣ; 3) системаҳои якҳизбӣ. 

Системаҳои бисёрҳизбӣ ва дуҳизбӣ барои рушди ҷомеаҳои 

де- мократӣ хеле мувофиқ буда, шароитҳои мусоидро фароҳам 

меова- ранд. Дар шароити мавҷудияти системаҳои бисёрҳизбӣ 

ва дуҳизбӣ ташаккули оппозитсияи сиёсӣ таъмин гардида, 

ҳокимияти давлатӣ дар зери монополияи як ҳизб қарор 

намегирад ва дар миёни ҳизбҳои сиёсӣ дар атрофи ҳокимияти 

давлатӣ доимо муборизаи сиёсӣ сурат мегирад. 

Системаи бисёрҳизбӣ. Системаҳои бисёрҳизбӣ дар ҷомеа 

мавҷудияти як қатор ҳизбҳои сиёсиро таъмин намуда, ба онҳо 

им- кон медиҳад, ки барои ба даст овардани ҳокимият 

мубориза баранд. Системаи бисёрҳизбӣ имкон медиҳад, ки 

гурӯҳҳои мухталифи иҷтимоӣ манфиатҳои худро хубтару 

беҳтар ҳимоя намоянд. Ҳамчу- нин, дар шароити системаи 

бисёрҳизбӣ рақобатпазирӣ ва оммави- яти равандҳои сиёсӣ 

таъмин гардида, марҳила ба марҳила элитаи сиёсии ҷомеа 

таҷдиди назар мегардад. 

Таҳлили таҷрибаи сиёсӣ имкон медиҳад, ки навъҳои 

гуногуни системаҳои бисёрҳизбиро муайян намоем. Дар 

раванди муайян сохтани навъҳои системаи бисёрҳизбӣ анъана 

ва оини ҳизбӣ ба инобат гирифта мешавад. Оини ҳизбӣ шакли 



ташаккулёфтаи ҳам- кориҳои ҳизбӣ ва муносибатҳои устувори 

ҳизбӣ оид ба истифодаи ҳокимияти сиёсӣ мебошад. 

Системаи бисёрҳизбии классикӣ рақобати ҳизбҳои 

сиёсиеро дар бар мегирад, ки ҳеҷ яке аз онҳо наметавонанд дар 

парлумон ак- сарияти ҷойҳоро соҳиб гарданд. Дар чунин 

шароит ҳокимияти давлатӣ аз ҷониби якчанд ҳизби 

коалитсионӣ дар амал татбиқ карда мешавад. Чунин навъи 

системаи бисёрҳизбиро одатан оини паро- кандаи 

бисёрҳизбӣ меноманд. Дар ин гуна вазъият ҳизбҳо маҷбур 

мегарданд, ки ба созиш оянд ва ба хотири ташаккули 

коалитсияи аксарияти парлумонӣ барои ҳамдигар 

иттифоқчиёни мувофиқро ҷустуҷӯ намоянд. Дар асоси 

коалитсияи аксарияти парлумонӣ ҳукумат ташкил мегардад. 

Чунин навъи системаи бисёрҳизбӣ дар Дания, Белгия, Австрия, 

Нидерландия ва якчанд давлати дигари аврупоӣ дида мешавад. 

Аммо системаи бисёрҳизбиеро, ки дар он як ҳизби сиёсӣ 

афза- лияти аз ҳама бештар дорад, махсус қайд намудан 

мумкин аст. Дар чунин шароит ҳизби ҳоким дар парлумон 

аксарияти ҷойҳоро ишғол намуда, ҳукуматро ташкил медиҳад. 

Ҳизби ҳоким ба шарофати но- устуворӣ ва парокандагии 

ҳизбҳои оппозитсионӣ ба муддати дуру дароз мавқеи 

афзалиятноки худро нигоҳ медорад. Масалан, айни замон дар 

Шветсия Ҳизби сотсиал-демократии коргарон то ҳанӯз мавқеи 

афзалиятноки худро нигоҳ медорад ва дар Ҷопон Ҳизби ли- 

бералию демократӣ ба муддати хеле тӯлонӣ ҳокимиятро дар 

дасти худ нигоҳ доштааст. Оини ҳизби афзалиятнок имкон 

медиҳад, ки ҳукумати устувори якҳизба ташаккул дода шавад. 

Аммо доимо хавфи он аст, ки дар чунин шароит таассуб ва 

ғафлати ҳизбӣ ба вуҷуд омада, тадриҷан онро ба карахтӣ дучор 

менамояд. 

Системаи дуҳизбӣ. Дар шароити системаи дуҳизбӣ дар 

мамла- кат ду ҳизби сиёсии пурқудрате арзи ҳастӣ менамоянд, 

ки дар ра- ванди мубориза барои ба даст овардани ҳокимияти 

давлатӣ танҳо онҳо ширкат меварзанд. Вақте ки дар интихобот 

як ҳизб ғолиб ме- барояд, ҳизби дуюм ҳатман мавқеи 



оппозитсиониро ишғол менамо- яд ва ҳамин тавр ҳокимият аз 

як гурӯҳ ба гурӯҳи дигар интиқол ме- ёбад. Баъзан дар шароити 

системаи дуҳизбӣ ҳизбҳои сеюм ва чорум ҳам арзи ҳастӣ 

менамоянд. Аммо онҳо мувофиқи ҳуқуқи интихо- ботӣ ва 

ноустувории худ наметавонанд, ки барои ба даст овардани 

ҳокимияти давлатӣ мубориза баранд. 

Намунаи классикии системаи дуҳизбӣ аввалин маротиба 

дар ИМА ба вуҷуд омадааст, ки дар он ҷо Ҳизби демократӣ бо 

Ҳизби ҷумҳуриявӣ дар рақобат қарор доранд. Дар Британияи 

Кабир чунин мубориза аз ҷониби консерваторон ва либералҳо 

сурат мегирад. 

Дар баробари системаи дуҳизбии классикӣ, инчунин 

системаи дуҳизбии тағйирёфтаро низ мушоҳида намудан 

мумкин аст. Чунин ҳолат дар шароите ташаккул меёбад, ки 

агар аз ду ҳизби устувор дар парлумон ҳеҷ яке аксарияти 

ҷойҳоро ба даст оварда натавонад. Бинобар ин, барои ташкил 

намудани ҳукумат ҳизби сеюм низ иҷозат дода мешавад ва аз 

ҳисоби он коалитсияи ҳизбӣ ташкил ме- гардад, ки барои нигоҳ 

доштани тавозуни парлумонӣ ва таъмин намудани 

афзалиятҳои ҳизби ҳукмрон хизмат хоҳад кард. Чунин 

системаи ҳизбиро дар Ҷумҳурии Федералии Олмон мушоҳида 

намудан мумкин аст. 

Бояд гуфт, ки системаи дуҳизбӣ хосси давлатҳое мебошад, 

ки онҳо дорои системаи сиёсии устувор ва ҳизбҳои сиёсии 

марказони- дашуда ҳастанд. Барои ташаккули системаи 

дуҳизбӣ истифодаи си- стемаи интихоботии мажоритарӣ 

саҳми беандоза мегузорад. Ба ақидаи сиёсатшиноси фаронсавӣ 

Р.Ж.Шварсенберг, системаи дуҳизбӣ устувории ҳокимиятро 

таъмин менамояд ва ба раванди ҳимояи манфиатҳои мардум 

мусоидат мекунад. Зеро ҳар яке аз ҳизбҳо кӯшиш менамоянд, 

ки талабот ва манфиатҳои мардумро ху- бтару беҳтар ифода 

кунанд ва бо ин роҳ шумораи ҷонибдорони худро зиёд 

намоянд. Аммо системаи дуҳизбӣ ба ҳизбҳои сиёсии хурд ва 

ноустувор имкони дар раванди муборизаи сиёсӣ ширкат 

варзиданро намедиҳад ва аз ин рӯ, аз ҷониби гурӯҳҳои 



мухталифи иҷтимоӣ зери тозиёнаи танқид қарор мегирад. 

Системаи якҳизбӣ. Монополияи ҳокимияти давлатӣ аз 

ҷониби як ҳизб моҳияти аслии системаҳои якҳизбиро ташкил 

медиҳад. Дар шароити мавҷудияти системаи якҳизбӣ рақобат 

ва муборизаи сиёсӣ ба назар намерасад. Зеро ҳизби ҳукмрон 

намегузорад, ки барои ба даст овардани ҳокимият неруҳои 

дигар мубориза баранд. Ҳарчанд дар шароити мавҷудияти 

режими авторитарӣ дар баробари ҳизби ҳукмрон ҳизбҳои 

дигар ба таври қонунӣ амал намоянд ҳам, самтҳои фаъолияти 

онҳо маҳдуд гардонида шуда, ҳеҷ гуна мустақилият надоранд. 

Ҳамзамон, ҳизбҳои сиёсии дар режими авторитарӣ мавҷудбуда 

нақши роҳбарикунандаи ҳизби ҳукмронро эътироф ме- 

намоянд. Чунин системаи ҳизбӣ баъди Ҷанги дуюми ҷаҳон дар 

Аврупои Шарқӣ, аниқтараш дар Булғория, Ҷумҳурии 

Демократии Олмон, Полша ва Чехословакия ба вуҷуд омада 

буд. Дар давлатҳои мазкур ҳизбҳои ғайриҳукмрон ҳамчун 

иттифоқчиёни ҳизби ҳукм- рон маҳсуб ёфта, дар ҳаёти сиёсии 

ҷомеа мавқеи дуюмдараҷаро ишғол менамуданд. 

Як қатор давлатҳои рӯ ба инкишофи авторитарӣ дар худ ху- 

сусиятҳои системаи якҳизбиро инъикос менамоянд. Дар чунин 

давлатҳо ҳизби ҳукмрон бояд корҳои бузурги тарғиботию 

ташвиқо- тиро тавре анҷом диҳад, ки дар натиҷаи он сиёсати 

роҳбарияти давлат аз ҷониби оммаи мардум дастгирӣ ёбад. 

Аммо худи ҳизб дар идоракунии давлат бевосита ширкат 

намеварзад. 

Дар шароити мавҷудияти режими тоталитарӣ танҳо як 

ҳизби сиёсӣ амал намуда, ҳизбҳои дигарро пароканда месозад 

ва фаъоли- яти онҳоро мамнуъ эълон менамояд. Ғайр аз ин, 

ҳизби ягонаи ҳукм- рон сохтори ҳизбӣ ва давлатиро ташаккул 

дода, дар идоракунии корҳои ҷамъиятӣ нисбат ба давлат 

нақши аввалиндараҷаро мебозад. Монополияи ҳокимият аз 

ҷониби ҳизби ягона боиси пайдоиши усулҳои фармонфармоӣ 

мегардад. Дар натиҷа оммаи мардум аз сиё- сат барканор карда 

шуда, истисмори сиёсӣ ташаккул меёбад. 



§ 6. Ҳизбҳои сиёсии Тоҷикистон 

дар раванди дигаргуниҳои ҷомеа 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали ба даст 

овардани истиқлолияти сиёсӣ масъалаи ташаккули ҳизбҳои 

сиёсӣ ва системаи бисёрҳизбӣ идома дорад. Аз сабаби он, ки 

дар мамлакати мо ҷанги таҳмилӣ оғоз гардид ва фазои низоӣ 

ба амал омад, то як муддати муайян буҳрони сиёсӣ 

Тоҷикистонро фаро гирифт. Бинобар ин, як қатор таҳлилгарон 

раванди ташаккулёбии системаи бисёрҳизбӣ ва ҳизбҳои сиёсии 

Тоҷикистонро ба се марҳилаи алоҳида ҷудо намуда- анд: 

1. Солҳои 1990-1992 - пайдоиши аввалин ҳизбҳои сиёсӣ. 

Дар ин давра бори аввал дар ҷумҳурӣ чунин ҳизбҳои сиёсӣ 

пайдо ме- гарданд: Ҳизби демократии Тоҷикистон, Ҳизби 

наҳзати исломӣ, Ҳизби меҳнати озод ва Ҳизби коммунистии 

Тоҷикистон. 

2. Солҳои 1993-1997 - ба вуҷуд омадани ҳизбҳои сиёсии нав. 

Дар ин давра чунин ҳизбҳои нав пайдо мегарданд: Ҳизби 

таҷдиди сиёсӣ ва иқтисодии Тоҷикистон, Ҳизби ваҳдати 

мардумии Тоҷики- стон, Ҳизби шаҳрвандию ватандӯстии 

«Иттиҳод», Ҳизби халқии Тоҷикистон (айни замон Ҳизби 

Халқии Демократии Тоҷикистон), Ҳизби «Адолатхоҳ», Ҳизби 

сотсиалистии Тоҷикистон, Ҳизби та- раққиёт ва адолат. 

3. Солҳои 1998 то имрӯз. Марҳилаи рушду инкишофи 

системаи бисёрҳизбӣ, мутобиқгардонии фаъолияти ҳизбҳои 

сиёсӣ бо қонун- гузории мамлакат ва фаъолгардонии нақши 

ҳизбҳои сиёсӣ дар ҷомеа. 

Бояд гуфт, ки баъди имзои Созишномаи истиқрори сулҳ ва 

ри- зоияти миллӣ дар ҳаёти сиёсию ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон марҳилаи нави таърихӣ оғоз гардид. 13 ноябри 

соли 1998 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳизбҳои 

сиёсӣ» қабул мегардад, ки дар он нақш ва мавқеи ҳизбҳои 

сиёсӣ, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои онҳо нишон дода шуда, ба воситаи 

қонуни мазкур муносибатҳои мутақобилаи ҳизбҳои сиёсӣ 

танзим гардида, ташаккули системаи бизёрҳизбӣ дар мамлакат 

таъмин карда мешавад. 



Баъди қабули қонуни мазкур фаъолияти Ҳизби наҳзати 

исло- мии Тоҷикистон ва Ҳизби демократии Тоҷикистон, ки 

соли 1993 манъ гардида буданд, дубора иҷозат дода мешаванд. 

Моҳи декабри соли 1998 Ҳизби аграрии Тоҷикистон ба 

фаъолият оғоз менамояд, аммо дере нагузашта бинобар сабаби 

вайрон намудани талаботи асосии ҳизбӣ манъ карда мешавад 

ва танҳо соли 2005 фаъолияти он дубора иҷозат дода мешавад. 

Соли 1999 Ҳизби сотсиал-демократии Тоҷикистон ба қайд 

гирифта мешавад ва баъди чанде фаъолияташ боз дошта шуда, 

баъди се соли дигар дубора фаъолияташ иҷозат дода мешавад. 

Инчунин, соли 2005 Ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон ба 

қайд гирифта шуда, фаъолияташ оғоз мегардад. 29 сентябри 

соли 2015 Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар са- баби 

воқеаҳои сентябрии ҳамон сол Ҳизби наҳзати исломии 

Тоҷикистонро ташкилоти экстремистию террористӣ эълон 

намуда, дар ҳудуди мамлакат фаъолияти онро манъ менамояд. 

Айни замон дар фазои сиёсии мамлакат 7 ҳизби сиёсӣ 

мавҷуд аст, ки онҳо дар ҳаёти сиёсии мамлакат ширкат 

меварзанд: Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, Ҳизби 

коммунистии Тоҷикистон, Ҳизби аграрии Тоҷикистон, Ҳизби 

ислоҳоти иқтисодии Тоҷики- стон, Ҳизби сотсиал-демократии 

Тоҷикистон, Ҳизби сотсиалистии Тоҷикистон, Ҳизби 

демократии Тоҷикистон. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати демократӣ доимо 

дар самти рушду инкишофи плюрализми сиёсӣ ва системаи 

бисёрҳизбӣ саъйю талош меварзад. Марҳила ба марҳила дар 

мамлакат интихо- боти парлумонӣ баргузор мешавад, ки дар 

онҳо ҳизбҳои сиёсӣ шир- кат намуда, мувофиқи овозҳои 

гирифтаи худ мавқеашон дар ҳаёти сиёсии мамлакат муайян 

мегардад. Масалан, дар интихоботи соли 2015 ҳашт ҳизби сиёсӣ 

ширкат варзида, танҳо чортои он ба парлу- мон роҳ ёфт. Дар 

интихоботи мазкур ба мисли интихоботҳои қаблӣ Ҳизби 

Халқии Демократии Тоҷикистон аксари мандатҳои парлумо- 

ниро соҳиб гардида, дар мамлакат ҳизби ҳоким ба шумор 

меравад. Ҳизбҳои аграрӣ, ислоҳоти иқтисодӣ ва сотсиалистӣ 



низ шумораи лозимии овозҳоро соҳиб гардида, ба парлумон 

роҳ ёфтанд ва оппо- зитсияи парлумониро ташкил медиҳанд. 

Ҳизбҳои боқимонда бино- бар сабаби нокифоягии овозҳои 

лозима аз парлумон берун монда, оппозитсияи 

ғайрипарлумониро ташкил медиҳанд. 

Ҳамчунин, 22-юми майи соли 2016 дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон раъйпурсии умумихалқӣ оид ба ворид намудани 

тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи мамлакат баргузор гардид, 

ки аксари раъйдиҳанда- гон онро ҷонибдорӣ намуданд. Тибқи 

тағйироту иловаҳои во- ридгардида минбаъд дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таъсиси ҳизбҳои дорои характери миллӣ ва 

динидошта иҷозат дода намешавад. 

§ 7. Моҳияти ташкилот ва ҳаракатҳои ҷамъиятӣ 

Дар ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ дар баробари ҳизбҳо инчунин 

таш- килот ва ҳаракатҳои ҷамъиятӣ низ нақши фаъол 

мебозанд. Яке аз фарқиятҳои асосии ташкилот ва ҳаракатҳои 

ҷамъиятӣ аз ҳизби сиёсӣ дар он ифода меёбад, ки онҳо барои 

ба даст овардани ҳоки- мият мубориза намебаранд. Аммо онҳо 

дар ҳалли як қатор масъалаҳои муҳимми ҷамъиятӣ саҳми 

арзанда гузошта, дар эъмори давлатӣ, хоҷагидорӣ ва иҷтимоию 

мадании ҷомеа нақши муҳим ме- бозанд. Ташаккули низоми 

ташкилот ва ҳаракатҳои ҷамъиятӣ аз рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ 

ва гуногунрангии манфиатҳои ҷамъиятӣ дарак медиҳад. 

Ташкилоти ҷамъиятӣ иттиҳоди ихтиёрии шаҳрвандоне 

мебо- шад, ки дар асоси манфиатҳои умумӣ ташкил меёбад ва 

дорои сохтори устувор мебошад. Ташкилотҳои ҷамъиятӣ 

дорои оиннома, дастгоҳи махсуси идорӣ, таркиби устувор ва 

аъзоёни худ мебошанд. 

Ба ташкилотҳои ҷамъиятӣ иттиҳодияҳои мазкурро дохил 

наму- дан мувофиқи мақсад аст: иттифоқҳои касаба, 

иттифоқҳои соҳибко- рон, созмонҳои ветеранҳо, ҷавонон ва 

занон, ташкилотҳои динӣ ва кооперативӣ, иттифоқҳои эҷодӣ 

(иттифоқи нависандагон, иттифоқи композиторон, иттифоқи 

ҳунармандони театрӣ ва ғ.), ҷамъиятҳои гуногуни ихтиёрӣ 



(ҷамъиятҳои илмӣ, техникӣ, фарҳангӣ ва ғ.). Ташкилотҳои 

ҷамъиятӣ аз рӯйи фаъолияти ҳудуди худ ба чунин гурӯҳҳо ҷудо 

карда мешаванд: ташкилотҳои ҷамъиятии маҳаллӣ, минтақавӣ, 

дар ҳудуди мамлакат амалкунанда ва байналхалқӣ. 

Ҳаракатҳои ҷамъиятӣ фаъолиятҳои якҷояи шаҳрвандоне 

мебо- шанд, ки барои расидан ба ҳадафҳои ягона ташкил 

меёбанд. Чун қоида, ҳаракатҳои ҷамъиятӣ сохтори маъмурӣ 

надошта, аъзоёни доимии бақайдгирифта низ надоранд. 

Ҳаракатҳои ҷамъиятӣ хусуси- яти оммавӣ дошта, доираи васеи 

табақаҳои иҷтимоиро фаро меги- ранд ва шакли муайяни 

идеявӣ надоранд. Ҳамчунин, таркиби иҷти- моии ҳаракатҳои 

ҷамъиятӣ ноустувор буда, худ ба худ ба вуҷуд омада, ташаккул 

меёбанд. Алоқаҳои аъзоёни ҳаракати ҷамъиятӣ дар доираи ин 

ва ё он ташкилот амалӣ нагардида, балки хусусияти идеявию 

сиёсӣ доранд. 

Типологияи ҳаракатҳои ҷамъиятӣ аз рӯйи як қатор 

меъёрҳо му- айян карда мешавад. Бинобар ин, ҳаракатҳои 

ҷамъиятӣ аз рӯйи ҳадаф ва самти фаъолияти худ ба чунин 

навъҳо ҷудо мегарданд: ҳаракатҳои зиддиҳарбӣ, экологӣ ва 

ҳифзи тартиботи ҳуқуқӣ; ҳара- катҳои ҷамъиятие, ки барои 

таъмини баробарҳуқуқии нажодӣ ва миллӣ ба вуҷуд омадаанд; 

ҳаракатҳое, ки барои ҳифзи ҳуқуқҳои истеъмолгарон ба амал 

омадаанд; ҳаракатҳои динӣ ва монанди инҳо. 

Инчунин, ҳаракатҳои ҷамъиятӣ дар муносибат бо сохтори 

мавҷудаи ҷамъиятӣ метавонанд ба чунин навъҳо ҷудо гарданд: 

ҳаракатҳои ҷамъиятии инқилобӣ, ислоҳотчигӣ, консервативӣ 

ва ре- аксионӣ. Ҳамчунин ҳаракатҳои ҷамъиятӣ аз рӯйи усул ва 

воситаҳои амалиёти худ ба ҳаракатҳои зӯроварона ва 

ғайризӯроварона ҷудо мегарданд. 

Ҳаракатҳои ҷамъиятӣ дар асоси табақаҳои мухталифи 

иҷтимоӣ ташаккул меёбанд. Масалан, як қатор ҳаракатҳои 

ҷамъиятӣ аз қаби- ли ҳаракатҳои зиддиҳарбӣ, экологӣ, миллӣ-

озодихоҳӣ ва монанди инҳо хусусияти ғайрисинфӣ доранд ва 

метавонанд доираи васеи гурӯҳҳои иҷтимоиро фаро гиранд. 

Аммо гурӯҳи дигари онҳо, аз ҷумла, ҳаракатҳои заҳматкашон, 



зиёиён, соҳибкорон ва монанди инҳо хусусияти синфӣ доранд. 

Ҳамчунин ҳаракатҳои ҷамъиятӣ ме- тавонанд ба гурӯҳҳои 

синусолӣ низ ҷудо гарданд. Аз ҷумла ҳара- катҳои ҷамъиятии 

ҷавонон, занон, нафақахӯрон ва наврасон. Ҳара- катҳои 

ҷамъиятӣ аз рӯйи нишонаҳои касбӣ ба ҳаракатҳои олимон, 

духтурон, нависандагон ва монанди инҳо низ ҷудо мегарданд. 

Бояд гуфт, ки иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар аксар маврид 

шартан ба ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва ҳаракатҳои ҷамъиятӣ 

ҷудо карда ме- шаванд. Зеро бархе аз ҳаракатҳои ҷамъиятӣ дар 

натиҷаи устувор намудани таркиби иҷтимоӣ ва самтҳои 

фаъолияти худ тадриҷан ба ташкилоти ҷамъиятӣ табдил 

меёбанд. Як қатор ташкилотҳои ҷамъиятӣ асоси ташаккулёбии 

ҳизби сиёсӣ мегарданд. Масалан, рушду инкишофи ҳаракатҳои 

экологӣ боиси ба вуҷуд омадан ва та- шаккул ёфтани иттифоқ 

ва иттиҳодияҳои гуногуни экологӣ гар- дидаанд. Дар баъзе аз 

мамлакатҳо дар асоси ин гуна ҳаракат ва ит- тиҳодия ҳизбҳои 

«сабз» ба вуҷуд оварда шудаанд. Дар заминаи ҳаракатҳои 

миллӣ-озодихоҳӣ ва фронтҳои халқии як қатор мамла- катҳои 

собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ҳизбҳои халқӣ-демократӣ ташаккул 

ёфтаанд. 

§ 8. Нақши сиёсии ташкилот ва ҳаракатҳои 

ҷамъиятӣ 

Чи гунае ки дар боло қайд гардид, ташкилот ва ҳаракатҳои 

ҷамъиятӣ барои ба даст овардани ҳокимияти сиёсӣ мубориза 

наме- баранд ва ҳатто аз болои он назорат намуданро низ барои 

худ раво намебинанд. Онҳо дар ҳолате ба фаъолиятҳои сиёсӣ 

машғул мегар- данд, ки агар дар раванди иҷроиши вазифаҳои 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба он зарурат ба миён омада 

бошад. Аз ин рӯ, таъсири ташкилот ва ҳаракатҳои ҷамъиятӣ ба 

муносибатҳои сиёсӣ якранг нест. Масалан, як қатор ташкилот 

ва ҳаракатҳои касбӣ, коргарӣ, миллӣ ва монанди инҳо ба 

вазъияти сиёсӣ таъсири амиқ мерасо- нанд. Гурӯҳи дуюми 

ташкилот ва ҳаракатҳои ҷамъиятӣ умуман дар ҳаёти сиёсии 

ҷомеа ширкат намеварзанд. Аммо дар шароити му- осир, ки 



сиёсикунонии ҷомеа хосси он аст, ҳар як ташкилоти ҷамъиятӣ 

бевосита ва ё бавосита дар ҳаёти сиёсӣ ширкат меварзад. Аз ин 

рӯ, нақши сиёсии ташкилот ва ҳаракатҳои ҷамъиятӣ дар он 

ифода меёбад, ки онҳо ба раванди қабули қарорҳои аз ҷониби 

мақомоти давлатӣ қабулшаванда таъсири амиқ расонида, 

доимо ба сохторҳои ҳокимияти давлатӣ фишор меоваранд. 

Ташкилот ва ҳаракатҳои ҷамъиятӣ ҳамчун гурӯҳи 

манфиатхоҳ ва гурӯҳи фишоровар муаррифӣ мегарданд. 

Консепсияи гурӯҳҳои манфиатхоҳ ва ё гурӯҳҳои манфиатдор аз 

ҷониби сиёсатшиносони амрикоӣ А.Бентли, Д.Трумэн ва 

дигарон ба вуҷуд оварда шуда, дар сиёсатшиносии Ғарб 

шуҳрати зиёд дорад. Ба ақидаи А.Бентли, сиё- сат раванди 

муносибатҳои мутақобила ва муборизаи муташаккили гурӯҳи 

одамоне мебошад, ки онҳо барои расидан ба мақсадҳои худ ва 

ҳимояи манфиатҳои худ кӯшиш менамоянд. Гурӯҳи манфиат- 

хоҳ ташкилоти ихтиёрие мебошад, ки барои ҳимояи 

манфиатҳои аъзоёни гурӯҳ ташкил карда шуда, ҳамзамон бо 

ташкилотҳои дигар ва институтҳои сиёсӣ муносибатҳои 

мухталиф барқарор менамояд. 

Агар гурӯҳи манфиатхоҳ барои қонеъ намудани талаботҳои 

худ ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ таъсиррасонӣ намояд, пас 

онро ҳамчун гурӯҳи фишоровар муаррифӣ намудан мумкин 

аст. Ма- фҳуми «гурӯҳи фишоровар» дар ҷомеаи шаҳрвандӣ 

омили сиёсӣ буда, динамикаи манфиатҳои иҷтимоию 

гурӯҳиро муайян менамо- яд. Самаранокии фаъолияти 

гурӯҳҳои фишоровар аз манбаъҳои ба онҳо тааллуқдошта 

вобастагии зиёд дорад (маблағ, иттилоот, таҷрибаи зарурӣ, 

тахассус, таъсироти фарҳангӣ, алоқаҳои мухталиф ва ғ.). 

Иттифоқҳои касаба, иттиҳодияҳои соҳибкорон, ҷамъиятҳои 

ихтиёрӣ ва як қатор ташкилотҳои ҷамъиятӣ ҳамчун гурӯҳҳои 

ман- фиатдор муаррифӣ мегарданд. 

§ 9. Вазифаҳои ташкилот ва ҳаракатҳои ҷамъиятӣ 

Муайян намудани вазифаҳои ташкилот ва ҳаракатҳои 

ҷамъиятӣ имкон медиҳад, ки нақш ва мавқеи онҳо дар ҷомеаи 



шаҳрвандӣ ва давлати ҳуқуқӣ муайян карда шаванд. Ҳамчунин, 

фаъолнокии онҳо низ аз иҷроиши вазифаҳояшон иборат аст. 

Вазифаҳои муҳимми ташкилот ва ҳаракатҳои ҷамъиятиро ба 

таври зайл муайян намудан мумкин аст: 

1. Муайян намудан ва қонеъ сохтани талабот ва 

манфиатҳои аъзоён. Одамон бо мақсади қонеъ намудани 

талаботҳои мухталифи худ дар доираи як ё якчанд ташкилот 

муттаҳид мегарданд. Ман- фиатҳои фарди алоҳида дар шакли 

номуайян, эҳсосӣ ва шахсӣ зоҳир мегарданд. Ташкилот ва 

ҳаракатҳои ҷамъиятӣ манфиатҳои парокандаи одамонро 

муттаҳид намуда, дар доираи барномаи худ мавқеи онҳоро 

муайян месозад. Муттаҳид намудани манфиатҳои пароканда 

хосси ҳизбҳои сиёсӣ низ мебошад. Аммо дар шароити 

системаи сиёсии носолим вазифаи мазкурро ташкилот ва ҳара- 

катҳои ҷамъиятӣ хубтару беҳтар анҷом медиҳанд. 

2. Ҳамгироӣ ва сафарбарнамоии иҷтимоӣ. Ташкилот ва 

ҳара- катҳои ҷамъиятӣ аъзоёни худро дар атрофи мақсадҳои 

ягона мут- таҳид намуда, онҳоро ба самти муайян сафарбар 

менамоянд. Ҳам- замон, ташкилот ва ҳаракатҳои ҷамъиятӣ 

диққати шаҳрвандонро ба масъалаҳои ҳассос равона намуда, 

намунаи ҳалли ин масъалаҳоро ба онҳо манзур медоранд ва бо 

ин роҳ аз ҷониби шаҳрвандон дастгирӣ меёбанд. 

3.Иҷтимоикунонии аъзоён. Ташкилот ва ҳаракатҳои 

ҷамъиятӣ дар баланд бардоштани донишҳои сиёсии 

шаҳрвандон талош варзи- да, кӯшиш менамоянд, ки маданияти 

сиёсии онҳоро ташаккул диҳанд ва бо ин роҳ шаҳрвандони 

мамлакатро барои идораи корҳои ҷамъиятӣ ва давлатӣ омода 

созанд. 

4.Вазифаи репрезентативӣ. Ташкилот ва ҳаракатҳои 

ҷамъи- ятӣ, пеш аз ҳама, намояндаи манфиатҳои шумораи 

муайяни одамон буда, талаботи аъзоёни худро ба мақомоти 

давлатӣ, ҳизбҳои сиёсӣ ва элитаи ҳукмрон мерасонанд. 

Иттиҳодияҳои ҷамъиятии мазкур ҳангоми муносибат бо 

институтҳои дигари сиёсӣ чунин вазифаро ҷиддитар иҷро 

менамояд. 



Фишороварии ташкилот ва ҳаракатҳои ҷамъиятӣ ба 

ҳокимияти давлатӣ ба таври зерин зоҳир мегардад: 

- бевосита пешбарӣ намудани номзадҳои худ ба сафи ном- 

задҳои мақомоти намояндагӣ ва мақомоти ҳокимияти иҷроия; 

- дар раванди интихобот дастгирӣ намудани ҳизби 

ҳаммаслак ва номзадҳои он; 

- иштирок дар раванди коркарди санадҳои меъёрӣ ва 

ҳуқуқӣ; 

-иштирок дар кори комиссияҳои парлумонӣ, кумитаҳои 

байни- идорӣ, гурӯҳҳои экспертӣ ва мақомоти мухталифи 

давлатӣ; 

- тариқи васоити ахбори омма ташкили маъракаҳои 

тарғиботию ташвиқотӣ. 

Дар баробари ин, лоббизм ва ё лоббикунонӣ ҳамчун шакли 

мах- суси ҳифзи манфиатҳои гурӯҳӣ муаррифӣ мегардад. 

Лоббизм дар ду ҳолат мушоҳида мегардад. Дар навбати аввал, 

ба хотири ҳимояи манфиатҳои махсус нисбат ба давлат 

таъсиррасонии легалӣ сурат мегирад. Дар ҳолати дуюм, нисбат 

ба шахсони воломақом ва сарва- рони сиёсӣ аз ҷониби 

намояндагони гурӯҳҳои манфиатдор таъсир- расонӣ сурат 

мегирад. Чунин таъсиррасонӣ ба воситаи сохтор ва шабакаҳои 

расмӣ ва ғайрирасмӣ амалӣ мегардад. Аз ҷумла, вохӯриҳо, 

суҳбатҳо, машваратҳо, гуфтугӯҳои телефонӣ, му- роҷиатҳои 

шахсӣ ва монанди инҳо воситаҳои ғайрирасмии муноси- батҳои 

мутақобила ва таъсиррасон маҳсуб меёбанд. Қабули қонун ва 

санадҳои меъёрии бо иродаи гурӯҳ мувофиқ, ба даст овардани 

ёрии моддӣ ва қарзҳои имтиёзнок, роҳ ёфтан ба мақомоти 

ҳокими- яти давлатӣ яке аз вазифаҳои асосии лоббистон ба 

шумор мераванд. Дар мамлакатҳои Ғарб шабакаи васеи 

хизматрасониҳои лоббистии махсусгардонидашуда ташаккул 

ёфтааст. Аз ҷумла, ташкилотҳои ҳифзи ҳуқуқ, шӯроҳои 

машваратӣ, агентиҳои алоқа бо ҷомеа, ки онҳо дар самти 

барқарор намудани алоқа миёни гурӯҳҳои манфиат- дор ва 

мақомоти давлатӣ хизмат мерасонанд. Дар ИМА ва як қатор 

давлатҳои аврупоӣ фаъолияти лоббистӣ дар доираи 



қонунгузории мамлакат зери назорати давлатӣ қарор дода 

мешавад. Аммо лоб- бизм ҳамчун падидаи сиёсӣ аз рӯйи 

табиати худ барои назорат баъзан дастнорас мебошад. Бинобар 

ин, дар амалияи ҷамъиятӣ лоб- бистон баъзан ба фасоди молӣ, 

суиистифода аз мавқеи иҷтимоию сиёсӣ ва истифодаи усулҳои 

ғайриқонунии муборизаи сиёсӣ даст мезананд. 

§ 10. Ташкилот ва ҳаракатҳои ҷамъиятию 

сиёсии Тоҷикистон 

Пайдоиш ва рушду инкишофи ташкилот ва ҳаракатҳои 

ҷамъи- ятӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз аз охири солҳои 80-

ум ва иб- тидои солҳои 90-уми асри гузашта оғоз гардида буд. 

Дар зери таъсири сиёсати бозсозӣ дар Тоҷикистони собиқ 

шӯравӣ низ ба мо- нанди давлатҳои дигари узви Иттиҳоди 

Шӯравӣ як қатор қонунҳои дорои характери либералӣ қабул 

гардид. Аз ҷумла, Қонун «Дар бо- раи озодии виҷдон ва 

ташкилотҳои динӣ» (8 декабри соли 1990), «Дар бораи 

иттиҳодияҳои ҷамъиятии ҶШС Тоҷикистон» (12 декаб- ри соли 

1990) ва ниҳоятан, изҳороти Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон 

«Дар бораи истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (9 

сен- тябри соли 1991) сиёсишавии ҳаёти ҷамъиятии 

Тоҷикистонро тезо- ниданд. 

Солҳои 1989-1991 дар шаҳру навоҳии Тоҷикистони Шӯравӣ 

шумораи зиёди ҳаракатҳои мардумӣ, ташкилот ва 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ пайдо гардиданд, ки онҳо ҳамагӣ 

манфиатҳои маҳаллӣ ва минтақавии аъзоёни худро ҳимоя 

менамуданд. Аз ҷумла, ҳаракати мардумии «Растохез», клуби 

сиёсии «Рӯ ба рӯ», ҳаракатҳои ҷамъия- тии «Ваҳдат», «Диравши 

Ковиён», «Таҷдид», «Бохтар», «Са- марқанд», «Куруши кабир», 

«Суғдиён», «Пайванд», «Эҳёи Хуҷанд», «Ошкоро», «Лаъли 

Бадахшон», «Ҳисори шодмон», «Меҳри Хат- лон», «Зарафшон», 

«Истаравшан», «Ватан», «Хуҷандиён», «Ҳамди- лон», «Носири 

Хусрав» ва ғ. Таҳлили амалияи сиёсии он давра ни- шон 

медиҳад, ки ташкилот ва ҳаракатҳои ҷамъиятӣ пурра 

характери маҳаллию минтақавӣ дошта, аз рӯйи тамоюлоти 



сиёсии худ, ки ак- сари онҳо барои ба даст овардани ҳокимият 

талош меварзиданд, бештар ба ҳизбҳои сиёсии ғайрисистемавӣ 

шабоҳат доштанд. 

Ғайр аз ин, дар ин давра ташкилотҳои ҷамъиятии халқҳои 

ИҶШС низ дар қаламрави Тоҷикистон пайдо гардиданд. 

Чунончи, ташкилотҳои ҷамъиятии украинҳо «Кринитса», 

гурҷҳо «Иберия», русҳо «Ҳамкорӣ», ӯзбекҳо, арманиҳо, 

немисҳои шӯравӣ ва ғ. низ пайдо гардиданд. 

Баъди фурӯпошии Иттиҳоди Шӯравӣ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба оташи ҷанги шаҳрвандӣ кашида шуд. Соли 1997 

бо имзо гардидани Созишномаи сулҳ ва ризоияти миллӣ дар 

таърихи сиёсии мамлакат саҳифаи нав боз гардид. Соли 1998 

дар шароити соҳибистиқлолии мамлакат бори аввал Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ит- тиҳодияҳои ҷамъиятӣ» 

қабул гардид, ки минбаъд фаъолияти ташки- лот ва ҳаракатҳои 

ҷамъиятиро дар шароити нав танзим менамуд. 

Айни замон, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 1000 ит- 

тиҳодия ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ ба қайд гирифта шудаанд. 

Дар миёни онҳо ҳаракати «Ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон» 

нуфузи бештар дорад, ки он соли 1996 таъсис ёфта буд. Ҳамин 

тариқ, дар шароити муосир фаъолияти иттиҳодияҳои 

ҷамъиятӣ, аз ҷумла таш- килот ва ҳаракатҳои ҷамъиятӣ, дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба воси- таи Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» (аз 23.11.2015) 

танзим мегарданд. Қонунгузории мазкур тартиби таъсис, 

ташкили фаъолият ва қатъ намудани фаъолияти онҳоро 

танзим менамояд. Ба сифати институти сиёсию ҳуқуқӣ 

эътироф гардидани ташкилотҳои ҷамъиятӣ маънои онро 

дорад, ки онҳо дар ҳаёти сиёсии мамлакат ва системаи сиёсии 

ҷомеа мавқеи махсусро ишғол намудаанд.



МАВЗӮИ 11. РАВАНДҲОИ 

СИЁСИИ ҶОМЕА 

§ 1. Моҳияти раванди сиёсӣ ва марҳилаҳои асосии 

он 

Раванди сиёсӣ яке аз мавзӯъҳои муҳимтарини фанни 

сиё- сатшиносӣ ба шумор меравад. Масъалаи мазкур аз ҷониби 

муҳаққиқон ва олимони соҳа то имрӯз ба таври лозима омӯхта 

нашудааст. Бинобар ин, равандҳои сиёсӣ ҳамзамон яке аз 

масъалаҳои мураккабтарини илмҳои сиёсӣ дониста мешаванд. 

Дар аксар маврид раванди сиёсиро бо фаъолияти 

субъектҳои сиёсат алоқаманд менамоянд. Зеро субъектҳои 

сиёсат бо мақсади амалӣ намудани ҳадафҳои худ ба саҳнаи 

сиёсат ворид гардида, му- носибатҳои гуногунро ташаккул 

дода, рафту равиши ҳодисоту воқеотро тағйир медиҳанд. Дар 

чунин шароит яке аз равандҳои сиёсие, ки доимо дар ҷомеа 

мушоҳида мегардад, ин раванди мубо- ризаи неруҳои сиёсӣ 

мебошад. Бинобар ин, раванди сиёсиро дар аксар маврид ба 

таври зайл маънидод менамоянд: раванди сиёсӣ маҷмӯи 

фаъолиятҳои субъектҳои иҷтимоию сиёсӣ мебошад, ки ба 

воситаи онҳо раванди рушду инкишоф, ташаккулёбӣ ва 

ама- лишавии системаи сиёсӣ ва муносибатҳои сиёсӣ ба 

вуҷуд овар- да мешавад. Аммо раванди сиёсиро баъзан дар 

маъноҳои маҳдуд низ ифода менамоянд. Дар чунин шароит 

раванди сиёсӣ дар маъноҳои зерин фаҳмида мешавад: раванди 

дар амал татбиқ наму- дани ҳокимияти давлатӣ ва идоракунии 

ҷомеа; раванди дар амал татбиқ намудани мақсадҳои сиёсӣ; 

раванди қабул ва иҷроиши қарорҳои сиёсӣ ва монанди инҳо. 

Барои хубтару беҳтар дарк намудани раванди сиёсӣ 

сохтори онро ба инобат гирифтан хеле муҳим мебошад. 

Раванди сиёсӣ сохтори хеле мураккаб дорад. Унсурҳои 

таркибии онро ба таври зерин нишон додан мумкин аст: 

- субъекти раванди сиёсӣ (намояндаи ҳокимият, 

офарандаи сиёсат ва иштирокчиёни фаъоли муносибатҳои 



сиёсӣ); 

- объекти раванди сиёсӣ (чун анъана мақсадҳои сиёсӣ); 

- воситаҳо, роҳу усулҳо ва манбаъҳои раванди сиёсӣ, ки 

онҳо одатан аз ҷониби субъекти раванди сиёсӣ барои дар амал 

татбиқ намудани мақсадҳои худ истифода бурда мешаванд. 

Манбаъҳои раванди сиёсӣ заминаҳои моддию маънавии 

фаъолияти субъектро ташкил медиҳанд. Онҳоро, одатан, ба 

чунин шаклҳо ҷудо менамо- янд: илм, дониш, воситаҳои 

моддию техникӣ, неруи инсонӣ, рӯҳияи оммаи мардум, 

афкори ҷамъиятӣ, идеология, алоқаҳои ҷамъиятӣ ва ғ. 

Барои равшан намудани мундариҷаи раванди сиёсӣ 

муайян кардани марҳилаҳои он, тартиби амалишавии онҳо, 

лаҳзаҳои гуза- риш аз як марҳила ба марҳилаи дигар, тарзи 

зоҳиршавии муноси- батҳои сиёсӣ (ҳамкорӣ, мубориза, 

душманӣ, рақобат ва ғ.) ва нишон додани мавқеи 

иштирокчиёни раванд хеле муҳим дониста мешавад. 

Раванди сиёсии мукаммал шартан ба марҳилаҳои зерин 

ҷудо карда мешавад: 

1. Муқаррар ва мустаҳкам намудани системаи сиёсии 

ҷомеа. 

2. Таҷдиди унсурҳои таркибии системаи сиёсӣ. 

3. Қабули қарорҳои сиёсӣ ва иҷроиши онҳо. 

4. Назорат аз рӯйи иҷроиши вазифаҳо ва муайян намудани 

ҳола- ти системаи сиёсӣ. 

Чун анъана, марҳилаи аввали раванди сиёсӣ 

муқаррарнамоӣ ва мустаҳкамнамоии системаи сиёсии ҷомеа 

мебошад. Гуфтан мумкин аст, ки ин марҳилаи аввали танзими 

муносибатҳои ҷамъиятӣ мебо- шад. Дар он бо мақсади 

таъмини устувории ҷомеа бо ҳам омезиш додани қисмҳои 

алоҳидаи равандҳои сиёсӣ ва дар заминаи онҳо та- шаккули 

раванди ягонаи сиёсӣ амалӣ карда мешавад. Муқаррар- 

намоии системаи сиёсӣ раванди доимӣ буда, дар он 

амалишавии иродаи сиёсии шахсони алоҳида ва ташаккули 

унсурҳои таркибии системаи сиёсӣ ба мушоҳида мерасад. 



Муқаррарнамоии системаи сиёсии ҷомеа одатан бо ду роҳ 

амалӣ карда мешавад: бо роҳи мусо- лиҳатомез ва бо роҳи 

зӯроварию маҷбурнамоӣ. 

Баъзан неруҳои сиёсӣ дар натиҷаи муборизаҳои сиёсии 

тӯлонӣ ба сари қудрат омада, системаи сиёсии ҷомеаро ба 

тағйирот дучор менамоянд, ки чунин дигаргунӣ ба дастгирии 

оммаи мардум хеле зиёд ниёз дорад. Яъне, неруҳои нав хеле 

зиёд кӯшиш менамоянд, ки системаи сиёсӣ аз ҷониби аъзоёни 

ҷомеа эътироф гардад. Эътирофи системаи сиёсӣ дар шаклҳои 

гуногун зоҳир мегардад: масалан, эътирофи фаъол ва нофаъол, 

рӯирост ва пинҳонӣ, ихтиёрӣ ва маҷбурӣ, бевосита ва бавосита, 

бошуурона ва бешуурона. Аммо эътирофи системаи сиёсӣ дар 

кадом шакле, ки набошад, он бояд вуҷуд дошта бошад. Чунин 

ҳолат баҳри таъмини легитимияти си- стемаи сиёсӣ зарур 

дониста мешавад. Аммо қонунӣ будани систе- маи сиёсӣ на 

ҳама вақт маънои онро дорад, ки манфиатҳои аксарият ҳимоя 

гардида истодаанд. Зеро эътироф нагардидани системаи сиёсӣ 

боиси ноустувор гардидани он мегардад. Усулҳои маҷбур- 

намоӣ ва истифодаи террор ҳеҷ гоҳ устувории системаи 

сиёсиро таъмин карда наметавонанд. 

Муқаррарнамоии системаи сиёсӣ бо назардошти 

қонуниятҳои мушаххаси рушди таърихӣ, талаботҳои 

иҷтимоию иқтисодии ҷомеа, омилҳои иҷтимоию психологӣ ва 

низоми арзишҳою меъёрҳои ҷомеа амалӣ карда мешавад. 

Вақте ки системаи сиёсӣ аз ҷониби аъзоёни ҷомеа эътироф 

мегардад, раванди ташаккулёбии унсурҳои таркибии он оғоз 

меёбад. 

Таҷдиди системаи сиёсӣ падидаи хеле мураккаб ва 

ихтилофно- ки дохили система мебошад ва он одатан якчанд 

дараҷаҳои рушду инкишофро аз сар мегузаронад. Дар ин 

марҳила унсурҳои таркибии системаи сиёсӣ ва механизмҳои 

амалишавии онҳо пай дар пай та- шаккул дода мешаванд. Дар 

асоси меъёри пайдарпайӣ унсурҳои таркибӣ ва муносибатҳои 

муҳимтарини байни онҳо рушду инкишоф дода мешаванд. 



Аммо моҳияти асосии системаи сиёсӣ мисли пештара бояд 

нигоҳ дошта шавад. Таҷдиди унсурҳои системаи сиёсӣ идомаи 

мантиқии меъёри пайдарпайӣ ба шумор рафта, дар заминаи 

он баъзан унсурҳои нав ба вуҷуд оварда мешаванд ва ё ни- 

шонаҳои унсурҳои пештар мавҷуда каме тағйир дода 

мешаванд. Одатан, таҷдиди системаи сиёсӣ чунин амалҳоро 

тақозо менамояд: 

- аз сари нав ташаккул додани институтҳои сиёсӣ, муноси- 

батҳои сиёсӣ, арзишҳо ва меъёрҳои сиёсӣ, рамзҳои сиёсӣ ва ба 

ди- гаргунӣ дучор намудани субъектҳои муносибатҳои сиёсӣ 

(тағйир додани мавқеи онҳо, рафтору андешаҳои онҳо ва ғ.); 

- бо роҳи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба 

конститутсия ва дигар қонунҳои мамлакат ба таври ҳатмӣ 

таҷдиди назар намудани низоми санадҳои меъёрию ҳуқуқии 

расмие, ки ба воситаи онҳо рафтори иштирокчиёни раванди 

сиёсӣ танзим мегарданд. 

Яке аз марҳилаҳои хеле муҳимми раванди сиёсӣ қабули 

қарорҳои сиёсӣ ва иҷроиши онҳо мебошад. Қарорҳои сиёсӣ аз 

рӯи моҳияти худ ифодагари манфиатҳои сиёсии гурӯҳҳои 

мушаххаси иҷтимоӣ мебошанд. Ҳангоми қабули қарорҳои 

сиёсӣ мақсад ва во- ситаҳои амалишавии онҳо ба таври ҳатмӣ 

ба инобат гирифта меша- ванд. Инчунин, дар раванди қабули 

қарорҳои сиёсӣ масъалаи нигоҳ доштан ва истифода бурдани 

ҳокимият низ, ба инобат гирифта ме- шавад. 

Раванди қабули қарорҳои сиёсиро одатан дар дараҷаи 

мақсадҳои дарозмуддат ва мақсадҳои кӯтоҳмуддат баррасӣ 

менамо- янд. Мақсадҳои дарозмуддат тағйиротҳои иҷтимоию 

сиёсии гуно- гунмиқёсро тақозо менамоянд. Бинобар ин, барои 

амалӣ намудани чунин навъи мақсадҳо мавқеи неруҳои сиёсӣ, 

манфиатҳои дарозму- ддати онҳо, хусусиятҳои рушду 

инкишофи ҷомеа ва монанди инҳо ба инобат гирифта 

мешаванд. Яке аз мушкилиҳои амалисозии қарорҳои сиёсӣ дар 

дараҷаи мазкур тӯлонӣ будани мақсадҳои стра- тегӣ мебошад. 

Зеро натиҷаи қарорҳои қабулшуда баъди гузаштани як 



марҳилаи дуру дароз муайян карда мешавад. Масалан, баъди 

гу- зашти як даҳсола муайян мегардад, ки вазъият дар ин ё он 

соҳа беҳтар гардидааст ва ё бадтар. 

Дар дараҷаи мақсадҳои кӯтоҳмуддат бошад, қарорҳои 

дахлдор қабул гардида, марҳилаи муайяни рушди соҳаҳои 

алоҳидаи ҳаёти ҷамъиятӣ таъмин мегардад. 

Назорат аз рӯйи иҷроиши вазифаҳо ва муайян намудани 

ҳолати системаи сиёсӣ марҳилаи ниҳоии раванди сиёсӣ ба 

шумор меравад. Назорат аз рӯйи иҷроиши вазифаҳо ва тарзи 

иҷроиши қарорҳои сиёсӣ дар ду шакл амалӣ карда мешавад: аз 

боло (назорати давлатӣ) ва аз поён (назорати ҷамъиятӣ). 

Назорати давлатӣ бо истифода аз мутахассисони касбии 

соҳаҳои дахлдор ва коршиносони соҳавӣ анҷом дода мешавад. 

Аммо дар маҷмӯъ ин навъи назоратро танҳо мақомотҳои 

дахлдори давлатӣ ба анҷом мерасонанд. Назорати ҷамъиятӣ 

бошад, ҳам аз ҳисоби муассисаҳо ва институтҳои давла- тии 

ҳокимияти маҳаллӣ ва ҳам аз ҳисоби фаъолони ҷомеаи 

шаҳрвандӣ ба роҳ монда мешавад. Махсусан, дар раванди 

назорати ҷамъиятӣ нақши воситаҳои ахбори омма хеле 

муассир мебошад. Агарчанде ки шаклҳои назорат аз ҳам 

тафовути ҷиддӣ дошта бошанд ҳам, онҳо дар асоси меъёрҳои 

ягона амалӣ карда мешаванд. Меъёрҳои назоратиро ба таври 

зерин нишон додан мумкин аст: 

- баҳогузорӣ ба омилҳои сиёсие, ки ифодагари 

манфиатҳои та- бақаи муайяни ҷамъиятӣ ва ташаккулдиҳандаи 

арзишҳои гурӯҳӣ мебошанд; 

- раванди асоснок намудани омилҳои сиёсӣ ва нишон 

додани зарурият ва муҳиммияти онҳо. Чунин навъи баҳогузорӣ 

одатан аз рӯйи нақшаҳои зерин амалӣ карда мешавад: омилҳои 

«фоиданок - зарарнок», «хуб - бад», «боадолат - беадолат», 

«қобили қабул - ғай- риқобили қабул» ва монанди инҳо; 

- таъсири субъектҳои раванди сиёсӣ ба далелҳои муҳимми 

до- рои аҳамияти сиёсӣ. Одатан чунин таъсиррасонӣ нисбат ба 

да- лелҳои сиёсӣ аз ҷониби одамон дар ду шакл зоҳир мегардад: 



1) ҷонибдорӣ намудан, қобили қабул донистан, ташаккул 

додан; 2) инкор намудан, аз байн бурдан, маҳкум кардан. 

Марҳилаи назорат аз рӯйи иҷроиши вазифаҳои ҷамъиятию 

сиёсӣ як давраи муайяни раванди сиёсиро ҷамъбаст менамояд 

ва шартан анҷомёбии як раванд дониста мешавад. Аммо дар 

ҳаёти сиёсии ҷомеа баъди анҷоми як раванд боз равандҳои 

сиёсии навбатӣ оғоз меёбанд. Инчунин, дар як вақт равандҳои 

сиёсии гуногун низ метавонанд дар ҳоли анҷомёбӣ қарор дошта 

бошанд. Бинобар ин, анҷомёбии як давраи раванди сиёсӣ аз 

оғози раванди сиёсии навбатӣ дарак медиҳад. 

§ 2. Раванди қабули қарори сиёсӣ ва иҷроиши он 

Қабули қарорҳои сиёсӣ ҳамчун марҳилаи алоҳидаи 

раванди сиёсӣ аз як қатор амалҳои пай дар пай иҷрошаванда 

иборат мебо- шад, ки ҳамаи онҳо дар якҷоягӣ механизми 

қабули қарор ва иҷро- иши онро дар бар мегиранд. Онҳоро бо 

тартиби зерин нишон додан мумкин аст: 

1. Таҳлили вазъият. Дар ин марҳилаи қабули қарор 

талаботҳои қонеънашудаи ҷомеа ва мушкилоту масъалаҳои 

ҷамъиятие, ки ҳал- талаб мебошанд, муайян карда мешаванд. 

Дар чунин шароит ҷамъоварии иттилооти зарурӣ барои 

қабули қарор шароити муосид фароҳам меоварад. Дар ин 

марҳила таҳлили вазъияти баамаломада пурра анҷом дода 

мешавад ва моҳияти он бо назардошти мушкило- ти ҷамъиятӣ 

муайян мегардад. 

2. Ба вуҷуд овардани лоиҳаи қарор. Дар ин марҳила муайян 

намудани паҳлуҳои гуногуни масъала, баҳогузорӣ намудан ба 

он ва дар ниҳояти кор, дар шакли ҳуҷҷати меъёрию ҳуқуқӣ 

(қонун, фар- мон ва ғ.) ташаккул додани қарори сиёсӣ анҷом 

дода мешавад. Ода- тан, чунин раванд дар мақомоти 

намояндагии ҳокимияти давлатӣ дар шакли муҳокимаи озод ё 

дар шакли овоздиҳии пинҳонӣ сурат мегирад. Баъзан лоиҳаи 

қарор ба муҳокимаи умумихалқӣ низ пеш- ниҳод карда 

мешавад (масалан, раъйпурсии умумихалқӣ, пурсиши афкори 

ҷамъиятӣ ва монанди инҳо). 



3. Қабули қарор. Дар амалияи сиёсии мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ (ҳукумат, парлумон) одатан қарорҳои сиёсӣ бо роҳи 

овоз- диҳӣ ва дар асоси меъёри аксарияти мутлақ қабул карда 

мешавад. Дар шароите, ки лоиҳаи қарор ба муҳокимаи 

умумихалқӣ гузошта шуда бошад, мақомоти намояндагӣ танҳо 

натиҷаи онро тасдиқ ме- намояд. Баъзан ҳолатҳоеро вохӯрдан 

мумкин аст, ки мақомоти намояндагӣ натиҷаи муҳокимаи 

лоиҳаи қарорро тасдиқ намесозанд. Дар чунин ҳолат 

чорабинии мазкур бояд такроран баргузор карда шавад. 

4. Дар амал татбиқ намудани қарор. Бояд тазаккур дод, ки 

ба- рои ин марҳилаи раванди сиёсӣ эътирофи қарори 

қабулшуда аз ҷониби аъзоёни ҷомеа хеле муҳим мебошад. Зеро 

дар ҳолати баръакс қарори қабулшуда ба мавзӯи баҳсноки 

доираҳои гуногун табдил ёфта, ҳеҷ гоҳ барои ҳалли масъалаҳо 

мусоидат карда наме- тавонад. Барои он ки қарори сиёсии 

қабулшуда ба таври самаранок дар амал татбиқ гардад, бояд 

шароитҳои зарурӣ фароҳам оварда шаванд. Пеш аз ҳама, 

роҳбарияти сиёсӣ бояд ба раванди амалиша- вии қарори сиёсӣ 

таваҷҷуҳи зарурӣ зоҳир намояд, дар ин самт воси- таҳо ва 

манбаъҳои заруриро сафарбар созад, он гурӯҳҳои иҷтимоие- 

ро, ки дар самти амалишавии қарор мусоидат менамоянд, бояд 

ҳаматарафа дастгирӣ намояд. Ҳамзамон, роҳбарияти сиёсӣ 

амалҳоеро, ки дар самти амалишавии қарори сиёсӣ монеа эҷод 

ме- намоянд, бояд аз байн барад. 

5. Назорат аз рӯйи иҷроиши қарор ҳам аз ҷониби мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ ва ҳам аз ҷониби ҷомеа амалӣ карда 

мешавад (назорати давлатӣ ва назорати ҷамъиятӣ). Анҷом 

додани назорат имкон медиҳад, ки дурустии қарорҳои 

қабулшуда баҳогузорӣ карда шавад, натиҷаҳои он нишон дода 

шаванд ва мушкилиҳои нави дар ҷомеа баамаломада муайян 

карда шаванд. 

Роҳу усулҳои гуногуни қабули қарорҳои сиёсӣ ва дар 

амалияи ҷамъиятӣ татбиқ намудани онҳо мавҷуданд. Чунончи: 

1.Зӯроварӣ воситаи самаранок ва шарту шароити муосид 



барои қабули қарорҳо мебошад. Бо истифода аз усули мазкур 

дар муддати хеле кӯтоҳ дилхоҳ қарори сиёсӣ қабул мегардад. 

Ҳангоми қабули қарор ва махсусан дар раванди амалисозии он 

зӯроварӣ дар ша- клҳои зерин зоҳир мегардад: маҷбурнамоӣ, 

фишороварӣ, таҳдиди ҷазо, зулму ситам, ҷазодиҳӣ ва ғ. Методи 

зӯроварӣ дар ду ҳолат ис- тифода бурда мешавад: дар ҳолате, 

ки манфиатҳои қисми зиёди аҳолӣ сарфи назар мегарданд ва 

дар ҳолате, ки дар дохили системаи сиёсӣ бинобар сабаби 

номувофиқатии манфиатҳои аъзоён ноусту- вории дохилӣ дида 

мешавад. 

2. Низоми баргузории интихоботи бисёрзинагӣ яке аз усулҳои 

муҳимтарини қабули қарорҳои сиёсӣ ба шумор меравад. 

Одатан, таҷрибаи мазкур хосси ҷомеаҳои демократии замони 

муосир мебо- шад. Аммо дар чунин шароит гурӯҳҳои гуногун 

имкон пайдо мена- моянд, ки усули фиреби назарро 

(манипулятсия) истифода намуда, рафтори шаҳрвандонро 

тағйир диҳанд. 

3. Усули консенсуалии қабули қарорҳои сиёсӣ дар замони му- 

осир афзалияти бештар пайдо намуда истодааст. Дар чунин 

шароит раванди қабули қарори сиёсӣ бе зӯроварӣ амалӣ 

гардида, баъзан бо назардошти манфиатҳои ҳамагон ва доимо 

бо назардошти ман- фиатҳои аксарият қабул мегардад, ки он 

талаботи аксариятро қонеъ месозад. Усули мазкур устувории 

системаи сиёсиро дар дараҷаи зарурӣ таъмин менамояд. 

§ 3. Низоми мавҷудияти раванди сиёсӣ 

Бояд гуфт, ки ҳимояи манфиатҳои гуруҳӣ ва қонеъ сохтани 

та- лаботи қишрҳои гуногуни ҷомеа моҳияти аслии раванди 

сиёсиро ташкил медиҳад. Чигунагии ҳимояи манфиатҳо ва 

қонеъ сохтани талаботҳо аз низоми мавҷудияти раванди сиёсӣ 

вобастагии зиёд до- рад. Дар адабиёти илмӣ се навъи асосии 

низоми мавҷудияти ра- ванди сиёсӣ муайян карда шудааст: 

низоми қобили амал; низоми рӯ ба инкишоф; низоми рӯ ба 

таназзул. 

Низоми қобили амал муносибатҳоеро фаро мегирад, ки дар 



бай- ни шаҳрвандон ва давлат, элитаи ҳукмрон ва оммаи 

мардум ба амал меоянд. Мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар 

чунин шароит ба анъанаҳои мавҷуда такя намуда, ҳеҷ гуна 

навовариеро лозим намешуморанд. Элитаи ҳукмрон бошад, 

механизми ҳукмронии ба ҳукми одат даромадаро истифода 

намуда, алоқаҳои сиёсиро дар асоси он ташаккул медиҳад. 

Дар низоми рӯ ба инкишоф ҳокимияти давлатӣ кӯшиш 

менамо- яд, ки сиёсати расмиро ба сатҳи сифатан нав 

бароварда, дар идора- кунии ҷомеа усулҳои беҳтару хубтареро 

истифода намояд, то ки ҳукмронии худро ба талаботи 

дигаргуниҳои дохилӣ ва арсаи бай- налхалқӣ ҷавобгӯ гардонад. 

Аммо рушду инкишофи сиёсӣ хоҳу но- хоҳ муборизаи неруҳои 

гуногуни сиёсӣ ва ҷараёнҳои идеологиро ба вуҷуд меоварад. 

Масалан, баъди Ҷанги якуми ҷаҳонӣ давлатҳои Аврупои Ғарбӣ 

сиёсати худро баҳри ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, барҳам задани 

ихтилофҳои ҷомеаи сармоядорӣ ва мустаҳкам намудани тан- 

зими давлатии соҳаи иқтисод равона намуда буданд. Махсусан, 

буҳрони нафтие, ки соли 1973 дар зери таъсири сиёсати 

хориҷии давлатҳои араб ба вуқӯъ омада буд, мамлакатҳои 

Ғарбро маҷбур намуд, ки дар таҷрибаҳои давлатдории худ 

барои ҳифзи захираҳои стратегӣ технологияҳои наверо ҷорӣ 

намоянд. Чораандешии сари- вақтӣ нисбат ба таҳдидҳои 

бавуқӯъоянда ба давлатҳои тараққикар- даи ҷаҳон имкон 

медиҳад, ки худро ба шарту шароитҳои нав муто- биқ намуда, 

буҳронҳои баамалояндаро бартараф намоянд ва худро аз 

буҳронҳои сиёсӣ эмин нигоҳ доранд. 

Низоми рӯ ба таназзул бошад, тамоюлоти марказгурезиро ба 

вуҷуд оварда, ҳамгироии сиёсиро барҳам мезанад, ки дар 

натиҷа умумияти сиёсӣ рӯ ба завол меорад. Қарорҳои сиёсие, 

ки аз ҷониби ҳокимияти давлатӣ қабул мегарданд, саривақт 

иҷро намешаванд ва дар чунин шароит ҳокимият боварии 

мардумро аз даст дода, ба буҳрони сиёсӣ гирифтор мешавад. 

Тақдири мамлакатҳои собиқ сот- сиалистӣ ва Иттиҳоди 

Шӯравӣ, ки роҳбарияти он барои бартараф намудани 



таҳдидҳои нави замона қарорҳои мувофиқ қабул карда 

натавонистанд, ба чунин навъи раванди сиёсӣ мисол шуда 

метаво- нанд. 

§ 4. Навъҳои раванди сиёсӣ 

Равандҳои сиёсӣ ба ду навъ тақсим мешаванд: равандҳои 

сиё- сии дохилӣ ва хориҷӣ. Равандҳои сиёсии дохилӣ гуногун 

буда, дар мамлакатҳои алоҳида ба таври мухталиф зоҳир 

мегарданд ва аз рӯйи мураккабӣ ва сохтори худ аз ҳам тафовути 

ҷиддӣ доранд. Ра- вандҳои сиёсии дохилӣ аз шаклҳои 

идоракунӣ ва сохтори давлатӣ, режимҳои сиёсӣ, самаранокии 

фаъолияти элитаи ҳукмрон ва як қа- тор омилҳои дигар 

вобастагии зиёд доранд. Зербинои асосии ра- ванди сиёсӣ дар 

дохили ҳар як давлат таҷрибаҳои иҷтимоию иқти- содӣ, 

сохтори иҷтимоии ҷомеа, ҳолати зисту зиндагии мардум, тар- 

зи қонеъ гардидани талаботҳои мардум маҳсуб меёбанд. 

Равандҳои сиёсии хориҷӣ бошанд, дар асоси ҳуқуқи 

байналхалқӣ амалӣ мегар- данд. 

Дар қатори равандҳои сиёсии дохилӣ ва хориҷӣ инчунин 

ра- вандҳои сиёсии инқилобӣ ва эволютсионӣ низ вуҷуд 

доранд. Дар раванди сиёсии инқилобӣ воситаҳои 

таъсиррасонии осоишта ва ғайриосоишта мавриди истифода 

қарор дода мешаванд. Дигаргу- ниҳое, ки дар раванди сиёсии 

инқилобӣ ба вуҷуд меоянд, дар муд- дати хеле кӯтоҳ ба амал 

омада, на ҳама вақт натиҷаҳои дилхоҳ медиҳанд. Аммо раванди 

сиёсии эволютсиониро дар муддати кӯтоҳ мушоҳида намудан 

ғайриимкон аст. Дар ҳар як ҷомеаи устувор ра- вандҳои сиёсии 

эволютсиониро ба осонӣ дарк намудан мумкин аст. Дар чунин 

ҷомеа барои дарки раванди сиёсии эволютсионӣ муқо- исаи 

ибтидои як даҳсола бо интиҳои он кофӣ мебошад. Дар натиҷаи 

чунин муқоиса дигаргуниҳое ба назар мерасанд, ки аз 

тағйирёбии он одамон бехабар мондаанд. Бояд зикр кард, ки 

боварии мардум, арзишҳои ягонаи оммаи мардум ва элитаи 

сиёсӣ, мавҷудияти мухо- лифини муташаккил асоси рушди 

эволютсиониро ташкил медиҳанд. Ҳамчунин, ҳангоми аз 



ҷониби синфи ҳукмрон дар амал татбиқ гар- дидани 

ваколатҳои сиёсӣ раванди қабули қарори сиёсӣ дар ду шакл - 

кушода ва пинҳонӣ сурат мегирад. Дар раванди сиёсии кушода 

манфиатҳои шаҳрвандон ва гурӯҳҳои алоҳида, барномаҳои 

ҳизбу ҳаракатҳои сиёсӣ, васоити ахбори омма, афкори 

ҷамъиятӣ, алоқаҳои шаҳрвандон бо ҳокимият ба инобат 

гирифта мешаванд. Чунин вазъият танҳо дар давлатҳои 

демократӣ ба назар мерасад. 

Аз лиҳози устувории системаи сиёсӣ, инчунин равандҳои 

сиё- сии устувор ва ноустуворро низ аз ҳам фарқ менамоянд. 

Сохтори иҷтимоии устувор, марҳила ба марҳила баланд 

гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва қонунияти режими 

амалкунанда нишонаҳои муҳимми раванди сиёсии устуворро 

ташкил медиҳанд. Дар чунин шароит шаҳрвандон қоидаҳои 

бозии сиёсиро риоя намуда, ҳокими- ятро ҷонибдорӣ 

менамоянд. Ҳамаи иштирокчиёни раванди сиёсӣ ба ҳамкории 

тарафайн такя намуда, дар ҷустуҷӯи созиш мебошанд ва 

арзишҳои демократӣ омили муттаҳидкунандаи онҳо маҳсуб 

меё- банд. Дар ҷомеаҳои устувор одамон боварӣ доранд, ки дар 

ҳолатҳои зарурӣ ба ҳокимият таъсири амиқ расонида 

метавонанд ва аз ин рӯ, ҳукумат доимо дар раванди қабули 

қарорҳои сиёсӣ афкори ҷамъи- ятиро ба инобат мегирад. 

Раванди сиёсии ноустувор бошад, доимо дар ҳолатҳои 

буҳронӣ ва дар шароити кам гардидани боварии мардум ба 

ҳокимият пайдо мегардад. Аммо ноустувории раванди сиёсӣ 

метавонад аз омилҳои дигар низ вобаста бошад. Масалан, кам 

гардидани ҳаҷми истеҳсо- лот, низоъҳои иҷтимоӣ, поймол 

гардидани ҳуқуқҳои ин ва ё он гурӯҳи иҷтимоӣ, қонеъ 

нагардидани талаботи онҳо ва ғ. 

Ҳамин тариқ, равандҳои сиёсӣ воқеияти сиёсии ҳар як 

ҷомеа ба шумор рафта, инъикосгари тағйирот ва дигаргуниҳои 

ҳаёти ҷамъи- ятӣ мебошанд. Махсусан, равандҳои сиёсӣ 

мазмуни аслии сиёсатро ташкил намуда, гуногунрангии онҳо аз 

муносибатҳои сиёсӣ ва шак- ли амалишавии ҳокимияти 



давлатӣ вобаста мебошанд. Мавҷудияти равандҳои сиёсӣ 

характери доимӣ дошта, динамикаи сиёсии ҳар як ҷомеаро 

ташкил медиҳанд. 

§ 5. Моҳият ва таркиби фаъолияти сиёсӣ 

Фаъолияти сиёсӣ, аз як ҷониб, яке аз шаклҳои фаъолияти 

ҷамъиятӣ ба шумор рафта, аз ҷониби дигар, амалҳои гуногуни 

субъектҳои сиёсат мебошад, ки бо ҳалли масъалаҳои сиёсӣ 

алоқамандӣ дорад. Фаъолияти сиёсӣ бо шаклҳои дигари 

фаъолияти ҷамъиятӣ алоқамандии зич дорад. Масалан, бо 

фаъолияти иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва монанди инҳо. 

Чунин алоқамандӣ бо он асос- нок карда мешавад, ки ҳамаи 

соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ аз ҳамдигар вобастагии зиёд доранд. 

Масалан, манфиатҳои сиёсӣ ҳамчун сабаби зоҳиршавии 

фаъолияти сиёсӣ дар ниҳояти кор ба воситаи ман- фиатҳои 

иқтисодӣ муайян карда мешаванд. Аммо манфиатҳои сиёсӣ 

ҳам дар зери таъсири талаботи сиёсӣ ва ҳам дар зери таъсири 

талаботи маънавӣ, ахлоқӣ, экологӣ ва дигар навъи талаботҳо 

ташак- кул меёбанд. Бинобар ин, манфиатҳои сиёсие, ки бояд 

ба воситаи фаъолияти сиёсӣ ҳимоя гарданд, талаботҳои 

гуногуни субъектҳои иҷтимоиро инъикос менамоянд. 

Фаъолияти сиёсӣ дорои як қатор хусусиятҳои муҳим 

мебошад. Бинобар ин, онҳоро баъзан фаъолиятҳои бошуурона, 

мақсаднок ва дастаҷамъона меноманд. Бо назардошти 

хусусиятҳои мазкур фаъолияти сиёсиро чунин маънидод 

кардан мумкин аст: фаъолияти сиёсӣ - маҷмӯи амалҳои 

бошуурона, ҳадафмандона ва мақсадноки субъектҳои иҷтимоӣ 

мебошад, ки онҳо барои ҳимояи манфиатҳои сиёсии худ ва 

махсусан барои ба даст овардани ҳокимият ва ё таъсир 

расонидан ба он мубориза мебаранд. 

Фаъолияти сиёсӣ сохтори дохилии худро дорад. Унсурҳои 

тар- кибии онро ба таври зайл нишон додан мумкин аст: 

1.Объектҳои фаъолияти сиёсӣ. Ҳокимияти сиёсӣ объекти 

асо- сии фаъолияти сиёсӣ мебошад. Бо назардошти он, ки 

ҳокимият асо- си сиёсат аст, ҳамчунин институтҳои сиёсӣ, 



муносибатҳои сиёсӣ ва системаи сиёсӣ дар маҷмӯъ объектҳои 

фаъолияти сиёсӣ дониста мешаванд. Дар маҷмӯъ ҳамаи 

сохторҳо ва падидаҳое, ки ба муноси- батҳои сиёсии ҷомеа 

таъсири бевосита ва ё бавосита мерасонанд, метавонанд ба 

сифати объекти фаъолияти сиёсӣ шинохта шаванд. 

2. Субъектҳои фаъолияти сиёсӣ. Ҳамаи субъектҳои сиёсат 

ҳам- замон субъектҳои фаъолияти сиёсӣ дониста мешаванд. 

Чунончи: мақомоти давлатӣ, гурӯҳҳои иҷтимоӣ, синфҳо, 

умумиятҳои этникӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, 

ҳаракатҳои сиёсӣ, шахсони алоҳида ва ғ. Субъектҳои 

дуюмдараҷаи сиёсат дар миёни субъ- ектҳои фаъолияти сиёсӣ 

мавқеи махсусро ишғол менамоянд. Онҳо дар як вақт ҳам 

объект ва ҳам субъекти фаъолияти сиёсӣ шуда ба- ромад 

менамоянд. 

3. Мақсадҳо унсури муҳимтарини фаъолияти сиёсӣ 

мебошанд. Мақсади ниҳоии ҳар як фаъолияти сиёсӣ ба даст 

овардан ва нигоҳ доштани ҳокимият мебошад. Мақсадҳои 

дигар хусусияти муваққатӣ дошта, танҳо барои амалӣ 

намудани мақсади ниҳоӣ ба вуҷуд оварда мешаванд. Дар 

муносибат бо системаи сиёсии мавҷуда мақсадҳо метавонанд 

сохторӣ ва ғайрисохторӣ бошанд. Мақсадҳо инчунин аз рӯйи 

муҳиммият ва зарурияти худ ба навъҳои гуногун ҷудо меша- 

ванд. 

4. Вазъияти амалишавии фаъолияти сиёсӣ. Фаъолияти 

сиёсии самаранок дар аксар маврид аз вазъияти мавҷуда 

вобаста мебошад. Дар бисёре аз мавридҳо фаъолияти сиёсӣ дар 

зери таъсири омилҳои объективӣ маҳдуд мегардад. Масалан, 

меъёрҳои ҷамъиятӣ, анъанаҳо, урфу одатҳо ва дар шароитҳои 

мушаххас навъи сохтори сиёсии ҷомеа ба сифати омилҳои 

объективӣ баромад менамоянд. Аммо боз омилҳое низ 

мавҷуданд, ки фаъолияти сиёсиро тақвият мебахшанд. 

Чунончи, вазъияти дохилии мамлакат, самаранокии ху- ди 

фаъолияти сиёсӣ, вазъияти хориҷӣ, фаъолияти институтҳои 

сиёсӣ ва ғ. ба ин гуна шароитҳо мисол шуда метавонанд. 



Дар чунин шакл пешниҳод гардидани сохтори фаъолияти 

сиёсӣ шартӣ мебошад. Зеро дар шароитҳои мушаххас субъект 

метавонад дар шакли объект баромад намояд ва баръакс объект 

дар шакли субъект. Ҳатто дар баъзе аз мавридҳо вазъияти 

баамаломада низ ба сифати объекти фаъолият шинохта 

мешавад. Аммо унсурҳои тарки- бии фаъолияти сиёсӣ имкон 

медиҳанд, ки мазмун ва мундариҷаи он хубтар фаҳмида шавад. 

Фаъолияти сиёсӣ бо назардошти фаъолнокии субъектҳои 

сиёсат дар шаклҳои гуногун зоҳир мегардад. Шаклҳои 

зоҳиршавии фаъолияти сиёсиро ба таври зайл нишон додан 

мумкин аст: 

- иҷроиши вазифаҳои сиёсӣ дар доираи фаъолияти 

ташкилотҳо ва институтҳои сиёсӣ; 

- иштирок дар маъракаҳои сиёсӣ (раъйпурсии 

умумихалқӣ, ин- тихоботи парлумонӣ ва президентӣ); 

- иштирок намудан дар фаъолияти ташкилотҳои 

ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ; 

- аксуламал нишон додан нисбат ба фаъолияти субъектҳои 

ди- гар; 

- бо мақсадҳои мустаҳкамнамоӣ ва тағйирдиҳии 

муносибатҳои сиёсӣ фаъолона амал намудан. 

§ 6. Навъҳои фаъолияти сиёсӣ 

Барои таҳлили ҳамаҷонибаи фаъолияти сиёсӣ мавриди 

омӯзиш қарор додани навъҳои он хеле аҳамиятнок мебошад. 

Навъбандии фаъолияти сиёсӣ аз рӯйи як қатор меъёрҳо амалӣ 

карда мешавад. 

1. Аз рӯйи муҳиммияти фаъолияти сиёсӣ. Бо назардошти 

муҳиммияти фаъолият омилҳои назариявӣ ва амалии онро аз 

ҳам ҷудо менамоянд. Омилҳои назариявии фаъолият чунин 

навъҳои он- ро ташаккул медиҳанд: фаъолияти маърифатӣ, 

ояндабинӣ ва барно- мавию идеологӣ. Омилҳои амалии 

фаъолият низ навъҳои махсуси онро ташаккул медиҳанд: 

иштироки сиёсӣ ҳамчун навъи фаъолият, иҷроиши вазифаҳои 

сиёсӣ ҳамчун фаъолият, фаъолияти сиёсии касбӣ дар таркиби 



институтҳои сиёсӣ. 

2. Аз рӯйи шакли ташкилшавиашон фаъолияти сиёсии худ ба 

худ баамалоянда ва фаъолияти сиёсии муташаккилро аз ҳам 

ҷудо менамоянд. 

3. Бо назардошти тағйирёбии муносибатҳои сиёсию 

ҷамъиятӣ фаъолияти сиёсии муқаррарӣ ва эҷодиро низ махсус 

қайд менамо- янд. Фаъолияти сиёсии муқаррарӣ дар асоси 

меъёрҳои мавҷуда амалӣ мегардад. Аммо фаъолияти сиёсии 

эҷодӣ бошад, дар таркиби системаи сиёсӣ унсурҳои навро ба 

вуҷуд меоварад. 

4. Бо назардошти шаклҳо ва усулҳои амалишавӣ фаъолияти 

сиёсии мусолиҳатомез ва зӯроваронаро аз ҳам фарқ 

менамоянд. Ин ду гурӯҳи фаъолияти сиёсӣ, дар навбати худ, 

дар шаклҳои гуногун зоҳир мегарданд. 

I. Фаъолияти сиёсии мусолиҳатомез: ислоҳот, конформизм, 

фаъолияти парлумонӣ, фаъолияти консенсуалӣ ва ғ. 

Ислоҳот - фаъолияти сиёсии бомаром ва мақсадноки субъ- 

ектҳои сиёсат, ки бо роҳи нигоҳ доштани сохтори иҷтимоию 

сиёсии ҷомеа муносибатҳои ҷамъиятиро ба танзим 

медароранд. Ислоҳот тағйиротҳои мушаххаси иҷтимоию 

сиёсиро тақозо менамояд. Ҳеҷ гоҳ ислоҳот воситаи аз як даст ба 

дасти дигар гузаштани ҳокимият намебошад. Ислоҳот бо 

мақсади таъмин намудани пешрафти ҷамъиятӣ гузаронида 

мешавад. Дар ҷомеаҳои муосир ислоҳот воси- таи асосии 

таъмини рушду инкишоф мебошад. 

Конформизм - итоаткорона пайравӣ намудан аз сиёсати 

давлат, надоштани андешаи шахсӣ, иштироки сиёсии нофаъол, 

бепарвоӣ зоҳир намудан. Чунин навъи фаъолият раванди 

мутобиқшавии шахс бо системаи сиёсии мавҷуда мебошад. 

Фаъолияти парлумонӣ одатан хосси аъзоёни парлумон 

мебо- шад. Аммо дар баъзе аз мавридҳо одамон низ ба воситаи 

намоянда- гони худ ба фаъолияти сиёсӣ машғул мегарданд. 

Фаъолияти парлу- монӣ дар чунин шаклҳо зоҳир мегардад: 

гузаронидани вохӯриҳо, ворид намудани тағйирот ба 



конститутсия, қабули қонунҳо, бастани шартномаҳо, 

истифодаи системаи интихоботӣ, ҳалли масъалаҳои 

умумимиллӣ. 

Фаъолияти консенсуалӣ дар шакли ҳамкориҳои 

субъектҳои сиёсат зоҳир мегардад. Одатан субъектҳои гуногуни 

сиёсат бо роҳи баргузор намудани гуфтушунидҳо, бастани 

шартномаҳо ва ғ. роҳу усулҳои гуногуни ҳамкориҳоро ҷустуҷӯ 

менамоянд. Дар чунин ша- роит иштирокдорони мубоҳисаҳои 

сиёсӣ ба хотири манфиатҳои умумӣ аз ҳама гуна манфиатҷӯии 

канорӣ даст мекашанд. 

II. Фаъолияти сиёсии зӯроварона: ҷанг, инқилоб, 

аксулинқилоб, терроризм, диктатура. 

Ҷанг муборизаи мусаллаҳона миёни субъектҳои сиёсат 

мебо- шад, ки он бо мақсади ҳимояи манфиатҳои гурӯҳӣ ва бо 

роҳи зери фишор қарор додани субъектҳои дигар амалӣ карда 

мешавад. Ҷангҳо ба чунин навъҳо ҷудо мешаванд: ҷангҳои 

байнидавлатӣ, байнисинфӣ, шаҳрвандӣ, этникӣ, динию 

мазҳабӣ; ҷангҳои забтко- рона ва озодихоҳона; ҷангҳои 

боадолатона ва беадолатона; ҷангҳои маҳаллӣ (дохилӣ), 

минтақавӣ ва ҷаҳонӣ. Асоси ҳама гуна ҷангҳоро манфиатҳои 

сиёсию иқтисодӣ ташкил медиҳанд. Ҷангҳо ҳамчун фаъолияти 

сиёсӣ дар замони муосир баъди ба вуҷуд овардани яроқи қатли 

ом хеле хатарзо гардидаанд. 

Инқилоб табаддулоти иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсии 

сохтори ҷамъиятиест, ки ивазшавии системаи сиёсиро ба вуҷуд 

меоварад. Масъалаи марказии ҳар як инқилоб ҳокимият 

мебошад. Инчунин, инқилоб маънои гузариш аз як сохтори 

ҷамъиятӣ ба сохтори дигар- ро ифода менамояд. Неруи 

пешбари инқилоб синфи ҷамъиятие ме- бошад, ки системаи 

сиёсии мавҷуда талаботи онҳоро қонеъ намесо- зад. 

Аксулинқилоб доимо баъди баамалоии инқилоб пайдо 

гардида, намояндагони он барои барқарор намудан ва ё нигоҳ 

доштани сохтори иҷтимоию сиёсии пештар мавҷудбуда 

мубориза мебаранд. Инчунин, аксулинқилоб раванди 



фишороварӣ ва ё аз сари ҳокимият дур намудани неруҳои ба 

тозагӣ ба сари қудратомада мебошад. Гуфтан мумкин аст, ки 

аксулинқилоб фаъолияти неруҳои сиёсии сарнагуншаванда ва 

ё сарнагуншуда мебошад. Муваффақияти аксу- линқилоб аз 

неруҳои инқилобчиён ва аз мавқеи ҷонибдорони он вобаста 

мебошад. Дар аксар маврид муваффақияти аксулинқилоб аз 

неруҳои худи онҳо низ вобаста мебошад. Дар баъзе мавридҳо 

имко- нияти афзалият пайдо намудани фаъолияти 

аксулинқилобӣ ба му- шоҳида мерасад, ки дар натиҷа 

инқилобчиён торумор гардида, дар пайи он инқилобчиён 

пароканда карда шуда, баъзан террори аксу- линқилобӣ ҷорӣ 

мегардад. 

Террор фаъолияти сиёсии экстремистӣ ба шумор рафта, бо 

роҳи зӯроварӣ нисбат ба душманони сиёсӣ ҷазоҳои гуногун 

амалӣ карда мешавад. Одатан, чунин навъи фаъолияти сиёсӣ 

барои тарсонидани рақибон ва душманон истифода мегардад. 

Террор одатан дар ша- клҳои зерин зоҳир мегардад: куштор, 

таҳдид, вайронкорӣ, ҷазодиҳӣ ва монанди инҳо. 

Аз солҳои 70-уми асри гузашта сар карда дар ҷаҳони 

муосир терроризми байналхалқӣ пайдо гардидааст. Одатан, 

терроризми байналхалқӣ дар муносибатҳои байнидавлатӣ ва 

дар миёни неруҳои гуногуни сиёсӣ, ки дар хориҷа пуштибон 

пайдо намудаанд, истифо- да мегардад. Масалан, фаъолияти 

ташкилотҳои террористию экс- тремистӣ ва дастаҳои 

муташаккили ҷиноӣ ба ин мисол шуда мета- вонанд. Дар 

шароити муосир як қатор давлатҳои абарқудрат ва ҳам- замон 

баъзе аз давлатҳои озордида терроризми байнахалқиро ба 

таври пинҳонӣ дастгирӣ намуда, баҳри ҳимояи манфиатҳои 

сиёсию геополитикии хеш онро дар муқобили ҳарифони 

сиёсиашон исти- фода менамоянд. 

Диктатура шакли махсуси фаъолияти сиёсӣ буда, 

истифодаи усулҳои зӯроварона, таъқибот, ҷазодиҳӣ ва зери 

фишор қарор до- данро тақозо менамояд. Диктатураи 

инқилобӣ, аксулинқилобӣ ва авторитариро аз ҳам фарқ 



менамоянд. Дар раванди инқилоб ва ё аксулинқилоб диктатура 

пайдо мегардад. Инчунин, дар натиҷаи аз ҷониби як шахс ғасб 

гардидани ҳокимият низ диктатура ба вуҷуд меояд. 

Дар амалияи ҷамъиятӣ шаклҳои гуногуни фаъолияти 

сиёсӣ бо ҳамдигар алоқамандии зич доранд ва дар бисёре аз 

мавридҳо якдигарро пурра месозанд. Раванди либерализатсия 

ва демократи- затсия заминаҳои объективии рушди фаъолияти 

сиёсӣ мебошанд, ки онҳо шаклҳои қонунии иштироки сиёсиро 

ба вуҷуд меоваранд. Ҳамин тариқ, раванди сиёсӣ бе фаъолияти 

сиёсӣ наметавонад рушду инкишофи худро таъмин намояд ва 

ҳамзамон фаъолияти сиёсӣ бе назардошти иштироки сиёсӣ 

вуҷуд дошта наметавонад. 

§ 7. Моҳият, шаклҳо ва хусусиятҳои иштироки сиёсӣ 

Иштироки сиёсӣ шакли махсуси фаъолияти сиёсии одамон 

бу- да, яке аз воситаҳои муҳимтарини ҳимояи манфиатҳои онҳо 

ба шу- мор меравад. Замоне ки субъектҳои иҷтимоӣ ба 

муносибатҳои сиё- сии ҷомеа ҷалб мегарданд ва ё бошуурона 

худро ба он ворид месо- занд, иштирок низ хусусияти сиёсӣ 

мегирад. Дар ин ё он шакл ба таркиби муносибатҳои сиёсӣ ҷалб 

гардидани аъзоёни умумияти иҷтимоию сиёсӣ моҳияти 

иштироки сиёсиро ифода менамояд. Ин- чунин, бо мақсади 

ҳимояи манфиатҳои табақаҳои мушаххаси ҷамъиятӣ дар ин ё 

он шакл рафтор намудан ва бо мақсади қонеъ намудани 

талаботи гурӯҳӣ аз мақомоти давлатӣ чизеро талаб кардан низ, 

моҳияти иштироки сиёсиро ифода менамоянд. Бинобар ин, 

иштироки сиёсӣ ченаки марказии системаи сиёсӣ ба шумор 

рафта, нишондодҳои сифатӣ ва нишонаҳои демократии онро 

асоснок ме- намояд. 

Дар ҷомеаҳои муосири демократӣ иштироки озод, 

ташаббус- корӣ ва фаъолнокии сиёсии аъзоёни ҷомеа ва 

субъектҳои иҷтимоӣ ба воситаи як қатор шарту шароитҳо 

таъмин карда мешавад. Чунончи: 

- институтҳои сиёсию ҳуқуқӣ, меъёрҳо ва қоидаҳои 

рафтор, ки онҳо дар якҷоягӣ нишонаҳои асосии давлати ҳуқуқӣ 



ба шумор ме- раванд; 

- институтҳои ташаккулёфтаи ҷомеаи шаҳрвандӣ; 

- режими сиёсии демократӣ; 

- дараҷаи баланди маданияти сиёсии ҷомеа ва маданияти 

сиё- сии шахсони алоҳида; 

- ба таври баробар тақсим гардидани манбаъҳои 

ҷамъиятӣ. Чунончи, сарват, илму маърифат, вақти холӣ барои 

фароғату исти- роҳат, дастрасӣ доштан ба воситаҳои ахбори 

омма ва ғ. 

Дар муқобили иштироки сиёсии демократӣ дар ҷомеаҳои 

авто- ритарию тоталитарӣ аҳолии мамлакат қисман ва ё пурра 

аз сиёсат барканор карда шудаанд. 

Иштироки сиёсӣ дар ду навъи асосӣ зоҳир мегардад: 

иштироки бевосита ва бавосита. Иштироки сиёсии бевосита 

дар доираи уму- миятҳои хурди сиёсӣ зоҳир мегардад. Одатан, 

аъзоёни гурӯҳҳои мазкур дар раванди қабули қарорҳои сиёсӣ 

бевосита ширкат мевар- занд. Инчунин, иштироки сиёсӣ 

баъзан характери оммавӣ низ до- рад. Дар маҷмӯъ шаклҳои 

гуногуни иштироки сиёсии бевоситаро ба таври зайл нишон 

додан мумкин аст: 

- иштирок дар кору фаъолияти расмии ташкилотҳои 

сиёсию ҷамъиятӣ; 

- иштирок дар чорабиниҳои сиёсии ташкилоту 

ҳаракатҳои ғай- рирасмӣ; 

- иштирок дар интихобот, маъракаҳои интихоботӣ ва 

раъйпур- сиҳои умумихалқӣ; 

- иштирок намудан дар кору фаъолияти мақомоти 

намояндагӣ. 

Иштироки сиёсии бавосита ифодаи манфиатҳои 

субъектҳои иҷтимоӣ ба воситаи намояндагони худ мебошад, ки 

чунин навъи иштирок одатан хосси умумиятҳои калони 

иҷтимоӣ мебошад. Чу- нин ҳолат барои он зарур аст, ки таъмин 

намудани иштироки бево- ситаи ҳамаи аъзоёни ҷомеа дар 

сиёсат ғайриимкон аст. Дар ҷомеаҳои муосир мақомоти 



интихобӣ (парлумон), ҳизбҳои сиёсӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ 

миёнаравҳои иштироки сиёсӣ ба ҳисоб ме- раванд. Пешбарии 

намояндагони худ ба воситаи интихобот амалӣ карда мешавад 

ва дар чунин шароит моҳияти системаи интихоботӣ дар самти 

ифода ва ҳимояи манфиатҳои гурӯҳҳои иҷтимоӣ таъсири амиқ 

мерасонад. Иштироки сиёсии бавосита боиси коста гардидани 

иродаи омма мегардад. Зеро дар баъзе аз мавридҳо 

намояндагони интихобнамудаи онҳо манфиатҳои шахсии 

худро пайгирӣ менамо- янд, ки бо манфиатҳои 

интихобкунандагон ҳеҷ гоҳ мувофиқат на- менамояд. Дар 

чунин шароит оммаи мардум намояндагони худро назорат 

карда наметавонанд, ки чунин ҳолат иштироки сиёсии онҳоро 

коҳиш медиҳад. 

Шакли махсуси иштироки сиёсӣ хондани адабиёти сиёсӣ, 

гӯш кардан ва дидани барномаҳои сиёсии радиоӣ ва 

телевизионӣ мебо- шад. Чунин навъи иштирок одамонро 

вориди муҳокимарониҳои сиёсӣ менамояд. Баъзан рафтори 

сиёсии одамон дар зери таъсири иттилооти сиёсӣ куллан 

тағйир ёфта, аз майлу рағбати сиёсӣ ба бе- майлии сиёсӣ 

табдил меёбад. 

Ҳамин тариқ, сабабҳои ба амал омадани иштироки сиёсӣ 

хеле гуногун мебошад: майлу рағбати ҳукмронӣ намудан, 

мустаҳкам намудани мавқеи иҷтимоии худ, ба даст овардани 

имтиёзҳои муа- йян, таъмин намудани муваффақияти касбии 

худ, кӯшиши беҳтар намудани вазъияти моддии худ, таъмин 

намудани ҳифзи иҷтимоии худ ва ғ. Ҳамзамон, ба амал омадани 

иштироки сиёсии шахс аз як қатор омилҳои объективӣ вобаста 

мебошад: дараҷаи рушди демо- кратия, дараҷаи рушди 

маданияти сиёсӣ, таъсири муҳити атроф, мансубияти ҳизбӣ, 

хислатҳои шахсӣ ва ғ.



МАВЗӮИ 12. РЕЖИМИ СИЁСӢ 

Дар таҳқиқи режими сиёсӣ илмҳои сиёсии Ғарб таъсири 

ҷиддӣ ра- сонидаанд. Илмҳои иҷтимоию сиёсии замони 

Шӯравӣ аз масъалаи мазкур худро дар канор гирифта, бо 

баррасии масъалаи «системаи сиёсӣ» таҳқиқоти худро маҳдуд 

намудаанд. Гузашта аз ин, режими сиёсӣ ҳамчун категорияи 

назариявӣ танҳо дар илмҳои давлат ва ҳуқуқ мавҷудияти худро 

нигоҳ дошта, бо категорияҳои шакли идоранамоӣ ва шаклҳои 

сохтори давлатӣ дар алоқамандии зич қарор гирифта буд. 

Баъди солҳои 1985 масъалаи мазкур бинобар сабаби 

демократикуно- нии ҷомеаи шӯравӣ дар собиқ Иттиҳоди 

Шӯравӣ ва дигар мамла- катҳои сотсиалистӣ чи дар назарияҳои 

сиёсӣ ва чи дар амалияи сиёсӣ яке аз масъалаҳои рӯзмарра ба 

шумор мерафт. 

Аммо ба ҳамаи дастовардҳои таҳқиқи масъалаи режими 

сиёсӣ ни- гоҳ накарда, дар илмҳои хориҷию ватанӣ нисбат ба ин 

масъала нуқтаи назари ягона мушоҳида намешавад. Айни 

замон дар илмҳои сиёсӣ оид ба моҳияти режими сиёсӣ шарҳу 

баён ва қоидаҳои бешуморе мавҷу- данд. 

§ 1. Моҳияти режими сиёсӣ 

Дар илми ҳуқуқшиносӣ режими сиёсӣ ҳамчун маҷмӯи 

воситаҳо ва усулҳои баамалбарории ҳокимияти давлатӣ 

баррасӣ карда мешавад. Дар илмҳои сиёсӣ бошад, мафҳуми 

режими сиёсӣ каме васеътар шарҳ дода шуда, на танҳо 

амалишавии ҳокимияти давлатиро дар бар меги- рад, балки як 

қатор муносибатҳоеро низ ифода менамояд, ки онҳо дар ҷомеа 

дар муносибат бо ҳокимияти сиёсӣ ба амал омадаанд. Чун 

намуна яке аз онҳоро ин ҷо метавонем нишон диҳем: «Режими 

сиёсӣ - ин муносибатҳои бонизоми унсурҳои системаи сиёсӣ ва 

инчунин маҷмӯи усулҳои амалигардонии ҳокимияти сиёсӣ ва 

ҳадафҳои сиёсӣ мебошад»58. 

Ғайр аз ин, оид ба шарҳи моҳияти режими сиёсӣ як қатор 

                     
58 Политология. Под. ред. проф. М.А.Василика. - М., 1999. - С.231. 



муноси- батҳои илмие мавҷуданд, ки мувофиқи таълимоти 

онҳо режими сиёсӣ бо системаи сиёсӣ ҳамшабеҳ дониста 

мешавад. Як қатор олимони ди- гар мавҷудияти мафҳуми 

«режими сиёсӣ»-ро умуман инкор намуда, ақидаеро пеш 

мегузоранд, ки мувофиқи он системаи сиёсӣ дар ҷомеа маҷмӯи 

муносибатҳоеро, ки бо ҳокимияти сиёсӣ алоқамандӣ доранд, 

ифода менамояд. 

Аз ин рӯ, дар чунин шароит муайян намудани мазмуни 

асосии ре- жими сиёсӣ хеле мураккаб мебошад. Аммо ақидаи 

сиёсатшинос Ж.Л.Кирмон оид ба моҳияти режими сиёсӣ аз 

ҷониби муҳаққиқони зиёд пазируфта шудааст. Ба ақидаи ӯ, дар 

зери мафҳуми режими сиёсӣ маҷмӯи унсурҳои тартиботи 

идеологӣ, институтсионалӣ ва иҷтимоие фаҳмида мешавад, ки 

онҳо ташаккулёбии ҳокимияти сиёсиро дар мамлакат дар 

марҳилаи муайян таъмин менамоянд. 

Инчунин, ақидаи дигаре низ мавҷуд аст, ки мувофиқи он 

режими сиёсӣ унсури функсионалии системаи сиёсӣ маҳсуб 

меёбад. Чунин муносибат имкон медиҳад, ки дар доираи ин ва 

ё он системаи сиёсӣ аз ҷониби субъектҳои сиёсат чӣ гуна 

муҳофизат шудани манфиатҳои онҳо, аз рӯйи кадом усулҳо 

амалӣ шудани вазифаҳои ҳокимият, воси- таҳои таъсиррасон 

ба қарорҳои қабулшуда, амалишавии ҳукмронӣ, шаклҳои ба 

амал омадани муносибатҳои ҷамъиятӣ ва фардӣ дар ҳаёти 

сиёсии ҷомеа мушоҳида карда шаванд. 

Ҳангоми чунин баррасӣ режими сиёсӣ дар худ усулҳо, 

воситаҳо ва самтҳои рушду инкишофи муносибатҳои сиёсиро 

дар бар мегирад. Чунин муносибат дар ҷомеаҳои муосир на 

танҳо меъёрҳои сиёсӣ, ин- ститутсионалӣ ва конститутсионию 

ҳуқуқӣ мебошанд, балки ар- зишҳои асосӣ ва идеяҳое маҳсуб 

меёбанд, ки самти рушду инкишофи системаи сиёсиро муайян 

менамоянд. Аз ин нуқтаи назар, гуфтан мум- кин аст, ки 

режими сиёсӣ ин воситаи амалинамоӣ ва алоқамандгардо- нии 

унсурҳои асосии системаи сиёсии ҷомеа мебошад. Ҳамзамон, 

во- баста ба он ки унсурҳои асосии системаи сиёсӣ чӣ гуна дар 



алоқамандӣ қарор гирифтаанд, ташаккулёбии ин ва ё он шакли 

систе- маи сиёсиро мушоҳида намудан мумкин аст. 

Режими сиёсӣ имкон медиҳад, ки на танҳо воситаҳои 

расмӣ, балки механизмҳои ғайрирасмии баамалбарории 

ҳокимият ошкор карда ша- ванд. Инчунин, ба воситаи режими 

сиёсӣ ҳолатҳоеро, ки бо ҳуқуқ ва озодиҳои инсон алоқамандӣ 

доранд, муайян намудан мумкин аст. Ғайр аз ин, режими сиёсӣ 

имкон медиҳад, ки муносибатҳо миёни ҷомеа ва ҳокимият ба 

таври воқеӣ баҳогузорӣ карда шуда, имкониятҳои таъсир- 

расонӣ ба раванди қабули қарори сиёсӣ равшан карда шаванд. 

Дар да- раҷаи мураккаб низ ба воситаи режими сиёсӣ на танҳо 

усулҳои меъёрӣ, балки воситаҳо ва методҳои амалӣ намудани 

ҳадафҳои сиёсӣ низ ошкор карда мешаванд. 

§ 2. Таснифоти режимҳои сиёсӣ 

Дар илмҳои сиёсӣ таснифоти мухталифи режими сиёсиро 

му- шоҳида намудан мумкин аст. Дар аксари онҳо таснифи 

режими сиёсӣ бо назардошти омилҳои зерин амалӣ карда 

мешавад: дараҷаи рушди демократияи сиёсӣ ва мавқеи 

ҳуқуқию сиёсии инсон дар ҷомеа. 

Ҳамин тариқ, аввалин маълумотҳо дар бораи демократия, 

тирания, диктатура ва монанди инҳо ҳанӯз дар замонҳои қадим 

мавҷуд буданд. Аз ҳамон давраҳо, аллакай, маълум буд, ки дар 

ҳар як ҷомеаи идора- шаванда ду шакли муносибат ва 

фаъолиятҳои ҳамдигарро истисноку- нанда мавҷуд аст: 

авторитарӣ ҳамчун яккаҳокимиятӣ ва тобеияти ғай- 

ришартномавӣ ва демократӣ ҳамчун баробарҳуқуқӣ, ризоияти 

умум, озодии интихоб. Аз рӯйи дараҷаи рушду инкишофи 

ҷомеа ва давлат ин меъёрҳо дар шаклҳои мухталифи 

ҳукмронии сиёсӣ ифода меёфтанд. 

Дар воқеияти иҷтимоию сиёсӣ пайдо кардани намудҳои 

мутлақи режимҳои сиёсӣ хеле душвор аст. Ҳамаи таснифот 

нисбати режими сиёсӣ шартан ба амал меоянд. Зеро дар ҳар як 

режими сиёсӣ ин ва ё он хусусияти режимҳои дигарро низ 



мушоҳида кардан мумкин аст. 

Яке аз типологияи машҳури режимҳои сиёсӣ тақсим 

намудани онҳо ба авторитарӣ ва демократӣ мебошад ва 

шаклҳои мухталифи зоҳиршавии режимҳои дигар, намудҳои 

ба тағйирот дучоршудаи инҳо ба шумор мераванд. 

Инчунин, режими сиёсиро ба демократия ва диктатура низ 

тақсим менамоянд. Ба диктатура чунин шаклҳои идоранамоӣ 

ба монанди ти- рания, олигархия, режимҳои сулолавӣ, 

деспотия ва режимҳои ҳарбиро шомил менамоянд. 

Тирания ҳокимияти як шахс буда, барои қонеъ намудани 

тала- ботҳои эгоистии тиран равона шудааст. Аз байн рафтани 

чунин режим ба марги диктатор вобастагӣ дорад. 

Режимҳои сулолавиро инчунин диктатураи мутлақ 

меноманд ва онҳо аз тирания бо он фарқ менамоянд, ки дар 

шароити мавҷудияти режимҳои мазкур ҳокимият дар асоси 

қоидаҳои қатъӣ ташаккул дода шуда, амалӣ гардонида 

мешавад. Одатан, дар чунин режим ҳокимият дар байни 

аъзоёни оилаи монарх тақсим карда шуда, хусусияти меросӣ 

дорад ва легитимияти он аз неруи расму русуми мавҷуда 

вобаста ме- бошад (Арабистони Саудӣ, Шоҳигарии Бруней, 

Аморати Муттаҳидаи Араб). 

Режимҳои ҳарбӣ шаклҳои паҳншудаи диктатураи 

авторитарӣ ме- бошанд. Мувофиқи як қатор сарчашмаҳо 

аксари давлатҳои ҷавон ба воситаи чунин режим ба вуҷуд 

омадаанд. Ҳарбиён, чун қоида, тамоми вазифаҳои ҳукуматро 

дар дасти худ гирифта, мамлакатро бевосита идора менамоянд 

ва ё аз болои ҳукумат назорати қатъиро ба роҳ мемо- нанд. 

Режимҳои авторитарии якҳизба ҳизби сиёсии ягонаро 

ҳамчун во- ситаи асосии сафарбарнамоии мардум барои 

дастгирии ҳукумат исти- фода менамоянд. Аммо ҳизби ягона, 

чӣ гунае ки дар режими тотали- тарӣ дида мешавад, мустақил 

нест ва барои ба даст овардани воси- таҳои таъсиррасонии 

бештар бо дигар марказҳои ҳукмронӣ дар рақобат қарор 

мегирад (артиш, ибодатхонаҳо, иттиҳодияҳои мухта- лиф). 

Кулли режимҳои авторитарӣ, ба истиснои режимҳои 



сулолавӣ, умри кӯтоҳ доранд ва дар онҳо механизмҳои легалии 

давомнокии ҳокимият дида намешаванд. Аз ин рӯ, интиқоли 

ҳокимият аз як даст ба дасти дигар ё бо роҳи бюрократӣ ё бо 

роҳи табаддулот ва ё бо роҳи истифодаи қувваи зӯрӣ ба амал 

меояд. 

Барои дарк намудани моҳияти ин ва ё он режими сиёсӣ 

чунин омилҳоро ба назар гирифтан мумкин аст: 

- хусусиятҳои ҳокимияти давлатӣ ва дараҷаи назорати он аз 

бо- лои ҷомеа; 

- механизмҳои ташаккулёбии ҳокимият; 

- хусусиятҳои муносибатҳои мутақобила миёни ҷомеа ва 

ҳоки- мият; 

- нақш ва мазмуни ташкилот ва сохторҳои ғайридавлатӣ ва 

ғай- рисиёсӣ; 

- хусусияти меъёрҳои манъшуда дар ҷомеа; 

- нақши идеология дар ҳаёти ҷомеа; 

- хусусияти сарварии сиёсӣ; 

- таносуби ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон; 

- ҳолати васоити ахбори омма; 

- муносибат миёни ҳокимияти қонунгузор ва иҷроия; 

- нақш ва мазмуни сохторҳои қудратӣ; 

- шакли рафтори сиёсӣ. 

Дар замони муосир яке аз таснифоти машҳур ва 

паҳнгардида ре- жими сиёсиро ба се гурӯҳ ҷудо менамояд: 

тоталитарӣ, авторитарӣ ва демократӣ. Ин таснифот танҳо дар 

асри ХХ бинобар сабаби он ки ин аср давраи ба вуҷуд омадани 

тоталитаризм мебошад, хеле машҳур ме- гардад. Бояд гуфт, ки 

режимҳои сиёсии замони муосир аз режимҳои сиёсии давраи 

қадим, асрҳои миёна ва замони Эҳё фарқиятҳои хеле зиёдеро 

дар бар мегиранд. Зеро дар замони муосир шаклҳои давлат- 

дорӣ ба тағйирот дучор гардида, як қатор институтҳои сиёсии 

нав (чун ҳизбҳо ва ҳаракатҳои сиёсӣ, ВАО, раванди 

оммакунонии ҳаёти ҷамъи- ятӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ғ.) ба 

вуҷуд омадаанд. 



§ 3. Режимҳои ғайридемократӣ 

Тоталитаризм. Мафҳуми «тоталитаризм» (лот. £о£а1|8 - 

пурра, му- каммал ва ҳамарофарогиранда) солҳои 20-уми асри 

ХХ бори аввал аз ҷониби Бенито Мусолини мавриди истифода 

қарор мегирад. Пайдо- иши мафҳуми мазкур бо пайдоиши 

фашизм алоқаманд буда, наза- рияпардозони фашизм онро 

«консепсияи ҳамарофарогирандаи ҳаёт» номида буданд. 

Бинобар ин, дар аввал мафҳуми тоталитаризм танҳо дар 

муносибат бо фашизм ва ҳамчун муродифи он истифода бурда 

мешуд. Аммо баъди солҳои 30-юми асри ХХ мафҳуми мазкур 

дар му- носибат бо сохтори сиёсие, ки дар замони ҳукмронии 

Сталин ташак- кул меёбад, истифода бурда мешавад. 

Дар шароити режими тоталитарӣ ҳокимияти сиёсӣ дар 

монопо- лияи як гурӯҳ одамон, асосан як ҳизби сиёсӣ, қарор 

гирифта, ҳама намуд озодиҳои сиёсӣ аз байн бурда мешаванд 

ва барои фаъолияти оппозитисияи сиёсӣ ҳеҷ имконият дода 

намешавад. Тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ тобеи манфиатҳои 

давлатӣ гардонида шуда, ҳокимият ба воситаи маҷбурнамоӣ, 

террор ва назорати қатъӣ мавҷудияти худро нигоҳ медорад. 

Ҳокимият тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятиро назорат 

менамояд. Аз ҷумла иқтисодиёт, фарҳанг, дин, ҳаёти шахсии 

шаҳрвандон, афкори ҷамъиятӣ, рафтори одамон ва монанди 

инҳо. Ташаккули ҳокимият ба таври бюрократӣ ба роҳ монда 

шуда, он барои ҷомеа дастнорас мебо- шад. Назорати ҳокимият 

аз тарафи ҷомеа номумкин аст. Ҷомеа аз ҳокимият пурра 

маҳрум гардонида шудааст, ки инро истисмори сиёсӣ 

меноманд. Аммо чунин истисмор аз ҷониби шаҳрвандон дарк 

наме- гардад. Ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ, аз ҷумла ҳуқуқ, 

ахлоқ, илм, иқтисод, фарҳанг, иҷтимоиёт ва ғ. тобеи идеология 

гардонида шуда- анд. Ба ғайр аз идеологияи расмӣ идеологияи 

дигар вуҷуд дошта наме- тавонад. Идеология аз ҷониби ҳизби 

ягона ташаккул дода мешавад ва онро бояд ҳама эътироф 

намоянд. Ҳар шакку шубҳае, ки нисбат ба идеология зоҳир 

мегардад, зуд аз байн бурда мешавад. Дастрасӣ ба иттилоот 

хеле маҳдуд мебошад. Зеро дар ҷомеа шакли олии сензура ҷорӣ 



мегардад. Ҷомеаи тоталитарӣ ҷомеаи пӯшида мебошад. Ҳеҷ 

гуна алоқа бо ҷомеаҳои дигар бояд вуҷуд надошта бошад. Зеро 

ҷомеаи то- талитарӣ дар байни ҷомеаҳои дигари ҷаҳон 

беҳтарин ва дурусттарин муаррифӣ мегардад. 

Дар шароити режими тоталитарӣ «одамони типи нав» ба 

вуҷуд оварда мешаванд. Рафтори сиёсӣ ва шуури сиёсии ин 

гуна одамон дар зери таъсири идеологияи ягона тобеи 

манфиатҳои давлатӣ гардонида мешавад. 

Дар ҷомеаи тоталитарӣ ҳизби ягона мавҷуд буда, 

мавҷудияти ҳизбҳои дигар инкор карда мешавад. Ҳокимияти 

ҳизбӣ ба шохаи му- стақили ҳокимият табдил ёфта, қарорҳои 

муҳимми сиёсиро қабул ме- намояд ва мақомоти давлатӣ 

онҳоро иҷро менамоянд. Дар шароити режими тоталитарӣ ба 

ғайр аз иҷроиши амру супоришҳо, дигар ҳеҷ чиз иҷозат 

дода намешавад. Пояҳои асосии тоталитаризм инҳо ме- 

бошанд: назорат аз болои манбаъҳо, дастгоҳи пуриқтидори 

ҷазодиҳӣ, тарғиботу ташвиқоти идеологӣ. 

Авторитаризм. Режими авторитарӣ ифодагари 

ҳокимияти як шахс буда, дар ин гуна режим идоранамоӣ бо 

методҳои диктаторӣ амалӣ карда мешавад. Авторитаризм бо 

тоталитаризм хеле наздик аст. Зеро онҳо ғайридемократӣ 

мебошанд. Аммо байни онҳо баъзе хусуси- ятҳои фарқкунанда 

низ мавҷуданд. Дар режимҳои авторитарӣ гузаро- нидани 

интихобот хеле маҳдуд гардонида мешавад ва баъзан иҷозат 

дода намешавад. Ваколатҳои сиёсии мақомоти иҷроияи 

ҳокимият дар муносибат бо мақомоти қонунгузор чанд 

маротиба боло бурда меша- вад. Яъне, фаъолияти мақомоти 

намояндагӣ хеле маҳдуд карда шуда, баъзан иҷзоат дода 

намешавад. Фаъолияти он ташкилотҳои ҷамъиятие иҷозат дода 

мешавад, ки агар онҳо хусусияти оппозитсионӣ надошта 

бошанд. Фаъолияти ҳизбҳои сиёсии оппозитсионӣ ё маҳдуд 

карда ме- шавад ва ё иҷозат дода намешавад. Дар шароити 

режими авторитарӣ «ҳама чиз иҷозат дода мешавад, ғайр аз 

сиёсат». Назорат ва маҷбур- намоӣ мавҷуд аст, аммо тамоми 

соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятиро фаро намегирад. Дастгоҳи ҷазодиҳӣ 



танҳо дар муносибат бо он нафарон ва ё ташкилотҳое амалӣ 

мегардад, ки онҳо бар зидди режими мазкур баро- мад 

менамоянд. Режими авторитарӣ ба неруҳои ҳарбӣ такя намуда, 

ҳама гуна беитоатиро барҳам мезанад. Ба монанди 

тоталитаризм дар режими авторитарӣ одамон аз ҳокимият 

маҳрум гардонида шудаанд. Аммо дар шароити режими 

авторитарӣ одамон истисмор гардидани худро дарк 

менамоянд. Режими авторитарӣ одатан режими яккаҳоки- 

миятӣ мебошад. Аммо шаклҳои гурӯҳии он чун хунтаҳои ҳарбӣ 

низ мавҷуд аст. Ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсӣ хеле маҳдуд гардонида 

шудаанд. Шаклҳои дигари ҳуқуқ ва озодиҳо на танҳо кафолат 

дода мешаванд, балки дар амал татбиқ гардидани онҳо низ 

имконпазир аст. Нақши идеологияи расмӣ дар ҷомеа хеле 

барҷаста мебошад, зеро он унсури асосии сиёсат дониста 

мешавад. Арзишҳои дигар идеологияҳо низ ме- тавонанд арзи 

ҳастӣ намоянд. Зеро барои режими авторитарӣ ҷаҳон- бинии 

мардум он қадар аҳамиятнок набуда, нигоҳ доштани ҳокимият 

муҳимтар аст. Бинобар ин, ҳар андешае, ки барои сарнагун 

кардани ҳокимият равона мегардад, зуд нобуд карда мешавад. 

Ҳокимият рафтори сиёсии шаҳрвандонро зери назорати 

қатъӣ қарор дода, ба соҳаҳои дигар он қадар аҳамият 

намедиҳад. Баъзан соҳаҳои иқтисод, дин, фарҳанг ва ҳаёти 

шахсии шаҳрвандон қисман аз тарафи ҳокимият зери назорат 

қарор дода мешавад. Режимҳои автори- тарӣ тадриҷан ба 

режимҳои демократӣ табдил меёбанд. 

§ 4. Режими демократӣ 

Дар шароити режими демократӣ шаҳрвандони мамлакат 

сарчаш- маи ҳокимият дониста мешаванд. Ҳокимияти давлатӣ 

аз ҷониби шаҳрвандон интихоб гардида, интихобот ба таври 

озоду шаффоф бар- гузор мешавад. Ғайр аз ин, дар шароити 

режими демократӣ шаҳрван- дон на танҳо ҳокимияти 

давлатиро интихоб менамоянд, балки имкони аз болои он 

назорат бурданро низ доранд. Пеш аз ҳама, васоити ахбори 

омма воситаи назорат аз болои ҳокимият ба шумор меравад. 

Зеро дар шароити режими демократӣ дар баробари ВАО-и 



давлатӣ, инчунин ВАО-и ғайридавлатӣ ва мустақил мавҷуданд. 

Таъсири ВАО-и му- стақил дар ҷомеа хеле зиёд буда, онро дар 

аксар маврид ҳокимияти чорум меноманд. Воситаи дигари 

назорат аз болои ҳокимият фаъоли- яти ташкилотҳои 

оппозитсионӣ мебошад. Онҳо дар доираи қонун амал намуда, 

фазои гуногунандешии ҷомеаро таъмин менамоянд. Тақсими 

ҳокимият ба се шоха ва низоми ташаккулёфтаи парлумонӣ 

нишонаи дигари режими демократӣ мебошад. Дар шароити 

режими демократӣ идеологияи расмӣ мавҷуд аст, аммо 

гуногунрангии фазои идеологӣ низ метавонад арзи ҳастӣ 

намояд. 

Хусусияти сарварии сиёсӣ дар режимҳои демократӣ аз 

навъи си- стемаи сиёсӣ ва анъанаҳои ҷомеа вобаста мебошад. 

Дар чунин шароит шиори зерин моҳияти демократияро ифода 

менамояд: «Ҳама навъи фаъолият иҷозат дода мешавад, аммо 

дар доираи қонун». 

Ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон дар қонунҳо мустаҳкам 

гардонида шуда, дар амал татбиқ гардидани онҳо кафолат дода 

мешаванд. 

Дар шароити режими демократӣ дар байни шаҳрвандон ва 

давлат масъулияти якҷоя арзи ҳастӣ менамояд. Яъне, қонун на 

танҳо шаҳрвандонро аз ҳокимият муҳофизат мекунад, балки 

ҳокимиятро низ аз шаҳрвандон ҳифз менамояд. 

МАВЗӮИ 13. ЭЛИТАИ СИЁСӢ 

ВА САРВАРИИ СИЁСӢ 

Омӯзиши ҳамаҷонибаи элитаи сиёсӣ дар охири асри XIX ва 

иб- тидои асри ХХ ба амал меояд. Дар ин давра таҷрибаи 

ҷомеаҳои де- мократии Ғарб нишон додаанд, ки ташаккулёбии 

ҳуқуқи интихо- ботӣ ва меъёрҳои гуногуни демократӣ ҳеҷ гоҳ 

ҳокимияти халқро ба вуҷуд оварда наметавонанд. Идоракунии 

бевоситаи корҳои давла- тию ҷамъиятӣ дар ҳама гуна шароит 

дар дасти ақаллияти ҳукмрон нигоҳ дошта мешавад. Ҳанӯз аз 

давраҳои қадим дар ҳар як ҷомеа зарурати мавҷудияти 

ақаллияти ҳукмрон ва аксарияти вобаста ни- шон дода шудааст 



ва чунин ҳолат баҳри таъмини рушди муназзами ҷомеа ногузир 

дониста мешавад. Айни замон низ дар шароити ҷомеаҳои 

гуногун мавҷудияти идоракунандагон ва идорашаванда- гон 

далели раднопазир мебошад. Чи дар шароити демократӣ ва чи 

дар шароити ғайридемократӣ идоракунии ҷомеа дар дасти 

ақалли- яти муташаккил қарор дорад. Ин гурӯҳи одамон, ки 

шумораашон нисбатан камтар аст, элитаи сиёсӣ номида 

мешавад. 

§ 1. Мафҳум ва моҳияти элитаи сиёсӣ 

Асосгузорони элитологияи сиёсӣ мутафаккирони 

итолиёвӣ М.Гоэтано, В.Парето ва Р.Михелс мебошанд. Дар 

таълимоти онҳо масъалаи элитаи сиёсӣ объекти марказии 

таҳқиқот ба шумор рафта, маҳз ба шарофати онҳо масъалаи 

мазкур дар илмҳои сиёсӣ мавқеи махсусро ишғол намудааст. 

Бояд гуфт, ки консепсияҳои илмии му- тафаккирони мазкур 

дар асрҳои XIX ва XX то андозае дар муқобили консепсияҳои 

истиқлолияти халқӣ ва демократияи парлумонӣ қарор 

гирифтаанд. 

Аввалин нафаре, ки ба таҳқиқи ақаллияти сиёсии ҳукмрон 

машғул гардидааст, Моска Гоэтано (1858-1941) мебошад. Ӯ 

барои ифодаи ақаллияти ҳукмрон ибораҳои «синфи ҳукмрон» 

ва «синфи сиёсӣ»-ро истифода намудааст. М.Гоэтано дар асари 

худ «Асосҳои илми сиёсӣ» қайд менамояд, ки дар ҳар як ҷомеа 

ду синфи одамон: синфи идоракунанда ва синфи идорашаванда 

мавҷуд мебошанд. Ба ақидаи ӯ, «синфи идоракунанда ҳама вақт 

нисбат ба синфи идора- шаванда чандин маротиба камтар аст 

ва дар ҷомеа ҳокимиятро дар монополияи худ қарор дода, 

вазифаҳои сиёсиро иҷро менамояд ва аз неъматҳое, ки ба 

воситаи ҳокимият ба даст овардааст, ҳаловат мебарад»59. 

М.Гоэтано таъкид менамояд, ки чи дар шароити аристо- кратӣ 

ва чи дар шароити демократӣ ҳокимият доимо дар дасти 

ақаллият нигоҳ дошта мешавад. Гузашта аз ин, ҳокимият доимо 

аз дасти ақаллият ба дасти ақаллият мегузарад. Фарқият танҳо 

                     
59 Моска Г. Правящий класс // Социс. - 1994. - №10. - С.187. 



дар он аст, ки синфи идоракунандаи аристократӣ аз доираи 

маҳдуди иҷти- моӣ ташаккул меёбад ва синфи идоракунандаи 

демократӣ бошад, аз ҳисоби табақаҳои мухталифи ҷамъиятӣ. 

М.Гоэтано дар атрофи сохтор ва таркиби синфи сиёсӣ му- 

лоҳизаронӣ намуда, иброз медорад, ки қишри болоӣ ва 

шумораи ками синфи сиёсиро «роҳбарияти олӣ» ташкил 

медиҳад ва шумораи бештари онҳо мансабдорони дараҷаи 

миёна мебошанд. Ба ақидаи Моска, синфи сиёсӣ бояд доимо 

таҷдид гардад. Ӯ се усули таҷдиди синфи сиёсиро аз ҳам фарқ 

намудааст: ба мерос гузоштан, интихоб намудан ва бе 

интихобот таъйин гардидан. 

Дар шароити аввал синфи сиёсӣ ба воситаи анъанаҳои 

авлодию меросӣ таҷдид мегардад ва ташаккули синфи 

идоракунанда дар до- ираи ашрофзодагон сурат мегирад, ки 

дар натиҷаи чунин амал оқи- бат ҷомеа рӯ ба таназзул мениҳад 

(элитаи пӯшида ва дастнорас). 

Дар шароити демократӣ бошад, синфи сиёсӣ ба воситаи 

баргу- зор намудани интихобот ташаккул дода мешавад. Аммо 

дар чунин шароит низ дар ҷомеа ноустувории сиёсию иҷтимоӣ 

ва буҳронҳои мухталиф ба вуҷуд меоянд. Интихоботи 

демократӣ, ба андешаи Моска, на ҳамчун воситаи иштироки 

шаҳрвандон дар сиёсат, балки воситаи ташаккул ва таҷдиди 

синфи сиёсӣ мебошад (элитаи кушода ва дастрас). 

Дар шароити сеюм бошад, синфи сиёсӣ на характери 

меросӣ ва на характери интихобӣ дорад, балки он ба воситаи 

таъйини шахсо- ни арзанда ва қобилиятнок ташаккул дода 

мешавад (элитаи кушода ва дастнорас). 

Рушди минбаъдаи консепсияи элитаи сиёсӣ дар таълимоти 

ҷомеашиноси италиявӣ Вилфредо Парето ба мушоҳида 

мерасад. В.Парето мафҳуми «элита»-ро дар илмҳои 

ҷомеашиносӣ мавриди истифода қарор дода, паҳлуҳои 

мухталифи онро таҳлилу таҳқиқ намудааст. Ба андешаи ӯ, дар 

ҳар як соҳаи фаъолияти инсонӣ эли- таи он мавҷуд аст. Элитаи 

ҳар як соҳа аз одамоне иборат аст, ки онҳо ба неъматҳои олӣ ва 

арзишҳои ҷамъиятӣ, аз қабили дониш, бойигарӣ ва ҳокимият 



дастрасӣ доранд. Ба андешаи В.Парето, мансубияти инсон ба 

элита аз рӯйи хислатҳои психологии шахс му- айян карда 

мешавад. Зеро на ҳамаи одамоне, ки хислатҳои элитарӣ доранд, 

барои ҳукмронӣ намудан майлу рағбат нишон медиҳанд. Аммо 

одамони қобилиятноку дорои хислатҳои элитарие, ки бо са- 

бабҳои мавқеи иҷтимоии худ ба таркиби роҳбарияти сиёсӣ 

дохил шуда наметавонанд, ба таркиби аксулэлита ворид 

мегарданд. Ба ан- дешаи В.Парето, барои нигоҳ доштани 

тавозуни иҷтимоӣ бояд марҳила ба марҳила ба таркиби элитаи 

ҳукмрон шахсони дорои си- фатҳои элитарӣ ворид карда 

шаванд. Аммо чунин ҳолат дар аксар маврид ба амал намеояд. 

Зеро элитаи ҳукмрон доимо ба хотири ни- гоҳ доштани 

мавҷудияти худ ҳокимиятро ба мерос мегузорад. Дар чунин 

шароит нишондодҳои сифатии элитаи ҳукмрон паст гардида, 

иқтидори он нисбат ба иқтидори аксулэлита хеле поён меравад. 

Вақте ки миқёси чунин раванд васеъ мегардад, аксулэлита бо 

дастгирии оммаи мардум ва баъзан бе дастгирии онҳо 

ҳокимиятро ба даст оварда, ҳукмронии худро амалӣ месозад. 

Аммо элитаи нав низ баъди гузаштани як давраи муайян ба 

буҳрон гирифтор гардида, он низ ҳокимияти худро дар шакли 

номбаршуда аз даст медиҳад. В.Парето раванди мазкурро 

таҳлил намуда, иброз медорад, ки таърихи инсоният таърихи аз 

як даст ба дасти дигарон гузаштани ҳокимият мебошад. 

Яке аз хизматҳои В.Парето дар самти омӯзиши элитаи 

сиёсӣ аз он иборат мебошад, ки ӯ дар илмҳои сиёсӣ мафҳуми 

«гардиши эли- та»-ро мавриди истифода қарор дода, дар 

заминаи он қонуниятҳои асосии рушду инкишофи элитаро 

муайян намудааст. Гардиши элита давраи ҳукмронии он 

мебошад. Ба ибораи дигар, оғози гардиши элита аз лаҳзаи ба 

даст овардани ҳокимият то лаҳзаи аз даст додани онро фаро 

мегирад. В.Парето ба элитаи кушода афзалияти бештар 

медиҳад. Ба андешаи ӯ, чи қадаре ки элита кушода бошад, 

ҳамон қадар ба таркиби он шахсони нав ворид мегарданд. 

Чунин раванд боиси баланд гардидани иқтидори элита ба 

ҳисоб меравад. Аммо замоне ки элита пӯшида аст, он ба як 



табақаи ҷамъиятӣ табдил ме- ёбад ва қобилиятҳои идоракунии 

худро аз даст дода, барои нигоҳ доштани ҳокимият доимо аз 

неруҳои маҷбуркунӣ истифода мена- мояд. 

Рушди минбаъдаи консепсияҳои элитарӣ аз ҷониби Роберт 

Ми- хелс (1876-1936) ташаккул дода шудааст. Ӯ андешаҳои худро 

дар асараш «Сотсиологияи ҳизбҳои сиёсӣ дар шароити 

демократия» баён намудааст. Ӯ ба хулосае меояд, ки ҳатто дар 

ҷомеаҳои нисба- тан демократӣ низ, тамоюлоти рушди 

элитаҳои гуногунро му- шоҳида намудан мумкин аст. Ба 

андешаи ӯ, дар шароити мавҷуди- яти оммаи камфаъол 

роҳбарони аз ҷониби онҳо интихобгардида ҳокимиятро пурра 

дар дасти худ нигоҳ дошта, аъзоёни қатории ҷомеаро аз 

раванди қабули қарорҳои сиёсӣ дур менамоянд. Дар ин раванд 

роҳбарияти ҳизбӣ ба элитаи ҳизбӣ табдил ёфта, барои нигоҳ 

доштани мавқеи иҷтимоии худ мубориза мебаранд. Чунин 

раванд на танҳо хосси ҳизбҳои сиёсӣ, балки ташкилотҳои 

ҷамъиятӣ ва ҳат- то хосси ибодатхонаҳо низ мебошад. Ҳамин 

тариқ, ба вуҷуд омада- ни ташкилоти калони сиёсӣ дар ниҳоят 

боиси ташаккулёбии элита мегардад. Чунин равандро 

Р.Михелс қонуни оҳанини олигархия но- мидааст. 

Каме дертар як қатор назарияҳои сиёсие пайдо мегарданд, 

ки онҳо мазмуну мундариҷаи элитаи сиёсиро каме васеътар 

шарҳ до- даанд. Назарияҳои мазкурро ба таври зерин маънидод 

намудан мумкин аст: 

1. Назарияи технократии элита (Ҷ.Бернхайм, Ҷ.Гилбрайт, 

Д.Бен). Мувофиқи назарияи мазкур, дар миёнаҳои асри ХХ дар 

ҳамаи давлатҳои тараққикардаи олам ҳокимият аз дасти 

соҳибмул- кон ба дасти «технократҳо» - ташкилкунандагони 

истеҳсолот ва менеҷерҳо мегузарад, яъне дар давлатҳои мазкур 

ҳокимият дар дасти нафароне қарор мегирад, ки онҳо бевосита 

раванди истеҳсо- лот ва соҳаи истеҳсолотро зери назорати худ 

қарор додаанд. Дар чунин шароит ҳуқуқи пешбурди идоракунӣ 

на аз рӯйи моликият, балки аз рӯйи дониш (махсусан 

донишҳои техникию технологӣ) ва маълумотнокӣ муайян 

карда мешавад. 



2. Назарияи арзишҳо (Хосе Ортег-и-Гассет, В.Ропке ва диг.). 

Мувофиқи назарияи мазкур мансубияти шахс ба элита аз рӯйи 

да- стовардҳои шахсӣ ва қобилиятҳои фавқулодаи инсон 

муайян карда мешавад. Ташаккулёбии элита натиҷаи 

муборизаҳои сиёсӣ набуда, баръакс натиҷаи интихоби табиии 

намояндагони арзишманду барҷастаи ҷомеа мебошад. 

Мавҷудияти элита шарту шароити усту- ворӣ ва самаранокии 

ҳар як ҷомеа муаррифӣ гардида, бо меъёрҳои ҷомеаи 

демократӣ мувофиқ дониста мешавад. 

3. Назарияи институтсионалии элита (Ч.Р.Миллс, 

Р.Ж.Шварсенберг ва диг.). Мувофиқи назарияи мазкур, қобили- 

ятҳои зеҳнӣ ва дониш меъёрҳои асосии элита ба шумор 

нарафта, баръакс ишғол намудани мансабҳои роҳбарикунанда 

нишонаҳои муҳимтарини элита дониста мешаванд. Дар чунин 

шароит элита аз чунин шахсон иборат аст: роҳбарони 

муассисаҳо, сиёсатмадорон, мансабдорони баландпояи 

давлатӣ, ки онҳо дорои мавқеъҳои якхе- лаи иҷтимоӣ, 

манфиатҳои бо ҳам монанд, арзишҳои маънавии якранг ва 

алоқаҳои шахсию касбӣ мебошанд. Ҳамаи онҳо дар якҷо- ягӣ як 

гурӯҳи ҳаммаслаконе мебошанд, ки барои ҳифзи мавқеъҳои 

иҷтимоию сиёсии худ мубориза мебаранд. Ташаккулёбии 

элитаи мазкур дар муҳити хеле маҳдуд амалӣ карда мешавад. 

Чунин навъи элита ба воситаи сарват, дониш ва усулҳои 

гуногуни манипулятивӣ оммаи мардумро идора намуда, 

манфиатҳои гурӯҳии худро амалӣ месозанд. 

4. Назарияи плюралистии элита (Р.Дал, Р.Арон ва диг.). Ба ан- 

дешаи ташаккулдиҳандагони назарияи мазкур, дар ҷомеаи 

демо- кратӣ на як элита, балки элитаҳои гуногун мавҷуд 

мебошанд, ки дар байни онҳо рақобати хеле фаъол сурат 

мегирад. Ҳар як гурӯҳи иҷтимоӣ элитаи шахсии худро 

ташаккул медиҳад ва ба воситаи он арзишҳо ва манфиатҳои 

гурӯҳии хешро ҳимоя менамояд. Дар чунин шароит тақсим 

намудани ҷомеа ба элита ва омма нисбӣ мебошад. Элитаҳои 

мавҷуда кушода мебошанд: шаҳрвандони фаъол ва 

масъулиятнок бе ягон монеа ба таркиби элитаҳои мавҷуда 



ворид гардида, дар раванди қабули қарорҳо ширкат меварзанд. 

Гузашта аз ин, ҳокимияти давлатӣ дар монополияи як элита 

қарор надошта, баръакс дар миёни элитаҳои гуногун тақсим 

мешавад ва дар навба- ти худ, элитаҳои мазкур барои васеъ 

намудани имкониятҳои худ дар байни ҳамдигар мубориза 

мебаранд. Консепсияи мазкур барои асоснок намудани 

ҷомеаҳои муосири демократии ғарбӣ истифода бурда мешавад. 

Дар ҳар яке аз ин назарияҳо формулаи «элита - омма» 

принси- пи асосии методологӣ ба шумор рафта, дар самти 

таҳлили сохтори иҷтимоии ҷомеа истифода бурда шудааст. 

Ҳамин тариқ, таҳлили консепсия ва назарияҳои мухталиф 

нишон медиҳанд, ки элита аз доираи маҳдуди одамон иборат 

буда, он бо алоқаҳои мустаҳками дохилӣ ва мавқеи баланди 

иҷтимоӣ аз атрофиёни худ фарқ карда меистанд. 

§ 2. Навъҳои мухталифи элита 

Олимону муҳаққиқон, пеш аз ҳама, элитаи кушода ва 

пӯшидаро аз ҳам фарқ менамоянд. Элитаи пӯшида ҳангоми 

ташаккулдиҳии худ меъёрҳои хеле вазнини интихоби аъзоёнро 

истифода менамояд. Бинобар ин, ба таркиби элитаи пӯшида 

намояндагони табақаҳои дигар ворид шуда наметавонанд. 

Элитаи пӯшида, одатан шумораи хеле ками одамоне мебошад, 

ки онҳо танҳо намояндагони як гурӯҳи иҷтимоиро дар атрофи 

худ муттаҳид менамоянд. Ин навъи элита чун анъана дорои 

иерархияи қавии дохилӣ мебошад ва дар миёни аъзоёни он 

қоидаҳои махсуси рафтор ва фаъолият истифода мегар- данд. 

Ташаккули чунин низом ба элита имкон медиҳад, ки ба муд- 

дати тӯлонӣ ҳайати шахсии худ ва то як дараҷа тавонмандии 

ҳоки- мияти худро нигоҳ дорад. Аммо коҳиш ёфтани дастгирии 

омма ва ба вуҷуд омадани неруҳои нав боиси он мегардад, ки 

элита аз дастгирии ҷомеа маҳрум гардида, ноилоҷ ҷойи худро 

ба элитаи ди- гар диҳад. Мавҷудияти элитаҳои пӯшида хосси 

ҷомеаҳое мебошад, ки дар онҳо аъзоёни ҷомеа ба таври қатъӣ 

ба синфҳо ва табақаҳои мухталиф ҷудо карда мешаванд. 

Элитаи кушода бошад, марҳила ба марҳила таркиби худро 



аз ҳисоби табақаҳои гуногуни ҷомеа пурраю мукаммал 

мегардонад. Шумораи аъзоёни элитаи кушода дар муқоиса бо 

элитаи пӯшида каме зиёдтар мебошад ва одатан намояндагони 

пешқадами гурӯҳҳои мухталифи иҷтимоиро дар атрофи худ 

муттаҳид менамо- янд. Элитаи кушода низ дорои сохтори 

дохилии худ мебошад, аммо барои аъзоёни хеш қоидаҳои 

рафтори гуногунро ба вуҷуд оварда, ба онҳо имкон медиҳад, ки 

шаклҳои самараноктари онро интихоб намоянд. Элитаҳои 

кушода барои амалӣ намудани мақсадҳои худ аз неруҳои 

пешқадами ҷомеа истифода менамоянд ва доимо таркиби 

худро аз аъзоёни ноуҳдабаро ва корношоям тоза месозанд. 

Чунин ҳолат ба онҳо имкон медиҳад, ки худро доимо бо 

вазъияти сиёсии тағйирёбанда мутобиқ гардонад ва мавқеи 

худро дар ҷомеа му- стаҳкам нигоҳ дорад. Интихоби аъзоёни 

нав яке аз талаботҳои муҳимми элитаи кушода мебошад. Зеро 

мавҷудияти элита ва му- стаҳкам нигоҳ доштани мавқеи он аз 

сатҳу сифати аъзоёни он воба- ста мебошад. Барои интихоби 

аъзоёни нав меъёрҳои зерин ба таври қатъӣ ба инобат гирифта 

мешаванд: баромади иҷтимоии шахс, маълумоти боэътибор ва 

замонавӣ, пайравӣ аз арзишҳо, меъёрҳо ва идеалҳои элита; 

дастгирӣ ва тавсияи одамоне, ки аллакай дар тар- киби элита 

ҷойгиранд, пешравӣ ва муваффақият дар кору фаъолият. 

Мавҷудияти элитаи кушода хосси ҷомеаҳои замони муосир 

мебо- шанд. 

Дар шароити муосир ба сифати барандагони асосии 

ҳокимияти сиёсӣ элитаи ҳукмрон баромад менамояд. Элитаи 

ҳукмрон дорои механизми ягонаи иҷтимоӣ буда, ҳамзамон 

сохтори мураккаби до- хилии худро соҳиб аст. Элитаи ҳукмрон 

гурӯҳи одамоне мебошад, ки қарорҳои сиёсӣ қабул намуда, ба 

ҳаёти сиёсию ҷамъиятӣ таъсири амиқ мерасонанд. Элитаи 

ҳукмрон аз рӯйи мундариҷаи фаъолият ва вазифаҳои худ ба 

чунин қисмҳои таркибӣ ҷудо мешавад: эли- таи сиёсӣ, 

иқтисодӣ, ҳарбӣ, идеологӣ ва маъмурию бюрократӣ. Элитаи 

сиёсӣ ҳуқуқи қабул намудани қарорҳо, муайян намудани 

мақсадҳо ва амалӣ сохтани стратегияи рушди сиёсиро дар 



монопо- лияи худ қарор дода, бо ин роҳ ҳокимияти сиёсиро дар 

дасти худ нигоҳ медорад. Инчунин, баъзан «суперэлита»-ро низ 

махсус таъкид менамоянд, ки онҳо шумораи ками одамоне 

мебошанд, ки мансабҳои олии давлатиро ишғол намудаанд. 

Ҳамин тариқ, элитаи сиёсӣ намояндагони воломақоми 

синфи ҳукмрон мебошад (роҳбарияти мақомоти давлатӣ). 

Нақши аввалин- дараҷаи элитаи сиёсӣ дар он ифода меёбад, ки 

он ҳокимияти сиёси- ро дар монополияи худ қарор дода, дар 

тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ қарорҳои дахлдор қабул 

менамояд ва онҳоро ба воситаи қонунгузорӣ ба расмият 

медарорад. Элитаи сиёсӣ хеле зиёд кӯшиш менамояд, ки 

оқибатҳои ҳар як қарори сиёсиро пеш аз қабули он муайян 

созад. Бинобар ин, дар баробари манфиатҳои хеш, инчунин 

манфиатҳои оммаи мардумро низ ҳимоя менамояд. Дар 

ҷомеаҳои тоталитарӣ элитаи сиёсӣ хеле озодона фаъолият 

менамояд. Зеро дар ин навъи ҷомеа воситаи назорати ҷамъиятӣ 

вуҷуд надорад. Аммо дар ҷомеаҳои демократӣ фаъолияти 

элитаи сиёсӣ дар зери таъсири мақомоти намояндагӣ ва 

ташкилотҳои ғайридавлатӣ каме маҳдуд мегардад. 

Элитаи иқтисодӣ шартан яке аз унсурҳои таркибии элитаи 

ҳукмрон ба шумор меравад. Одатан, сармоядорони калон, 

соҳибони корхонаҳои бузург, роҳбарони муассисаҳои калони 

саноатӣ, сармо- ягузорон, роҳбарони соҳаи истеҳсолот ва 

монанди инҳо таркиби элитаи иқтисодиро ташкил медиҳанд. 

Қисми бузурги намояндагони элитаи иқтисодӣ ба таркиби 

элитаи ҳукмрон шомил буда, қисми дигари он ба сифати 

гурӯҳҳои фишоровар дар муқобили роҳбарияти сиёсӣ қарор 

мегиранд. Намояндагони ин навъи элита дар аксар маврид 

чорабиниҳои сиёсиро маблағгузорӣ намуда, ба роҳбарияти 

сиёсӣ кумакҳои моддӣ мерасонанд. Дар баъзе аз мавридҳо онҳо 

қарорҳои сиёсиро танқид намуда, ба роҳбарияти сиёсӣ фишор 

меоваранд. Махсусан, элитаи иқтисодӣ ба ҳизбҳои сиёсӣ 

кумаки моддӣ расонида, ба раванди ташкил ва баргузории 

маъракаҳои ин- тихоботӣ таъсир мерасонад. Элитаи иқтисодӣ 

дар баъзе аз мавридҳо бо истифода аз фишангҳои иқтисодӣ ба 



шуури омма таъсиррасонӣ менамояд (тағйир додани нархи 

маҳсулот) ва инчунин дар низоми муносибатҳои байналхалқӣ 

низ таъсиргузор мебошад (масалан, ба воситаи таҳрим ва ё 

эмбарго). 

Элитаи ҳарбӣ одатан аз чунин шахсон таркиб ёфтааст: 

афса- рони дараҷаҳои болоии артиш, роҳбарияти мақомоти 

корҳои до- хилӣ ва амнияти давлатӣ, прокуратура, хадамоти 

истихборотӣ, роҳбарияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, роҳбарони 

объектҳои ҳарбӣ ва саноати ҳарбӣ-стратегӣ. Нақши элитаи 

ҳарбӣ дар ҳаёти ҷамъиятӣ аз дараҷаи милитаризатсияи ҷомеа 

ва аз алоқаҳои он бо элитаи иқти- содӣ вобаста мебошад. 

Махсусан, дар шароитҳои ҷангӣ ва низоӣ таъсири элитаи ҳарбӣ 

дар ҷомеа хеле муассир мебошад. Дар соҳаи сиёсат элитаи 

ҳарбӣ ба воситаи фишороварӣ таъсиррасонӣ менамо- яд. Аммо 

дар шароитҳои мушаххас, махсусан дар шароити заиф 

гардидани асосҳои демократии системаи сиёсӣ, таъсири элитаи 

ҳарбӣ дар ҷомеа хеле меафзояд ва хавфи ба диктатураи ҳарбӣ 

таб- дил ёфтани ҷомеа ба амал меояд. Аммо, махсус бояд 

таъкид намуд, ки айни замон барои баъзе аз давлатҳо соҳаи 

саноати ҳарбӣ ба яке аз омилҳои муҳимтарини рушди ҷомеа 

табдил ёфтааст. Як қатор давлатҳо яроқу аслиҳа ва техникаю 

дигар таҷҳизоти пешқадами ҳарбиро истеҳсол намуда, бо ин 

роҳ ҳам амнияти худро таъмин ме- намоянд ва ҳам як қисми 

онро ба фурӯш бароварда, рушду инки- шофи соҳаҳои гуногуни 

ҷомеаи худро таъмин менамоянд. 

Дар ҳар як ҷомеа элитаи идеологӣ низ мавқеи махсусро 

ишғол менамояд. Одатан, олимону донишмандон, арбобони 

фарҳанг, санъат, роҳбарони воситаҳои ахбори омма, рӯҳониёни 

олимақом элитаи идеологиро ташкил медиҳанд. Нақши онҳо 

дар ташаккули маънавиёт ва маданияти ҷомеа хеле назаррас 

буда, бо ин роҳ ба шуури ҷамъиятӣ таъсиррасонӣ менамоянд. 

Қисме аз намояндагони фаъоли элитаи идеологӣ дар самти 

рушди идеалҳои ҷамъиятӣ ва меъёрҳои идеологӣ саҳми бузург 

гузошта, дар ташаккули афкори ҷамъиятӣ таъсиргузор 

мебошанд. Бояд гуфт, ки элитаи ҳукмрон до- имо сиёсати 



пешгирифтаи худро ба воситаи идеология асоснок ме- намояд. 

Бинобар ин, элитаи ҳукмрон барои рушди идеологияи расмӣ 

аз хизматҳои элитаи идеологӣ самаранок истифода менамояд. 

Мутаассифона, таркиби элитаи идеологӣ якранг набуда, пеш аз 

ҳама, онҳо ба ду гурӯҳи калон ҷудо мешаванд. Гурӯҳи аввал, 

сиёса- ти пешгирифтаи синфи ҳукмронро пурра ҷонибдорӣ 

намуда, элитаи сиёсиро ҳамаҷониба дастгирӣ менамояд ва 

доимо аз мавқеи идеоло- гияи расмӣ баромад намуда, оҳиста-

оҳиста ба таркиби элитаи ҳукм- рон ворид мегардад. Аммо 

гурӯҳи дуюм бошад, дар муносибат бо ҳаёти сиёсии ҷомеа 

мавқеи танқидиро ишғол намуда, на танҳо сиё- сати давлатӣ ва 

идеологияи расмиро ҷонибдорӣ наменамояд, балки дар баъзе 

аз мавридҳо онҳоро инкор низ мекунад. Ин қишри элитаи 

идеологӣ баъзан оппозитсияи қонунӣ ва баъзан ғайриқонуниро 

ташкил намуда, ба таркиби элитаи ҳукмрон дохил намегардад. 

Бо назардошти чунин вазъият гуфтан мумкин аст, ки танҳо як 

қисми элитаи идеологӣ ба таркиби элитаи ҳукмрон дохил 

мегардад. 

Ҳамзамон, яке аз унсурҳои муҳимми элитаи ҳукмронро 

элитаи маъмурию бюрократӣ ташкил медиҳад. Элитаи 

мазкур иҷроку- нандаи иродаи элитаи ҳукмрон ба шумор 

рафта, роҳбарикунандаи бевоситаи оммаи мардум ба шумор 

меравад. Алоқамандии ҷомеа бо элитаи ҳукмрон маҳз ба 

воситаи элитаи маъмурӣ амалӣ карда ме- шавад. Коркард, 

қабул ва махсусан дар амал татбиқ намудани қарорҳои сиёсӣ 

яке аз вазифаҳои муҳимтарини элитаи маъмурӣ ба ҳисоб 

меравад. Ҳамин тариқ, элитаҳои номбурда дар маҷмӯъ элитаи 

ҳукмронро ташкил менамоянд. 

Дар илмҳои сиёсӣ масъалаи ташаккули элитаи сиёсӣ 

доимо дар маркази диққат қарор дода шудааст. Ташаккулёбии 

элитаи сиёсӣ раванди мукаммалгардонии таркиби элита 

мебошад. Бояд тазаккур дод, ки таркиби элитаи сиёсӣ марҳила 

ба марҳила аз ҳисоби шахсо- ни лаёқатманд ва намояндагони 

табақаҳои мушаххас ташаккул дода мешавад. Дар низоми 

донишҳои сиёсӣ ду системаи ташаккулёбии элитаи сиёсиро аз 



ҳам фарқ менамоянд: системаи гилдий ва антре- пренерӣ. 

Одатан, системаи антрепренерӣ хосси элитаҳои кушода 

мебо- шад. Зеро дар асоси он хислатҳои шахсии номзад, 

фаъолнокӣ ва эҷодкории ӯ, қобилият, муваффақият ва 

кордонии шахс ба инобат гирифта мешаванд. Интихоби кадрҳо 

ба воситаи системаи интихо- ботӣ амалӣ карда мешавад. Аммо 

системаи мазкур норасоиҳои худ- ро низ дорад. Масалан, дар 

шароити мавҷудияти системаи мазкур ба таркиби элита баъзан 

шахсони тасодуфӣ ворид мешаванд, ки онҳо шаъну шараф ва 

мавқеи элитаи сиёсиро коҳиш медиҳанд. Ҳамзамон, 

гуногунрангии элитаи сиёсӣ метавонад низоъҳои дохи- 

лигурӯҳиро ба вуҷуд оварад, ки дар натиҷа устувории системаи 

сиёсӣ низ халалдор мегардад. 

Системаи гилдий бошад, хосси элитаи пӯшида мебошад. 

Дар заминаи системаи мазкур номзадҳо дар зинаҳои иҷтимоию 

сиёсӣ хеле ба оҳистагӣ боло мераванд. Зеро барои ворид 

гардидан ба тар- киби элита номзад ва ё шахсони алоҳида бояд 

монеаҳои гуногунро убур намоянд. Интихоби кадрҳо аз доираи 

хеле маҳдуди гурӯҳҳои иҷтимоӣ амалӣ карда мешавад. 

Интихоби кадрҳо аз ҷониби шумо- раи ками шахсони 

воломақоми ҳизбӣ ва давлатӣ анҷом дода меша- вад. 

§ 3. Вазифаҳои элитаи сиёсӣ 

Элитаи сиёсӣ унсури муҳимтарини системаи сиёсӣ ва 

воситаи ба амал баровардани ҳокимият мебошад. Элитаи сиёсӣ 

ҳамзамон қисми таркибии ҳукмронии иҷтимоию сиёсӣ 

мебошад. Маҳз дар зери таъсири фаъолияти элитаи сиёсӣ 

муносибатҳои сиёсӣ ташак- кул меёбанд. Намояндагони элитаи 

сиёсӣ малакаи идоракунии сиё- сиро соҳиб буда, барои 

муаррифии манфиатҳои иҷтимоии омма до- имо омода 

мебошанд. Элитаи сиёсӣ бо истифода аз ҳокимияти сиёсӣ дар 

ҷомеа як қатор вазифаҳои муҳимро иҷро менамояд. Пеш аз 

ҳама, ҳимояи манфиатҳои муҳимми табақаҳои ҷамъиятӣ, 

ташак- кули иродаи сиёсӣ ва мақсадҳои стратегӣ, дар амал 

татбиқ намуда- ни мақсадҳои мазкур вазифаҳои асосии элитаи 



сиёсӣ дониста меша- ванд. Элитаи сиёсӣ дар муқоиса бо дигар 

гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва та- бақаҳои ҷамъиятӣ нисбатан мустақил 

мебошад. Зеро салоҳият ва ваколатҳои сиёсӣ дар дасти он қарор 

доранд. Бинобар ин, элитаи сиёсӣ дар самти ҳимояи 

манфиатҳо муваффақияти бештар пайдо менамояд ва мавқеи 

худро дар ҷомеа мустаҳкам месозад. Дар мавридҳои мушаххас 

элитаи сиёсӣ қарорҳое қабул менамояд, ки баъзе аз табақаҳои 

ҷомеа ба муқобили он баромад менамоянд. Аммо чунин ҳолат 

ҳеҷ гоҳ маънои онро надорад, ки элита дар муқобили онҳо 

фаъолият бурда истодааст. Элитаи сиёсӣ нисбат ба дигарон 

манфиатҳои миллию давлатӣ ва манфиатҳои умумии ҷомеаро 

ху- бтару беҳтар дарк менамояд. 

Ҳамин тариқ, элитаи сиёсӣ ҳамчун гурӯҳи ҳукмрон на танҳо 

ҳимоятгари манфиатҳои як гурӯҳи маҳдуд, балки ташаккул- 

диҳандаи манфиатҳои умумии ҷомеа низ ба шумор меравад. 

Бино- бар ин, дар амал татбиқ намудани мақсадҳо ва 

стратегияҳои давлатӣ, ҳимояи манфиатҳои миллӣ ва бо 

истифода аз ҳокимият ташаккул додани муносибатҳои сиёсӣ 

вазифаҳои муҳимтарини эли- таи сиёсӣ ба шумор мераванд. 

Ҳамзамон, элитаи сиёсӣ ба коркарди сиёсати давлатӣ ва 

страте- гияҳои сиёсӣ машғул гардида, доимо кӯшиш менамояд, 

ки онҳоро дар амал табиқ созад. Элитаи сиёсӣ доимо кӯшиш 

менамояд, ки на танҳо пайравон ва ҷонибдорони худро аз даст 

надиҳад, балки сафи онҳоро зиёд намояд. Зеро интихобот ва 

натиҷаҳои он барои элитаи сиёсӣ хеле муҳим буда, он 

метавонад мавқеи элитаро мустаҳкам ва ё ноустувор гардонад. 

Аз ин рӯ, элитаи сиёсӣ кӯшиш менамояд, ки арзишҳо ва 

идеалҳои мавҷудаи ҷомеаро ҳифз намояд ва оммаи мар- думро 

ба самти муайян сафарбар созад. Ҳамин тариқ, вазифаҳои 

иҷтимоию сиёсии элитаи сиёсиро ба таври зерин нишон додан 

мум- кин аст: 

- бо назардошти манфиатҳои иҷтимоӣ ва ҳимояи 

манфиатҳои умумии ҷомеа коркарди сиёсати давлатӣ ва дар 

амал татбиқ наму- дани он; 

- ифода ва ҳимояи манфиатҳои синфе, ки элитаи сиёсӣ 



намо- яндаи он ба шумор меравад ва дар заминаи он ташаккул 

додани манфиатҳои гурӯҳӣ; 

- дар асоси арзишҳои ҷомеа ва меъёрҳои системаи сиёсӣ ба 

вуҷуд овардани созиши ҷамъиятӣ; 

- бо мақсади устувор нигоҳ доштани мавқеи худ, 

самаранок гардонидани фаъолияти худ ва ба даст овардани 

ғолибият дар инти- хобот элитаи сиёсӣ ҳар чи бештар кӯшиш 

менамояд, ки сафи пайра- вон ва ҷонибдорони хешро зиёд 

намояд; 

- муайян намудани мақсадҳои стратегии давлат ва дар 

амал татбиқ сохтани онҳо; 

- нигоҳ доштани устувории ҷомеа; 

- мустаҳкам намудани пояҳои ҳокимият; 

- муттаҳид намудани ҷомеа; 

- ба ҳам наздик намудани манфиатҳои аъзоёни элитаи 

ҳукмрон. 

Мақсадҳои ягона элитаи ҳукмронро то дараҷаи зарурӣ 

муттаҳид менамоянд. Аммо баъзан бинобар сабаби таркиби 

мураккаби он ва аз қишрҳои гуногун таркиб ёфтани он дар 

миёни намояндагони эли- таи ҳукмрон муборизаҳои шадид низ 

ба амал меоянд. 

§ 4. Мафҳум ва моҳияти сарварии сиёсӣ 

Сарварии сиёсӣ дар низоми муносибатҳои сиёсӣ мавқеи 

марка- зиро ишғол менамояд. Зеро сарварони сиёсӣ дар ҷомеа 

нисбат ба субъектҳои дигари сиёсат таъсири бештар доранд. 

Бояд гуфт, ки бо сабабҳои объективӣ ва субъективӣ фаъолнокии 

сиёсии одамон якранг буда наметавонад. Ин аст, ки М.Вебер 

ҳанӯз дар замони худ «сиёсатмадорони тасодуфӣ, муваққатӣ ва 

касбӣ»-ро аз ҳам ҷудо намуда буд. Ба андешаи ӯ, 

сиёсатмадорони тасодуфӣ аъзоёни қато- рии ҷомеа мебошанд, 

ки онҳо танҳо дар давраи баргузории маъра- каҳои интихоботӣ 

фаъолнокӣ нишон медиҳанду бас. Гурӯҳи дигари одамон аъзои 

ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва сиёсӣ буда, ба ин васила дар ҳаёти 

сиёсӣ ширкат варзида, то андозае ба раванди қабули қарорҳои 



сиёсӣ таъсиррасонӣ менамоянд. Ин гурӯҳи одамон сиё- 

сатмадорони муваққатӣ номида шудаанд. Масалан, вакилони 

пар- лумон, функсионерҳои ҳизбӣ, фаъолони ҳаракатҳои сиёсӣ 

ва мо- нанди инҳо дар ҷомеа таъсири доимӣ надошта, танҳо дар 

шароити мушаххас нақши онҳо намоён мешавад. Аммо 

сиёсатмадорони касбӣ нафароне мебошанд, ки барои сиёсат 

офарида шудаанд. Сар- варони сиёсӣ намунаи беҳтарини 

сиёсатмадорони касбӣ мебошанд. 

Сарварӣ сирф падидаи сиёсӣ мебошад. Дар зери ин 

мафҳум ме- ханизми мураккаби муносибатҳои мутақобилаи 

сарвар ва пайраво- ни ӯ инъикос меёбад. Сарварӣ қобилияти 

таъсиррасоние мебошад, ки дар натиҷаи пешбурди ин навъи 

фаъолият рафтори дигарон бо майлу хоҳиши сарвар тағйир 

дода мешавад ва онҳо ба самти муайян сафарбар мегарданд. 

Сарварӣ мавқеи иҷтимоию сиёсие мебошад, ки он бо қабули 

қарорҳои сиёсӣ алоқамандии зич дорад. 

§ 5. Сарварии сиёсӣ ва вазифаҳои он 

Сарварони сиёсӣ дар ҷомеа як қатор вазифаҳои муҳимми 

ҷамъиятиро иҷро менамоянд. Сиёсатшиноси амрикоӣ Р.Такер 

вази- фаҳои сарвари сиёсиро ба таври зерин нишон додааст: 

1. Сарварони сиёсӣ вазъияти баамаломадаро саривақт ва 

ҳамаҷониба таҳлил намуда, ба равандҳои сиёсӣ баҳои 

объективӣ медиҳанд. 

2. Сарварони сиёсӣ барои амалӣ намудани мақсадҳои 

гузошта- шуда дар самти ташаккули барномаҳои амалӣ саҳми 

калон гузошта, рафтори пайравону тобеони худро муайян 

менамоянд. 

3. Сарварони сиёсӣ бо мақсади самаранок иҷро гардидани 

нақшаҳои сиёсӣ кӯшиш менамоянд, ки дар ҷомеа ҷонибдорони 

бештар дошта бошанд ва аз ин рӯ тобеону пайравони худро ба 

самти муайян сафарбар менамоянд. 

4. Сарвари сиёсӣ қарорҳои муҳим ва саривақтӣ қабул 

менамояд. Сарвар дигаргуниҳои соҳаи сиёсатро таҳлил намуда, 

дурнамои рушди равандҳои сиёсиро муайян менамояд ва роҳу 



усулҳои афза- лиятноки ҳалли масъалаҳои ҷамъиятиро ба 

вуҷуд меоварад. 

Сарвар ҳамчун субъекти фаъоли сиёсат ва намояндаи 

бевоситаи ҳокимияти сиёсӣ ба ҳаёти сиёсии ҷомеа таъсир 

мерасонад. Дар ша- роити муосир сарварӣ яке аз воситаҳои 

муҳимми ташаккули ҳоки- мияти сиёсӣ ба шумор меравад. 

Зеро сарварон барои хубтару беҳтар ҳал намудани масъалаҳои 

мубрами рушди ҷамъиятӣ кӯшиш мена- моянд, ки 

намояндагони фаъоли ҷомеаро муттаҳид созанд ва ба во- ситаи 

онҳо барномаҳои сиёсии хешро амалӣ намоянд. Дар робита бо 

чунин вазъият, сарварӣ дар се зинаи иҷтимоӣ зоҳир мегардад 

ва дар ҳар яке аз онҳо масъалаҳои мушаххаси ҷамъиятӣ ҳаллу 

фасл мешаванд: 

1. Сарварӣ дар дараҷаи гурӯҳҳои хурд. Сарварони 

гурӯҳҳои хӯрд одатан аъзоёни гурӯҳро дар заминаи 

манфиатҳои сиёсӣ мут- таҳид намуда, фаъолияти 

дастаҷамъонаи онҳоро ташаккул медиҳад. Дар чунин шароит 

хислатҳои шахсии сарвар хеле аҳамиятноканд: қобилияти 

қабул намудани қарорҳои оқилона, бар дӯши худ ги- рифтани 

масъулият ва ҷавобгарӣ ва ғ. Чунин навъи сарварӣ хосси 

тамоми ҷомеаҳо мебошад. Дар гурӯҳҳои хурд сарвар вазифаи 

ба ҳам наздик намудани аъзоёни гурӯҳ ва дар миёни онҳо ба роҳ 

мондани ҳамкориро иҷро менамояд. 

2. Сарварӣ дар дараҷаи ҳизбу ҳаракатҳои сиёсӣ. Дар 

дараҷаи мазкур муборизаҳои сиёсии байни гурӯҳҳои иҷтимоӣ 

барои ба даст овардани ҳокимият дида мешавад ва сарварӣ низ 

дар чунин шароит ташаккул меёбад. Аллакай дар дараҷаи 

мазкур хислатҳои шахсии сарвар нокифоя мебошад ва аз ин рӯ, 

қобилияти ҳимоя намудани манфиатҳои пайравон аз сарварон 

талаб карда мешавад. Дар ин да- раҷа вазифаҳои сарварон низ 

каме васеътар гардида, вазифаи праг- матикӣ низ дар қатори 

дигар вазифаҳо илова мегардад. Яъне, сарвар бояд барои 

баланд бардоштани мавқеи иҷтимоии худ ва пайравони худ 

барномаи сиёсии онҳоро ташаккул диҳад. Чунин навъи сарва- 

рон дар ҳар як ҷомеа ба мушоҳида мерасанд. 



3. Сарварӣ ҳамчун воситаи ташкили ҳокимияти сиёсӣ дар 

кулли ҷомеа. Мавҷудияти чунин навъи сарварӣ дар шароити 

ҷомеаи шаҳрвандӣ, тақсими ҳокимият ба шохаҳо ва ба синфҳо 

ҷудо гар- дидани ҷомеа имконпазир аст. Ин дараҷаи олии 

сарварӣ мебошад ва танҳо дар шароитҳои номбаршуда 

метавонад ба вуҷуд ояд. Сарва- рони сиёсӣ дар дараҷаи мазкур 

бояд дар баробари манфиатҳои сиё- сии худ, инчунин 

манфиатҳои табақаҳои гуногуни ҷомеаро низ ҳимоя намоянд. 

Дар ҷомеа низ дар сатҳи шуури ҷамъиятӣ ҷаҳонби- ние 

ташаккул меёбад, ки мувофиқи он сарвар барои беҳтар намуда- 

ни вазъияти ҳамагон кӯшиш менамояд. Чунин навъи сарварон 

на танҳо ба воситаи қонунҳои мавҷуда, балки ба воситаи 

арзишҳои ахлоқӣ низ мавқеи худро дар ҷомеа мустаҳкам 

менамоянд. Дар ба- робари вазифаҳои интегратсионӣ ва 

прагматикӣ, инчунин сарваро- ни сиёсӣ дар дараҷаи мазкур 

вазифаи танзими муносибатҳоро низ иҷро менамоянд. 

Дараҷаҳои мазкур марҳилаҳои асосии рушди сарварии 

сиёсӣ ба шумор мераванд ва танҳо дар дараҷаи ниҳоӣ сарвари 

сиёсӣ ташак- кулдиҳандаи ҳокимият ва офарандаи сиёсат ба 

шумор меравад. Сарварони сиёсӣ аз тарафи гурӯҳҳои 

мушаххаси иҷтимоӣ дастгирӣ меёбанд ва мавқеи сарвар низ аз 

мавқеи пайравони ӯ ва сатҳу сифа- ти дастгирии онҳо 

вобастагии зиёд дорад. Бинобар ин, сарварон дар танҳоӣ 

раванди ҳодисоту воқеотро тағйир дода наметавонанд. Ам- 

мо, бешакку шубҳа, сарварони сиёсӣ манфиатҳои гурӯҳҳои 

гуногу- ни иҷтимоиро ифода намуда, ба равандҳои сиёсии 

ҷомеа таъсири амиқ мерасонанд. Махсусан, дар шароитҳои 

буҳронӣ ва дар давраи гузариш нақши сарвари сиёсӣ дар 

таъмини амният ва рушди ҷомеа хеле муассир мебошад. 

Сарвари сиёсӣ дар чунин вазъият муҳимми- ят ва зарурияти 

масъалаҳоро дарк намуда, барои ҳалли онҳо қарорҳои 

саривақтӣ қабл менамояд. 

Дар шароити муосир дар зери таъсири рушди соҳаҳои 

мухта- лифи ҳаёти ҷамъиятӣ ва тағйиротҳои босуръати ҷаҳонӣ 

аз сарваро- ни сиёсӣ иҷроиши вазифаҳои хеле гуногун талаб 



карда мешавад. Барои он ки сарвари сиёсӣ мавқеи худро дар 

ҷомеа нигоҳ дорад ва пайравони зиёде дошта бошад, ӯро лозим 

аст, ки ба талаботҳои зе- рин худро ҷавобгӯ гардонад: 

- боло гузоштани манфиатҳои ҷомеа аз манфиатҳои 

шахсии худ; аммо ба инобат гирифтан, ифода кардан ва ҳимоя 

намудани манфиатҳои гурӯҳҳои мушаххаси иҷтимоӣ 

(пайравон) низ хеле муҳим мебошад; 

- сарвар бояд барномаи сиёсии худро дошта бошад; 

- сарвар бояд қобилияти ташкилотчигӣ дошта бошад ва 

оммаи мардумро барои иҷроиши барномаи сиёсии худ сафар 

намуда, дар муқобили рақибони худ сарбаландона мубориза 

бурда тавонад; 

- сарвар барои баланд намудани шаъну шараф ва нуфузи 

худ меҳру муҳаббати оммаи мардумро бояд ба даст оварда 

тавонад; 

- барои исбот намудани қобилиятҳои сарварии худ 

имкони- ятҳои зарурӣ ба вуҷуд оварад; 

- ба воситаи фаъолиятҳои ҳамарӯзаи худ исбот намояд, ки 

ӯ са- зовори ин мавқеъ мебошад; 

- дар дараҷаи зарурӣ маданияти сиёсии ӯ бояд ташаккул 

ёфта бошад; 

- новобаста аз мавқеи иҷтимоию сиёсӣ симои сиёсии худро 

ҳифз карда тавонад; 

- сарвар бояд иштирокчии фаъоли муносибатҳои 

ҷамъиятӣ бошад ва дар мавридҳои зарурӣ ба онҳо таъсири 

амиқ расонад; 

- сарвар бояд як қатор хислатҳои шахсиро соҳиб бошад 

(омо- дагии касбӣ, ахлоқи писандида, иродаи қавӣ, серталабӣ, 

қобилияти суханварӣ, ҷаҳонбинии васеъ, таҷрибаи зиёд, 

қобилияти барқарор намудани иртибот бо дигарон, 

дурусткорӣ, савияи баланди дониш ва ғ.). 

Сарварони сиёсии воқеӣ дар раванди муборизаҳои сиёсӣ 

ҳама- тарафа ташаккул меёбанд. Ҳар як сарвар кӯшиш 

менамояд, ки дар ҷомеа пайравони бештар дошта бошад ва бо 

ин роҳ мавқеи худро дар низоми муносибатҳои ҷамъиятӣ 



мустаҳкам намояд. Ҳамин та- риқ, сарвари сиёсӣ шахсе 

мебошад, ки дар ҷомеа ҷонибдорон ва пайравони зиёд дошта, 

ҳамзамон ба ҷомеа таъсири доимӣ мерасо- над ва дар самти 

амалӣ намудани манфиатҳои сиёсии худ қарорҳои дахлдор 

қабул мекунад. 

§ 6. Навъҳои сарварӣ 

Сарварӣ ҳамчун механизми таъсиррасонӣ ба оммаи 

мардум навъҳои мухталиф дорад. Гуногунрангии сарварӣ, пеш 

аз ҳама, аз табиати иҷтимоию сиёсии сарварон вобаста аст. Дар 

илмҳои сиёсӣ ҳамаи сарварони сиёсиро ба ду гурӯҳи калон ҷудо 

менамоянд: сар- варони одӣ (муқаррарӣ) ва сарварони бузург 

(сарварони қаҳрамон ва сарварони золим). Гурӯҳи аввал 

сарварони муқаррарӣ буда, дар таърих ҳеҷ нақше аз худ боқӣ 

намегузоранд. Зеро онҳо раванди муқаррарии ҳодисоту 

воқеотро тағйир дода наметавонанд. Аммо сарварони бузург 

нисбат ба сиёсат дидгоҳи шахсии худро дошта, кӯшиш 

менамоянд, ки ақидаҳои хешро дар амал татбиқ созанд ва 

вазъияти иҷтимоию сиёсиро тағйир диҳанд. 

Вобаста ба муносибати роҳбар бо тобеон сарварони 

автори- тарӣ ва демократиро низ аз ҳам фарқ менамоянд. 

Сарварони авто- ритарӣ бо роҳи тарсонидан ва зӯроварӣ ба 

дигарон таъсир мерасо- нанд. Сарварони демократӣ 

манфиатҳои аъзоёни гурӯҳ ва ё ташки- лотро ба инобат 

гирифта, онҳоро барои иҷрои корҳои мухталиф са- фарбар 

менамоянд. 

Мутафаккири италиявӣ Никколо Макиавелли (1469-1527) 

сар- варони сиёсиро ба ду навъи асосӣ ҷудо намудааст: шерон 

ва рӯбоҳон. Шерон ҷасуру нотарсанд, аммо онҳо наметавонанд 

хатар- ро сари вақт эҳсос намоянд. Бинобар ин, дар сиёсат 

рӯбоҳон муваффақияти бештар пайдо менамоянд. Рӯбоҳон 

фиребгарони хеле моҳир, ҳиллагар ва дурӯя мебошанд. 

Рӯбоҳон зоҳиран дар назари мардум хеле ғамхор, ростқавл, 

некукор, тақводор ва софдил мена- моянд, аммо ботинан, агар 

лозим шавад, хислатҳои баръаксро соҳиб мегарданд. 



Н.Макиавелли консепсияи махсуси сарварии сиёсиро 

ташаккул додааст. Ӯ дар таълимоти худ қайд менамояд, ки 

сарвари сиёсӣ дар ҳолатҳои зарурӣ ҳатто метавонад аз 

арзишҳои ахлоқӣ низ даст ка- шад. Ба андешаи ӯ, сарвари сиёсӣ 

барои дар амал татбиқ намудани ҳукмронии худ тамоми 

воситаҳоро метавонад истифода намояд: ба хотири ба даст 

овардан ва нигоҳ доштани ҳокимият Макиавелли ба сарварон 

тавсия медиҳад, ки куштор, суиқасд, заҳролуд карда нест 

намудани душман барин воситаҳоро ба таври васеъ истифода 

намо- яд. Бинобар ин, номи Макеавелли дар илмҳои сиёсӣ бо 

мафҳумҳои «маккории сиёсӣ» ва «аморализм» ҳаммаъно 

дониста мешавад. Вақте дар бораи макиавеллизми сиёсӣ сухан 

меронанд, ахлоқи па- сти сарварони сиёсӣ дар назар дошта 

мешавад. 

Аммо мутафаккири немис Макс Вебер (1864-1920) баръакс 

дар таълимоти худ сарварии сиёсиро аз нуқтаи назари ахлоқ 

шарҳ медиҳад. Ӯ ба худ чунин савол медиҳад: чӣ гуна одам 

метавонад ҷараёни воқеот ва ҳодисотро тағйир диҳад60. Ба 

андешаи М.Вебер, майлу рағбати зиёд нисбат ба сиёсат, эҳсоси 

масъулият ва дуран- дешӣ хислатҳои муҳимми сарвари сиёсӣ 

мебошанд. Бо майлу рағбати зиёд анҷом додани корҳои сиёсию 

давлатӣ қонунияти авва- ли сарварӣ мебошад. Аммо, агар 

сарвар масъулият ва ҷавобгариро дарк нанамояд, ӯ 

муваффақият пайдо карда наметавонад. Аммо хи- слати 

муҳимми психологии сарвар ин дурандешӣ мебошад, ки май- 

лу рағбатро бо масъулиятшиносӣ мепайвандад. «Дурандешии 

сар- вар қобилияте мебошад, ки ӯ бо неруи ботинии худ ва 

ҷаҳонбинии сиёсии худ ба воқеияти сиёсӣ таъсиррасонӣ 

                     
60 Баъзан ҷомеашиносон қайд менамоянд, ки байни сиёсатшинос ва 

сиёсатмадор чӣ гуна фарқият дида мешавад? Дар посух иброз медоранд, ки 
сиёсатмадорон касоне мебошанд, ки манзараи сиёсии ҷаҳонро тагйир медиҳанд, 

аммо сиёсатшиносон касоне мебошанд, ки дар бораи тагйиротҳои мазкур бо 
таҳлилҳои худ андешаронӣ менамоянд. Аммо, агар сиёсатмадор манзараи 

сиёсиро тагйир дода натавонад, ӯро сарвар номидан мумкин нест. Макс Вебер 

низ чунин ҳолатро ба инобат гирифта, ба саволи «чӣ гуна одам метавонад рафти 
воқеоту ҳодисотро тагйир диҳад?» посух мегардонад. 



намуда, фосилаи худро дар муносибат бо дигарон риоя 

менамояд»61. 

Дар навбати худ М.Вебер, сарварони сиёсиро ба се навъи 

асосӣ ҷудо намудааст: сарвари анъанавӣ, сарвари харизматикӣ 

ва сарвари ратсионалию легалӣ. 

- Сарварони анъанавӣ ҷомеаро дар асоси урфу одатҳо ва 

меъёрҳои анъанавӣ идора менамоянд. Масалан, фарзанди 

монарх баъди марги падар монарх мешавад, ки дар чунин ҳолат 

характери меросӣ доштани ҳокимият ҳамчун анъанаи муқаддас 

арзёбӣ мегар- дад. 

- Сарварони харизматикӣ ба воситаи қобилиятҳои 

фавқуллодаи худ ба одамон таъсиррасонӣ намуда, пеш аз ҳама, 

қодиранд, ки та- моми масъалаи бавуҷудомадаро самаранок 

ҳал намоянд. Ҳамаи сар- варон дар ин ва ё он дараҷа характери 

харизматикӣ доранд. 

- Сарварони ратсионалию легалӣ сарварони интихобию 

демо- кратӣ буда, фаъолияти онҳо дар доираи қонун амалӣ 

мегардад ва ҳокимияти онҳо ба воситаи қонун маҳдуд карда 

мешавад. Ин навъи сарварон ҳамзамон мансабдор низ ҳисобида 

мешаванд. Зеро онҳо уҳдадоранд, ки вазифаҳои муайянро иҷро 

намоянд. 

Сиёсатшиноси амрикоӣ Роберт Такер (1918-2010) се навъи 

сар- варии сиёсиро аз ҳам фарқ намудааст: сарварони 

консерватор, ре- форматор ва инқилобчӣ. 

Сарварони консерватор кӯшиш менамоянд, ки вазъияти 

мавҷудаи ҷомеа бетағйир нигоҳ дошта шавад. Онҳо ба воситаи 

бар- номаҳои сиёсии худ кӯшиш менамоянд, ки сабаби нигоҳ 

доштани сохтори сиёсии ҷомеаро асоснок намоянд (М.Тетчер, 

Л.И.Брежнев). 

Сарварони реформатор усули сулҳҷӯёнаи идоракунии 

сиёсиро интихоб намуда, марҳила ба марҳила ба афкори 

ҷамъиятӣ таъсир расонида, оммаи мардумро ба зарурияти 

тағйиротҳои ҷузъӣ бовар мекунонанд. 

                     
61 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Антология мировой 

политической мысли. - Т.2. - М., 1997. - С.22. 



Сарварони инқилобчӣ ба таври иртиҷоӣ ва инқилобӣ 

тағйир до- дани сохтори сиёсии ҷомеаро ҳадафи сиёсии худ 

қарор медиҳанд ва барои расидан ба мақсади худ ҳатто 

воситаҳои ғайриосоиштаи муборизаи сиёсиро ба кор мебаранд 

(В.И.Ленин). 

Сиёсатшиноси дигари амрикоӣ Маргарет Херманн 

типологияи зерини сарвариро пешниҳод намудааст: 

- сарвари парчамбардор. Ин навъи сарварон дар 

муносибат бо сиёсат ақидаи шахсии худро доро буда, 

мақсадҳои сиёсӣ ва роҳҳои амалӣ намудани онҳоро шахсан 

интихоб менамоянд; 

- сарварони ходим (арбобони сиёсӣ). Ин навъи сарварон, 

пеш аз ҳама, манфиатҳои атрофиёни худро ҳимоя намуда, бо 

такя ба пайравони худ фаъолият менамоянд; 

- сарварони бозаргон. Ин навъи сарварон кӯшиш 

менамоянд, ки оммаи мардумро бовар кунонанд ва барои 

расидан ба муваффақият онҳоро истифода баранд; 

- сарварони сӯхторнишон. Чунин навъи сарварон вазъияти 

сиёсӣ ва талаботи сиёсии ҷомеаро зуд дарк намуда, дар 

ҳолатҳои фавқулода роҳҳои хубтару беҳтари ҳалли масъалаҳои 

мавҷударо пешниҳод менамоянд. 

Сиёсатшиноси дигари амрикоӣ Гаролд Лассуэлл (1902-

1978) дар муносибат бо рафтори сиёсии сарварон навъбандии 

худро чу- нин пешниҳод намудааст: 

- сарварони агитатор (ташвиқотчӣ). Ин навъи сарварон 

кӯшиш менамоянд, ки ба воситаи хушгуфторӣ, санъати 

демагогӣ, рафтори хоссаи худ ва нутқи худ ба дигарон таъсир 

расонанд; 

- сарварони организатор (ташкилотчӣ). Ин навъи сарварон 

тар- бия ва интихоби мутахассисонро дар мадди аввал гузошта, 

барои мустаҳкам нигоҳ доштани мавқеи худ аз неруи онҳо 

истифода ме- намоянд; 

- сарварони теоретик (назариячӣ). Ин навъи сарварон ба 

воси- таи зеҳну тафаккури худ ва ҷаҳонбинии илмии худ ба 

рафтори ди- гарон таъсиррасонӣ менамоянд. 



Баъзан дар амалияи сиёсӣ сарваронеро вохӯрдан мумкин 

аст, ки дар рафтори онҳо ҳамаи хусусиятҳои дар боло 

номбаршуда дида мешаванд. Масалан, Ленин дар як вақт ҳам 

ташвиқотчӣ, ҳам ташки- лотчӣ ва ҳам назариячии хуб буд. 

Дар асоси муносибатҳои эмотсионалии пайравон ва 

атрофиёни сарвар, сарварони сиёсиро ба се навъи дигар ҷудо 

менамоянд: 

- сарварони рӯҳонӣ. Дар муносибат ба чунин навъи сарвар 

аъзоёни ҷомеа дар як вақт ҳам меҳру муҳаббат ва ҳам тарсу 

даҳша- тро эҳсос менамоянд; 

- сарварони тиран. Дар муносибат бо чунин навъи 

сарварон до- имо эҳсоси тарс ба мушоҳида мерасад; 

- сарварони идеалӣ. Дар муносибат ба чунин навъи сарвар 

аз ҷониби аъзоёни ҷомеа доимо ҳусни таваҷҷуҳ ва хайрхоҳӣ 

эҳсос ме- гардад. 

Яке аз намунаҳои беҳтарини сарвари идеалӣ сарвазири 

Ҳинду- стон Индира Ганди (1917-1984) мебошад. Ӯ доимо 

кӯшиш намуда- аст, ки меъёрҳои муҳимми сарварии сиёсии 

ғайрииҷбориро ташак- кул диҳад. Индира Ганди боварии 

комил дошт, ки сарвар ба воситаи меҳру муҳаббат ҳокимияти 

сиёсиро метавонад ба даст оварад. Ӯ роҷеъ ба ин масъала чунин 

гуфта буд: «Вақте сиришти инсон бо дониш мунаввар мегардад, 

меҳру муҳаббати ӯ нисбат ба дигарон пайдо мешавад... 

Муносибати ғайризӯроварона ин оромӣ аст, аммо фаъолона ин 

амалро иҷро намудан ин муҳаббат аст. Сулҳу ваҳдат дар пояи 

меҳру муҳаббат побарҷост». 

Сарварӣ ҳамчун ниҳоди иҷтимоӣ ба сифати 

муттаҳидкунандаи ҷанбаҳои сохторию вазифавӣ ва 

субъективию шахсӣ эътироф шуда- аст. Дар робита ба ин зикр 

намудан зарур аст, ки дар таъмини фаъолияти самараноки 

сарвар нақши пайравон хеле муҳим аст. Зеро онҳо маҳз ҳамон 

пуле мебошанд, ки робитаи байни сарвар ва ҷоме- аро таъмин 

ва ногусастанӣ менамоянд. Дар ин раванд муайян наму- дани 

неруи зеҳнӣ ва созандагию ташаббускории пайравон муҳим 

буда, метавонад ба тақвияти нуфузи сарвар дар ҷомеа мусоидат 



намояд. 

Дар адабиёти сиёсӣ се гурӯҳи пайравон ҷудо карда 

мешаванд: 

Гурӯҳи якум пайравоне мебошанд, ки аз рӯйи неруи зеҳнӣ 

ва эҷодии худ нисбат ба имкониятҳои сарвар дар зинаҳои 

болотар қарор мегиранд. Чунин ҳолат метавонад боиси 

тасмими сарвар оид ба тағйир додани ҳайати пайравон гардад. 

Зеро дар чунин муҳит фаъолияти сарвар бениҳоят мушкил 

гашта, самаранокии сарварӣ таъмин карда намешавад. 

Гурӯҳи дуюм гурӯҳи «баробарон» аст, ки неру ва имкониятҳои 

сарвару пайравон ба ҳам баробар мебошанд. Дар чунин муҳит 

баъзан қабули қарор тӯл мекашад, зеро ҳар як аъзои гурӯҳ 

исбот кардан мехоҳад, ки маҳз ӯ масъаларо хубу беҳтар 

медонад. Хусуси- яти фаъолияти ин гурӯҳ метавонад вобаста ба 

муносибати сарвар ба пайравон фарқ намояд - сарварони 

авторитарӣ метавонанд тавассу- ти фишор пайравони худро 

идора намоянд ва мавқеи худро му- стаҳкам созанд. Вале 

сарварони либералӣ дар чунин муҳит ба муш- килиҳо дучор 

мешаванд. Новобаста ба вазъи баамаломада, ин гурӯҳи 

пайравон қодиранд, ба тақвияти мавқеъ ва нуфузи сарвар 

мусоидат намоянд. 

Гурӯҳи сеюм ин гурӯҳи «иҷрокунандагони безабон» мебошад. 

Ин гурӯҳ аз рӯйи неруи зеҳнии худ аз сарвар дар сатҳи поёнтар 

қарор дошта, ягон намуд ташаббус ва навоварӣ аз худ нишон 

на- медиҳад. Онҳо фақат ҳама супоришҳоеро, ки аз сарвар 

бармеоянд, бечунучаро иҷро намуда, ба моҳияти аслии онҳо, 

баъзан то ба охир сарфаҳм намераванд. Ин гурӯҳи пайравон 

хатари ҷиддие ба мавҷудияти ниҳоди сарварӣ ворид месозанд, 

зеро беташаббусӣ ва камфаъолиятӣ, бемаҳоратӣ ва неруи 

заифи зеҳнии онҳо имконият намедиҳад, ки ниҳоди сарварӣ 

доимо дар рушду такомул қарор ги- рад. 

Муносибати байни сарвар ва пайравон наметавонад 

яктарафа бошад, фақат ба сарвар нигаронида шуда бошад. Дар 

ин раванд бо- яд муносибати сарвар ба пайравон ҳам дар мадди 

назар бошад. Аз ин нуқтаи назар, сарварони авторитарӣ, 



демократӣ ва либералиро аз ҳам фарқ менамоянд. 

§ 7.Хусусиятҳои ниҳоди сарварӣ дар Тоҷикистон 

Таърих мисолҳои зиёдеро медонад, ки дар марҳилаҳои 

тақдир- сози таърихӣ шахсиятҳое пайдо мешаванд, ки 

миллатҳо ва давлатҳоро аз нестшавӣ эмин медоранд. Чунин 

шахсият дар таъри- хи давлатдории навини тоҷикон 

Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ - Пешвои миллат, муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон мебошад. 

Фаъолияти Президенти мамлакат дар солҳои 

соҳибистиқлолии кишвар ин амалияи зиёда аз биступанҷсолаи 

худташаккулдиҳии шахсиятест, ки худро пурра ба ҳимояи 

ягонагии давлат ва ҳувияти миллӣ дар шароити пуртазоди 

ҷаҳонишавӣ бахшидааст. 

Роҳ ба сӯйи сиёсати калон хусусиятҳои хосси худро дошта, 

за- мону макон ҳам ба он таъсири амиқи худро расонида 

метавонанд. Аз ин нуқтаи назар, нишондиҳандаҳои замонию 

маконӣ дар марҳилаи ба сари қудрат омадани ӯ бисёр мушкилу 

пурпечутоб бу- данд. Аз ин рӯ, усули махсуси муносибат ба 

мушкилиҳое зарур буд, ки таҳдиди ҷиддӣ барои тамоми 

низоми сиёсӣ доштанд. Маҳз та- вассути қобилияти фитрии 

дарки амиқи воқеият, ба инобат ги- рифтани хусусияти вақт, 

ҷасорат, иродаи қавӣ ва эҳсоси баланди ватандӯстӣ тавонист 

шиддати баланди иҷтимоиро, ки ба авҷи аълои худ расида буд, 

паст намояд. 

Мактаби сарварии Пешвои миллат мактабест, ки дар 

марҳилаҳои бисёр мураккабу таърихӣ ташаккул ёфта, мавқеъ 

пайдо намудааст. Ин ниҳод ниҳоди сарварии вазъиятӣ набуда, 

дорои ху- сусиятҳои универсалӣ мебошад. Ин аст, ки ҳокимият 

ва муноси- батҳои ҳокимият аз ҷониби ин ниҳоди муҳимми 

иҷтимоию сиёсӣ бо риояи принсипҳои умумипазируфта 

амалӣ гашта, манфиати давлату миллат дар он аз ҳама боло 

гузошта мешавад. Ин ниҳод дар марҳилае ташаккул ёфт, ки 

мардум ба фардо умеди нек надоштанд. Интихоб гаштан ба 

сифати сарвари давлат санҷиши мардонагӣ, ҷасурӣ, 

масъулиятшиносӣ ва ватандӯстию нотарсӣ буд, ки бояд 



ҳокимияти сиёсии фалаҷгаштаро барқарор, муносибатҳои 

бенизоми иҷтимоиро муътадил ва сулҳу амниятро пойдор 

мекард. 

Таъмини суботи сиёсиро вазифаи аввалиндараҷаи худ 

шумори- да, ӯ тавонист вазифаи танзимнамоии муносибатҳо ва 

роҳнамоии ҷомеаро баҳри ба даст овардани мақсад 

сарбаландона иҷро намояд. 

Имзои Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти 

миллӣ дар Тоҷикистон 27 июни соли 1997 дар шаҳри Маскав 

ифодагари иродаи матини сарвари сиёсӣ баҳри ба даст 

овардани сулҳу субот дар кишвар мебошад. Чунин мавқеъ ва 

иродаи роҳбарияти давлат имконият дод, ки дар ҷомеа 

ҳамдигарфаҳмӣ, боварӣ ва кӯшиш баҳри ҳамгироии иҷтимоӣ 

пурзӯр гашта, пеши роҳи бегонашавӣ аз ҳокимият гирифта 

шавад. 

Нақши ниҳоди сарвариро дар ҳалли низоъ қайд намуда, 

бояд ба инобат гирифт, ки ин ниҳод нақши танзимнамоии 

худро ба пуррагӣ иҷро намуд. 

Мавқеъ ва нуфузи ниҳоди сарварии Пешвои миллат имрӯз 

дар арсаи байналмилалӣ эътироф гашта, аз ҷониби Кумитаи 

академикии Шӯрои Аврупо сазовори Ҷоизаи «Пешвои асри 

XXI» гаштани Пре- зиденти мамлакат далели ин гуфтаҳост. 

Қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ - Пешвои миллат» дар 

раванди рушди ниҳоди сарварӣ дар Тоҷикистон марҳилаи 

навро кушод. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 

миллат эътироф шудани Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

воқеияти таҳаввулот ва рушди ниҳоди сар- вариро, ки дар 

заминаи талошҳо, азхудгузариҳо баҳри таъмини ҳам- гироии 

ҷомеа ва якпорчагии кишвар, ҷасорат дар роҳи ҳифзи ман- 

фиатҳои миллӣ ва умумидавлатӣ, пешбурди сиёсати 

муваффақонаи хориҷӣ тавонист эътирофи умумимиллиро ба 

даст оварад, нишон медиҳад. Эътирофи шахсият ҳамчун Пешво 

аз ҷониби ин ё он мил- лат ин, пеш аз ҳама, нишонаи тақвияти 

эътимод ба фаъолияти шах- сиятест, ки тавонист аз 



мушкилтарин санҷишҳои таърих миллатро бо сарбаландӣ 

гузаронида, пойдории онро таъмин намояд.



МАВЗӮИ 14. ҶОМЕАИ ШАҲРВАНДӢ 

Ҷомеаи шаҳрвандӣ низоми махсуси муносибатҳо ва 

институтҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, миллӣ, оилавӣ ва шахсие 

мебошад, ки дар миёни одамон дар раванди фаъолияти ҳаётии 

онҳо зоҳир мегардад. Гуно- гунрангӣ ва ташаккули баланди 

институтҳо ва муносибатҳои мазкур аз дараҷаи рушди ҷомеаи 

шаҳрвандӣ дарак медиҳанд. 

Раванди таҳаввулоти давлат дар марҳилаҳои муайян ва 

шароитҳои мушаххаси таърихӣ боиси пайдоиш ва рушду 

инкишофи давлати ҳуқуқӣ мегардад. Аммо амалишавии 

давлати ҳуқуқӣ бе ҷомеаи шаҳрвандии ташаккулёфта 

ғайриимкон аст. Аз ин рӯ, пайдоиши ҷомеаи шаҳрвандӣ бо 

пайдоиши давлат алоқаманд буда, пайдоиши мафҳуми 

«ҷомеаи шаҳрвандӣ» баробари мафҳумҳои «сиёсат» ва 

«ҳокимият» қаламдод мегардад. 

§ 1. Ҷомеаи шаҳрвандӣ ва хусусиятҳои он 

Бори аввал ба таҳқиқи масъалаи ҷомеаи шаҳрвандӣ 

Афлотун машғул гардида, дар баробари «давлати сиёсӣ» 

инчунин мавҷудияти «ҷомеаи шаҳрвандӣ»-ро низ нишон 

додааст. Ба ақидаи ӯ, ҷомеаи шаҳрвандӣ барои қонеъ сохтани 

талаботи шаҳрвандон хизмат мерасо- над. Дар баробари 

Афлотун, инчунин Арасту низ давлат ва ҷомеаи шаҳрвандиро 

аз ҳам фарқ менамуд. Чунин шакли тафаккур ва ҷаҳон- биниро 

дар Рими Қадим Ситсерон ташаккул дода, ҳамзамон аввалин 

шуда моҳияти давлати ҳуқуқиро низ муайян намудааст. Аммо 

танҳо дар асрҳои ХУ-ХУП масъалаи ҷомеаи шаҳрвандӣ ба таври 

назариявӣ ва бонизом таҳқиқ мегардад ва маҳз дар ҳамин давра 

фарқиятҳои асо- сии ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлат мушаххас 

карда мешаванд. 

Масалан, Н.Макиавелли фарқияти давлат ва ҷомеаи 

шаҳрвандиро дар муносибат бо ахлоқ ва сиёсат мебинад. Ба 

ақидаи ӯ, давлат аз маҷмӯи муносибатҳои сиёсӣ иборат буда, 

сиёсат муносибатҳои ғайри- ахлоқӣ аст. Аммо ҷомеаи 



шаҳрвандӣ маҷмӯи муносибатҳои ғайри- сиёсӣ буда, асоси 

онро арзишҳои ахлоқӣ ташкил медиҳанд. Ба ақидаи 

Н.Макиавелли, давлат набояд ба ҳаёти шахсии шаҳрвандон 

дахолат намояд ва ҳамзамон чӣ гунае ки ҷомеаи шаҳрвандӣ 

вобастаи давлат аст, он низ бояд вобастаи ҷомеаи шаҳрвандӣ 

бошад. Томас Гоббс бошад, ҷомеаи шаҳрвандиро аз давлат ҷудо 

намуда, қайд менамояд, ки қонунҳо ва анъанаҳои шаҳрвандӣ бо 

давлат алоқамандие надоранд ва давлат аз ҷомеаи шаҳрвандӣ 

ҷудо аст. Ҷон Локк пайдоиши ҷомеаи шаҳрвандиро пештар аз 

пайдоиши давлат медонад. Ба ақидаи ӯ, давлат дар марҳилаи 

муайяни рушду инкишофи ҷомеаи шаҳрвандӣ ба вуҷуд омада, 

дар вақти зарурат боз аз байн меравад. Жан-Жак Руссо ҷомеаи 

шаҳрвандиро ба мисли ҷомеае медонад, ки барои пайдоиши 

давлат замина гузошта, асоси шартномаи ҷамъиятиро ба вуҷуд 

овардааст. Ба ақидаи ӯ, мавҷудияти шартнома оид ба озодиҳо 

ва маҳдудиятҳо моҳи- яти чунин ҷомеаро ташкил медиҳад. 

Шарл Луи Монтеске ҷомеаи шаҳрвандиро натиҷаи рушду 

инкишофи дурударози таърихӣ медонад. Ба ақидаи Монтеске, 

давлат ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ҳамдигар монанд нестанд, аммо 

бе якдигар вуҷуд дошта наметавонанд. Кӯшиши аз байн 

бурдани яке аз онҳо боиси шиддатнокӣ ва таркиши иҷтимоӣ 

мегардад. Бинобар ин, ҷомеаи шаҳрвандӣ барои гирифтани 

пеши роҳи диктатура ва худсарӣ беҳтарин ва муҳимтарин 

кафолат ба шумор меравад. Ҳам- замон, Монтеске қонунҳои 

шаҳрвандӣ ва давлатиро аз ҳам фарқ наму- да буд. 

Масъалаи ҷомеаи шаҳрвандӣ аз ҷониби олимони немис ба 

таври васеъ таҳқиқ карда шуда, амиқу дақиқ назарияпардозӣ 

гардидааст. Ба ақидаи Иммануил Кант, мувофиқат ва 

мутобиқати озодиҳои як инсон бо озодиҳои инсони дигар асоси 

рушду инкишофи ҷомеаи шаҳрвандӣ маҳсуб меёбад. Ҳамчунин 

ӯ қайд менамояд, ки меъёрҳои зерин асоси ҷомеаи 

шаҳрвандиро ташкил медиҳанд: 1) озодии инсон ҳамчун узви 

ҷомеа; 2) баробарии инсон ҳамчун узви ташкилоти ҷамъиятӣ; 

3) му- стақилияти инсон ҳамчун шаҳрванд. Дар баробари Кант 

инчунин Фри- дрих Гегел низ ба масъалаи ҷомеаи шаҳрвандӣ 



таваҷҷуҳи хосса зоҳир намуда, моҳияти онро ба таври дигар 

муайян намудааст. Ба ақидаи ӯ, давлат ва ҷомеаи шаҳрвандӣ 

мустақиланд. Давлат иродаи умумии шаҳрвандонро ифода 

намуда, ҷомеаи шаҳрвандӣ дар амалӣ гардони- дани 

манфиатҳои шахсии шаҳрвандони алоҳида хизмат мерасонад. 

Аз сабаби он ки ҷомеаи шаҳрвандӣ аз уҳдаи ҳалли низоъҳои 

дохилии ҷомеа баромада наметавонад, идора ва танзими 

давлатию ҳуқуқии ҷомеа дар мадди аввал гузошта мешавад. 

Таълимоти сиёсии Алексис де Токвил дар рушду инкишофи 

ҷомеаи шаҳрвандӣ марҳилаи наверо ба вуҷуд овардааст. Ӯ 

мавҷудияти институтҳои давлатии пурқудратро зарур 

мешуморад, аммо барои паст кардани дараҷаи суиистифодаи 

ҳокимият мавҷуд будани институтҳои ҳамвазни институтҳои 

давлатиро низ муҳим арзёбӣ мекунад. Ба ақидаи ӯ, ба вуҷуд 

овардани ҷомеаи шаҳрвандии мустақиле, ки вобастаи давлат 

нест, дар рушду инкишофи демократия мусоидат намуда, ҳам- 

замон ҷомеаро аз хатари суиистифодаи ҳокимият эмин нигоҳ 

медорад. 

Гузашта аз ин, ҳарчанд асосгузорони марксизм-ленинизм 

дикта- тураи пролетариатро ба ҷомеаи шаҳрвандӣ монанд 

накарда бошанд ва давлати ҳуқуқиро ба давлати сотсиалистӣ 

ҳамшабеҳ дониста бошанд ҳам, онҳо оид ба паҳлуҳои 

мухталифи масъалаи ҷомеаи шаҳрвандӣ ибрози андеша 

намуда буданд. Аммо чунин андешаронӣ дар доираи таҳлили 

ҷомеаҳои буржуазӣ сурат гирифтааст. Ҷомеаи шаҳрвандӣ дар 

таҳлилҳои марксистӣ аз таълимоти Карл Маркс сарчашма 

мегирад. Ба ақидаи ӯ, ҷомеаи шаҳрвандӣ асосе мебошад, ки 

фаъолиятҳои ҳаётии инсонро дар ҷомеа ташкил медиҳад ва он 

«сарчашма ва саҳнаи воқеии таърих» аст62. Ҳамзамон, Карл 

Маркс қайд намуда буд, ки ҷомеаи шаҳрвандӣ давлатро ба 

вуҷуд оварда, он қувваи пешбарандаи пешрафти ҷамъиятӣ ба 

шумор меравад. Пайравони К.Маркс, аз ҷумла В.И.Ленин, дар 

таҳлил ва омӯзиши масъалаи мазкур амалан кореро анҷом 

надодаанд. 

                     
62 Карл М., Энгельс Ф. Соч. - Т.3. - С.35. 



Илмҳои сиёсии замони муосир барои шарҳи моҳияти 

масъалаи мазкур муносибатҳои мухталиферо ба вуҷуд 

овардааст, ки ҳар яки он арзиши илмӣ дошта, паҳлуҳои 

мухталифи ҷомеаи шаҳрвандиро ифода менамоянд. Дар 

маҷмӯъ ҷомеаи шаҳрвандӣ низоми институтҳои ҷамъиятию 

ғайридавлатӣ ва умумиятҳои одамонеро дар бар мегирад, ки 

онҳо барои худташаккулдиҳии фардҳои алоҳида ва 

коллективҳои мухталиф шароити муосид фароҳам оварда, ба 

воситаи ин шароитҳо талабот ва манфиатҳои худро ифода 

менамоянд ва маҷмӯи муноси- батҳои ғайрисиёсиро дар ҷомеа 

ташаккул медиҳанд (муносибатҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, 

оилавӣ, миллӣ, динӣ, маънавӣ ва ғ.). Ҷомеаи шаҳрвандӣ дар 

муқоиса бо давлат, ки он сохтори иерархӣ ва амудӣ дорад, 

дорои сохтори уфуқӣ мебошад ва ин сохторҳо дар миёни ода- 

мон ва давлат ҷойгиранд. 

Ҳарчанд ҷомеаи шаҳрвандӣ моҳиятан аз давлат вобаста 

набошад ҳам, он бо давлат алоқамандии зич дорад. Кафолатҳои 

ҳуқуқии давлат ба таври воқеӣ амалӣ гардидани фаъолияти 

институтҳои ҷомеаи шаҳрвандиро таъмин менамоянд. 

§ 2. Сохтори ҷомеаи шаҳрвандӣ 

Сохтори ҷомеаи шаҳрвандиро як қатор муҳаққиқон аз рӯйи 

соҳаҳои амалишавии он муайян намудаанд. Аз ин рӯ, чунин 

соҳаҳо аз ҷониби онҳо ҳамчун сохтори таркибии ҷомеаи 

шаҳрвандӣ муаррифӣ гардидаанд: 

1. Соҳаи иқтисодиёт - муассисаҳои ғайридавлатӣ, 

кооперативҳо, коллективҳои иҷоравӣ, ҷамъияти саҳомӣ, 

иттиҳодияи кооперативҳо ва шаҳрвандони ихтиёрӣ, ки дар 

соҳаи хоҷагидорӣ фаъолият менамоянд ва бо ташаббуси худи 

онҳо ташаккул дода шудааст. 

2. Соҳаи иҷтимоию сиёсӣ - ҳаракат ва ташкилотҳои 

ҷамъиятӣ, мақомоти худидораи ҷамъиятӣ дар маҳалли зист ва 

ё дар коллективҳои меҳнатӣ, механизмҳои ошкорнамоӣ, 

ташаккулдиҳӣ ва ифоданамоии афкори ҷамъиятӣ, ҳалли 

низоъҳои иҷтимоӣ, васоити ахбори оммаи ғайридавлатӣ, оила, 



фондҳои хайриявӣ, иттифоқҳои эҷодӣ, ҷамъи- ятҳои варзишӣ, 

иттиҳодияҳои динии шаҳрвандон, ҷамъияти илмӣ. 

3. Соҳаи маънавиёт- озодии виҷдон, сухан ва афкор; 

имконияти воқеӣ барои ба таври расмӣ изҳор намудани ақидаи 

хеш, мустақилият ва вобаста набудани ҷамъиятҳои мухталифи 

ғайридавлатӣ аз сохторҳои давлатӣ ва сиёсӣ. 

Яке аз хусусиятҳои муҳим ва фарқкунандаи сохторҳои 

ҷомеаи шаҳрвандӣ аз сохторҳои давлатӣ аз он иборат аст, ки 

онҳо барои ба даст овардани ҳокимият мубориза намебаранд ва 

ҳатто кӯшиш ҳам наменамоянд. Аз ин хотир, ҳамаи сохторҳои 

ҷомеаи шаҳрвандӣ ху- сусияти сиёсӣ надоранд. Ташкилотҳои 

сиёсӣ дар чаҳорчӯбаи ҷомеаи шаҳрвандӣ дар шакли ҳуқуқи 

интихобӣ баромад менамоянд. 

Муносибатҳои мутақобилаи ҷомеаи шаҳрвандӣ бо давлат 

ба воси- таи вазифаҳои онҳо муайян карда мешаванд, ки аз 

чунин самтҳои фаъолият иборатанд: 

1. Рушди асосҳои демократии ҳаёти сиёсӣ ва ҳаёти 

ҷамъиятии ҷомеа. 

2. Ба воситаи ҳалли масъалаҳои сиёсӣ-ҳуқуқӣ маҳдуд 

намудани доираи фаъолияти давлат. 

3. Таъмини амалишавии ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрванд, 

коркарди кафолатҳо ва бар зидди арзишҳои режими 

тоталитарӣ қарор додани онҳо. 

4. Марҳила ба марҳила таъмин намудани рушду 

инкишофи ҷомеаи мутамаддин. 

5. Дар асоси ризоият ва созиш ҳал намудани 

мухолифатҳои иҷти- моӣ. 

6. Худмуайянкунии инсон дар доираи ҷаҳонбинӣ ва 

манфиатҳои маънавии худ. 

7. Ҳифзи ҳуқуқҳои умумиҷаҳонии шаҳрвандон аз ҷониби 

мақомо- ти судӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ. 

§ 3. Таълимот ва омӯзиши ҷомеаи шаҳрвандӣ 

Дар илмҳои сиёсӣ рушду инкишофи таълимоти ҷомеаи 

шаҳрван- диро ба се марҳилаи асосӣ ҷудо менамоянд: 



- марҳилаи «табиӣ-ҳуқуқӣ» - асоснок намудани моҳияти 

ҷомеаи шаҳрвандӣ - аз давраи атиқа то асрҳои XVII; 

- марҳилаи «легитимизатсияи ҷомеаи шаҳрвандӣ» - аз 

охири асри XVII то ибтидои асри XX; 

- марҳилаи «ратсионализатсияи ҷомеаи шаҳрвандӣ» - аз 

солҳои 20-ум то 90-уми асри ХХ. 

Бояд тазаккур дод, ки ҳарчанд падидаи ҷомеаи шаҳрвандӣ 

таърихи тӯлонӣ дошта бошад ҳам, пажӯҳиши ҷомеаи 

шаҳрвандӣ ҳамчун масъалаи илмӣ таърихи начандон тӯлонӣ 

дорад. Муҳаққиқон ҳангоми омӯзиши паҳлуҳои мухталифи 

падидаи мазкур истифодаи муноси- батҳои илмии зеринро 

мувофиқи мақсад донистаанд: форматсионӣ, тамаддунӣ ва 

институтсионалӣ. 

Истифодаи муносибати институтсионалӣ дар раванди 

омӯзиши ҷомеаи шаҳрвандӣ имкон медиҳад, ки сохтори он 

муайян карда шавад, аммо дар радифи ин муносибати 

сохторию функсионалӣ низ дар омӯзиши ин масъала истифода 

бурда мешавад, ки ба воситаи он вази- фаҳои ҷомеаи 

шаҳрвандӣ муайян мешаванд. Истифодаи муносибати 

институтсионалӣ имкон медиҳад, ки ниҳодҳои зеринро ба 

сохтори ҷомеаи шаҳрвандӣ дохил намоем: оила, ташкилотҳои 

ҷамъиятӣ, ко- оператсияҳо, ҷамъиятҳои гуногун, иттифоқҳои 

касаба, созмонҳои гу- ногун, иттиҳодияҳои динӣ, варзишӣ, 

эҷодӣ ва монанди инҳо. Мақомо- ти давлатӣ ва дорои характери 

сиёсӣ ба сохтори ҷомеаи шаҳрвандӣ дохил карда намешаванд. 

Ҳамин тариқ, муносибати институтсионалӣ ҷомеаи 

шаҳрвандиро ҳамчун фазои иҷтимоии дорои сохтори мураккаб 

муаррифӣ намуда, дар он низоми арзиш, талабот ва 

манфиатҳоеро ни- шон медиҳад, ки аз ҷониби иттиҳодияҳои 

шаҳрвандӣ дар фазои ҳуқуқӣ дар амал татбиқ карда мешаванд. 

Истифодаи муносибати сохторию функсионалӣ имкон 

медиҳад, ки моҳияти ҷомеаи шаҳрвандӣ дар мазмуни васеъ ва 

дар мазмуни маҳдуд муайян карда шавад. Дар мазмуни васеъ 

ҷомеаи шаҳрвандӣ соҳаи муносибат ва фаъолиятҳоеро дар бар 

мегирад, ки дар он таъси- роти давлат ва мақомоти давлатӣ ҳеҷ 



ба назар намерасад. Дар мазмуни маҳдуд ҷомеаи шаҳрвандӣ 

маҷмӯи муносибатҳои ғайридавлатӣ ва маҷмӯи сохторҳои 

ғайридавлатии ихтиёрие мебошад, ки дар ҳамаи соҳаҳои 

фаъолияти инсонӣ ба назар мерасад. 

Субъекти марказии ҷомеаи шаҳрвандӣ инсони мустақил ба 

шумор меравад, ки ӯ дар фаъолиятҳои мухталифи худ 

ҳадафҳои хешро озодо- на интихоб намуда, инчунин расидан ба 

онҳоро низ мустақилона муа- йян месозад. Аз ин нуқтаи назар, 

ҷомеаи шаҳрвандӣ соҳаи фаъоли- ятҳои босамари шахс буда, 

дар тамоми зерсистемаҳои иртибототи иҷтимоӣ ташаккул 

меёбад (иқтисодӣ, сиёсӣ, маънавӣ ва ғ.). Чунин ша- роит 

воситаи оқилонаи мавҷудияти инсон мебошад, ки он бо шуур, 

озодӣ, ҳуқуқ ва демократия асос меёбад. Гузашта аз ин, ҷомеаи 

шаҳрвандӣ низоми ниҳодҳои ғайридавлатие мебошад, ки онҳо 

барои фаъолиятҳои фардҳои алоҳида, гурӯҳҳои мухталифи 

иҷтимоӣ ва ит- тиҳодияҳои ҷамъиятӣ шароити мусоид 

фароҳам оварда, дар ҳимояи манфиатҳо ва қонеъсозии 

талаботҳо ба онҳо кумак мерасонад. 

Ифода ва ҳимояи манфиатҳои гурӯҳӣ ва фардии одамон 

яке аз ва- зифаҳои марказии ҷомеаи шаҳрвандиро ташкил 

медиҳад. Аммо ҳаёт, озодӣ, баробарӣ, ҳуқуқ ба моликияти 

хусусӣ (шаклҳои мухталифи мо- ликият) ва озодона дар амал 

татбиқ намудани иродаи шаҳрванд ар- зишҳои марказии 

ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ҳисоб мераванд. Таҳлили му- носибатҳои 

институтсионалӣ ва сохторию фунсионалӣ дар раванди 

омӯзиши масъалаи ҷомеаи шаҳрвандӣ имкон медиҳад, ки 

таърифи ҷомеаи шаҳрвандиро ба таври зайл муаррифӣ 

намоем: ҷомеаи шаҳрвандӣ ин маҷмӯи иттиҳодияҳои 

мухталиф, ташкилотҳои ҷамъия- тии гуногун ва яке аз шаклҳои 

умумияти одамон мебошад, ки ҳаёти моддию маънавии 

шаҳрвандонро таъмин намуда, дар ҳимояи манфиат ва 

қонеъсозии талаботи онҳо нақши арзанда мегузорад63. 

Ба ғайр аз муносибати институтсионалӣ инчунин дар 

омӯзиши ҷомеаи шаҳрвандӣ муносибатҳои форматсионӣ, 

                     
63 Борзунов В.Ф. Гражданское общество. - М.: МИИТ, 2001. - С.8. 



тамаддунӣ ва ҳам сохторию функсионалӣ мувофиқ аст. Ба 

воситаи муносибатҳои илмии мазкур омилҳои иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ, сиёсӣ, маданӣ ва ташкилии пай- доиши ҷомеаи 

шаҳрвандӣ ва раванди ташаккулёбии он муайян карда 

мешаванд. 

Мураккабии сохтори иқтисодиёт асоси омили иқтисодии 

пайдо- иши ҷомеаи шаҳрвандиро ташкил медиҳад. Ҳар як 

шакли зуҳуроти иҷтимоию иқтисодӣ ва сохтори он навъи 

махсуси ҷомеаи шаҳрвандиро ба вуҷуд меоварад. 

Муносибатҳои мутақобилаи сохторҳои иқтисодии гуногун 

муносибатҳои мураккаби ҷомеаи шаҳрвандиро дар ҳудуди 

ҷомеа ва давлат муайян менамоянд. 

Муборизае, ки дар миёни синфи ҳукмрон ва мухолифон 

барои ҳокимият сурат мегирад, асоси омили иҷтимоию 

иқтисодиро ташкил медиҳад ва чунин шакли мубориза навъи 

режими сиёсӣ ва модели ҷомеаи шаҳрвандии бо он мувофиқро 

муайян менамояд. Ҳамин тариқ, шакли истеҳсолот 

(мураккабии сохтори иқтисодӣ) навъи ҷомеаи шаҳрвандиро, 

тамаддун - шаклҳои мухталифи онро ва режими сиёсӣ модели 

мушаххаси онро муайян месозад. 

Дар раванди таҳлили омилҳои пайдоиш ва ташаккулёбии 

ҷомеаи шаҳрвандӣ бояд дар назар дошт, ки ҷомеаи шаҳрвандӣ 

доимӣ буда, он паҳлуи объективӣ ва яке аз шаклҳои муҳимми 

фаъолиятҳои ҳаётии ҷомеаро ташкил дода, доимо ҳамсафари 

давлат аст. Бояд гуфт, ки ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳамроҳи давлат ва 

синфҳои ҷамъиятӣ ба вуҷуд омада, шакл, навъ ва моделҳои 

гуногунро дар худ ташаккул медиҳад ва дар шароити ҷомеаи 

бесинф аз байн рафта, боз бо иҷтимоъ омезиш меёбад. 

Муносибати форматсионӣ. Ба ҳар як шакли истеҳсолот 

навъи ҷомеаи шаҳрвандии махсус мувофиқ аст. Масалан, дар 

сохтори ҷамъи- ятии ибтидоӣ - ҷомеаи шаҳрвандии ибтидоӣ 

(он бо ҷомеа омезиш ёф- тааст), дар сохтори ҷамъиятии 

ғуломдорӣ - ҷомеаҳои ғуломдории Атиқа ва Шарқ, дар сохтори 

ҷамъиятии феодалӣ - ҷомеаи деҳқонони асримиёнагӣ 

(крепостнойҳо), дар сохтори ҷамъиятии сармоядорӣ - ҷомеаи 



буржуазӣ, дар сохтори ҷамъиятии сотсиалистӣ - ҷомеаи проле- 

тарӣ (деҳқонон ва заҳматкашон) ва дар коммунистӣ - тарзи 

навини омезишёбии ҷомеаи шаҳрвандӣ бо ҷомеа хос аст. 

Муносибати тамаддунӣ. Ҳар як тамаддун шакли махсуси 

ҷомеаи шаҳрвандиро ба вуҷуд оварда ташаккул медиҳад. 

Масалан, дар таърих то ба имрӯз аз рӯйи тамаддунҳои ҷаҳонӣ 

чунин шаклҳои ҷомеаи шаҳрвандиро мушоҳида намудан 

имконпазир буд ва ҳаст: эллинӣ, Шарқи қадим, ғарбӣ-аврупоӣ, 

авруосиёӣ, Шарқи Дур, амрикоӣ, аф- риқоӣ, чиноӣ ва ғ. Дар 

баробари ин, инчунин заминаҳои маданӣ, наза- риявӣ, 

идеологӣ ва сиёсӣ моделҳои мухталифи ҷомеаи шаҳрвандиро 

ба вуҷуд меоваранд. Аз ҷумла ҷомеаҳои шаҳрвандии 

консервативӣ, либералӣ-реформаторӣ, инқилобӣ (марксистӣ, 

анархистӣ ва ғ.), тота- литарӣ, авторитарӣ, демократӣ ва 

монанди инҳо. Бояд махсус таъкид намуд, ки дар ҳар як ҷомеа 

ва ҳар як давлат дар як вақт дар миёни ша- клҳои мухталиф ва 

моделҳои гуногуни ҷомеаи шаҳрвандӣ рақобат ва мубориза 

доимо мавҷуд аст. Ҳамин тариқ, тағйирпазир будани хусуси- 

ятҳои муҳимми ҷомеаи шаҳрвандӣ аз сохтори иқтисодӣ, тарзи 

ис- теҳсолот, гурӯҳҳои этникӣ ва фарҳангҳо, омилҳои динӣ, 

сиёсӣ, идео- логӣ, фарҳангию маданӣ вобастагии зиёд дорад. 

Дар ҳар як ҷомеа сирф ҷомеаи шаҳрвандӣ вуҷуд дошта 

наметавонад ва он дар шуури олимон ва муҳаққиқон дар шакли 

намунаи назариявӣ ҳастии худро нигоҳ ме- дорад. 

Бояд гуфт, ки ҷомеаи шаҳрвандӣ пеш аз давлат ба вуҷуд 

омадааст. Иҷтимоъ асоси ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҷомеаи 

шаҳрвандӣ асоси давла- тро ташкил намудааст. Аммо давлат 

дар ҷомеа ҳукмронии худро барқарор намуда, таркиби ҷомеаи 

шаҳрвандиро аз арзишҳои пешина ва куҳна тоза менамояд ва 

дар ин раванд барои ташаккули шакли нави ҷомеаи шаҳрвандӣ 

шароитҳои мусоид фароҳам месозад. Гузашта аз ин, 

афзалиятҳои рушду инкишофи ҷомеаи шаҳрвандӣ дар 

шароитҳои буҳронии ҷомеа ба мушоҳида мерасанд. Шикасти 

давлат иҷтимоъро аз байн намебарад ва баъди аз байн рафтани 

як давлат дар ҷойи он давла- ти дигар пайдо мегардад. Дар ин 



раванд инчунин ҷомеаи шаҳрвандӣ шакли пештараи худро дар 

зери таъсири давлати нав ба шакли нав иваз менамояд. Дар 

раванди рушду инкишофи давлат ва ҷомеа муно- сибатҳои 

мутақобила миёни давлат ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ба осонӣ 

мушоҳида карда мешаванд. Ҷомеаи шаҳрвандӣ ба воситаи 

афкори ҷамъиятӣ ва ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ба давлат 

таъсиргузорӣ намуда, давлат ба воситаи меъёрҳои сиёсӣ ва 

маъмурии ҳуқуқии расмии худ ба ҷомеаи шаҳрвандӣ таъсир 

мерасонад. 

Аммо давлат ва ҷомеаи шаҳрвандӣ аломат ва нишонаҳои 

якхела надоранд ва ҳеҷ гоҳ дошта наметавонанд. Ҳадафҳои 

мавҷудияти онҳо низ аз ҳамдигар тафовути ҷиддӣ доранд. 

Масалан, ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳуқуқи инсонро ҳифз менамояд, 

аммо давлат танҳо ҳуқуқи шаҳрван- дони худро кафолат 

медиҳад. Ҷомеаи шаҳрвандӣ дар доираи озодии манфиатҳои 

шаҳрвандон амал намуда, давлат чунин ҳудудро доимо вайрон 

намуда, дар асоси ҳуқуқи истифодаи қувва ба маҷбурнамоӣ 

даст зада, ин меъёрҳоро поймол карда метавонад. Ҷомеаи 

шаҳрвандӣ ин ҷомеаи худтанзимкунанда ва 

худтанзимшавандаи ғайрисиёсӣ буда, давлат ҷомеаи сиёсии 

бошуурона танзимшавандае мебошад, ки фаъолиятҳои он 

пешакӣ ба нақша гирифта мешаванд. 

Дар ҷомеаи шаҳрвандӣ манфиат ва арзишҳо ба таври 

кушоду равшан ифода меёбанд, аммо давлат фаъолиятҳои 

худро бо сирри давлатӣ алоқаманд менамояд. Аз ҳама чизи 

муҳим ин аст, ки дар ҷомеаи шаҳрвандӣ муносибат ва алоқаҳои 

ғайрисиёсӣ дар шакли уфуқӣ (горизонталӣ) мавҷуданд, аммо 

дар давлат муносибатҳои сиёсӣ ва ҳукмронӣ дар шакли амудӣ 

(вертикалӣ) ба мушоҳида мерасанд. Де- мократикунонии 

ҳокимияти давлатӣ, рушду инкишофи худидоракунӣ, 

ҳамкориҳои мутақобила миёни аксарият ва ақаллият дар асоси 

муво- фиқати манфиатҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ ҳадафҳои 

асосии ҷомеаи шаҳрвандиро ташкил медиҳанд. Мутамарказ 

гардонидани идоракунии давлатӣ, ба манфиатҳои давлатӣ 

тобеъ гардонидани манфиатҳои шах- сӣ ва ҷамъиятӣ, назорат 



ва зери фишор қарор додани амалиётҳои зид- дидавлатӣ 

ҳадафҳои марказии ҳар як давлатро ташкил медиҳанд. 

Ҷомеаи шаҳрвандӣ ба афкори ҷамъиятӣ такя намуда, 

кӯшиши иштирок намудан дар фаъолияти қонунгузориро 

менамояд ва бо ин роҳ нисбат ба давлат таъсиррасонии худро 

амалӣ мегардонад. Давлат кӯшиш менамояд, то ки ҷомеаи 

шаҳрвандиро тобеи худ гардонад. Давлат таъсиррасонии худро 

ба воситаи меъёрҳои маъмурӣ, идеологӣ ва сиёсӣ ба роҳ монда, 

кӯшиши иштирок дар фаъолияти ташкилотҳои ҷамъиятиро 

менамояд ва бо ин роҳ мехоҳад мустақилияти онҳоро то 

андозае маҳдуд намояд. Ҳамаи ин гуфтаҳо номувофиқатии 

хусуси- ятҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлатро боз ҳам возеҳтару 

равшантар ме- гардонанд. 

Ҷомеаи шаҳрвандӣ маҷмӯи институт ва муносибатҳое 

мебошад, ки дар миёни одамон ва умумиятҳои иҷтимоӣ ба 

амал бароварда шуда, берун аз доираи фаъолияти мақомоти 

давлатӣ мавҷудияти худро нигоҳ медорад ва ифодакунандаи 

манфиатҳои шахсӣ ва гурӯҳӣ мебошад. Ҷомеаи шаҳрвандӣ 

фаъолиятҳои иҷтимоии аҳолии як ҳудуди муайян буда, дар 

соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоию маишӣ дар асоси меъёрҳои 

худтанзимнамоӣ, худидоракунӣ, баробарии шахсӣ ва 

арзишҳои анъа- навӣ ташаккул меёбад. Гузашта аз ин, ҷомеаи 

шаҳрвандӣ ин марҳилаи олии рушду инкишоф, яке аз шаклҳои 

умумияти инсонӣ ва асоси усту- вории давлат ба шумор 

меравад. Асосҳои объективии ҷомеаи шаҳрвандии 

ташаккулёфтаро омилҳои зерин ташкил медиҳанд: 

- моликияте, ки ба воситаи қонун ҳифз карда шудааст; 

- сохтори иҷтимоии гуногунранг ва ташаккулёфтае, ки ба 

воситаи бойигарӣ, манфиатҳои гуногун ва демократияи 

тараққикарда ифодаи худро пайдо намудааст; 

- дараҷаи олии рушди зеҳнӣ ва психологии аъзоёни ҷомеа; 

- қобилияти фаъолгардонии мақсадҳо; 

- ҳамроҳ будани шаҳрвандон дар кори институтҳои ҷомеаи 

шаҳрвандӣ; 

- таъмини ҳуқуқӣ ва риояи ҳуқуқ (маданияти ҳуқуқӣ). 



Дар раванди омӯзиши масъалаи ҷомеаи шаҳрвандӣ чунин 

да- раҷаҳои онро аз ҳам фарқ менамоянд: иқтисодӣ, сотсиологӣ 

ва иҷти- моию маданӣ. 

Дараҷаи иқтисодӣ бо плюрализми ҳифзи қонунии 

моликият, ман- фиатҳои шахсӣ ва ҷамъиятӣ алоқаманд аст. 

Дараҷаи иҷтимоию маданӣ алоқаҳои устувори оилавӣ, динӣ, 

этникӣ ва монанди инҳоро дар бар гирифта, гуногунрангии 

сохтори иҷтимоӣ ва динамикаи алоқаҳои ҷамъиятиро низ дар 

худ нигоҳ медорад. 

Дараҷаи сотсиологӣ интихоби фардии соҳаи сиёсатро дар 

бар мегирад. Ба чунин шакли интихоб арзишҳои зерин дохил 

мешаванд: афзалиятҳои маданӣ, ҳадафҳои арзишманд, 

гуногунандешии сиёсӣ- маданӣ, озодии иродаи шаҳрвандон, 

имконияти барҳам задани стерео- типҳои идеологӣ, ниҳодҳои 

фаъоли ҷамъиятӣ, ки бо системаи сиёсии давлат алоқаи зич 

доранд. Ҳамин тариқ, дар раванди таҳқиқи ҷомеаи шаҳрвандӣ 

истифодаи муносибати сотсиологӣ низ имконпазир мегар- дад. 

Аз ин нуқтаи назар, ҷомеаи шаҳрвандӣ фазои иҷтимоии дорои 

сохтори мураккаб буда, аз низоми арзишҳо, талаботҳо ва 

манфиатҳо иборат аст. Ғайр аз ин, муносибати сотсиологӣ 

ҷомеаи шаҳрвандиро аз иттиҳодияҳои ихтиёрии шаҳрвандоне 

вобаста медонад, ки онҳо ба та- ври мустақилона ва дар доираи 

қонун фаъолият менамоянд. 

Гузашта аз ин, муносибати сотсиологӣ имкон медиҳад, ки 

унсурҳои таркибии ҷомеаи шаҳрвандӣ муайян карда шаванд. 

Муво- фиқи чунин шарҳу баён таркиби ҷомеаи шаҳрвандӣ аз 

унсурҳои зерин иборат аст: умумияти ихтиёрӣ ва 

худидорашавандаи одамон, оила ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, 

маҷмӯи ҳизбу ҳаракатҳои ғайрисиёсиву ғай- ридавлатӣ, 

ташкилотҳои лоббистӣ, ҳаёти шахсӣ ва истеҳсолии одамон, 

урфу одат, анъана ва ахлоқи одамон, иттифоқҳои мустақил ва 

худидо- рашавандаи соҳибкорон, низоми васоити ахбори 

оммаи ғайридавлатӣ, ташкилот ва ҷамъиятҳои динию 

фарҳангӣ. 

Муносибати сотсиологӣ дар баробари муносибати 



сохторию функсионалӣ имкон медиҳад, ки як қатор вазифаҳои 

ҷомеаи шаҳрвандӣ равшан карда шаванд. Аз ин нуқтаи назар, 

ба таври пурра қонеъ сохтани талаботҳои моддӣ, маънавӣ ва 

иҷтимоии одамон, дар амал татбиқ намудани манфиат, майлу 

хоҳиш ва ҳадафҳои онҳо, вази- фаҳои муҳимми ҷомеаи 

шаҳрвандӣ маҳсуб меёбанд. 

Ба воситаи муносибати сотсиологӣ вазифаҳои иқтисодии 

ҷомеаи шаҳрвандӣ муайян карда шудаанд, ки онҳо аз иҷроиши 

самтҳои зерин иборатанд: дар назди қонун баробарҳуқуқ нигоҳ 

доштани ҷамъияти соҳибмулкон, озодии интихоби иқтисодӣ, 

мавҷудияти манбаъҳои ал- тернативӣ барои ба даст овардани 

воситаҳои муҳимми ҳаётӣ, мавҷуди- яти низоми ҳуқуқи 

шаҳрвандӣ, ки аз ҷониби давлат амалӣ карда меша- вад, муайян 

намудани сарҳади ҳокимияти иқтисодӣ ва сиёсӣ, муайян 

намудани сарҳади ҳокимият ва моликият. 

§ 4. Вазифаҳои иҷтимоии ҷомеаи шаҳрвандӣ 

Аслан, вазифаи иҷтимоии ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳимояи ҳаёти 

шах- сии инсон ва шаҳрвандро ифода менамояд. Зеро дар аксар 

маврид ҳа- ёти шахсии инсонҳо ва шаҳрвандон дар зери 

таъсири сохторҳои сиёсӣ ва низомҳои мухталифи давлатӣ 

қарор дода мешавад. Чунин вазифа дар раванди сохтан ва 

ташаккул додани механизми худидораи ҷамъи- ятӣ ифода 

меёбад. Аз ин нуқтаи назар, ҷомеаи шаҳрвандӣ иттиҳодияи 

шаҳрвандон ва фаъолияти онҳоро аз мудохилаи ғайриқонунии 

ҳоки- мияти давлатӣ ҳифз менамояд. Ҳамчунин ташаккули 

мақомотҳои де- мократии давлат ва низомҳои сиёсии онро 

таъмин менамояд. Ғайр аз ин, ҷомеаи шаҳрвандӣ имкон 

медиҳад, ки маъракаҳои интихоботӣ, референдумҳо, 

роҳпаймоиҳо, афкори ҷамъиятӣ, васоити ахбори оммаи 

мустақил ба таври ратсионалӣ истифода бурда шаванд. Ҷомеаи 

шаҳрвандӣ кафолатҳои воқеии ҳуқуқ ва озодиҳои 

шаҳрвандонро таъмин менамояд ва иштирок дар корҳои 

давлатӣ ва ҷамъиятиро барои ҳама дастрас мегардонад. Аз ҳама 



лаҳзаи ҳассос дар иҷрои вазифаи иҷтимоӣ ин аст, ки ҷомеаи 

шаҳрвандӣ дар раванди иҷтимоикунонии фард иштироки 

фаъол дорад. 

Вазифаи коммуникатсионӣ. Ҷомеаи шаҳрвандӣ 

манфиатҳои му- шаххаси шаҳрвадонро дар назди давлат 

муайян месозад. Зеро ҳимояи манфиатҳо ва қонеъ сохтани 

талаботҳо танҳо аз ҷониби давлат амалӣ карда мешавад. 

Вазифаи устуворнамоӣ. Мустаҳкам намудани пояҳои 

асосии ҷомеаи шаҳрвандӣ, ки барои устувор нигоҳ доштани 

ҷомеа ва давлат хеле заруранд. 

Вазифаи сиёсӣ. Таъмини озодиҳои сиёсӣ, озодиҳои 

интихоби иқтисодӣ ва умуман озодиҳои шахс. Зеро озодиҳои 

шахс асоси ҷомеаи озод ва демократӣ мебошанд. Вазифаи 

сиёсии ҷомеаи шаҳрвандӣ им- кон медиҳад, ки ҳуқуқ ва 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд, вазифаҳо ва соҳаҳои иҷтимоию 

сиёсӣ, мавқеи ҳуқуқии инсон ва нақши иҷтимоию иқтисодии ӯ 

дар ҷомеаи шаҳрвандӣ мушаххас ва муайян карда шаванд. Ғайр 

аз ин, ҷомеаи шаҳрвандии ташаккулёфта соҳаҳои манфиатҳои 

шахсӣ, меҳнати шахсӣ ва ҳуқуқҳои шахсиро аз зери назорати 

қатъӣ раҳо мекунад. 

§ 5. Ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлат 

Яке аз фарқиятҳои асосии ҷомеаи шаҳрвандӣ аз давлат дар 

он ифода меёбад, ки дар ҷомеаи шаҳрвандӣ алоқаҳои 

горизонталӣ ва дар давлат алоқаҳои вертикалӣ ба назар 

мерасанд. Ба ибораи дигар, дар давлат тобеияти яке бар дигаре 

дида мешавад, аммо дар ҷомеаи шаҳрвандӣ муносибатҳои 

рақобатнок ва афзалиятноки шахсони озод ва баробарҳуқуқ 

мавқеи махсусро ишғол намудааст. Ғайр аз ин, ҷомеаи 

шаҳрвандӣ ифодакунандаи манфиатҳо ва қонеъсозандаи тала- 

ботҳои фардӣ ва гурӯҳӣ мебошад. Аммо давлат иродаи тамоми 

аҳолии мамлакатро дар бар гирифта, манфиатҳои умумии 

ҷомеаро ифода ме- намояд ва онҳоро оид ба масъалаҳои 

мухталифи ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ ба созиш меоварад. Аммо 

набояд фаромӯш сохт, ки муноси- батҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ бо 



давлат хеле мураккаб мебошанд ва дар аксар мавридҳо 

хусусияти низоӣ низ доранд. 

Низоми худташаккулёбандаи ҷомеаи шаҳрвандӣ доимо 

дар зери фишори механизмҳои давлатӣ қарор дода мешавад ва 

дар натиҷа як қатор вазифаҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ аз ҷониби 

давлат аз худ мегардад. Дар шароити режимҳои тоталитарӣ 

тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ давлатӣ гардонида мешаванд 

ва тамоми соҳаҳои ҳаёт аз ҷониби давлат дар зери назорати 

қатъӣ қарор мегиранд. Дар чунин шароит барои та- шаккул ва 

ё мавҷудияти ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳеҷ гуна имконият боқӣ 

намемонад. Дар шароити режими демократӣ давлат ва ҷомеаи 

шаҳрвандӣ ҳамчун субъектҳои баробарҳуқуқи ҳаёти ҷамъиятӣ 

баро- мад менамоянд. Дар шароити демократияи 

ташаккулёфта вазифаи назоратии давлат хеле коҳиш меёбад ва 

чун анъана давлат чунин вази- фаҳоро иҷро менамояд: ҳифзи 

тартиботи ҷамъиятӣ, мубориза бо амалҳои ҷиноятӣ, ба вуҷуд 

овардани шароитҳои ҳуқуқӣ ва бартараф намудани монеаҳои 

мухталиф дар фаъолиятҳои соҳибмулкони фардӣ ва гурӯҳӣ, 

дар амал татбиқ намудани ҳуқуқ ва озодиҳои онҳо. Ҳамин 

тариқ, ҷомеаи шаҳрвандӣ бе давлат вуҷуд дошта наметавонад 

ва давлат бе ҷомеаи шаҳрвандии ташаккулёфта демократӣ буда 

намета- вонад. Бинобар ин, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлат бояд 

бар зидди якдигар баромад нанамоянд ва онҳо дар асоси 

эҳтироми ҳуқуқӣ муно- сибатҳои муфидро дар миёни худ 

ташаккул диҳанд.



МАВЗӮИ 15. ДЕМОКРАТИЯ 

ҲАМЧУН ШАКЛИ ҲОКИМИЯТ 

ВА ВОСИТАИ РАВАНДИ СИЁСӢ 

Ҳар нафаре, ки ба мазмуни этимологии мафҳуми 

«демократия» назар афканад, онро ҳамчун «мардумсолорӣ» ва 

ё «ҳокимияти халқ» муаррифӣ менамояд. Зеро мафҳуми 

демократия аз калимаҳои юно- нии <1ето8- халқ ва кга£оз- 

ҳокимият ташкил ёфта, ҳангоми тарҷума ба забони тоҷикӣ 

маънои ҳокимияти халқро ифода менамояд. Аммо вақте ки мо 

бо таълимоти олимони италиявӣ М.Гаэтано ва В.Парето шинос 

мешавем, ҳеҷ гоҳ демократияро ҳокимияти халқ гуфта наме- 

тавонем. Ба ақидаи М.Гаэтано, чи дар шароити аристократӣ ва 

чи дар шароити демократӣ ҳокимият доимо аз дасти ақаллият 

ба дасти ақал- лият мегузарад. В.Парето бошад, дар таълимоти 

худ исбот менамояд, ки «таърихи инсоният - ин таърихи аз 

дасти як элита ба дасти элитаи дигар гузаштани ҳокимият 

мебошад». Бинобар ин, мазмуни этимоло- гии ин мафҳум 

мазмуни аслии демократияи муосирро ифода карда 

наметавонад. Аммо бояд дар хотир дошт, ки мафҳумҳои 

«демос» ва «кратос» ҳанӯз дар аҳди қадим низ маъноҳои хеле 

зиёдро ифода ме- намуданд ва чунин гуногунмазмунӣ то имрӯз 

низ идома дорад. 

§ 1. Мафҳум ва моҳияти демократия 

Ба ақидаи сиёсатшиноси рус К.С. Гаджиев демократияи 

Юнони қадим бо нишонаҳои асосии худ аз демократияи 

замони муосир та- фовути ҷиддӣ дорад. Зеро дар шароити 

демократияи Юнони қадим низоми идоракунии бевосита 

афзалияти комил дошта, дар он тамоми аҳолии мамлакат, 

аниқтараш «шаҳрвандони озод» вазифаи қонунгу- зорони 

дастаҷамъиро иҷро менамуданд ва дар ин марҳилаи рушду 

инкишофи ҷамъиятӣ ҳанӯз падидаи идоракунии намояндагӣ 

аз худ дарак намедод. Чунин ҳолат дар бештари мавридҳо бо 

давлатҳои хурди Юнони қадим ва шумораи ками аҳолии онҳо 



асоснок карда мешуд. Зеро давлатҳои қадима аз як шаҳр ва як 

қатор деҳаҳои хурди гирду атрофи он, ки шумораи аҳолии онҳо 

то ба 10 ҳазор нафар раф- та мерасид, иборат буданд64. 

Дар шаҳр-давлатҳои демократии ахди қадим ҳар як 

шаҳрванд метавонист дар раванди қабули қарорҳое, ки ба ҳаёт 

ва фаъолияти онҳо дахл дошт, иштирок намояд. Як гурӯҳи 

муайяни шаҳрвандон, ки синни онҳо ба ҷойи муайян расида 

буд, дар шаҳр-давлат ин ва ё он мансаби интихобиро ишғол 

менамуданд. Дар ин марҳила ҳанӯз ҳокимияти қонунгузор ва 

иҷроия аз ҳам ҷудо нагардида буданд ва ҳардуи ин шохаҳои 

ҳокимият дар дасти шаҳрвандони фаъоли давлат нигахдорӣ 

мешуд. Мазмун ва мундариҷаи ҳаёти сиёсӣ бо фаъолно- кии 

шаҳрвандони мамлакат алоқаманд буда, омилҳои гуногун ва 

паҳлуҳои мухталифи раванди идоракунӣ аз ҳама бештар 

диққати онҳоро ба худ ҷалб менамуд. Бояд гуфт, ки чунин навъи 

демократияи бевосита баъди гузашти солҳои тӯлонӣ аз ҷониби 

аксари мутафакки- рони замони нав (асрҳои ХУП-ХУШ) ҳамчун 

шакли беҳтарини идо- ракунӣ муаррифӣ гардида буд. 

Раъйпурсӣ ва ташаббусҳои шаҳрван- дие, ки дар сарқонунҳои 

як қатор мамлакатҳои дунё дарҷ гардидаанд, нигоҳ доштани 

унсурҳои муҳимми демократияи бевосита ва дар асо- си он 

ташаккул додани демократияи намояндагӣ маҳсуб меёбанд. 

Яке аз нишонаҳои дигари фарқкунандаи демократияи ахди 

қа- дим аз демократияи замони муосир дар фаҳмиш ва 

тафсири масъалаи нобаробарӣ ифода меёбад. Демократияи 

ахди қадим на танҳо бо ҷомеаи ғуломдорӣ мувофиқ гардонида 

шуда буд, балки барои аз корҳои ҷисмонӣ барканор намудани 

шаҳрвандони озод ташаккул до- дани чунин шароит зарур 

шуморида мешуд. Зеро дар шароити демо- кратияи атиқа 

шаҳрвандони озод танҳо ба коркард ва ҳалли масъалаҳои 

ҷамъиятӣ машғул мегардиданду бас. Пас, дар чунин ҳо- лат 

саволе ба миён меояд, ки шаҳрвандони озод кадом табақаи 

ҷамъиятиро ташкил медоданд? Арасту дар таълимоти сиёсии 

                     
64 Гаджиев К.С. Политология (основной курс): Учебник. - М: Высшее 

образование, 2005. - С.105. 



худ ғуломон, шахсони аз полисҳои дигар омада ва нафаронеро, 

ки бо меҳнату даромади худ умр ба сар мебурданд, ба қатори 

шаҳрвандони озод дохил наменамуд. Ба ақидаи ӯ, 

«ҳунармандон ва косибон барои ишғол намудани мавқеи 

шаҳрвандӣ хуқуқ надоранд. Зеро фаъолияти онҳо ба монанди 

як қатор табақаҳои дигари ҷамъиятӣ барои ташак- кули 

хайрияти умум равона нагардидааст»65. Аммо бояд гуфт, ки де- 

мократияи замони муосир дар соҳаи сиёсат ҳеҷ гуна 

тафриқаҳои ҷинсӣ, нажодӣ, синфӣ ва иҷтимоиро раво 

намебинад. 

Бинобар ин, дар замони муосир дар миёни олимони 

ҷомеашинос ва сиёсатшинос мафхуми «демократия» дар 

маънохои гуногун фахмида мешавад. Маънои аввали ин 

мафхум бо мазмуни этимоло- гии он алоқаманд гардонида 

мешавад. Яъне, демократия аз забони юнонӣ гирифта шуда, 

маънояш «хокимияти халқ» ё ин ки «мардум- солорӣ» 

мебошад. Президенти 16-уми ИМА Авраам Линколн демо- 

кратияро «идоракунии халқ, барои халқ, ки аз ҷониби худи 

халқ ин- тихоб гардидааст» номида буд. Дар чунин шакли 

идоракунӣ шаҳрвандон ҳуқуқи иштирок дар корҳои 

ҷамъиятиро шахсан иҷро накарда, балки ба воситаи 

намояндагони худ, ки онҳоро ба муҳлати муайян интихоб 

намудаанд ва дар назди худ вазифадор гардонида- анд, амалӣ 

мегардонанд. Чунин навъи идоракуниро чун қоида демо- 

кратияи плюралистӣ ва ё намояндагӣ меноманд. 

Маънои дуюми мафҳуми демократия, ки бо мазмуни 

этимологии он мувофиқат намекунад, аз ҷониби файласуфи 

рус В.П. Пугачев пешниҳод гардидааст. Ба ақидаи ӯ, 

демократия «шакли махсуси сохтори ҳар як ташкилоте 

мебошад, ки дар корҳои идоракунӣ ва қабули қарорҳои 

муҳимми он аъзоёнаш ба таври баробар иштирок менамоянд66. 

Бешубҳа, демократияи ҳизбӣ, иттифоқи касаба, ис- теҳсолӣ ва 
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оилавӣ дорои чунин мазмун мебошанд. Ба ибораи дигар, ҳар 

куҷое ки ташкилот, ҳокимият ва идоракунӣ дида шавад, он ҷо 

демократия метавонад арзи ҳастӣ намояд. Чунин шакли 

идоракунӣ ҳамчун «демократияи бевосита» ва ё 

«демократияи иштирок» но- мида мешавад. Чунин шакли 

идоракунӣ ҳанӯз дар давраи қадим ва ҳатто дар ҷомеаҳои 

ибтидоӣ ва ташкилотҳои авлодӣ низ ба му- шоҳида мерасид. 

Ғайр аз фаҳмиши этимологӣ, инчунин демократия дар 

маъноҳои дигар низ шарҳ дода мешавад. Дар маънои сеюм 

демократия ҷаҳон- биние мебошад, ки он ҳамчун низоми 

муайяни арзишҳо ва идеалҳои сохтори ҷамъиятӣ муаррифӣ 

мегардад. Ба идеалҳои арзишманди ҷамъиятӣ чунин арзишҳо, 

ба монанди озодӣ, баробарӣ, ҳуқуқи инсон, истиқлолияти халқ 

ва монанди инҳо дохил мегарданд. Чунин шакли идоракунӣ 

дар шароите амалӣ мегардад, ки дар он ҳокимияти акса- рият 

дар доираи маҳдудиятҳои конститутсионӣ ба роҳ монда меша- 

вад ва ҳуқуқҳои ақаллият барои дар амал татбиқ намудани 

ҳадафҳои сиёсӣ кафолат дода мешавад. Дар чунин шароит 

озодии сухан ва озо- дии виҷдон ба воситаи қонун кафолат дода 

мешавад. Чунин шакли идоракунӣ дар адабиёти илмӣ 

демократияи либералӣ ва ё демокра- тияи конститутсионӣ 

номида шудааст. 

Демократия дар маънои чорум ҳамчун ҳаракати иҷтимоию 

сиёсӣ барои дар амал татбиқ намудани мақсад ва идеалҳои 

демократӣ муа- ррифӣ мегардад. Ҳаракати мазкур аввалин 

маротиба дар Аврупо ба- рои ба даст овардани баробарҳуқуқии 

оммаи заҳматкаш ва аз ис- тисмор озод гардонидани онҳо ба 

вуҷуд омада, марҳила ба марҳила шумораи пайравонаш зиёд 

гардидааст. Дар замони муосир ҳара- катҳои демократӣ дар 

шаклҳои гуногун зоҳир мегарданд. Пеш аз ҳама, сотсиал-

демократҳо, демократҳои христианӣ, ҳаракатҳои сот- 

сиалистии муосир ва монанди инҳоро ба ин гурӯҳ дохил 

намудан мумкин аст. 



§ 2. Демократия ҳамчун низоми арзишҳо 

Демократия ҳамчун шакли ҳокимият, пеш аз ҳама, 

хусусияти меъёрӣ дорад. Зеро идеалҳои сиёсӣ, арзишҳои 

ҷамъиятӣ ва ормонҳои инсонӣ мундариҷаи демократияро 

ташкил дода, меъёрҳои муҳимта- рини ҷамъиятиро ба вуҷуд 

меоваранд. Дар навбати худ, демократия ҳамчун идеали сиёсӣ 

дониста шуда, чунин арзишҳо, ба монанди озо- дӣ, эҳтироми 

шаъну шарафи инсон, баробарӣ, ҳамфикрӣ ва монанди инҳоро 

дар бар мегирад. Ҳифзи чунин арзишҳо афзалиятҳои мусбати 

демократия маҳсуб ёфта, мавқеи онро дар ҷаҳони муосир боз 

ҳам мустаҳкамтар менамояд. 

Ҳанӯз дар Юнони қадим ҳангоми шарҳи демократия 

арзишҳои ҷамъиятиро ба мундариҷаи он дохил менамуданд. 

Аммо хусусияти меъёрии арзишҳо низ нигоҳ дошта мешуд. 

Масалан, «шахси озод» ҳамчун арзиш эътироф нагардида, 

балки «шаҳрванди озод» ба сифа- ти чунин арзиш баромад 

менамуд. Ё ин ки баробарӣ дар истифодаи ҳокимият танҳо ба 

шаҳрвандони озод мансуб дониста мешуд. Бино- бар ин, як 

қатор муҳаққиқон ҳангоми шарҳи демократия ба ишти- боҳҳои 

ҷиддии назариявӣ роҳ медиҳанд. Зеро дар Юнони қадим де- 

мократия ҳеҷ гоҳ ҳокимияти аксариятро ифода намекард ва ин 

буд, ки дар марҳилаҳои минбаъда чунин шакли идоракунӣ ба 

танқиди шадид гирифтор гардид. 

Дар асрҳои минбаъда файласуфон низ демократияро аз 

низоми арзишҳо иборат донистаанд. Масалан, ба ақидаи Жан-

Жак Руссо, де- мократия ҳокимияти «мардуми мустақил» буда, 

дар он халқ ҳамчун умумияти сиёсӣ ҳама гуна ҳуқуқҳои 

фардиро инкор намуда, ҷони- бдори иштироки бевоситаи 

шаҳрвандон дар корҳои давлатию ҷамъи- ятӣ мебошад ва 

ҳамчунин ҳама гуна намояндагиро низ нозарур мешуморад. 

Марксистон низ арзишҳои демократияи дастаҷамъиро 

ташаккул дода, ба хотири ҳимояи ҳуқуқҳои дастаҷамъӣ 

истисмори ҳуқуқҳои фардиро зарур мешумориданд. Дар ин 

раванд онҳо ба ар- зишҳои синфи коргар такя намуда, бо 

мақсади ҳимояи манфиатҳои коргарон ташаккули 



демократияи сотсиалистиро асоснок менаму- данд. 

Ғайр аз ин, асосгузорони таълимоти либералӣ низ ба 

масъалаи рушди демократия таваҷҷуҳ зоҳир намуда, идеяи 

фардро дар маркази диққат қарор медиҳанд. Асосгузорони 

таълимоти либералӣ Ҷ.Локк, Т.Ҷеферсон ва дигарон дар ҳаёти 

сиёсӣ ба таври баробар иштирок намудани одамонро тарғибу 

ташвиқ намудаанд. Дар чунин фаҳмиши демократия давлат 

институти марказии системаи сиёсӣ дониста шуда, вазифаҳои 

асосии он аз тарафи шаҳрвандон муайян карда ме- шаванд ва 

барои ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои фардӣ равона мегарданд. 

Ҳамин тариқ, демократия ҳамчун низоми арзишҳо аз рӯйи 

ишти- роки одамон дар ҳаёти сиёсии ҷомеа дар тӯли таърих дар 

се шакли асосӣ зоҳир гардидааст: 

- демократияи аҳди қадим. Дар ин навъи демократия 

нисфи аҳолии шаҳр-давлатҳо шаҳрвандони озод ба ҳисоб 

рафта, ҳуқуқи дар ҳаёти сиёсӣ ширкат варзиданро доштанд. 

Аммо ғуломон, шахсони аз полисҳои дигар омада ва 

ҳунармандону косибон шаҳрвандони озод ба шумор 

намерафтанд; 

- демократияи коллективӣ. Дар чунин навъи 

демократия ҳамаи ҷомеа як умумият, аниқтараш як синф 

дониста шуда, ҳуқуқҳои ко- лективӣ аз ҳуқуқҳои шахсӣ ва 

моликияти коллективӣ аз моликияти шахсӣ боло гузошта 

мешавад; 

- демократияи либералӣ. Чунин навъи демократия 

барои ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои фард нигаронида шуда, 

иштироки кулли шаҳрвандони мамлакатро дар ҳаёти сиёсӣ 

таъмин менамояд. Аммо чунин иштирок танҳо ба хотири 

ҳимояи манфиатҳои шахсии одамон сурат мегирад. 

§ 3. Демократия ҳамчун раванди сиёсӣ 

Таносуби байни арзишҳои сиёсӣ ва воқеияти сиёсӣ ҳеҷ гоҳ 

наме- тавонад бо ҳам мувофиқат намояд. Бинобар ин, таҳлили 

демократия бо назардошти амалияи сиёсӣ моҳияти онро ба 

таври дигар муайян менамояд. Таҳлилҳои эмпирикӣ ба 



омӯзиши демократияи дар ама- лияи ҷамъиятӣ мавҷудбуда 

машғул гардида, хусусиятҳои муҳимми онро ба таври 

мушаххас нишон медиҳанд. Дар чунин шароит демо- кратия 

набзи сиёсии ҷомеа ба шумор рафта, ба раванди сиёсӣ табдил 

меёбад. Масалан, намояндаи машҳури ин навъи фаҳмиши 

демокра- тия Й.Шумпетер демократияро ҳамчун шакли 

идоракуние медонад, ки дар он раванди рақобате ба мушоҳида 

мерасад, ки он дар миёни роҳбарони пуриқтидор барои ба даст 

овардани боварии интихобку- нандагон сурат мегирад. 

Як қатор муҳаққиқони дигар, аз ҷумла Р.Дал, барои 

хубтару беҳтар нишон додани моҳияти давлатҳои демократии 

дарвоқеъ мавҷуда мафҳуми «полиархия»-ро истифода 

намудаанд. Р.Дал низ ташаккулдиҳандаи назарияи 

демократияи либералӣ мебошад, аммо ӯ шароитҳоеро таҳлил 

менамояд, ки на барои демократияи формалӣ, балки барои 

дарки моҳияти демократияи воқеӣ заруранд. Р.Дал моҳияти 

мафҳуми мазкурро дар асараш «Полиархия: иштирок ва оп- 

позитсия» ба таври васеъ шарҳ додааст. Ӯ каме дертар дар 

китоби навбатии худ «Муқаддима ба назарияи демократия» 

мафҳуми демо- кратияи полиархиро истифода намудааст. 

Барои хубтару беҳтар нишон додани моҳияти демократия 

Р.Дал ду ченаки муҳимми системаи сиёсиро мавриди таҳлил 

қарор медиҳад: 

- дараҷаи рақобатнокии элитаи сиёсӣ, яъне мавҷудияти 

оппозит- сияи пуриқтидор; 

- дараҷаи иштироки сиёсии одамон ҳангоми интихоби 

элита. 

Рақобати расмии элитаи сиёсӣ ва иштироки сиёсии 

одамон дар равандҳои сиёсӣ мафҳуми полиархияро бо 

мафҳуми демократия ҳамшабеҳ мегардонад. Инчунин, 

полиархия аломатҳои сифатии си- стемаи сиёсӣ буда, ченаки 

муҳимми демократияи мавҷуда мебошад. 

§ 4. Шаклҳо ва навъҳои мухталифи демократия 

Айни замон дар амалияи сиёсию ҷамъиятӣ шаклҳо ва 



навъҳои мухталифи демократия мавҷуд аст. Ғайр аз ин, дар 

тӯли таърих ша- клҳои гуногуни он арзи ҳастӣ намудаанд, ки 

онҳо то замони мо ху- сусиятҳои худро қисман ва ё пурра 

тағйир додаанд. Пеш аз ҳама, бо назардошти он ки иштироки 

одамон дар идоракунӣ дар кадом сатҳ қарор дорад, 

демократияро ба се навъи асосӣ ҷудо менамоянд: демо- 

кратияи бевосита, плебиситарӣ ва намояндагӣ. Дар шароити 

мавҷудияти демократияи бевосита шаҳрвандон бевосита дар 

раванди омода сохтан, баррасӣ кардан ва қабул намудани 

қарорҳои сиёсӣ иштирок менамоянд. Чунин навъи демократия 

дар шакли мукаммал дар аҳди қадим ба мушоҳида мерасид. 

Айни замон дар баъзе аз давлатҳои алоҳида чунин шакли 

демократия дар сатҳи маҳал дида мешавад. Демократияи 

плебиситарӣ низ ифодагари иродаи сиёсии халқ мебошад, 

аммо дар он таъсири шаҳрвандон ба сиёсат маҳдуд карда 

шудааст ва онҳо дар раъйпурсиҳо иштирок намуда, қарорҳои 

сиёсиро ҷонибдорӣ ва ё инкор менамоянд. Демократияи 

намояндагӣ яке аз шаклҳои паҳншудаи демократия мебошад. 

Дар чунин шакли демократия шаҳрвандон ба воситаи 

намояндагони худ дар раванди қабули қарорҳои сиёсӣ 

иштирок менамоянд. Дар чунин шароит шаҳрвандон 

вазифаҳои сиёсии хешро дар ихтиёри намояндагони худ 

вогузор менамоянд. Намояндагон (вакилони мардумӣ) ҳангоми 

бар- расии масъалаҳои сиёсӣ ва қабули қонунҳо бояд 

манфиатҳои пайра- вони худро ҳимоя намоянд. 

Ғайр аз ин, бо назардошти мавқеи одамон дар ҷомеа ва 

хусуси- ятҳои ҳимояи манфиатҳои онҳо се навъи дигари 

демократияро аз ҳам фарқ менамоянд: 

1) демократияи либералӣ (индивидуалӣ) - сарчашмаи 

ҳокимият фарди алоҳида дониста мешавад; 

2) демократияи плюралистӣ (гурӯҳӣ) - гурӯҳҳои иҷтимоию 

сиёсӣ сарчашмаи ҳокимият дониста мешаванд; 

3) демократияи коллективӣ (дастаҷамъӣ) - тамоми мардум, 

як миллат ва ё як синф сарчашмаи ҳокимият дониста мешавад. 

Аксари муҳаққиқони замони муосир қайд менамоянд, ки 



ре- жимҳои демократии замони муосир дар зери таъсири 

бевоситаи ли- берализм ташаккул ёфтаанд. Либерализм дар 

зери шиори озодии шахс инсонро аз истисмори сиёсӣ 

раҳонидааст. Дар таърихи афкори иҷтимоию сиёсӣ 

либерализм аввалин шуда инсонро аз ҷомеа ва давлат ҷудо 

менамояд ва дар заминаи он ду соҳаи худмухторро та- шаккул 

медиҳад. Яке давлат ва дигаре ҷомеаи шаҳрвандӣ, ки дар чу- 

нин шароит баробарҳуқуқии сиёсии ҳамаи шаҳрвандон таъмин 

гар- дида, фарди алоҳида ба сифати унсури марказии ҳаёти 

сиёсии ҷомеа муаррифӣ мегардад. Демократияи либералӣ 

барои шахсони алоҳида имкониятҳои хеле васеъ фароҳам 

оварда, эҳтироми шаъну шарафи ӯро ба воситаи кафолати 

ҳуқуқ ва озодиҳои шахсӣ таъмин менамояд. 

Демократияи замони муосирро баъзан плюралистӣ 

меноманд, ки ин ба ҳақиқат хеле наздик аст. Зеро дар шароити 

демократияи плю- ралистӣ тавозуни неруҳои сиёсӣ асоси 

идоракуниро ташкил намуда, муборизаи рақобатноки онҳо дар 

шакли муборизаи сиёсии демократӣ сурат мегирад, ки он 

ифодагари манфиатҳои гурӯҳӣ ва таъминку- нандаи рушди 

сиёсии мамлакат мебошад. 

Демократияи коллективӣ ҳамчун аксуламал барои аз байн 

бур- дани норасогиҳои демократияи либералӣ ва плюралистӣ 

ба вуҷуд меояд ва кӯшиш менамояд, ки ҳокимияти пурраи 

халқро дар амал татбиқ намояд. 

§ 5. Демократикунонии ҷомеа ва хусусиятҳои 

муҳимми он 

Дар замони муосир ҳарчанд демократия ба таври васеъ 

паҳн гар- дида, эътироф шуда бошад ҳам, ҳанӯз ҳам шумораи 

ками аҳолии ку- раи замин дар шароити ин навъи идоракунӣ 

умр ба сар мебаранд. Дар як қатор давлатҳои дунё демократия 

ба таври зоҳирӣ аз мавҷудияти худ дарак дода, дар воқеият он 

воситаи мустаҳкам нигоҳ доштани ҳокимияти авторитарӣ ба 

шумор меравад. Баъзан дар шароити як қа- тор давлатҳои олам 

шаклҳои мухталифи идоракунии демократӣ ба талаботи ҷомеа 



ва давлат ҷавобгӯ буда наметавонанд ва бинобар ин зуд рӯ ба 

таназзул мениҳанд. Пас, кадом омилҳо гузариш ба ҷомеаи 

демократӣ ва рушду инкишофи онро имконпазир мегардонанд 

ва устуворию самаранокии демократия аз чӣ вобаста аст? Барои 

посух додан ба саволҳои мазкур баъди анҷоми Ҷанги дуюми 

ҷаҳон шумо- раи зиёди таҳқиқоти илмӣ анҷом дода шудааст. 

Муаллифони таҳқиқоти мазкур дар асоси таҳлил ва муқоисаи 

нишондодҳои зиёди оморӣ як қатор заминаҳои муҳимми 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, динӣ ва омилҳои хориҷии 

демократияро мушаххас намудаанд. 

Айни замон раванди демократикунонии ҷомеаро ба се 

марҳилаи асосӣ ҷудо менамоянд: либерализатсия, 

демократизатсия ва консоли- датсия. 

Либерализатсияи ҷомеа раванде мебошад, ки дар заминаи 

он бо- ри аввал дар ҷомеа як қатор озодиҳои шаҳрвандӣ амалӣ 

карда меша- ванд, аммо дастгоҳи идорӣ дар ин марҳила ҳанӯз 

бетағйир боқӣ ме- монад. Режими сиёсии ҷомеа агар 

авторитарӣ бошад, он оҳиста- оҳиста мавқеи худро тағйир 

медиҳад, пайдоиши оппозитсия ба му- шоҳида мерасад ва 

гуногунандешии сиёсӣ низ аз пайдоиши худ дарак медиҳад. 

Баъзан либерализатсияи системаи идорӣ бо ташаббуси эли- 

таи ҳукмрон оғоз мегардад, аммо дар бисёре аз мавридҳо он дар 

зери фишори оммаи мардум қарор гирифта, ногузир 

муносибати худро бо ҷомеа тағйир медиҳад. Зеро 

либерализатсия дар ҷомеа афкори гуно- гуни бо ҳам 

номувофиқро ба вуҷуд оварда, боиси ба амал омадани 

бархӯрди манфиатҳои гурӯҳӣ мегардад. 

Маҳз ба хотири гирифтани пеши роҳи низои иҷтимоию 

сиёсӣ ва ҷанги шаҳрвандӣ гурӯҳи ҳукмрон маҷбур мегарданд, 

ки дар бораи қоидаҳои асосии рафтори сиёсӣ бо гурӯҳҳои 

мухталиф созишнома банданд ва риояи онро барои ҳама ҷониб 

ҳатмӣ гардонанд. Чунин ҳолат оғози раванди демократизатсия 

мебошад, ки дар ибтидои ин марҳила институтсионализатсия, 

яъне пайдоиши институтҳои нави сиёсӣ оғоз мегардад. Дар ин 

марҳила як қатор ҷонибҳо аз меъёрҳои мавҷудаи худ бинобар 



сабаби ҳимоя нагардидани манфиатҳояшон даст мекашанд. 

Аммо меъёри «эҳтиром намудан ба норозигии ҷони- бҳо» 

аллакай иқтидори асосии демократия мебошад, ки дар созиш- 

нома ҷой дода шудааст. Агар чунин фазо ба вуҷуд омада бошад, 

марҳилаи ниҳоии демократизатсия, яъне легитимизатсияи 

созишно- маи ҷамъиятӣ оғоз мегардад. Дар ин марҳила 

аллакай консерваторон ва реформаторон пайдо мегарданд. Дар 

зери таъсири муборизаи онҳо гурӯҳи нав бо номи марказгароҳо 

пайдо мегарданд, ки мавқеи ҳеҷ яке аз онҳоро эътироф 

наменамоянд. 

Дар ин марҳилаи демократикунонӣ муборизаи сиёсии 

демократӣ ва ташаккули мақомоти намояндагӣ ба воситаи 

интихоботи даврагӣ ба роҳ монда мешавад. Оҳиста-оҳиста 

эҳсос мегардад, ки интихоботи баргузоршуда аз интихоботҳои 

қаблан баргузоргардида самаранокта- ру ҷиддитар аст ва 

интихоботи оянда низ дар зери таъсири афкори ҷамъиятӣ ва 

муборизаи сиёсии неруҳои сиёсӣ боз ҳам ҷиддитар ме- гардад. 

Баъди ба вуҷуд омадани интихоботҳои шаффоф марҳилаи 

ниҳоии он бо номи консолидатсия фаро мерасад. 

Консолидатсия марҳилае мебошад, ки дар он фазои солими 

рақобати сиёсӣ пайдо гардида, маданияти сиёсӣ ва рафтори 

сиёсии одамон пурра характери демократӣ касб менамоянд. Аз 

ҷониби як ҳизб эҳтиром гардидани ҳизби дигар эҳсос мегардад. 

То оғози ин марҳила ҳеҷ яке аз ре- жимҳои сиёсиро демократӣ 

гуфтан мумкин нест. Онҳо аниқтараш демократияи транзитӣ ва 

ё дар давраи гузариш қарордошта мебо- шанд. Дар марҳилаи 

охир чунин ниҳодҳои демократӣ, ба монанди плюрализм, 

интихоботи алтернативӣ ва рақобати сиёсии демократӣ пурра 

ташаккул меёбанд. 

Дар миёнаҳои асри XIX олими франсавӣ Алексис де Токвил 

намунаи рушди сиёсиеро пешниҳод менамояд, ки дар он чунин 

гуфта мешавад: «Роҳи аз ҳама зудтар расидан ба озодӣ ба 

шакли бадтарини ғуломӣ оварда мерасонад». Ба ақидаи А. де 

Токвил, барои мамла- катҳое, ки дар онҳо анъанаҳои демократӣ 

ва дарки озодӣ ҳанӯз ҳам заиф аст, ислоҳот ва тағйиротҳои зуд-



зуд баамалоянда аз ҳама бештар хатарноканд. Одатан, дар 

чунин мамлакатҳо раванди модер- низатсия аз зери назорат 

берун мемонад. Дар шароити ислоҳоти бо- суръат одамон 

имкон намеёбанд, ки ба моҳияти тағйиротҳои баама- лоянда ба 

пуррагӣ сарфаҳм раванд. Дар чунин шароит иштироки омма 

дар сиёсат барои рушди ниҳодҳои сиёсӣ монеаҳои ҷиддӣ ба 

вуҷуд оварда, раванди таъмини тавозуни манфиатҳои гурӯҳҳои 

мух- талифи ҷамъиятиро вайрон месозад. Ба андешаи А. де 

Токвил, демо- кратикунонии босуръат ҳокимиятро ба 

охлократия ва сипас ба тира- ния мубаддал мегардонад. 

Ҳангоми таҳлили раванди демократикунонии ҷомеа 

мушоҳида намудан мумкин аст, ки дар баъзе давлатҳо 

демократияи устувор ва дар баъзеи дигар носутувор дида 

мешавад, дар баъзе давлатҳо ра- ванди демократикунонӣ дида 

мешаваду дар баъзе давлатҳои дигар не, баъзе давлатҳо 

полиархӣ ва қисми дигараш ҳанӯз ҳам автократӣ мебошанд. 

Чунин ҳолат сабабҳои худро дорад ва аз як қатор омилҳо, шарту 

шароитҳо ва махсусан заминаҳои рушди демократия вобастагӣ 

дорад. 

§ 6. Заминаҳои асосии рушди демократия 

1. Ҷаҳонбинии дунявӣ. Таҳлили таҷрибаи сиёсии 

давлатҳои пешрафтаи демократӣ нишон медиҳад, ки дар 

шароити давлати ду- нявӣ сиёсишавии дин инкор гардида, 

пайравӣ аз дин кори шахсии инсон дониста мешавад. Зеро 

давлати дунявӣ дар пояи арзишҳои ҷаҳони мутамаддин 

ташаккул ёфта, дар заминаи арзишҳои демкоратӣ ва рақобати 

сиёсӣ рушду инкишоф меёбад. Ва ниҳоятан, давлати ду- нявӣ 

давлате мебошад, ки дар он рӯҳониён наметавонанд дар 

раванди муборизаи сиёсӣ ширкат варзанд ва барои ба даст 

овардани ҳокимият мубориза баранд. Зеро мавҷудияти неруи 

сиёсии динӣ (ҳизби сиёсии динӣ) дар фазои сиёсии ҷомеа 

тавозуни рақобати сиёсиро, ки меъёри асосии ҷомеаи 

демократӣ мебошад, вайрон месозад. Маълум аст, ки аксарияти 

аҳолии дилхоҳ давлатро пайравони як дин ташкил мена- моянд 



ва давлатҳое, ки аҳолияш дар пайравӣ аз ду дин ҳиссаи ба- 

робар дошта бошанд, хеле каманд. Яъне, афзалияти 

намояндагони як дин дар ҳар як ҷомеа ба осонӣ мушоҳида 

мегардад. Махсусан дар Тоҷикистон зиёда аз 90 дарсади 

аҳолиро мусулмонон ташкил медиҳанд. Барои мисол, агар 

мусулмонон як ҳизб, масеҳиён як ҳизб ва намояндагони динҳои 

дигар ҳизбҳои худро ташкил диҳанд, маълум аст, ки доимо 

ҳизби мусулмонон ғолиб меояд. Зеро онҳо ак- сариятро ташкил 

медиҳанд. Дар чунин шароит баргузории интихобот нолозим 

дониста мешавад ва сухан гуфтан дар бораи демократия низ 

дигар ҳоҷат надорад. 

2. Рушди саноат ва иқтисод. Аз рӯйи нишонододҳои 

иқтисодӣ давлатҳои демократӣ дар муқоиса бо давлатҳои 

авторитарӣ рушдё- фтаанд. Дар таҳқиқоти сиёсатшиноси 

амрикоӣ Мартин Липсет ни- шон дода шудааст, ки рушди 

устувори иқтисодӣ дар охир боиси рушди демократия 

мегардад. Мувофиқи нишондодҳои оморие, ки ӯ пешниҳод 

намудааст, аз миёни 24 давлати тараққикарда танҳо 3-тоаш 

ғайридемократӣ будааст. Аз миёни 53 давлати рӯ ба тараққӣ 23-

тоаш демократӣ, 25-тоаш диктаторӣ ва 5-тои боқимонда дар 

ҳоли гузариш ба демократия қарор доштааст. Аз 42 давлати 

дорои рушди пасти иқтисодӣ танҳо 2-тоашро демократӣ 

гуфтан мумкин будааст. Баъзан ба таври истисно мушоҳида 

намудан мумкин аст, ки рушди иқтисодӣ дар давлатҳои 

ғайридемократӣ низ ба вуҷуд омадааст. 

3. Урбанизатсия. Аҳолии шаҳрҳои калон дар муқоиса бо 

аҳолии деҳнишин барои дар амал татбиқ сохтани арзишҳои 

демократӣ ху- бтар омодаанд. Аҳолии деҳнишин одатан ба 

анъанаҳои пештар мавҷудбуда бештар такя намуда, рӯҳияи 

консервативӣ онҳоро фаро гирифтааст, ки онҳо барои дарки 

арзишҳои демократӣ мушкилӣ ме- кашанд. 

4. Васоити ахбори оммаи рушдёфта. Шаҳрвандон бо 

ёрии ВАО дар бораи сиёсат маълумоти пурра ва мукаммал 

пайдо намуда, дар ҳаёти сиёсии мамлакат фаъолона ширкат 

меварзанд. 



5. Иқтисоди бозорӣ ва рақобати иқтисодӣ. Мутамарказ 

гар- дидани ҳокимияти иқтисодӣ ва манбаъҳои иқтисодӣ дар 

дасти як гурӯҳи ҷамъиятӣ ва ё як ҳизби сиёсӣ монеаи ҷиддӣ дар 

самти рушди демократия мебошад. Ҳуқуқ ба моликияти хусусӣ 

ва рақобати иқти- содӣ на танҳо монеаи мазкурро бартараф 

менамоянд, балки зами- наҳои асосии рушди ҷомеаи 

сармоядорӣ ва демократӣ ба шумор ме- раванд. Иқтисоди 

бозорӣ дар самти рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ зами- наи муҳим 

ба вуҷуд оварда, мухторият ва масъулияти фардиро таъмин 

менамояд. 

Ғайр аз ин, саводнокии аҳолии мамлакат ва шумораи 

бештари аҳолии соҳибкасб яке аз заминаҳои муҳимтарини 

рушди демократия маҳсуб меёбанд. Дурустии мулоҳизаронии 

сиёсии шаҳрвандон, дарки моҳияти воқеоту ҳодисоти ҳаёти 

сиёсӣ, озодии тафаккур, эҳсоси масъулият ва афзалиятҳои 

шахсӣ, дарки мавқеи худ дар ҷомеа ва рушди зеҳнии инсон аз 

савияи дониш ва ҷаҳонбинии ӯ вобастагӣ до- рад. Шахси 

бесавод ва дорои ҷаҳонбинии танг берун аз сиёсат ва дур аз 

арзишҳои демократӣ мебошад, ки дар натиҷа ӯ доимо объекти 

ма- нипулятсияи неруҳои сиёсӣ мегардад. 

§ 7. Меъёрҳои асосии демократияи замони муосир 

Тавре ки маълум аст, назарияҳои мухталифи демократия 

мавҷу- данд, ки онҳо хислату хусусиятҳои гуногуни 

демократияро инъикос менамоянд. Аз ҷумла назарияҳои 

плюралистӣ, партисипаторӣ, пле- биситарӣ, намояндагӣ, 

элитарӣ, сотсиалистию марсксистӣ ва ғ. аз ҳамин қабиланд. 

Дар шароити муосир демократияи плюралистӣ афзалияти 

бештар ва шуҳрати бештар дорад. Ба истиснои демокра- тияи 

сотсиалистӣ, ки характери коллективӣ дорад, ҳамаи навъҳои он 

унсурҳои муҳимми плюрализмро дар бар мегиранд. Ҳамин 

тариқ, демократияи замони муосир дорои чунин меъёрҳои 

сиёсӣ мебошад: 

1. Мавҷудияти элитаи ҳукмрон ва контрэлита. Дар 

шароити идоракунии демократӣ элитаҳои сиёсии гуногун дар 



миёни ҳамдигар барои ба даст овардани овозҳои 

интихобкунандагон ва ҳар чи бештар ба ҷониби худ ҷалб 

намудани одамон кӯшиш менамоянд ва дар рақобати ҷиддӣ 

қарор мегиранд ва маҳз бо ҳамин роҳ метавонанд ҳокимиятро 

ба даст оваранд. 

2.Мавҷудияти плюрализми сиёсӣ. Аслан гуногунандешии 

сиёсӣ тақозои дар ҷомеа ташаккул ёфтани ҷараёнҳои идеявию 

идео- лгиро менамояд. Аммо бояд дар назар дошт, ки 

идеологияҳои бавуҷудоянда низ бояд характери демократӣ 

дошта бошанд. Маса- лан, идеологияҳои сепаратистӣ, 

экстремистӣ, динӣ ва монанди инҳо наметавонанд унсури 

сиёсии плюрализм бошанд. Аз ин рӯ, ҳизбҳои сиёсӣ ва неруҳои 

сиёсӣ бо мақсади ташаккули фазои гуногунандешӣ бояд ба 

масъалаҳои зерин тавваҷҷуҳ намоянд ва онҳоро дар барно- 

маҳои ҳизбии худ ҷой дода, барои дар амал татбиқ намудани 

онҳо ҳарчи бештар кӯшиш намоянд: 

- баргузор гардидани интихоботи озод ва шаффоф; 

- низоми интихоб намудани ҳокимияти қонунгузор; 

- низоми интихоб намудани ҳокимияти иҷроия; 

- озодии сухан ва афкор; 

- озодии фаъолияти ташкилот ва неруҳои оппозитсионӣ; 

- риояи қатъии қонунҳо ва қоидаҳои рафтор. 

Неруҳои сиёсӣ бояд барои баланд бардоштани 

нишондодҳои мазкур кӯшиш намоянд ва барномаи идеологии 

худро дар доираи он ташаккул диҳанд ва барномаҳои ҳизбӣ 

бояд бо конститутсияи амал- кунандаи ҷомеаи демократӣ 

мувофиқат намояд. 

3. Намояндагии халқ. Мақомоти намояндагии ҳокимият на 

ба таври доимӣ, балки ба муҳлате, ки дар конститутсия муайян 

шудааст, интихоб мегардад. Ба муҳлати муайян интихоб 

гардидани намоянда- гони халқ моҳияти назарияи 

демократияро ташкил медиҳад. 

4. Тақсими ҳокимият ба шохаҳо. Низоми тақсими 

ҳокимияти давлатӣ ба шохаҳои қонунгузор, иҷроия ва судӣ яке 

аз меъёрҳои муҳимтарини демократия мебошад. Меъёри 



мазкур мустақилият ва мухторияти шохаҳои ҳокимиятро талаб 

менамояд. Бори аввал идеяи тақсими ҳокимият ба шохаҳо аз 

ҷониби мутафаккири англис Ҷ.Локк ташаккул дода мешавад. Ӯ 

ҳокимияти давлатиро ба шохаҳои иҷроия, қонунгузор ва 

федеративӣ ҷудо менамояд. Дар таълимоти Ҷ.Локк ҳокимияти 

судӣ ҳанӯз ҳамчун шохаи алоҳида ба шумор намеравад. Зеро 

мақсади Ҷ.Локк маҳдуд намудани ҳокимияти мутлақи монарх 

ва мустаҳкам намудани пояҳои парлумон ба шумор мерафт. 

Аммо каме дертар Ш.Л.Монтеске дар баробари парлумон 

ва ҳукумат мақомоти судиро низ шохаи мустақил мешуморад. 

Ӯ роҷеъ ба ин масъала чунин қайд менамояд: «Агар ҳокимияти 

қонунгузор ва иҷроия дар симои як нафар ва ё як ташкилот 

якҷоя карда шавад, ҳеҷ гоҳ озодӣ вуҷуд дошта наметавонад. 

Зеро чунин шароит барои мо- нарх ва ё сенат имкон медиҳад, 

ки ӯ қонунҳои золимона қабул намо- яд ва онҳоро бо зулму 

истибдод дар амал татбиқ созад. Инчунин, агар ҳокимияти судӣ 

аз ҳокимияти қонунгузор ва иҷроия ҷудо набошад, дар чунин 

ҳолат ҳам озодӣ вуҷуд дошта наметавонад. Агар ҳамаи шохаҳои 

ҳокимият дар дасти як нафар ва ё як ташкилот мутамарказ 

гарданд, ҳама маҳв мешаванд». 

Дар шароити муосир тақсими ҳокимият ба шохаҳои 

қонунгузор, иҷроия ва судӣ яке аз нишонаҳои асосӣ ва меъёри 

муҳимми ҷомеаи демократӣ ба ҳисоб меравад. Тӯли солҳои 

охир паҳлуҳои гуногуни меъёри мазкур ташаккул дода 

шудааст. Айни замон ба масъалаи син- ну соли намояндагони 

шохаҳои ҳокимият таваҷҷуҳи ҷиддӣ зоҳир ме- намоянд. Аммо 

дар як қатор ҷомеаҳои демократӣ парлумон ҳамчун шохаи 

алоҳидаи ҳокимияти давлатӣ дар муносибат бо шохаҳои дигар 

таъсири худро аз даст додааст, ки чунин ҳолат пояҳои 

демократияро заиф мегардонад. 

Талаботи дигаре, ки дар замони муосир ба он таваҷҷуҳи 

зиёд медиҳанд, маҳдудият ва афзалиятҳои шохаҳои ҳокимият 

мебошад. Бояд ҳеҷ яке аз шохаҳо нисбат ба шохаҳои дигари 

ҳокимият афзали- яти бештар ва маҳдудияти бештар надошта 

бошанд. Агар яке аз шо- хаҳо нисбат ба шохаҳои дигар 



афзалият ва таъсири бештар дошта бошад, дар чунин ҳолат 

суиистифодаи ҳокимият ба вуҷуд меояд. 

5. Иерархияи санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ. Яке аз меъёрҳои 

муҳимтарини демократия ва шарту шароити ташаккули он дар 

ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ба вуҷуд овардани иерархияи 

санадҳои меъёрию ҳуқуқии демократӣ мебошад. Зинабандии 

санадҳои меъё- рию ҳуқуқӣ ба таври зерин сурат мегирад: 

Конститутсия, қонунҳои конститутсионӣ, қонунҳои соҳавӣ, 

оинномаҳо, низомномаҳо, дасту- рамалҳо, қоидаҳои рафтор ва 

тавсияномаҳо. Бояд ҳамаи онҳо хусуси- яти демократӣ дошта 

бошанд ва муносибатҳои мухталифи ҳаёти ҷамъиятиро дар 

асоси меъёрҳои муҳимтарини демократӣ танзим намоянд. 

6. Кафолати ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд. 

Меъёри мазкур дар зери таъсири Эъломияи умумии ҳуқуқи 

башар, ки 10-уми декабри соли 1948 аз ҷониби СММ қабул 

гардида буд, ташаккул ме- ёбад. Махсусан, тағйироте, ки дар 

Эъломияи мазкур 19-уми декабри соли 1966 ворид намуданд, 

ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандонро тавсеа медиҳанд. 

Тағйиротҳои мазкур аз чунин ҳолатҳо иборат ме- бошанд: 

ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ; ҳуқуқҳои сиёсӣ ва 

шаҳрвандӣ. Дараҷаи рушди демократия аз сатҳу сифати риояи 

ҳуқуқҳои мазкур вобаста аст. Махсусан, ҳуқуқи иштирок 

намудан дар интихобот замоне аҳамиятнок мегардад, ки агар 

дар ҷомеа озо- дии сухан ва дастрасӣ ба иттилоот кафолат дода 

шуда бошад. 

7. Баробарҳуқуқӣ. Яке аз хусусиятҳои дигари демократия 

ба- робарҳуқуқии сиёсӣ мебошад. Ҳамаи шаҳрвандон дар назди 

қонун бояд баробар бошанд ва меъёри «як кас, як овоз» 

ташаккул дода ша- вад. 

8.Интихоботи алтернативӣ. Яке аз меъёрҳои 

муҳимтарини де- мократия баргузоршавии интихоботе 

мебошад, ки дар он ду ва ё зи- ёда ҳизбҳои сиёсӣ ширкат 

меварзанд ва овоздиҳандагон имкони ин- тихоби яке аз онҳоро, 

ки ифодакунандаи манфиатҳои онҳо мебошад, пайдо 

менамоянд. Интихоботи алтернативӣ заминаи асосии таъмини 



легитимияти ҳокимият ва воситаи муҳимтарини барҳам задани 

буҳрони сиёсӣ мебошад. 

9.Рақобати сиёсӣ. Дар ҷомеаи демократӣ ва сохтори 

сиёсии де- мократӣ масъалаи рушди сиёсии мамлакат ба 

воситаи механизми рақобати сиёсӣ таъмин карда мешавад. 

Зеро интихоботи давра ба давра баргузоршаванда ва дорои 

характери алтернативӣ гурӯҳи ҳук- мронро маҷбур менамояд, 

ки барои ба даст овардани боварии мардум ҳар чи бештар ба 

созандагию ободонӣ машғул гарданд ва барои бештар 

намудани пайравону ҷонибдорони худ ба масъалаи паст 

намудани сатҳи камбизоатӣ ва беҳтар намудани сатҳу сифати 

зиндагии мардум таваҷҷуҳи зиёд диҳанд. Барои неруҳои сиёсӣ 

фаъолнокии онҳо ва натиҷаҳои мусбати фаъолияти сиёсии 

онҳо им- кон медиҳанд, ки дар интихобот овозҳои бештарро 

соҳиб гардида, ғолиб оянд. 

МАВЗӮИ 16. ИНТИХОБОТ ВА 

СИСТЕМАҲОИ ИНТИХОБОТӢ 

Дар замони муосир интихобот яке аз меъёрҳои асосие 

мебошад, ки ба воситаи он иштироки шаҳрвандон дар 

ташаккули мақомоти ҳокимияти давлатӣ таъмин карда 

мешавад. Ҳамчунин, дар амал татбиқ намудани ҳуқуқҳои 

сиёсии шаҳрвандон аз интихобот воба- стагии зиёд дорад. 

Бояд гуфт, ки интихобот яке аз меъёрҳои асосии ҷомеаи 

демо- кратӣ ба шумор рафта, ба воситаи он ҳокимият ба таври 

осоишта ва бо иродаи халқ аз дасти як гурӯҳ ба дасти гурӯҳи 

дигар мегузарад. Бинобар ин, интихобот воситаи иваз 

гардидани элитаи ҳукмрон ба шумор меравад. Самаранокии 

интихобот ва аз тарафи ҷомеа эъти- роф гардидани натиҷаҳои 

он яке аз нишонаҳои муҳимми ҷомеаи демократӣ маҳсуб 

меёбад. Интихобот ҳалли масъалаҳои дар ҷомеа 

бавуҷудомадаро ба таври осоишта ва бо усулҳои сиёсӣ бояд 

таъмин намуда тавонад. 



§ 1. Моҳият ва хусусиятҳои муҳимми интихобот 

Интихобот қисми таркибии раванди сиёсӣ мебошад. 

Ҳангоми гузаронидани интихобот шаҳрвандони мамлакат дар 

ҳаёти сиёсии ҷомеа фаъолона ширкат намуда, истиқлолияти 

халқӣ ва намо- яндагии гурӯҳҳои мухталифи иҷтимоиро 

таъмин менамоянд. Дар тамоми давлатҳое, ки эъмори ҷомеаи 

демократиро пеш гирифтаанд, ҳуқуқи ба таври озод интихоб 

намудан ва интихоб шудан яке аз ҳуқуқҳои асосии 

шаҳрвандони мамлакат ба шумор меравад. Маса- лан, моддаи 

27 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин ҳуқуқи 

муҳимми сиёсиро барои шаҳрвадон кафолат медиҳад. 

Таҳлили таҷрибаи сиёсии давлатҳои ҷаҳон имкон медиҳад, 

ки навъҳои гуногуни интихобот аз ҳамдигар фарқ карда 

шаванд. Аз ин рӯ, дар ҷаҳони муосир чунин навъҳои 

интихоботро муайян намуда- анд, ки онҳо аз ҳамдигар бо баъзе 

хусусиятҳои худ тафовути ҷиддӣ доранд: 

- интихоботи президентӣ; 

- интихоботи парлумонӣ; 

- интихобот дар мақомоти худидораи маҳаллӣ; 

- интихобот дар мушовараи қонунгузории субъектҳои 

федерат- сия (масалан дар штатҳо, автономияҳо, ҳудуҳои 

мухталифи маъмурӣ); 

- интихобот барои интихоби шахсони мансабдор; 

- интихобот дар муассисаҳо ва ғ. 

Одамон аз муҳити худ нафарони бовариноки худро барои 

ном- задӣ пешбарӣ намуда, як қисми ҳуқуқҳои худро ба онҳо 

медиҳанд, то ки онҳо дар сурати ғолиб омадан фаъолияти 

сиёсии худро ба ҳалли масъалаҳои муҳимми ҷамъиятӣ равона 

созанд. Ҳокимият ва ҳукумати аз ҷониби одамон 

интихобгардида ва эътирофгардида ҳокимияти легитимӣ 

маҳсуб меёбад. Аз ин рӯ, интихобот яке аз во- ситаҳои муҳимми 

таъмини легитимияти ҳокимият мебошад. Бино- бар ин, 

интихобот барои барҳам задан ва ё қисман аз байн бурдани 

буҳрони сиёсӣ хизмат мерасонад. 



Ғайр аз ин, интихобот яке аз шаклҳои назорати оммаи 

мардум аз болои элитаи сиёсӣ мебошад. Агар ҳокимият 

манфиатҳои инти- хобкунандагони худро ҳимоя карда 

натавонад, пас онҳо ба воситаи интихобот имкон пайдо 

менамоянд, ки онро иваз кунанд. Дар чунин шароит ҳокимият 

ба дасти гурӯҳе мегузарад, ки онҳо ҳукуматро шадидан танқид 

менамуданд ва ба ин восита боварии мардумро ба даст 

овардаанд. Ҳамчунин, ҳукумат низ дар зери таъсири рӯҳияи 

интихобкунандагон қарор гирифта, фаъолиятҳои сиёсии худро 

тағйир медиҳад, то ки дар интихоботи оянда ғолиб ояд. 

Ҳамин тариқ, интихобот ба бозори сиёсие шабоҳат дорад, 

ки дар он мубодилаи арзишҳо сурат мегирад. Масалан, 

шахсони ба мансабҳои гуногун пешбаришуда ба 

интихобкунандагон барно- маҳои худро пешкаш намуда, ба 

онҳо ваъдаҳои мухталиф медиҳанд ва ба ивази ин овозҳои 

заруриро ба даст оварда, мансабҳои салоҳи- ятдорро соҳиб 

мегарданд. Дар бозори сиёсӣ, ба монанди бозорҳои дигар, 

санъати фиреб ва спекулятсияи боварии интихобкунандагон ба 

таври васеъ истифода бурда мешавад. Гузашта аз ин, интихобот 

замоне самаранок шуморида мешавад, ки агар дар давлат 

ҳуқуқи интихоботӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ вуҷуд дошта бошад. 

Ҳуқуқи ин- тихоботӣ имкон медиҳад, ки раванди интихобот ва 

ҷамъбасти натиҷаҳои он танзим карда шавад. Ҷомеаи 

шаҳрвандӣ аз маҷмӯи ташкилотҳои ғайридавлатӣ иборат буда, 

манфиатҳои гуногуни аъзоёни ин ташкилотҳоро ба таври 

равшан ифода менамояд. Ҳам- чунин, ҷомеаи шаҳрвандӣ дар 

ташаккули донишҳои демократӣ ва маданияти шаҳрвандии 

одамон саҳми арзанда гузошта, онҳоро бо арзиш ва идеалҳои 

сиёсию иҷтимоӣ аз наздик ошно месозанд. 

Барои он ки низоми интихоботӣ ба таври самаранок амал 

намо- яд, он бояд бо меъёрҳои ҳуқуқӣ ва стандартҳои 

байналхалқие, ки аз ҷониби СММ ва як қатор ташкилотҳои 

байналхалқӣ қабул гардида- аст, мувофиқат намояд. Масалан, 

Эъломияи умумии ҳуқуқи башар,67 Эъломия дар бораи 

                     
67 Эъломияи умумии ҳуқуқи башар 10 декабри соли 1948 аз ҷониби 



меъёрҳои интихоботи озод ва адолатнок68 ва қонунҳои 

амалкунанда дар бораи интихобот санадҳои меъёрию ҳуқуқие 

мебошанд, ки ба воситаи онҳо раванди интихобот танзим карда 

мешавад. Дар моддаи 21-уми Эъломияи умумии ҳуқуқи ба- 

шар гуфта шудааст, ки «Ҳар як инсон ҳуқуқ дорад, ки бевосита 

ва ё ба воситаи намояндагоне, ки озодона интихоб шудаанд, дар 

идораи корҳои кишвари худ ширкат намояд. Ҳар як инсон дар 

кишвари худ ба хизмати давлатӣ ҳуқуқи баробар дорад. 

Иродаи халқ бояд асоси ҳокимияти ҳукумат бошад; ин ирода 

бояд ба воситаи интихоботи давра ба давра ва бидуни 

сохтакорӣ ... бо роҳи овоздиҳии пинҳонӣ ё тавассути шаклҳои 

дигари он, ки овоздиҳии озодонаро таъмин ме- намоянд, ба 

амал бароварда мешавад». 

§ 2. Ҳуқуқи интихоботӣ ва меъёрҳои асосии он 

Қоидаҳои низоми интихоботӣ ва баргузории ин маъракаи 

сиёсӣ аз ҳуқуқи интихоботии ҳар як мамлакат вобаста 

мебошад. Ҳуқуқи интихоботӣ - маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие 

мебошад, ки ба воситаи онҳо ташкили чунин равандҳо сурат 

мегирад: 

- танзими иштироки шаҳрвандон дар интихоботи 

мақомоти намояндагии ҳокимият; 

- ташкил ва гузаронидани интихобот; 

- танзими муносибатҳои мутақобила миёни 

интихобкунандагон ва ташкилотҳои намояндагӣ; 

- тартиби бозхонди вакилон. 

Ҳамин тариқ, ҳуқуқи интихоботӣ муайян менамояд, ки 

киҳо ҳуқуқи интихоб намудан ва киҳо ҳуқуқи интихоб шуданро 

доранд. Ҳамчунин, ба воситаи ҳуқуқи интихоботӣ тартиби 

гузаронидани интихобот ва ҷамъбасти натиҷаҳои овоздиҳӣ 

муайян карда меша- вад. 

Дар замони муосир меъёрҳои «умумӣ», «бевосита», 

                     
Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид қабул гардидааст. 

68 Эъломия дар бораи меъёрҳои интихоботи озод ва адолатнок 26 марти 
соли 1994 аз ҷониби Шӯрои Иттиҳоди Байнипарлумонӣ қабул гардида буд. 



«пинҳонӣ» ва «баробар» низ ба ҳуқуқи интихоботӣ ҳамроҳ 

карда шудаанд. Чу- нин ҳолат маънои онро дорад, ки ҳар як 

шаҳрванди ба балоғатраси- даи давлат, новобаста аз ҷинс, 

нажод, миллат, синну сол, дин, мако- ни истиқомат ҳуқуқ 

дорад, ки дар интихобот бевосита иштирок намуда, номзади 

арзандаи худро интихоб намояд. Овоздиҳӣ ба та- ври пинҳонӣ 

гузаронида мешавад ва аз ин рӯ, ҳеҷ кас ҳуқуқ надо- рад, ки ба 

кӣ овоз додани ӯро фаҳмад. 

Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон меъёрҳои ба 

таври умумӣ, баробар, мустақим ва бо овоздиҳии пинҳонӣ 

сурат гирифта- ни интихоботи Маҷлиси намояндагони 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон кафолат дода шудааст. 

Меъёри умумӣ маънои онро до- рад, ки дар интихобот 

шаҳрвандоне, ки синнашон ба 18 расидааст, ҳуқуқи дар 

интихобот иштирок намуданро доранд ва дар ин самт ҳеҷ гуна 

маҳдудиятҳо бояд ҷой надошта бошанд. Ҳолатҳои истис- ноии 

қонун нишон медиҳанд, ки интихобкунандагоне метавонанд 

дар интихобот ширкат варзанд, ки агар онҳо ҳаққи овоз 

доданро дошта бошанд. Зеро ҳеҷ гоҳ шумораи 

интихобкунандагон бо шумо- раи шаҳрвандони синнашон аз 18 

боло мувофиқат намекунад. Баъзе аз нафарон бо сабабҳои 

гуногун, аз қабили надоштани қайди ҷойи истиқомат ҳаққи 

овоз доданро аз даст медиҳанд. Мувофиқи моддаи 27 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, «Шахсоне, ки аз тарафи 

суд ғайри қобили амал дониста шудаанд ва ё мувофиқи ҳукми 

суд дар ҷойҳои аз озодӣ маҳрумшудагон нигоҳ дошта 

мешаванд, ҳуқуқи дар интихобот ва раъйпурсӣ иштирок 

кардан надоранд»69. 

Меъёри баробарӣ маънои онро дорад, ки 

интихобкунандагон шумораи баробари овозҳоро соҳибанд. 

Яъне, як нафар як овоз до- рад. 

Ҳуқуқи интихоботии фаъол. Дар шароити муосир 

ҳуқуқи ин- тихоботии фаъол ва ғайрифаъолро аз ҳам фарқ 

менамоянд. Ҳуқуқи интихоботии фаъол ин ҳаққи дар 

                     
69 Ниг.: Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, моддаи 27. 



интихобот иштирок намудан, ин- тихоб кардан ва овоз доданро 

дар бар мегирад. Айни замон дар ташкил ва гузаронидани 

интихобот ҳама гуна маҳдудиятҳо, аз қабили маҳдудиятҳои 

табақавӣ, моддӣ, маърифатӣ, нажодӣ, этникӣ ва монанди инҳо 

аз байн бурда шуда, доираи нафароне, ки ҳуқуқи интихоботиро 

соҳибанд, хеле васеъ мебошад. Бо назардошти ин як қатор 

маҳдудиятҳо то ба имрӯз боқӣ мондаанд. Масалан, дар як қа- 

тор мамлакатҳои мусулмонӣ то ибтидои асри XXI занҳо ҳаққи 

иштирок дар интихоботро соҳиб набуданд ва чунин ҳолат ҳоло 

ҳам ба мушоҳида мерасад. Дар Арабистони Саудӣ солҳои 2005 

ва 2009 занҳо дар интихобот иштирок накарданд. Соли 2011 

Арабистони Саудӣ бо як баёнияи худ эълом дошт, ки занҳо аз 

соли 2015 сар карда ҳаққи дар интихоб ширкат варзиданро 

доранд. Дар Ҷумҳурии Лубнон иштирок дар интихобот барои 

мардон ҳатмӣ буда, иштиро- ки занҳо ҳатмӣ нест ва онҳо дар ин 

маъракаи сиёсӣ бо ихтиёри худ ширкат меварзанд. Дар 

Аморати Муттаҳидаи Араб на танҳо барои занҳо, балки барои 

мардҳо низ маҳдудият барои иштирок дар инти- хобот мавҷуд 

аст. Масалан, дар интихоботи соли 2011 тахминан 12% 

шаҳрвандони мамлакат ширкат варзидаанд. Дар як қатор 

мамлакатҳои дигар занҳо ҳуқуқи дар интихобот ширкат 

намуданро якчанд сол пештар ба даст овардаанд. Масалан, дар 

Кувейт соли 2005, дар Умон соли 2003, дар Самоа соли 1990 ва 

дар Швейтсария соли 1971 занҳо ҳуқуқи интихоботиро ба даст 

овардаанд. 

Ғайр аз ин, дар баъзе аз мамлакатҳои дунё ҳуқуқи 

интихоботӣ ба аҳолии муқимӣ ва ғайримуқимӣ низ сару кор 

дошта, дар ин ҷабҳа баъзе маҳдудиятҳоро ба вуҷуд меоварад. 

Масалан, дар ИМА шаҳрвандони ин ва ё он маҳал дар минтақаи 

худ на камтар аз 30 рӯз бояд умр ба сар баранд, то ки барои дар 

интихобот ширкат намудан ҳуқуқ пайдо намоянд. Дар Канада 

ва Финляндия 1 сол ва дар Нор- вегия ин нишондод 5 солро 

ташкил медиҳад. Дар як қатор мамла- катҳои дигар, ба монанди 

Аргентина ва Бразилия бо мақсади ба сиёсат ҳамроҳ накардани 

хизматчиёни ҳарбӣ онҳо аз ҳуқуқи инти- хоботӣ маҳрум карда 



шудаанд. Дар Иттиҳоди Шӯравӣ бошад, то солҳои 1936 

намояндагони синфи истисморгар аз ҳуқуқи интихо- ботӣ 

бенасиб монда буданд. 

Дар амал татбиқ намудани ҳуқуқи интихоботии фаъол 

метаво- над дар шаклҳои бевосита ва бавосита зоҳир гардад. Ин 

аст, ки дар баъзе аз мамлакатҳои дунё интихоботи бевосита ва 

бавоситаро аз ҳам фарқ менамоянд. Интихоботи бевосита 

маънои онро дорад, ки интихобкунандагон ба вакилони халқ 

овоз дода, онҳоро бевосита интихоб менамоянд. Дар 

интихоботи бавосита шаҳрвандон инти- хобкунандагонеро 

интихоб менамоянд, ки онҳо сипас барои таъйин намудани 

нафарони гуногун ба мансабҳои давлатӣ қарор қабул ме- 

намоянд. Масалан, президентҳои ИМА, Бразилия, Финляндия, 

па- латаи болоии парлумони Ҳиндустон, Малайзия ва як қатор 

давлатҳои дигар ба воситаи интихоботи дузинагӣ интихоб 

карда мешаванд. Дар Фаронса қисми асосии сенат ба воситаи 

интихоботи сезинагӣ ташаккул дода мешавад. Дар аввал 

машваратчиёни худи- дораи маҳаллӣ интихоб мегарданд, ки 

онҳо, дар навбати худ, ваки- лонро таъйин менамоянд ва 

вакилон, дар навбати худ, сенаторҳоро интихоб мекунанд. 

Ҳуқуқи интихоботии ғайрифаъол. Ҳар як шаҳрванд 

ҳуқуқ дорад, ки дар синни аз ҷониби қонун муайяншуда ба 

сифати номзад дар интихобот пешбарӣ шуда, интихоб шавад. 

Бинобар ин, ҳуқуқи интихоботии ғайрифаъол ин ҳуқуқи 

интихоб шудан мебошад. Ҳуқуқи интихоб шудан тариқи қонун 

кафолат дода шуда, ба шаҳрвадон имкон медиҳад, ки ба сифати 

номзад ба мақоми вакили мардумӣ дар парлумон ва ё барои 

ишғоли вазифаҳои мансабӣ пеш- барӣ шаванд. Аммо дар 

амалӣ гардидани ҳуқуқи интихоботии ғай- рифаъол низ баъзе 

маҳдудиятҳо мавҷуданд. Масалан, дар ИМА ба- рои ба сифати 

номзад ба мансаби президентӣ пешбарӣ шудан, шаҳрванд бояд 

на камтар аз 35 сол дошта бошад ва аз рӯзи таввалу- ди худ бояд 

шаҳрванди ИМА бошад. Барои ба сифати сенатори мамлакат 

интихоб шудан шаҳрванд бояд на камтар аз 30 сол дошта бошад 

ва 9 соли охир ӯ бояд дар мамлакат умр ба сар бурда бошад. 



Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар як шаҳрванд, ки синни ӯ аз 

30 кам набошад, забони давлатиро донад ва дар қаламрави 

ҷумҳурӣ на камтар аз 10 соли охир истиқомат дошта бошад, 

метавонад ба ном- задии Президент пешниҳод гардад. Ҳар як 

шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки синни ӯ аз 30 кам 

набошад ва дорои таҳсилоти олӣ бошад, метавонад вакили 

Маҷлиси намояндагон интихоб шавад70. 

Дар як қатор мамлакатҳои дунё баъзе аз мансабдорони 

алоҳида баъди рафтан аз вазифаҳои мансабӣ то як давраи 

муайян ҳуқуқи интихоб шуданро надоранд. Пеш аз ҳама, чунин 

меъёр ба судяҳо, комиссарҳои пулис ва монанди инҳо тааллуқ 

дорад. Бояд тазаккур дод, ки дар амал татбиқ намудани чунин 

меъёр танҳо дар шароити ба се шоха тақсим будани ҳокимият 

имконпазир аст. 

Мувофиқи моддаи 50 Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аъзои Ҳукумат, судяҳо, кормандони мақомоти 

ҳифзи ҳуқуқ, хизма- тчиёни ҳарбӣ ва шахсони дигаре, ки 

қонуни конститутсионӣ онҳоро муайян кардааст, наметавонанд 

узви Маҷлиси миллӣ бошанд. Шаҳрванд наметавонад дар як 

вақт ҳам узви Маҷлиси миллӣ ва ҳам вакили Маҷлиси 

намояндагон бошад. Узви Маҷлиси миллӣ намета- вонад 

вакили зиёда аз ду мақоми намояндагӣ бошад. Вакили 

Маҷлиси намояндагон наметавонад вакили дигар мақомоти 

намо- яндагӣ бошад, вазифаи дигареро иҷро кунад, фаъолияти 

соҳибкорӣ намояд, ба истиснои фаъолияти илмиву эҷодӣ ва 

омӯзгорӣ. 

§ 3. Тартиби пешбарии номзадҳо 

Дар аксари мамлакатҳои дунё шаҳрвандон пеш аз он ки ба 

си- фати номзад пешбарӣ гарданд, барои супоридани маблағи 

муайяне, ки ҳамчун гарави интихоботӣ дониста мешавад, 

вазифадор мегар- данд. Масалан, дар Британияи Кабир 

шаҳрванди ба сифати номзад пешбаришаванда бояд дар 

парлумон 150 фунтстерлингро ба гарав монад. Ҳизбе, ки 

номзадҳои худро дар ҳавзаҳои гуногуни интихо- ботӣ пешбарӣ 

                     
70 Ниг.: Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, моддаҳои 49 ва 65. 



менамояд, бояд дар ҳаҷми 100 ҳазор фунтстерлинг ба парлумон 

супорад. Маблағи багаравмондашуда дар ҳолате баргар- 

донида намешавад, ки агар номзад аз ҳашт як ҳиссаи овозҳои 

инти- хобкунандагонро соҳиб шуда бошад. Дар Фаронса барои 

пешбарӣ намудани номзад ба Маҷлиси миллӣ ба гарав 

мондани 150 евро за- рур шуморида мешавад, ки дар натиҷаи 

камтар аз 5% овозҳоро соҳиб гардидан ин маблағ ба номзад 

баргардонида намешавад. 

Дар баробари ин тартиби пешбарии номзадҳо ба 

вазифаҳои мансабӣ ба таври гуногун танзим карда мешавад. Аз 

ин рӯ, дар мамлакатҳои гуногун тартиби пешбарии номзадҳо 

якхела нест. Таҳлили таҷрибаи гузаронидани маъракаҳои 

интихоботӣ ва қонунҳои интихоботии мамлакатҳои алоҳидаи 

дунё нишон медиҳад, ки тартиби пешбарии номзадҳо ба таври 

гуногун сурат мегирад. 

1.Ҳизбҳои сиёсӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ номзадҳои 

худро ба воситаи пешниҳод намудани «арзномаи дастаҷамъӣ»71 

пешбарӣ ме- намоянд. Дар як қатор мамлакатҳои дунё дар 

арзномаҳои да- стаҷамъӣ бояд имзои шумораи муайяни 

интихобкунандагон мавҷуд бошад. Масалан, дар Швейтсария 

15 имзо, дар Британияи Кабир 200 имзо ва монанди инҳо. 

2. Худи номзад барои иштирок дар интихобот ариза 

пешниҳод менамояд, ки барои ӯ низ имзои шумораи муайяни 

интихобку- нандагон лозим шуморида мешавад. Масалан, дар 

Британияи Кабир 10 имзо, дар Ҷумҳурии Федералии Олмон 

200 имзо ва ғ. Дар Ҷумҳурии Белорус барои пешбарӣ гардидан 

ба номзадии прези- дентӣ 100 ҳазор имзо ва барои номзадии 

Палатаи намояндагӣ 1000 имзо лозим шуморида мешавад. 

Бояд гуфт, ки шумораи имзоҳои интихобкунандагон барои 

номзади пешбаришаванда аз ҷониби қонунгузории ҳар як 

мамлакат муайян карда мешавад. 

3. Пешбарии номзадҳо ба монанди баргузории 

                     
71 Арзномаи дастаҷамъӣ дар адабиёти илмӣ ба воситаи мафҳуми «петитсия» 

ифода карда мешавад, ки ин вожа аз калимаи лотинии ре1111о гирифта шуда, 
маънояш «хоҳиш, дархост» мебошад. 



интихоботи номзадҳо сурат мегирад. Чунин тартиби пешбарии 

номзадҳо праймериз72 ва ё интихоботи ибтидоӣ номида 

мешавад. Ба воситаи интихоботи ибтидоӣ номзадҳои 

афзалиятдорро муайян кардан мумкин аст, ки онҳо каме дертар 

дар интихоботи умумӣ интихоб мегарданд. Бояд гуфт, ки 

гузаронидани интихоботи ибтидоӣ ва бо ин тартиб пешбарӣ 

намудани номзадҳо аз ҳама бештар дар ИМА сурат мегирад. 

Чунин тартиби пешбарии номзадҳо низ бо- ри аввал соли 1842 

дар ИМА гузаронида шудааст. 

§ 4. Овоздиҳӣ ва навъҳои асосии он 

Бояд гуфт, ки навъи овоздиҳӣ ба воситаи ҳуқуқи 

интихоботӣ ва дар раванди интихобот муайян карда мешавад. 

Аввалин маро- тиба овоздиҳӣ дар Спартаи қадим гузаронида 

шудааст. Дар Спар- таи қадим мақомоти олии ҳокимияти 

давлатӣ дар ҷамъомади ва- сеи шаҳрвандон интихоб мегардид 

ва онҳо дар рафти овоздиҳӣ садои паст ва ё баланд 

мебароварданд. Дар чунин шакли интихо- бот нафаре ғолиб 

дониста мешуд, ки агар барои ӯ ҷамъомадагон садои аз ҳама 

баланд бароварда бошанд. Аз тамаддуни Афинаи қадим 

мафҳуми «урна» то ба имрӯз омада расидааст. Бинобар ин, 

юнониҳо аввалин шуда барои гузаронидани интихобот ва 

ташки- ли овоздиҳӣ аз зарфҳои махсусе истифода намудаанд, 

ки онро дар ҳамон давра урна меномиданд. Интихобкунандагон 

дар дасти худ сангҳои сиёҳ ва сафедро оварда, ба қуттии 

интихоботӣ яке- ашро мепартофтанд. Нафарони ҷонибдор 

санги сафед ва нафаро- ни зид санги сиёҳро дохили урна 

менамуданд, ки натиҷаи овоз- диҳӣ низ аз шумораи сангҳои 

сафед ва сиёҳ вобастагӣ дошт. 

Дар замони муосир дар аксари мамлакатҳои дунё барои 

гуза- ронидани овоздиҳӣ аз бюллетенҳои коғазӣ ва ё овоздиҳии 

элек- тронӣ истифода менамоянд. Аммо ҳанӯз ҳам дар баъзе аз 

давлатҳои дунё овоздиҳии ғайрианъанавӣ истифода бурда 

                     
72 Праймериз аз калимаи англисии рптапеа - ибтидоӣ ва рптапеа е1ес1юпа - 

интихоботи ибтидоӣ гирифта шудааст. 



меша- вад. Масалан, дар Уганда ҳангоми гузаронидани 

интихоботи маҳаллӣ интихобкунандагонро дар майдони 

марказии ин ва ё он маҳалла ҷамъ оварда, пайравони ҳар як 

номзадро ба гурӯҳҳои алоҳида тақсим менамоянд. Гурӯҳе, ки аз 

рӯйи шумора ва ҳаҷм аз гурӯҳҳои дигар бузургтар бошад, 

намояндаи онҳо дар интихобот ғолиб дониста мешавад. Дар 

рафти интихобот гузариш аз як гурӯҳ ба гурӯҳи дигар манъ аст 

ва ин амал пеш аз оғози интихо- бот иҷозат дода мешавад. 

Ҳамин тариқ, дар адабиёти илмӣ се навъи асосии 

овоздиҳиро аз ҳамдигар фарқ менамоянд: овоздиҳии 

алтернативӣ, коммуля- тивӣ ва маҳдудкардашуда.73 Дар 

шароити ташкили овоздиҳии ал- тернативӣ интихобкунанда як 

овоз дорад, ки ба воситаи он нис- бат ба номзади пешбаришуда 

метавонад ҷонибдорӣ кунад ва ё зид овоз диҳад. Дар шароити 

ташкили овоздиҳии коммулятивӣ шумораи овозҳои 

интихобкунанда нисбат ба шумораи номзадҳо зиёдтар 

мебошад. Дар чунин ҳолат интихобкунанда ҳақ дорад, ки бо 

хоҳиши худ ҳамаи овозҳои худро ба як номзад диҳад ва ё 

овозҳоро миёни номзадҳо ва ҳизбҳо тақсим намояд. Дар 

шароити ташкили овоздиҳии маҳдудкардашуда шумораи 

овозҳои инти- хобкунанда нисбат ба шумораи номзадҳои 

пешбаришуда камтар мебошад. 

§ 5. Абсентеизм 

Муносибати бепарвоёнаи шаҳрвандон нисбат ба ҳаёти 

сиёсӣ ва канораҷӯӣ намудан аз иштирок дар корҳои сиёсӣ 

моҳияти ас- лии мафҳуми «абсентеизм»-ро ифода менамояд. 

Дар илмҳои сиёсӣ иштирок накардани интихобкунандагон дар 

интихобот ба воситаи мафҳуми мазкур ифода карда мешавад. 

Баъзан онро ха- барнигорон ва рӯзноманигорон бемайлии 

сиёсӣ меноманд. 

Дар бисёре аз давлатҳои дунё абсентеизм падидаи паҳнгар- 

дида мебошад. Бояд гуфт, ки ба интихобот ҳозир нагардидани 

интихобкунандагон як қатор сабабҳои худро дорад: бемаслакӣ 
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ва ё дурӣ ҷустан аз сиёсат, бепарвоӣ намудан нисбат ба 

ғолибони интихобот ва беэътиноӣ зоҳир намудан нисбат ба 

корҳои ҷамъи- ятӣ. Эътироз ва норозигии қисме аз 

интихобкунандагон нисбат ба тартиботи мавҷудаи ҷамъиятӣ ва 

нисбат ба бозиҳои сиёсӣ са- баби асосии пайдоиши абсентеизм 

мебошад. Гузашта аз ин, дар баъзе аз мавридҳо одамон аз 

фаъолияти ҳукумат ва барномаҳои ҳизбӣ ноумед шуда, маъюс 

мегарданд ва аз ин рӯ, аз беҳшавии вазъият ноумед гардида, ба 

ваъдаҳои давлатӣ дигар бовар наме- кунанд. Чунин ҳолат боиси 

он мегардад, ки қисме аз интихобку- нандагон худро аз 

интихобот дар канор гирифта, ба касе овоз до- дан намехоҳанд. 

Дар як қатор давлатҳои дунё бар зидди абсентеизм 

мубориза бурда шуда, иштирок дар интихобот барои 

интихобкунандагон ҳатмӣ гардонида шудааст. Масалан, дар 

Австрия, Белгия, Гол- ландия, Италия, давлатҳои Амрикои 

Лотинӣ ва чанде дигар ба роҳ мондани овоздиҳии ҳатмӣ 

ташаккул дода мешавад. Дар мамлакатҳои мазкур барои 

канораҷӯӣ намудан аз интихобот як қатор чораҳо андешида 

мешаванд. Аз ҷумла сарзаниш кардан, ҷарима бастан, маҳдуд 

намудани фаъолиятҳои соҳибкорӣ, дур намудан аз хизмати 

давлатӣ ва монанди инҳо нисбат ба нафа- роне, ки аз интихобот 

канораҷӯӣ намудаанд, раво дида мешаванд. Дар Туркия барои 

иштирок накардан дар овоздиҳӣ интихобку- нандаро паси 

панҷара мекунанд. Дар давлатҳои номбурда ишти- рок дар 

овоздиҳӣ яке аз уҳдадориҳои муҳимми шаҳрвандӣ шумо- рида 

мешавад. 

§ 6. Мазмун ва моҳияти системаи интихоботӣ 

Дар ҳуқуқи интихоботии ҳар як мамлакат низоми махсуси 

намояндагӣ нишон дода мешавад. Системаи интихоботӣ 

маҷмӯи усул, меъёр ва қоидаҳое мебошад, ки аз ҷониби қонун 

муайян карда шудаанд ва барои муайян намудани натиҷаи 

овоздиҳӣ ва тақсими мандатҳои парлумонӣ хизмат 

мерасонанд. 

Ҳангоми баҳогузории дилхоҳ навъи системаи интихоботӣ 



алоқамандии он бо шакли идоракунии давлат, маданияти 

сиёсии шаҳрвандон, табиати ҳизбҳои сиёсӣ бояд ба инобат 

гирифта ша- вад. Зеро дар раванди дигаргун гардидани 

институтҳои муҳимми ҷамъиятӣ ва давлатӣ қонунҳои 

электоралӣ ва мақсадҳои он бо арзишҳои асосии ҷомеа 

мувофиқат карда наметавонанд. Ин аст, ки дар натиҷаи 

дигаргуниҳои бузурги сиёсӣ ва сохтори ҷамъиятӣ системаи 

интихоботӣ низ тағйир меёбад. Масалан, тағйирёбии системаи 

интихоботӣ дар мамлакатҳои пасошӯравӣ ва як қатор 

кишварҳои дигари дунё ба ин мисол шуда метавонанд. 

Интихоби ин ва ё он навъи системаи интихоботӣ дар 

ҷобаҷогузории қувваҳои сиёсӣ тағйиротҳои ҷиддиро ба амал 

меоварад. Масалан, дар Фаронса қонуни интихоботӣ боиси 

мубо- ризаҳои шадиди сиёсӣ гардида, чандин маротиба бо 

назардошти таъсири қувваҳои сиёсӣ тағйир дода шудааст. Дар 

ИМА системаи интихоботӣ хеле муваффақ буда, бо 

хусусиятҳои ҳизбу ҳара- катҳои мухталиф мувофиқат 

менамояд. Бинобар ин, интихоби системаи интихоботӣ низ 

бояд бо назардошти хусусиятҳои ҳизбу ҳаракатҳои сиёсии 

мамлакат сурат бигирад. 

Ҳамин тариқ, дар ҳар як мамлакат системаи интихоботӣ бо 

назардошти омилҳои мухталиф ташаккул дода мешавад. Аз 

ҷум- ла вазъияти равандҳои сиёсӣ, ҳолати маданият ва 

анъанаҳои сиёсӣ, хусусияти ҳувияти сиёсии шаҳрвандон ва 

монанди инҳо яке аз омилҳои муҳимми ташаккули системаи 

интихоботӣ дони- ста мешаванд. Ин аст, ки сиёсатмадорон ва 

арбобони сиёсӣ дар тағйири қонуни интихоботӣ муносибати 

эҳтиёткорона зоҳир ме- намоянд. Вайрон гардидани тавозуни 

қувваҳои сиёсӣ, ҳатто дар ҷомеаи устувор оқибатҳои нохуш ба 

бор меоварад ва ҳаёти сиё- сии ҷомеаро ноустувор мегардонад. 

Бояд гуфт, ки дар замони муосир навъҳои мухталифи систе- 

маҳои интихоботӣ амал менамоянд. Аммо ҳамаи онҳо дар 

маҷмӯъ ба се навъи асосӣ тақсим карда мешаванд: системаи ин- 

тихоботии мажоритарӣ, пропорсионалӣ ва омехта. 



§ 7. Системаи мажоритарӣ 

Мафҳуми «мажоритарӣ» аз калимаи франсавии «та|ог|£е» 

гирифта шуда, маънояш «аксарият» мебошад. Дар шароити си- 

стемаи интихоботии мазкур номзаде ғолиб дониста мешавад, 

ки агар аксарияти овозҳои муайяншударо соҳиб гардида 

бошад. Аммо пеш аз баррасии масъала бояд тазаккур дод, ки 

системаи мажоритарӣ низ, дар навбати худ, ба ду навъ ҷудо 

карда меша- вад: системаҳои мажоритарии аксарияти мутлақ 

ва аксарияти нисбӣ. 

Системаи мажоритарии аксарияти мутлақ. Дар 

шароити системаи мазкур номзаде ғолиб дониста мешавад, ки 

агар ӯ бештар аз 50% овозҳоро соҳиб шуда бошад. Ҳатто 50%+1 

овоз метавонад ғолибияти ӯро таъмин намояд. Дар давлатҳои 

шакли идоракуниашон парлумонӣ дар аксар маврид даври 

аввали инти- хобот ғолибро муайян карда наметавонад. Зеро 

ҳеҷ яке аз ном- задҳо наметавонанд, ки аксарияти мутлақи 

овозҳоро соҳиб гар- данд. Бинобар ин, дар чунин шароит 

гузаронидани даври дуюми интихобот ба амал бароварда 

мешавад. Ба даври дуюми интихо- бот на ҳамаи номзадҳо роҳ 

дода мешаванд. Мувофиқи қонунҳои интихоботии ҳар як 

мамлакате, ки аз рӯйи чунин системаи инти- хоботӣ амал 

менамоянд, барои гузаштан ба даври дуюми интихо- бот 

номзади пешбаришуда бояд фоизи муайяни овозҳоеро, ки 

қонун муайян кардааст, дар даври аввал соҳиб гардида бошад. 

Масалан, дар Фаронса номзадҳое ба даври дуюми интихобот 

роҳ дода мешаванд, ки агар онҳо бештар аз 12,5% овозҳоро 

соҳиб гардида бошанд. Дар даври дуюм номзаде ғолиб дониста 

меша- вад, ки нисбат ба рақибони худ овозҳои бештареро соҳиб 

гардида бошад. 

Одатан, интихоботе, ки аз рӯйи системаи мажоритарии 

акса- рияти мутлақ гузаронида мешавад, дар ташаккули 

блокҳои усту- вори ҳизбӣ таъсири амиқ мерасонад. Дар натиҷа 

қувваҳои бузур- ги сиёсие ба вуҷуд меоянд, ки як гурӯҳи 

ҳизбҳои сиёсиро воба- стаи якдигар мегардонанд. Масалан, дар 

Фаронса дар даври авва- ли интихобот ҳашт ҳизби сиёсӣ ба 



таври расмӣ барои ба даст овардани овозҳои 

интихобкунандагон дар алоҳидагӣ кӯшиш ме- намоянд. Аммо 

даври дуюми интихобот онҳоро маҷбур менамо- яд, ки дар 

доираи як ҳадаф муттаҳид гардида, барои ба даст овардани 

шумораи муайяни овозҳо бо рақиби асосӣ мубориза баранд. 

Бояд гуфт, ки дар шароити системаи мажоритарии 

аксарияти мутлақ баъзан интихобот бо назардошти овоздиҳии 

преференси- алӣ74 гузаронида мешавад. Дар чунин шароит агар 

ҳеҷ яке аз ном- задҳо овозҳои аксариятро соҳиб нагардида 

бошанд, пас овозҳои номзаде, ки аз ҳама фоизи камтари 

овозҳоро соҳиб гардидааст, ба номзади муваффақ дода 

мешавад. Агар баъди ин ҳам аксарияти овозҳо ба касе муяссар 

нагардад, овозҳои номзади дуюми но- муваффақ ба номзади 

муваффақ дода мешавад, ки дар натиҷа ғо- либ муайян 

мегардад. Чунин системаи интихоботӣ имкон медиҳад, ки 

даври дуюми интихобот баргузор карда нашавад. 

Системаи мажоритарии аксарияти нисбӣ. Дар шароити 

гу- заронидани интихобот аз рӯйи системаи мажоритарии 

аксарияти нисбӣ номзаде, ки нисбат ба дигарон овозҳои 

бештарро соҳиб гардидааст, ғолиб дониста мешавад. Ҳавзаҳои 

интихоботӣ дар чунин шароит ба монанди системаи аксарияти 

мутлақ якмандатӣ мебошанд ва аз ҳар як ҳавза як вакил 

интихоб мегардад. Дар чу- нин ҳолат, агар дар ҳавзаи 

интихоботӣ номзадии танҳо як шаҳрванд пеш гузошта шуда 

бошад, ӯ ба таври автоматӣ инти- хобшуда маҳсуб меёбад. Зеро, 

агар касе ба ӯ овоз надода бошад ҳам, як овози шахсии худаш 

барои ба сифати вакил интихоб гар- дидан кофӣ мебошад. 

Бояд гуфт, ки системаи мажоритарии аксарияти нисбӣ дар 

мамлакатҳое гузаронида мешавад, ки онҳо аз рӯйи системаи 

дуҳизбӣ амал менамоянд. Зеро ду ҳизби бузурге, ки дар 

мамлакат фаъолият менамоянд ва ҳокимияти давлатиро 

тариқи интихобот ба даст меоваранд, барои ташаккули чунин 

системаи интихоботӣ заминаи хуб ба шумор мераванд. 

Инчунин, давлатҳои соҳиби си- стемаи сиёсии уствор низ, аз 

                     
74 Преференсиал - калимаи лотинии ргаеГЪгсп11а - афзалият, имтиёз. 



системаи интихоботии мазкур ис- тифода менамоянд. 

Системаи дуҳизбӣ ҳизбҳои сиёсии мавҷудаи мамлакатро 

маҷбур менамояд, ки онҳо дар ҳалли масъалаҳои сиёсӣ ва 

идораи корҳои ҷамъиятӣ муносибати ҷиддӣ дошта бошанд. 

Зеро ҳизби ғолиб ҳукумат ва идоракунии давлатиро пур- ра дар 

дасти худ нигоҳ дошта, ҳизби мағлубро ба оппозитсияи сиёсӣ 

табдил медиҳад. Бинобар ин, ҳизби мағлубгардида барои зиёд 

намудани ҳаводорони худ ва дар интихоботи оянда таъмин 

намудани ғолибияти худ доимо ба танқиди норасоиҳои 

ҳукумат бармехезад. Дар чунин шароит дар офаридани сиёсати 

давлатӣ масъулияти бештар ба дӯши ҳизби ҳукмрон бор 

мегардад. 

§ 8. Системаи пропорсионалӣ (мутаносиб) 

Яке аз хусусиятҳои муҳимми системаи интихоботии 

мутано- сиб дар он ифода меёбад, ки он ба мисли системаи 

мажоритарӣ на бо меъёри аксарият, балки дар асоси меъёри 

таносуби овозҳо бо мандатҳои парлумонӣ ташаккул меёбад. 

Дар чунин шароит мандатҳои парлумонӣ на дар миёни 

номзадҳои алоҳида, балки дар миёни ҳизбҳо бо назардошти 

овозҳои гирифтаи онҳо тақсим карда мешавад. Бинобар ин, аз 

ҳавзаи интихоботӣ на як нафар, балки чандин вакили 

парлумонӣ интихоб мегарданд. Интихобку- нандагон ба 

рӯйхатҳои ҳизбӣ ва барномаҳои ҳизбӣ овоз медиҳанд. Ҳизбҳо 

кӯшиш менамоянд, ки дар рӯйхати номзадҳои худ шахсони 

обрӯманд, шинохта ва машҳурро дохил намоянд. 

Рӯйхатҳои ҳизбӣ метавонанд ба тарзи гуногун тартиб дода 

шаванд. Масалан, як қатор давлатҳои дунё, аз қабили Испания, 

Юнон, Португалия, Исроил, Коста-Рика ва ғ. рӯйхатҳои парлу- 

мониро ба таври пинҳонӣ тартиб медиҳанд. Дар чунин ҳолат 

ин- тихобкунандагон ба ин ва ё он ҳизб овоз дода, рӯйхати 

онҳоро бо овози худ дастгирӣ менамоянд. Агар дар рӯйхати 

ҳизбӣ ҳафт номзад ҷойгир шуда бошаду ҳизб дар натиҷаи 

ҷамъбасти овоз- диҳӣ се ҷойро соҳиб гардад, ҳатман се номзади 

дар аввали рӯйхат ҷойгиршуда интихоб мегардад. Чунин 



шакли рақобат ҳокимияти элитаи ҳизбиро мустаҳкам 

менамояд. Зеро сарварони ҳизб муа- йян менамоянд, ки киҳо 

дар аввали рӯйхат ҷойгир карда шаванд. 

Аммо дар як қатор давлатҳои дигар рӯйхати ҳизбӣ ба таври 

кушод тартиб дода мешавад. Дар чунин ҳолат интихобкунанда- 

гон ба ин ва ё он рӯйхат овоз дода, ҳамчунин метавонанд нисбат 

ба ҷойгиршавии номзадҳо низ ақидаи хешро баён намуда, 

ҷойҳои онҳоро иваз созанд. Рӯйхати кушод ба 

интихобкунандагон имкон медиҳад, ки ҷобаҷогузории рӯйхати 

аз ҷониби элитаи ҳизбӣ тар- тибдодашударо тағйир диҳанд. 

Дар шакли кушод тартиб додани рӯйхати номзадҳо методи 

преференсиалӣ номида мешавад. Ме- тоди преференсиалӣ дар 

давлатҳои Белгия ва Италия ба таври васеъ истифода бурда 

мешавад. Аммо дар давлатҳои Нидерлан- дия, Дания ва 

Австрия номзадҳое, ки дар рӯйхат таҳти рақами якум ҷойгир 

шудаанд, интихоб мегарданд. Номзадҳои боқимонда аз рӯйи 

методи преференсиалӣ интихоб карда мешаванд. 

Дар баробари ин, навъи дигари ба таври ғайриодӣ тартиб 

до- дани рӯйхатҳои ҳизбӣ низ мавҷуд аст, ки онро 

преференсияи омехта меноманд. Системаи мазкур дар 

давлатҳои Швейтсария ва Люксембург истифода гардида, ба 

интихобкунандагон имкон медиҳад, ки ба номзадҳои ду ва ё 

зиёда ҳизб овоз диҳанд. Ба ибораи дигар, дар системаи мазкур 

интихобкунанда метавонад ба номзадҳои ҳизбҳои гуногун 

афзалият диҳад. Дар чунин шароит барои ташкили блокҳои 

ҳизбии пешазинтихоботӣ шароити хеле муосид фароҳам 

меояд. 

Барои муайян намудани натиҷаҳои овоздиҳӣ квотаҳои пар- 

лумонӣ ба вуҷуд оварда мешаванд. Квота бошад, шумораи муа- 

йяни овозҳоеро, ки барои интихоби як номзад лозим аст, талаб 

менамояд. Барои муайян намудани квота шумораи умумии 

овозҳои як ҳавзаи интихоботӣ ба шумораи мандатҳои ҳизбӣ 

тақсим карда мешаванд. Тақсими мандатҳои парлумонӣ дар 

миё- ни ҳизбҳо аз рӯйи овозҳои квота сурат мегирад. 

Дар як қатор мамлакатҳои дунё дар асоси системаи мутано- 



сиб садди интихоботӣ ба вуҷуд оварда шудааст. Барои он ки 

ҳизб дар парлумон ҷоеро ишғол намояд, вай бояд шумораи 

муайяни овозҳои интихобкунандагонро соҳиб шавад, то ки 

садди мазкур- ро убур намояд. Масалан, барои убур намудани 

садди мазкур дар Русия 7%, дар Олмон ва Италия 5%, дар 

Венгрия ва Болгария 4%, дар Туркия 10%, дар Дания 2%, дар 

Лихтенштейн 8% овозҳоро ҳизб бояд соҳиб гардад. Ҳизбҳое, ки 

садди мазкурро убур карда наметавонанд, дар парлумон низ 

ҳеҷ мандатеро соҳиб намегар- данд. 

§ 9. Системаҳои интихоботии омехта 

Системаи омехта афзалият ва норасоиҳои ҳам системаи ма- 

жоритарӣ ва ҳам системаи пропорсионалиро дар худ нигоҳ 

медо- рад. Дараҷаи самаранокии мақомоти давлатие, ки дар 

асоси си- стемаи омехта интихоб гардидааст, аз унсурҳои 

системаи мажо- ритарӣ ва пропорсионалӣ вобастагӣ дорад. 

Интихоботҳое, ки дар Олмон гузаронида мешаванд, дар 

асо- си системаи интихоботии омехта сурат мегиранд. Зеро як 

қисми вакилони Бундестаг аз рӯйи системаи мажоритарии 

аксарияти мутлақ ва қисми дигар аз рӯйи системаи мутаносиб 

интихоб ме- гарданд. Дар ин мамлакат ҳар як интихобкунанда 

ду овоз дорад. Интихобкунанда як овози худро ба номзаде 

медиҳад, ки ӯ аз рӯйи системаи мажоритарӣ интихоб гардида 

истодааст. Овози дуюм ба рӯйхати ҳизбӣ дода мешавад. 

Ҳангоми ҷамъбасти овоздиҳӣ низ натиҷаи он дар алоҳидагӣ 

баршумурда мешавад. Намояндагии ҳар як ҳизб дар парлумон 

аз рӯйи мандатҳои мажоритарӣ ва му- таносиб муайян карда 

мешавад. Интихобот дар чунин шароит дар як давр гузаронида 

мешавад ва даври дуюми он вуҷуд надорад. Аммо садди 

интихоботие, ки ҳудуди 5% муайян шудааст, ба ҳизбҳои хурд 

имкон намедиҳад, то ки дар парлумони мамлакат ҷоеро ишғол 

намоянд. Дар шароити гузаронидани системаи ин- тихоботии 

омехта ҳизбҳои бузург дар парлумон ҷойҳои бештаре- ро соҳиб 

мегарданд. Чунин ҳолат имкон медиҳад, ки ҳукумати устувор 

ташкил карда шавад. 



§ 10. Вакилон ва нақши онҳо дар ҷомеа 

Дар амалӣ гардидани ин ва ё он навъи системаи интихоботӣ 

маданияти сиёсии аҳолӣ ва рафтори сиёсии вакилони мардумӣ 

нақши фаъол мебозад. Аммо бояд гуфт, ки навъи системаи 

инти- хоботие, ки дар мамлакат амал менамояд, ба нақш ва 

вазифаҳои вакилони мардумӣ таъсири амиқ мерасонад. Дар 

асл бошад, ва- килон ба таври умумӣ нақш ва вазифаҳои 

зеринро иҷро менамо- янд: 

- вакили мардумӣ дар парлумон ҳизби худро намояндагӣ 

намуда, барномаи онро дифоъ менамояд; 

- вакили мардумӣ, пеш аз ҳама, интихобкунандагонеро 

намо- яндагӣ менамояд, ки ба ӯ ва барномаи ӯ овоз додаанд; 

- вакили мардумӣ дар парлумон тамоми 

интихобкунандагони ҳавзаи интихоботии худ, аз ҷумла он 

нафаронеро, ки ба ӯ овози зид додаанд, намояндагӣ менамояд. 

Ӯ манфиатҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсии ҳавзаи худро 

ҳимоя менамояд; 

- вакили мардумӣ манфиатҳои миллат, давлат ва гурӯҳҳои 

иҷтимоиро ҳимоя менамояд. 

Фаъолияти касбии намояндагони мардумӣ имкон медиҳад, 

ки омилҳои манфии системаи интихоботӣ аз байн бурда 

шаванд. Фаъолияти сиёсии вакилон бо назардошти 

манфиатҳои миллӣ сурат гирифта, таносуби манфиатҳои 

минтақавӣ ва давлатиро ба вуҷуд меоварад. Дар давлатҳои 

пешрафтаи ҷаҳон таносуби миёни интихобшудагон ва 

интихобкунандагон ба салоҳиятҳо ва бо- варҳои мардумӣ асос 

меёбанд. Аз ин рӯ, вакилони мардумӣ низ бояд кӯшиш 

намоянд, ки салоҳиятҳои худро саривақт ва софди- лона иҷро 

намоянд, то ки боварии мардумро аз даст надиҳанд.



МАВЗӮИ 17. НИЗОИ 

СИЁСӢ ВА МУЗОКИРОТ 

§ 1. Моҳияти низоъ ва хусусиятҳои муҳимми он 

Мавҷудияти низоъҳои мухталиф ва имкони ба вуҷуд 

омадани онҳо дар ҷомеаҳои гуногун далели раднопазир 

мебошад. Дар ҳаёти ҷамъиятии ҳар як мамлакат мухолифатҳои 

зиёдеро дидан мумкин аст, ки онҳо дар ҳаёти ҳамарӯзаи одамон 

ва махсусан дар соҳаи сиё- сат ба вуқӯъ меоянд. Мухолифатҳо 

бошанд, заминаи пайдоиш ва сарчашмаи ташаккулёбии 

низоъҳо ба шумор мераванд. Низоъҳо ҳамчун бархӯрди 

манфиатҳои гуногуни одамон ва мухолифати мақсадҳои 

бошууронаи онҳо хосси ҷомеа мебошанд. Низоъ бархӯр- ди ду 

ва ё зиёда неруҳои гуногунсамте мебошад, ки онҳо аз рӯий 

ҳимояи манфиатҳо, мақсадҳо, арзишҳо ва андешаҳояшон аз 

ҳам- дигар фарқ менамоянд ва дар вазъияти ихтилофнок қарор 

мегиранд. 

Масъалаи омӯзиши низоъ таърихи хеле тӯлонӣ дорад. 

Сарчаш- маҳои омӯзиши низоъ аз таълимоти мутафаккирони 

аҳди қадим оғоз мегардад. Онҳо кӯшиш намудаанд, ки 

қонуниятҳои асосии рушди муҳити атрофро муайян намоянд. 

Масалан, ҳанӯз дар асрҳои ^П-У1 т.м. файласуфони Чини 

қадим муносибатҳои мутақобилаи сароғози манфӣ (ин) ва 

сароғози мусбӣ (ян)-ро сарчашмаи асосии ҳаракати мавҷудоти 

олам муаррифӣ намудаанд. Чунин ҷаҳонбинӣ дар таълимоти 

оини зардуштӣ низ дар шакли муборизаи қувваи некӣ 

(Аҳурамаздо) ва қувваи бадӣ (Аҳриман) тасвир гардидааст. Дар 

фалсафаи Юнони қадим таълимот дар бораи зиддиятҳо ва му- 

холифатҳо ба вуҷуд оварда шудааст. Масалан, ба андешаи 

Анакси- мандр ва Гераклит асоси рушду инкишофро раванде 

ташкил мена- мояд, ки он ҳамчун қонунияти пешрафти ҷомеа 

дар зери таъсири мухолифатҳо пайдо гардидааст. Чунин 

андешаҳо дар ин ё он шакл аз ҷониби Суқрот, Афлотун, Арасту, 

Эпикур, Лукретсий ва дигарон ташаккул дода шудаанд. Каме 

дертар Н.Макиавелли мавҷудияти низоъҳои дар дараҷаҳои 



гуногун бавуқӯъояндаро таъкид намудааст. Ба андешаи ӯ, 

низоъҳо дар рушди равандҳои ҷамъиятӣ таъсири му- сбӣ 

мерасонанд. Дар самти коркард ва ташаккулёбии назарияи ни- 

зоъ иқтисоддони шинохта Адам Смитт саҳми арзанда 

гузоштааст. Ба ақидаи ӯ, низоъҳо дар заминаи тақсим 

гардидани ҷомеа ба синфҳо ва дар шароити мавҷудияти 

рақобати иқтисодӣ ба вуҷуд меоянд. Бинобар ин, низоъҳо 

қувваи муҳимми пешбарандаи рушди ҷамъиятӣ мебошанд. 

Дар самти омӯзиши минбаъдаи низоъҳо таълимоти Гегел 

нақши муҳим бозидааст. Ӯ низ ба монанди А.Смитт, муборизаи 

бо ҳам зидҳо ва мухолифати байни онҳоро сарчашмаи 

муҳимми рушди ҷомеа муаррифӣ намудааст. Дар охири асри 

XIX ва ибтидои асри ХХ омӯзиши низоъҳо дар доираи илмҳои 

сотсиологӣ анҷом дода мешавад, ки дар зери таъсири ин илм 

таҳқиқи масъалаи мазкур хеле маҳдуд мегардад. Инчунин, дар 

ин давра рушди методологияи сохторию функсионалӣ низ 

имкон на- медод, ки масъалаи низоъ дар сатҳи лозима таҳлилу 

таҳқиқ гардад. Зеро дар ин давра олимону муҳаққиқон бештар 

дар атрофи мувози- нати қувваҳо ва ҷомеаи бенизоъ таҳқиқотҳо 

анҷом медоданд, ки чунин ҳолат омӯзиши низоъҳоро хеле коста 

намуд. 

Аз охири солҳои 50-уми асри ХХ сар карда, марҳилаи 

навбатии рушди назарияи низоъ оғоз меёбад. Дар ин давра 

асарҳои ҷудогонае ба нашр мерасанд, ки онҳо ба омӯзиши 

низоъҳои иҷтимоию сиёсӣ бахшида шудаанд. Олимони мазкур 

манзараи низоиеро тасвир намудаанд, ки онро дар дохили ҳар 

як ҷомеа мушоҳида намудан мумкин аст. Бо ин мақсад олимони 

мазкур самтҳои гуногуни илмӣ ва назарияҳои мухталифи 

низоъҳои иҷтимоиро ба вуҷуд овардаанд. Дар миёни онҳо 

консепсияҳои «низоъҳои позитивию функсио- налӣ»-и Л.Козер 

(ИМА), «модели низоии ҷомеа»-и Р.Дарендорф (Олмон), 

«назарияи умумии низоъ»-и К.Боулдинг (ИМА) ва консеп- сияи 

низоъҳои иҷтимоии Р.Парк, С.Липсет (ИМА) аҳамияти зиёди 

илмию назариявӣ доранд. Ба андешаи олимони мазкур, низоъ 

ҳам- чун унсури табиӣ асоси пешрафти иҷтимоӣ ба шумор 



рафта, ҳамза- мон меъёри иҷтимоӣ ва бархӯрди имконпазири 

манфиатҳои гурӯҳӣ дониста мешавад. 

Дар замони шӯравӣ омӯзиши масъалаи низоъ ва 

мухолифатҳо мамнуъ буд. Зеро низоъҳои дар ҷомеа 

бавуқӯъоянда ё инкор мегар- дид, ё зуд аз байн бурда мешуд. 

Баъзе рафторҳои алоҳидае, ки дар шакли тазоҳуроти иҷтимоӣ 

ба амал меомаданд, пурра маҳкум ме- гардиданд. Назарияи 

«ҷомеаи бенизоъ», ки солҳои 50-ум ташаккул дода шуда буд, 

омӯзиши масъалаи мазкурро ба муддати хеле тӯлонӣ 

ғайриимкон гардонид. Танҳо баъди солҳои 70-ум омӯзиши 

паҳлуҳои алоҳидаи ин масъала имконпазир гардида, баъди 

солҳои 80-ум баррасии мукаммали он оғоз гардид. 

Омӯзиши низоъҳои замони муосир аҳамияти ҳам 

назариявӣ ва ҳам амалӣ доранд. Бо назардошти муҳиммият ва 

мураккабии па- дидаи мазкур солҳои охир шохаи алоҳидаи 

илм зери унвони «ни- зоъшиносӣ» ташаккул дода шудааст. 

Низоъшиносӣ илм дар бораи моҳияти низоъҳо ва роҳу усулҳои 

ҳалли онҳо мебошад. Дар самти омӯзиши низоъҳои сиёсӣ 

низоъшиносӣ ва сиёсатшиносӣ бо ҳам дар алоқамандии зич 

қарор мегиранд. 

Низои сиёсӣ навъи махсуси муносибатҳои иҷтимоие 

мебошад, ки иштирокчиёни он бинобар сабаби 

номувофиқатии манфиатҳои сиёсӣ, мақсадҳо ва ихтилофи 

назарҳои онҳо дар муқобили якдигар қарор мегиранд. Низоъ 

бархӯрди субъектҳои иҷтимоӣ, бархӯрди манфиатҳо, мақсадҳо 

ва амалҳои онҳо мебошад, ки он дар шакли бадбинӣ, 

мухолифат, душманӣ ва ҷанг зоҳир мегардад. Барои таҳлил ва 

баҳогузорӣ намудани низоъ ба инобат гирифтани унсурҳои 

таркибии он нокифоя мебошад. Инчунин, барои баҳогузо- рии 

низоъ хусусиятҳои онро низ бояд ба назар гирифт, ки онҳоро ба 

таври зерин нишон додан мумкин аст: 

- ҳаҷми низоъ, миқёси низоъ, таркиби иҷтимоии низоъ ва 

дои- раи фарогирии он; 

- дараҷаи даркшавандагии низоъ; 

- алоқамандии низоъ бо масъалаҳои дигари ҳаёти 



ҷамъиятӣ ва бо низоъҳои дигар; 

- оқибатҳои низоъ; 

- шиддат ва ҷиддияти низоъ; 

- роҳу усулҳои ҳалли имконпазири низоъ. 

Барои ба вуҷуд омадани низоъ мавҷудияти манфиатҳои бо 

ҳам мухолифи субъектҳои алоҳида он қадар шарти зарурӣ нест. 

Баъзан барои ба вуқӯъ омадани низоъ манфиатҳои гуногунсамт 

кифоя ме- бошанд. Низоъ меъёри муҳимми рушди ҷамъиятӣ 

дониста мешавад. Асоси ҳама гуна низоъҳои сиёсиро 

мухолифатҳои иҷтимоию иқти- содие ташкил медиҳанд, ки 

онҳо боиси бархӯрди манфиатҳои сиёсӣ мегарданд. Бинобар 

ин, низоъҳо дар ҳар як ҷомеа нақши хеле муҳим мебозанд ва 

онҳо таҳрикдиҳандаи пешрафти ҷамъиятӣ ме- гарданд. 

Арзиши низоъҳо дар он ифода меёбад, ки ҳалли онҳо дои- мо 

меъёрҳои сифатан навро ба вуҷуд меоваранд. 

Сарчашмаи низоъҳои сиёсӣ, ки одатан дар соҳаи сиёсат ба 

вуқӯъ меоянд, дар соҳаҳои дигар низ ба мушоҳида мерасанд. 

Зеро номувофиқатии манфиатҳои сиёсӣ баъзан сабабҳои 

иҷтимоию иқтисодӣ низ доранд. Низоъҳое, ки дар соҳаҳои 

мухталифи ҳаёти ҷамъиятӣ ба вуқӯъ меоянд, замоне хусусияти 

сиёсӣ пайдо менамо- янд, ки агар онҳо ба муносибатҳои сиёсии 

ҷомеа ва ҳокимияти давлатӣ таъсиргузор бошанд. Ҳамин тариқ, 

низои сиёсӣ - натиҷаи муборизаҳои рақобатноки ду ва ё зиёда 

гурӯҳҳое мебошад, ки барои ба даст овардани манбаъҳои 

ҳокимият ва салоҳиятҳои сиёсӣ талош меварзанд. 

§ 2. Дараҷаҳои низоъ, сохтор 

ва механизмҳои амалишавии онҳо 

Хусусиятҳои муҳимми низоъҳои сиёсии гуногун бо 

назардошти дараҷаҳои амалишавии онҳо муайян карда 

мешавад. Бинобар ин нақш ва мазмуни онҳо низ дар ҷомеа ба 

таври гуногун зоҳир мегар- дад ва аз ин рӯ унсурҳои таркибии 

низоъҳо ва роҳу воситаҳои ҳалли онҳо низ аз ҳамдигар 

тафовути ҷиддӣ доранд. 

Дар илми низоъшиносӣ дараҷаҳои низоъро ба таври зерин 

муа- йян намудаанд: 



- низоъҳои дохилишахсӣ (дар дараҷаи шахс); 

- низоъҳои байнишахсӣ (дар дараҷаи байни одамон); 

- низоъҳои байнигурӯҳӣ (дар дараҷаи гурӯҳҳои хурду 

бузурги иҷтимоӣ, синфҳо, табақаҳои ҷамъиятӣ, миллатҳо ва ғ.); 

- низоъҳои дохилидавлатӣ (дар дараҷаи зерсистемаҳо ва ё 

унсурҳои системаи сиёсӣ, байниҳизбӣ ва ғ.); 

- низоъҳои байнидавлатӣ (дар дараҷаи муносибатҳои 

байни- давлатӣ); 

- низоъҳои байнисистемавӣ (дар дараҷаи системаҳои 

бузург: системаҳои авторитарию демократӣ, консерваторию 

либералӣ, си- стемаҳои бозорӣ ва нақшавӣ). 

Дараҷаҳои дар боло номбаршуда бо ҳамдигар 

алоқамандии зич доранд ва дар раванди ташаккулёбии низоъ 

ва ё ҳалли он метаво- нанд аз як дараҷа ба дараҷаи дигар 

гузаранд. 

Низоъшиносон унсурҳои таркибии низоъро ба таври зерин 

му- айян намудаанд: 

- сарчашмаи низоъ (масъалае, ки дар атрофи он бархӯрди 

ман- фиатҳо ба амал меояд); 

- ҷонибҳо ва ё иштирокчиёни низоъ; 

- объекти низоъ; 

- воқеа ва ё ҳодисае, ки сабаби сар задани низоъ мегардад; 

- воситаҳое, ки ҷонибҳои низоъ ҳангоми мубориза 

истифода менамоянд; 

- мақсади ҷонибҳои низоъ. 

Сарчашмаҳои низоъ. Одатан, сарчашмаҳои низои сиёсиро 

ба се гурӯҳи калон тақсим менамоянд: иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва 

психо- логӣ. 

Сарчашмаҳои иқтисодии низои сиёсӣ аз инҳо иборатанд: 

ихти- лофи манфиатҳои иқтисодӣ, нобаробарии молу мулк, аз 

ҳад зиёд гардидани ҳиссаи камбизоатон. 

Сарчашмаҳои иҷтимоии низои сиёсӣ аз инҳо иборатанд: 

муво- фиқат накардани мавқеъҳои иҷтимоии субъектҳои 

сиёсат, ихтилофи одамон дар заминаи анъанаҳо, арзишҳо, 

идеалҳо, маҳдуд гардидани имконияти одамон нисбат ба қонеъ 



сохтани талаботҳои худ, му- стаҳкам намудани мавқеи сиёсии 

гурӯҳи худ (гурӯҳҳои миллӣ, динӣ, мазҳабӣ, идеологӣ ва ғ.). 

Сарчашмаҳои психологии низои сиёсӣ аз инҳо иборатанд: 

эҳсо- си тарс, даҳшат ва гуруснагӣ, агрессивияти одамон, 

кӯшиши ҳукм- ронӣ намудан. Дар натиҷа ба амал омадани 

исёну ошӯбҳои гурус- нанишинон, ба амал омадани 

бетартибиҳо ва амалҳои террористӣ мушоҳида мегардад. Дар 

чунин шароит рақибонро бо хислатҳои манфиашон айбдор 

менамоянд, ки чунин ҳолат вазъияти низоиро мураккаб 

мегардонад. 

Ҷонибҳо ва иштирокчиёни низоъ на ҳама вақт муқобили 

якди- гаранд, аммо онҳо мақсадҳои гуногун доранд. Ҷонибҳои 

низоъ, пеш аз ҳама, аз рӯйи мавқеашон аз ҳамдигар фарқ 

менамоянд. Иқтидори ҷонибҳои низоъ аз рӯйи чунин 

нишондодҳо муайян мегарданд: 

- мавқеъ ва обрӯи онҳо дар ҷомеа; 

- муҳиммияти мақсадҳо ва манфиатҳои онҳо барои 

дигарон. Мувофиқати манфиатҳои шахсӣ бо манфиатҳои 

гурӯҳӣ боиси му- стаҳкам гардидани мавқеи ҷонибҳои низоъ 

мегардад; 

- барои бархӯрд омода будани ҷонибҳо; 

- дарк намудани мақсади мубориза. 

Мақсадҳо ва манфиатҳои гурӯҳӣ ба сифати объекти низоъ 

ба- ромад менамоянд. Баъзан ҳуқуқи ин ё он гурӯҳи иҷтимоӣ 

барои ҳимояи манфиатҳои худ ҳамчун объекти низоъ дониста 

мешавад. Одатан, объекти низоъ доимо чи дар шакли зоҳирӣ ва 

чи дар шакли пинҳонӣ мавҷудияти худро нигоҳ медорад. 

Муносибати байни объ- екти низоъ ва ҷонибҳои низоъ ба 

воситаи дастрасии объект ба иштирокчиёни низоъ асоснок 

карда мешавад. Зеро ҷонибҳои низоъ ба воситаи исботи 

дурустии амали худ ва ҳимояи ҳуқуқҳои худ ҷонибдорони 

худро афзун мегардонанд. Муносибатҳои мазкур бои- си тӯл 

кашидани низоъҳои сиёсӣ мегарданд. 

Се марҳилаи асосии низоъро аз ҳам фарқ менамоянд: 

Вазъияти пешазнизоӣ. Дар ин марҳила ҷонибҳои низоъ 



ман- баъҳои дарихтиёрдоштаи худро баҳогузорӣ намуда, дар 

пайи ҷустуҷӯ ва зиёд намудани тарафдорони худ мегарданд ва 

неруҳои худро мутамарказ менамоянд. Инчунин, дар ин 

марҳилаи низоъ бо мақсади расидан ба ҳадаф воситаҳои 

мубориза низ интихоб мегар- данд. Дар натиҷа рушду 

инкишофи вазъияти низоӣ ба амал меояд. 

Ба вуқӯъ омадани низоъ (инсидент). Сар задани воқеае, 

ки барои тағйир додани рафтори ҷониби муқобил нигаронида 

шудааст. Оҳиста-оҳиста вазъият тезу тунд гардида, ҳалли он ба 

миён меояд. Чунин ҳолат баъзан ба таври сунъӣ ва баъзан ба 

таври табиӣ ба амал меояд. Бояд ёдовар шуд, ки на ҳама вақт 

низои сиёсӣ бо сар задани инсидент анҷом меёбад. Дар чунин 

шароит унсурҳои тарки- бии низоъ то як муддати муайян 

мавҷудияти худро ба таври пинҳонӣ нигоҳ медоранд, ки ин гуна 

вазъият ҳалли низои сиёсиро каме мушкил мегардонад. Агар 

вазъияти низоӣ марҳила ба марҳила муташанниҷ гардидан 

гирад, ба вуқӯъ омадани инсидент имконпа- зир мегардад ва 

баъди сар задани он шиддати иҷтимоӣ паст мегар- дад. Ба 

анҷом расидани як низоъ метавонад сабаби оғоз гардидани 

низоъҳои дигар гардад. Бинобар ин, ҳалли низоъ фаъолияти 

хеле мураккаб ва гуногунпаҳлу мебошад, ки барои пурра аз 

байн бурда- ни сарчашмаҳои низоъ нигаронида шудааст. 

Ҳалли низоъ (аз байн бурдани инсидент). Анҷомёбии 

воқеае, ки боиси сар задании низоъ гардидааст. Ҳалли низоъ 

танҳо дар ҳо- лати тағйир додани вазъияти низоӣ ва аз байн 

бурдани сабабҳои низоъ имконпазир аст. Вазъияти низоӣ дар 

чунин шароитҳо тағйир дода мешавад: а) тағйир додани иддаои 

яке аз ҷонибҳо; б) гузашт кардан; в) камшавии манбаъҳо; г) 

мудохилаи ҷониби сеюм, ки бои- си тағйир ёфтани тавозуни 

қувваҳо мегардад; д) пурра нест кардани рақиб. 

Баъди аз байн бурдани низоъ, одатан дар ҷомеа то як 

муддати муайян вазъияти баъдинизоӣ арзи ҳастӣ менамояд. 

Яъне, ҳанӯз ҳам шиддати ҷонибҳои низоъ дар муносибати 

байни онҳо дида меша- вад, ки он дар шакли номувофиқатии 

мақсадҳо ва ақидаи онҳо зоҳир мегардад. Вазъияти баъдинизоӣ 



баъзан боиси дубора ба амал омадани низоъ мегардад. Зеро 

баъди ба охир расидани низоъ муно- сибати байни ҷонибҳои 

низоъ дубора шиддат гирифта, ин навбат бо таркиби иҷтимоии 

дигар муборизаи байниҳамдигариро оғоз мена- моянд. 

Бинобар ин, дар вазъияти баъдинизоӣ то як муддати муайян 

ҷонибҳои низоъ дар муносибат бо риояи талабот ва иҷроиши 

уҳда- дориҳои худ бояд масъулияти ҷиддӣ зоҳир намоянд, то ки 

рафтори онҳо сабаби сар задани низои навбатӣ нагардад. 

§ 3. Навъҳои низоъ 

Барои муайян намудани нақш ва мавқеи низоъ дар 

равандҳои сиёсӣ муайян намудани навъи низоъ хеле муҳим аст. 

Гуногунран- гии низоъҳо масъалаи ба вуҷуд овардани 

типологияи онро каме мушкил мегардонад. Бинобар ин, дар 

аксар маврид барои гурӯҳбан- дии низоъҳо меъёрҳои зерин 

истифода бурда мешаванд: 

- аз рӯйи объекти низоъ: низоъҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ 

(синфӣ, гурӯҳӣ, миллию этникӣ, мазҳабию динӣ, байнифардӣ 

ва ғ.), ни- зоъҳои сиёсӣ (дар миёни субъектҳои сиёсат ва баъзан 

дар дохили як субъект ва дар миёни аъзоёни як гурӯҳ), низоъҳои 

маънавӣ (идео- логӣ, фарҳангӣ, маърифатӣ, системавӣ ва ғ.); 

- аз рӯйи ҷиддияти масъалаҳои ҳалшаванда: низоъҳои 

гурӯҳӣ ва байнифардӣ; 

- аз рӯйи дараҷаи зоҳиршавӣ: низоъҳои пинҳонӣ ва 

зоҳирӣ; 

- аз рӯйи истифодаи воситаҳо ва усулҳои ҳалли низоъ: ни- 

зоъҳои камшиддат (бо роҳи музокира ва созиш ҳалшаванда) ва 

ни- зоъҳои пуршиддат (ҳалли низоъ бо роҳи зӯроварӣ ва ё нест 

кардани яке аз ҷонибҳои он); 

- аз рӯйи суръати ташаккулёбӣ ва муҳиммияти ҳалли он: 

низои зудташаккулёбанда (пуршиддат) ва низои давомнок, ки 

ҳалли онҳо низ бояд марҳила ба марҳила амалӣ карда шаванд. 

§ 4. Вазифаҳои низоъ 

Низоъҳои сиёсӣ дар ҷомеа як қатор вазифаҳои муҳимро 



иҷро менамоянд. Барои муайян намудани нақш ва мавқеи 

низоъ вази- фаҳои онро ба инобат гирифтан зарур шуморида 

мешавад. Дар маҷмӯъ низоъҳои сиёсӣ дар ҳар як ҷомеа сабаби 

тағйир ёфтани му- носибатҳои ҷамъиятӣ ва ба вуҷуд омадани 

марҳилаи сифатани нави рушду инкишоф мегардад. Низои 

сиёсӣ ҳамчун ҷузъи таркибии ра- вандҳои сиёсӣ дар ҷомеа 

вазифаҳои мусбӣ ва манфиро иҷро мена- мояд. 

Вазифаҳои мусбии низои сиёсиро ба таври зерин муайян 

наму- дан мумкин аст: 

- паст гардидани шиддати иҷтимоӣ дар миёни ҷонибҳои 

низоъ. Низоъҳо имкон медиҳанд, ки шиддати ҳаёти ҷамъиятӣ 

аз байн равад ва тавозуни ҷамъиятӣ таъмин гардад; 

- таъмин намудани алоқаҳо ва робитаҳои ҷамъиятӣ. Дар 

шаро- ити бархӯрди неруҳои гуногун одамон якдигаро хубтару 

беҳтар мешиносанд ва дар доираи умумиятҳои гуногун 

муттаҳид меша- ванд; 

- сохтан ва мустаҳкам намудани сохтори ҷамъиятӣ. 

Мухоли- фатҳои дохилӣ ва хориҷӣ имкон медиҳанд, ки аъзоёни 

ҷомеа барои нигоҳ доштани устуворӣ ва оромии ҷомеа бо ҳам 

муттаҳид шаванд. Дар чунин шароит доимо бар зидди 

иғвоангезӣ ва фитнаҷӯӣ мубо- ризаи беамон бурда мешавад; 

- ангеза ва ё қувваи таҳрикдиҳандаи тағйиротҳои иҷтимоӣ. 

Неруҳои сиёсӣ доимо кӯшиш менамоянд, ки афзалиятҳои 

ҷамъия- тии худро исбот намоянд ва чунин рақобат имкон 

медиҳад, ки дар ҷомеа бо мақсади таъмин намудани рушду 

инкишоф арзишҳои нав ва тартиботи нав ба вуҷуд оварда 

шаванд; 

- мусоидат барои таъмини тавозуни ҷамъиятӣ. 

Мавҷудияти ни- зоъҳо зарурати таҳқиқу таҳлили онҳоро ба 

миён меорад. Дар натиҷа манфиатҳои ҷонибҳои низоъ муайян 

гардида, бо назардошти он ҳалли низоъҳо амалӣ карда 

мешавад. Баъзан бо мақсади танзим, идоранамоӣ ва ё ҳалли 

низоъ паҳлуҳои гуногуни онро дар доираи таҳқиқоти илмӣ 

мавриди омӯзиш қарор медиҳанд. Инчунин, ни- зоъҳои дар 

гузашта баамаломадаро низ бо мақсади пешгирии ни- зоъҳои 



имконпазир таҳлилу баррасӣ менамоянд. 

Ғайр аз ин, низоъҳо метавонанд дар ҷомеа вазифаҳои 

манфиро низ иҷро намоянд, ки дар чунин шакл зоҳир 

гардидани низоъ пурра маҳкум карда мешавад. Оқибатҳои 

манфии низоъҳоро ба таври зе- рин маънидод намудан мумкин 

аст: 

- дар самти ҳамгироии ҷомеа ва ҳамкории байни аъзоёни 

он таҳдид эҷод менамояд; 

- пояҳои ваҳдати миллӣ ва ягонагии миллиро ноустувор 

мегар- донад; 

- ба муносибатҳои сиёсии ҷомеа таъсири манфӣ 

мерасонад, ки дар натиҷа муносибати ҳокимияти давлатӣ бо 

неруҳои сиёсӣ тағйир меёбад; 

- дар миёни гурӯҳҳои иҷтимоии ноустувор ва обеспазир 

мухо- лифатҳои гуногунро ба вуҷуд меоварад; 

- ба системаи сиёсии ҷомеа ва сохтори конститутсионии 

мамлакат таҳдид намуда, баъзан боиси аз байн рафтани онҳо 

мегар- дад. 

§ 5. Идоранамоии низоъ 

Ҳалли низоъ раванди бо ҳам мувофиқ намудани манфиатҳо 

ва танзими мухолифатҳои баамаломада мебошад. Инчунин, 

раванди мазкурро идоранамоии низоъ низ меноманд, ки он аз 

ҷониби субъ- ектҳои низоъ амалӣ карда мешавад. Бо 

назардошти неруҳои ақло- нии ҷонибҳои низоъ гуфтан мумкин 

аст, ки он идорашаванда мебо- шад. Ба ибораи дигар, ҷонибҳои 

низоъ кӯшиш менамоянд, ки дар асоси омӯзиши вазъияти 

баамаломада онро ба фоидаи худ истифода намоянд. 

Механизми идоранамоии низои сиёсӣ аз марҳилаҳои зе- рин 

иборат аст: 

- ташхис намудани вазъият, ташаккул додани мақсадҳои 

сиёсию идорӣ ва муайян намудани роҳу воситаҳои амалисозии 

мақсадҳо; 

- ҳамаҷониба мавриди омӯзиш қарор додани вазъияти 

низоӣ, муайян намудани мавқеи иштирокдорони низоъ; 



- бо мақсади ҳалли низоъ ба вуҷуд овардани роҳу 

воситаҳои мусоид; 

- бо мақсади аз байн бурдани вазъияти низоӣ ба вуҷуд 

овардани фаъолияти мутақобилан судманд; 

- бо иттилооти зарурӣ ва саривақтӣ таъмин намудани 

иштирок- чиёни низоъ. 

Ҳалли низои сиёсӣ бо ду мақсад амалӣ карда мешавад: паст 

кардани шиддати низоъ ва аз байн бурдани низоъ. Бо мақсади 

паст кардани шиддати низоъ муносибати байни ҷонибҳои 

низоъ тағйир дода мешавад, сабабҳои низоъ аз байн бурда 

мешаванд, ки дар натиҷа таъсиррасонии байниҳамдигарӣ низ 

тағйир меёбад. Бо мақсади пурра аз байн бурдани низоъ, пеш 

аз ҳама, вазъияти низоӣ нест карда мешавад ва дар байни 

ҷонибҳо созиш ба вуҷуд оварда мешавад. Барои амалӣ 

намудани мақсадҳои мазкур одатан чунин усулҳо: музокирот, 

ҳамкорӣ ва ё зӯроварӣ истифода мегарданд. 

Инчунин, барои бомуваффақият ҳал намудани низоъ як 

қатор усулҳо ва таҷрибаҳои амалии ҳалли низоъ истифода 

бурда меша- ванд. Дар миёни онҳо таҷрибаҳои зерин хеле 

аҳамиятнок мебошанд: 

- бо розигии тарафайн даст кашидан аз истифодаи қувва; 

- кӯшиши ба вуҷуд овардани ҳусни тафоҳум ва 

ҳамкориҳои сатҳи расмӣ; 

- барқарор намудани иртиботи доимӣ ва одилона; 

- коркарди якҷояи роҳу усулҳои имконпазири ҳалли 

низоъ; 

- донистани меъёрҳо, қонунҳо ва қоидаҳои ҳуқуқи 

байналхалқӣ ва ба таври ҳатмӣ риоя намудани онҳо; 

- дараҷаи баланди маданияти сиёсии ҷомеа; 

- ба таври кушод ва одилона ба роҳ мондани мубодилаи 

итти- лоот; 

- ба инобат гирифтани омилҳои психологии низоъ ва ғ. 

Дар самти танзими низои сиёсӣ яке аз масъалаҳои муҳим 

роҳ надодан ба васеъшавии миқёси низоъ мебошад, ки барои 

амалӣ намудани чунин стратегия донистан ва ба инобат 



гирифтани наза- рияҳои низоъ хеле муҳим мебошд. Дар 

давлатҳои пешрафтаи Ғарб оид ба омӯзиши низоъ ва ҷустуҷӯ 

намудани роҳу воситаҳои ҳалли онҳо ниҳодҳои махсуси илмию 

таҳқиқотӣ ба вуҷуд оварда шудаанд. 

Дарки низоъ аз тарафи ҷомеа яке аз масъалаҳои хеле муҳим 

ме- бошад. Агар низоъ марҳилаи охирини бархӯрди ҷонибҳо 

тасаввур карда шавад ва оқибатҳои он ҳузнангез маънидод 

гардад, пас ҷомеа доимо аз низоъ дурӣ ҷуста, пайдо гардидани 

ҳама гуна мухоли- фатро маҳкум менамояд. Аммо, агар низоъ 

ҳамчун бархӯрди ман- фитҳои ҷонибҳои бо ҳам мухолиф 

тасаввур гардад, кӯшиш ба харҷ дода мешавад, ки он идора 

карда шуда, ба амал омадани зиддиятҳои шадид пешгирӣ 

карда шаванд. Бинобар ин, ҳалли низоъ бо усулҳои 

мусолиҳатомез ва гирифтани пеши роҳи бархӯрдҳои 

мусаллаҳона мақсади асосии идоранамоии низоъ мебошад. 

§ 6. Музокирот ҳамчун ҳодисаи ҷамъиятӣ 

Музокирот яке аз роҳҳои самаранок ва сермаҳсули 

таъсири идорӣ ба низоъҳои байнигурӯҳӣ, аз ҷумла низоъҳои 

сиёсӣ мебошад, ки дар раванди татбиқи он тарафҳои муқобил 

мубодилаи афкор менамоянд, мавқеъҳои худро наздик 

мекунанд ва дар бораи роҳҳои танзими низоъ, тариқи 

гузашткунии дуҷониба ба созиш мерасанд. 

Маълум аст, ки унсурҳои услуби музокирот ва анъанаҳои 

он дар Тоҷикистон таърихи хело қадима доранд. Аз ҷумла, дар 

адабиёти форсу тоҷик масъалаҳои муҳимми инсонӣ, монанди 

тарзи пеш бурдани музокирот ва кушодани гиреҳи мушкилоти 

гуногуни иҷтимоию сиёсӣ баррасӣ гардидаанд. Онҳо дар 

шакли анъанавӣ монанди машварати куҳансолон, миёнаравии 

шахсони обрӯманд, пешвоён, олимону шахсони диндори 

соҳибмартаба, сулҳи муваққатӣ, фидядиҳӣ ё пардохт барои 

гуноҳи содирнамуда (хунбаҳо ва ғайраҳо) мавҷуд буданд. Ҳамаи 

ин усулу воситаҳоро дар бисёр сарчашмаҳои илмию адабӣ, ба 

монанди «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, «Сиёсатнома»-и 

Низомулмулк, «Ахлоқи Муҳсинӣ»-и Ҳусейн Воизи Кошифӣ ва 



дигарон вохӯрдан мумкин аст. 

Гузашта аз ин, таърихан аксари низоъҳои иҷтимоию сиёсӣ, 

оилавию шахсӣ бо миёнаравии намояндагони қонунгузории 

ислом ҳаллу фасл мегардиданд. Масалан, яке аз усулҳои 

танзими низоъ дар сатҳи шахсӣ ин фидядиҳӣ ё хунбаҳо буд. Ин 

маблағ тақрибан 15 ҳазор танга, ё бо розигӣ мувофиқа ба даст 

овардан бо усули гуфтугӯ бо ҷабрдидагон буд. Усули дигар ин 

сулҳи муваққатӣ ё оташбас буд. Масалан дар асри XVII баъди 

он ки хони Урганҷ Абдулғозӣ қабилаҳои маҳаллӣ ва тамоми 

Хоразмро муттаҳид намуд, якчанд маротиба дар иттифоқ бо 

сарварони қабилаҳои туркман ба Самарқанду Бухоро ҳам 

тохтутоз намуд. Махсусан, тохтутозҳои солҳои 1655, 1658 ва 1662 

барои аҳолии водиҳои зироаткори давлати Бухоро хело вазнин 

буданд. Дар ҳамон вақт Абдулазизхон наметавонист ба 

урганҷиҳо муқобилияти зарурӣ нишон диҳад. Аз ин рӯ, бо 

Абдулғозӣ сулҳ баст ва бо ҳамин восита то вақти муайяне 

мамлакатро аз тохтутози хоразмиҳо эмин нигоҳ дошт75. 

Қайд намудан лозим аст, ки гузаштагони мо барои ҳаллу 

фасли низоъҳои замони худ усулу тарзҳои гуногуни иҷтимоию 

ахлоқиро истифода мебурданд. Мутаассифона, имрӯзҳо бисёри 

ин усулу тарзҳо аз хотирҳо рафтаанд, агарчи онҳо ҳангоми 

танзими низоъҳои шахсӣ, оилавӣ, иҷтимоию сиёсӣ, минтақавӣ 

ва динӣ ҳоло ҳам муҳим мебошанд. Бештар имрӯз танзими 

низоъ бо шаклу усули зӯрӣ амалӣ мегардад, ки ин услуби 

начандон дурусти ба эътидол овардани вазъият аст. 

Дар замони Шӯравӣ бошад, проблемаи низоъ ва усулҳои 

танзими он бештар аз тарафи ҷомеашиносон рад карда мешуд. 

Тезиси тезутунд гардидани муборизаи синфӣ, ки хосси солҳои 

30- 40-ум буд, низоъро ба сатҳи гурӯҳӣ ва шахсӣ (халқ ва 

душмани халқ) расонида буд. Низоъҳо набояд дар сатҳи ҷомеа 

вуҷуд медоштанд. Бештари амалҳои эътирозӣ дидаю дониста 

рӯпӯш карда мешуданд, ки оқибат рафта-рафта ба нуқтаи 

                     
75 Мирзоев А.М. Сайидои Насафи и его место в истории таджикской 

литературы. - Сталинабад, 1954. - С.74. 



баланди он - низоъҳои дохилии Иттиҳоди Шӯравӣ оварда 

расониданд. 

Аз солҳои 50-ум шурӯъ карда, «назарияи бидуни низоъ», аз 

ҷумла дар адабиёт, санъат ва фазои маънавии ҷомеа пешниҳод 

гардида буд, яъне низоъ метавонист, дар байни «хуб» ва «аъло» 

вуҷуд дошта бошад. Ин назария чун назарияи мухолифи 

диалектика барои назарияи марксизм - ленинизм бегона буд, 

ки камбудиҳо ва душвориҳои воқеии ҷомеаро рӯпӯш менамуд. 

Лекин дар ҳаёт ва назария то охирҳои солҳои 80-ум обуранг 

додани ин проблема идо- ма дошт. Умуман, «Назарияи бидуни 

низоъ» як қисмати идеология ва психологияи солҳои рукуд 

маҳсуб мегардад. 

Дар Тоҷикистон дар замони бозсозӣ падидаҳои эҳёи миллӣ 

фаъол гардида, муборизаи зиёиён бар зидди низоми ҳизбию 

авлодӣ пурзӯр гардид. Минтақаи пайдоиши низоъ ва 

бархӯрдҳои мусал- лаҳона ба вуҷуд омаданд, ки имрӯз натиҷаи 

он маълуму машҳур мебошад. Ин аст, ки дар айни замон 

тадқиқоти низои тоҷикон, унсурҳои услубӣ ва душвориҳои 

танзими он барои ҷомеа моҳияти махсус доранд. 

§ 7. Музокирот ва баъзе хусусиятҳои он 

Ҳамзамон, дар фазои сиёсии Иттиҳоди Давлатҳои 

Мустақил ақидаи ташкили музокироти миёни тоҷикон аз 

тарафи Русия ва баъзе ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна ба миён 

омаданд ва ин ақида тадриҷан дар ҳаёт татбиқ гардид. Давраи 

аввали музокироти миёни тоҷикон моҳи апрели соли 1994 дар 

Москва таҳти сарварии СММ бо иштироки Русия, Қирғизистон, 

Ӯзбекистон, Эрон, Покистон ва Афғонистон ифтитоҳ ёфт. 

Гуфтушунидҳо дар атрофи се гурӯҳи масъалаҳо: гурезаҳо, қатъ 

намудани амалиётҳои ҳарбӣ ва проблемаи тақсими ҳокимият 

гузаронида шуданд. 

Умуман, дар давоми 40 моҳе, ки раванди гуфтушунид давом 

кард, намояндагони ҷонибҳо дар дараҷаҳои гуногун 20 вохӯрӣ, 

аз ҷумла дар 9 шаҳр машваратҳо гузарониданд (6 вохӯрӣ дар 

Теҳрон, 5 вохӯрӣ дар Москва ва яктогӣ вохӯрӣ дар Алмато, 



Бишкек, Исломобод, Кобул, Машҳад ва Хостдеҳ). Албатта, 

самаранокии ин вохӯриҳо нобаробар буд. Иштирокчиёни 

гуфтушунидҳо ҳамагӣ 36 ҳуҷҷат аз ҷумла: 12 протокол, 12 

изҳороти муштарак, 5 баёнот (коммюнике), 3 созишнома, 2 

декларатсия, 1 меморандум ва як муқаррарот дар бораи 

Комиссияи Оштии миллӣ қабул карданд. 

Ҳамин тавр, дар баробари усулҳои анъанавӣ ва расмӣ 

танзими низоъ боз раванди фаъолияти сулҳовари берун аз 

доираи ҳукуматӣ мавҷуд аст, ки дар доираи музокироти миёни 

тоҷикон дар конференсияи Дартмут намояндагӣ шудааст. 

Ҷаласаи аввалини он дар доираи музокироти Тоҷикистон 

моҳи марти соли 1993 дар Москва шуда гузашт. Вохӯриҳо дар 

асоси музокироти давомкунанда гузаронида шуданд. Мақсади 

ниҳоӣ ба роҳҳои имконпазири тағйирот дар муносибатҳои 

мутақобилаи ни- зоъ мутамарказонида шуданд. Ҳамин тавр, аз 

соли 1993 то соли 2001 иштирокчиёни музокирот 30 маротиба 

гуфтушунид доир намуданд. 

Масалан, ҳамаи иштирокчиёни музокироти навбатии 

дафъаи 30-юми миёни тоҷикон дар доираи конференсияи 

Дартмут дар ан- дешаи ягона буданд, ки музокирот дар давоми 

8 сол (1993-2001) воқеаи намоёне дар ҳаёти ҷамъиятию сиёсии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон буд ва дар орому муътадил гардидани 

ҳаёти ҷамъиятию сиёсии мамлакат нақши бузургеро бозидааст. 

Онҳо вазъияти иҷтимоию сиёсӣ ва иқтисодиро дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таҳлил намуда, қайд менамоянд, ки бе шакку 

шубҳа таҳкими муътадилгардонии ҷамъиятию сиёсӣ, амнияти 

шахсии шаҳрвандон, гузаронидани ислоҳот дар мақомоти 

идораи давлатӣ дар доираи дигаргуниҳои иқтисодӣ давом 

дорад. Аммо дар баробари ин падидаҳои мусбат дар ҷумҳурӣ 

як қатор проблемаҳои ҳалнагардидаи ҷамъиятию сиёсӣ ва 

иҷтимоию иқтисодӣ, аз қабили камбизоатӣ, коррупсия, 

гардиши ғайриқонунии маводи нашъадор, бекорӣ, муҳоҷирати 

меҳнатӣ ва ғайраҳо боқӣ мондаанд, ки ҳолати баъдинизоии 

ҷомеаро халалдор намуда метавонанд. 

Ба андешаи мо, усулҳои анъанавӣ ва ғайрианъанавии 



танзими низои дохилимиллӣ дар Тоҷикистон асосан бояд ба 

консепсияи оштии миллӣ такя намоянд. Ин консепсия аз 

ақидаи танзими низои минтақавӣ ва муқаррар намудани сулҳу 

созиши ҷамъиятӣ дар Тоҷикистон тариқи гуфтушунид, 

муомилоти дохилимиллӣ, сиёсати гузашт тариқи таҳияи 

созишномаҳои қобили қабули тарафайн барои ҳаллу фасли 

проблемаҳои тезутунди сиёсӣ иборат мебошад. 

Ҳамзамон, шарти асосии ҳаллу фасли ниҳоӣ ва 

бошууронаи низои дохили Тоҷикистон имрӯз таҳлили сабаб ва 

унсурҳои услуби фаъолияти мутақобилаи тарафҳои низоъро 

талаб менамояд. Танзи- ми низоъ бо сохтори системаи сиёсӣ, 

махсусияти фаъолияти он ва маданияти сиёсии ҷомеа 

вобастагии зиёд дорад. Вақте ки низоъ дар шароити 

музокироти кушода баррасӣ мешавад, яъне иштирокчиёни 

низоъ имконияти таҳия ва муқоисаи мавқеашонро доранд, 

музоки- рот услуби қобили қабули ҳалли низоъ дониста 

мешавад. 

Ҳамин тавр, раванди соҳибистиқлолӣ ва васеъ гардидани 

сарҳади ошкорбаёнӣ ва озодии маънавӣ, ки дар ақидаи эҳёи 

миллӣ баён мегардад, ба миён меояд. Зеро тоҷикон дар давоми 

таърихи ҳазорсолаи худ ҳаёти сиёсии мукаммал надоштанд ва 

яку якбора соҳиби истиқлолият гардида, ба фаъолияти 

мустақилона, чи дар сатҳи сиёсӣ ва чи психологӣ, пурра тайёр 

набуданд. Ҳоло имкони- яти ягона барои боқӣ мондани 

тоҷикон ҳамчун миллати соҳибдавлат ин ташаккули 

раҳнамоиҳо ва арзишҳои нисбатан дақиқи умумимиллӣ, рафъ 

намудани тақсимкунии ҷомеа ва ташак- кули идеяи миллӣ, ки 

бидуни ин давлат буда наметавонад, мебо- шад. 

Аммо, пеш аз ҳама, барои ин дар сарзамини тоҷикон сулҳ 

ва ҳамдигарфаҳмӣ зарур аст. Ин аст, ки Президенти кишвар 

Эмомалӣ Раҳмон оид ба ин масъала кӯшишҳои зиёде ба харҷ 

дода истода, идеологияи тоҷиконро идеологияи сулҳ 

номидааст. 

Бар замми ҳамаи ин, масъала дар он аст, ки имрӯз мо бояд 

чӣ тавр ва бо кадом роҳҳо унсурҳои услуби музокиротро ба 



мардум биомӯзонем. Инчунин, ҳунари эҷодии муносибатҳои 

дуҷонибаю сеҷонибаро аз худ намоем, зеро дар дунё низоъҳои 

наве пайдо шуда истодаанд, ки дар онҳо дастгоҳҳои давлатӣ 

корношояманд. Аз ин рӯ, усул, ё ин ки унсурҳои муносибат ва 

таҷрибаҳои нави гуфтушунидеро ба вуҷуд овардан лозим 

меояд, ки барои пешрафти ояндаи миллат хизмат карда 

тавонанд.



МАВЗӮИ 18. ДИН ВА СИЁСАТ 

Дуруст дарк намудани асли дину сиёсат имрӯз барои 

донишҷӯён хеле муҳим аст. Бояд аз ҳарду истифода намуда, ба 

роҳу равиши муосири ҷомеа мутобиқат пайдо намуд. Дар ин 

ҷода бештар намояндагони илмҳои ҷомеашиносӣ бояд саҳм 

дошта бошанд. Онҳо ба ҳама шаклу мазмуни нави таълим 

нигоҳ накарда, нагузоранд, ки бегонагон ба таври сунъӣ халои 

илмиро дар ҷомеаи мо ворид намоянд. Умуман, таҷрибаи 

ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки ҳимояи дину дигар манфиатҳои 

рушди ақлӣ бояд нақшаи дурнамои миллии хешро дошта 

бошанд. 

§ 1. Дин ҳамчун шакли шуури ҷамъиятӣ 

Дин яке аз шаклҳои шуури ҷамъиятӣ буда, дар раванди 

ҳаёти ҷомеа нақши муҳим мебозад. Ба андешаи мутафаккирон 

ва ҷомеашиносони олам дин як падидаи отифӣ ва эҳсоси 

даруниест, ки заминаи пайдоиши он то ҷое оҷиз будани дарки 

инсон нисбати ҳаводиси табиат мебошад. 

Файласуфи Юнони қадим Демокрит чунин андеша дошт: 

«Асо- си ҳама динҳо тарс аст». Дин моҳиятан эътиқодест ба як 

қувваи фавқуттабиӣ, ки дар заминаи он эътиқод, масоили 

ахлоқӣ ва иҷти- моии инсон тарҳрезӣ мегардад. Чун дин 

дарбаргирандаи масоили ахлоқӣ ва иҷтимоии инсонӣ 

мебошад, пас тавассути ин ду унсур вориди саҳнаи сиёсат хоҳад 

шуд. Зеро ахлоқ ва иҷтимоъ унсурҳои таркибии сиёсат буда, 

ҳадафи он амалӣ гаштани манфиатҳои инсонӣ мебошад. 

Умуман, табиати ҷаҳонбинии динӣ хеле мураккаб буда, 

омӯзиши амиқеро талаб менамояд. То вақтҳои наздик дар 

адабиёт ва таҳқиқоти илмӣ динро ҳамчун рамзи торикию 

ҷаҳолат ва бесаводию бемаърифатӣ қаламдод мекарданд. Ҳол 

он ки дин зуҳуроти муайяни ҷамъиятӣ ва як рукни маданияти 

маънавӣ буда, арзишҳои умумиинсониро дар бар мегирад. 

Маълум аст, ки мазмуни ғоявӣ ва нақши ҷамъиятии дин бо 

мурури замон тағйир ёфта, дар лаҳзаҳои гуногуни таърих 



вазифаҳои мухталифро иҷро кардааст. 

Аз ин рӯ, ба ҷаҳонбинии динӣ ҳама вақт баҳои якхела додан 

ғайриимкон аст. Чунончи, дар замони ҳозира дин барои 

ҳимояи инсон, ҳуқуқҳои умумибашарӣ, арзишҳои ахлоқӣ, 

ягонагию якдилии халқҳо заминаи боэътимоде пайдо 

менамояд. Ҳамзамон, ҷаҳонбинии динӣ метавонад, ғояҳои 

тамоман хилофи ин, яъне таассуб, ҳисси бадбинӣ ва ғайраро 

ривоҷ диҳад, ки дар таърих чунин воқеаҳо кам нестанд. Хусусан 

ҳодисаҳои нанговари ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон барои 

исботи ин фикр далели муътамад ба шумор мераванд. Гузашта 

аз ин, ба ҳамагон маълум аст, ки ихтилофи динӣ ва худи 

диндорон дар ҷараёни воқеоти сиёсӣ чӣ гуна нақш бозиданд ва 

чӣ таъсире гузоштанд.76 

Дар дин меъёрҳои ахлоқие низ вуҷуд доранд, ки қисме аз 

онҳо мусбат ва қисми дигаре манфӣ мебошанд, аз ҷумла адолат 

ва зулм. Дин тарғибгари адолат буда, маҳкумкунандаи зулм 

мебошад. Маҳз ин ду амал динро вориди саҳнаи сиёсат месозад. 

Динро аз раванди ҳаёт дар канор гузоштан имконнопазир 

мебошад. Зеро дар он ҷомеае, ки зулму истисмор авҷ мегирад, 

дин ҳамчун тарғибгари адолати иҷтимоӣ вориди сиёсат 

мегардад. Аз ин хотир, дар раванди таърих неруҳои мухталифи 

сиёсӣ барои расидан ба ҳадафҳои хеш динро ҳамчун яроқи 

идеологӣ дар бисёр мавридҳо истифода намудаанд. 

Олими диншинос Д.М. Угранович қайд менамояд, ки 

ахлоқ, иҷтимоиёт ва ташкилотҳои динӣ марзи дину давлатро 

муштарак месозанд. Мақсад ва вазифаи дину давлат ба 

истиснои эътиқод, ки дар дин вуҷуд дорад, муштарак мебошад. 

Зеро таъмини ваҳдат, амният, сулҳу субот ва адолати иҷтимоӣ 

мақсад ва вазифаҳои асосии дину давлат ба шумор мераванд. Ба 

андешаи яке аз мутафаккирони ҷаҳони ислом, Муҳаммад 

Иқбол: «Дин ҷон аст ва давлат ҷисм». Пас ин ҳардуро аз ҳам 

ҷудо сохтан имконнопазир мебошад. Гузашта аз ин, дар 

раванди таърих дин дар ҳаёти иҷтимоию сиёсии ҷомеа нақши 

барҷаста бозидааст. 

                     
76 Қурбонов А.Ш. Аз дин то фалсафа. - Душанбе, 1984. - С.5-6. 



Таъсири мутақобила миёни сиёсат ва дин вуҷуд дорад. 

Ҷомеашиносонро оид ба масъалаи мазкур ба се гурӯҳ метавон 

ҷудо намуд: 

1. Гурӯҳе бар чунин андешаанд, ки сиёсат барои идораи 

умури зиндагӣ лозим буда, дин низ ҳамчун падидаи отифӣ ва 

эҳсоси дарунӣ, ки тарғибгари ахлоқи ҳамидаи инсонӣ 

мебошад, наметавон онро сарфи назар намуд. Аз ин рӯ, 

робитаи сиёсат ва динро бояд нигоҳ дошт. 

2. Гурӯҳи дувум бар чунин андешаанд, ки дин ва сиёсат 

марзи муштарак дошта, ҳатто ҳукумат бояд дар хизмати дин 

бошад. Ин назарияи идеологҳои исломӣ мебошад. 

3. Гурӯҳи сеюм чунин андеша доранд, ки дин зараровар 

буда, онро бояд аз сиёсат дар канор гузошт. 

Бояд гуфт, ки агар дар тамоми муддати Ҳокимияти Шӯравӣ 

дар Тоҷикистон ҳамагӣ 7 масҷид ва дар марҳилаҳои охири 

замони Шӯравӣ 34 иттиҳодияи динӣ фаъолият мекард, ҳоло чӣ 

тавре ки қайд кардем, фақат 4000 иттиҳодияҳои характери 

исломидошта фаъолият мекунад. Агар дар тамоми муҳлати 72-

солаи Иттиҳоди Шӯравӣ маросими ҳаҷро ҳамагӣ 30 шаҳрванди 

Тоҷикистон иҷро карда бошад, танҳо дар муддати 23 соли 

истиқлолият ин маросимро 120 ҳазор нафар шаҳрванди 

кишвар адо намудааст. 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи озодии виҷдон 

ва иттиҳодияҳои динӣ» (26.03.2009, №489) ба фаъолияти 

муассисаҳои динӣ, ба эҳтироми ислом ва арзишҳои он аз 

ҷониби халқ ва ҳукумат заминаҳои ҳуқуқӣ фароҳам оварда, 

боиси ташкил ва фаъолияти ҳазорҳо масҷид, мадраса, нашри 

матбуоти динӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ гардидааст. Давлат дар 

замони соҳибистиқлолӣ ба диндорон озодии комил дода, 

барои иҷрои маросимҳои динии онҳо шароити мусоиди 

иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ фароҳам овардааст. 

Сиёсати давлат оид ба дин дар пояҳои озодии виҷдон, 

таҳаммулпазирӣ, гуногунфикрии ақидавӣ, эҳтиром ба ҳама 

дину оинҳо дар чорчӯбаи қонунҳои амалкунанда асос ёфтааст. 

Раванди демократикунонии ҷомеа ва мусоидати Ҳукумати 



Тоҷикистон дар самти татбиқи амалии озодии виҷдон барои 

пайравии озодона аз таълимоти динӣ ва анҷоми маросимҳои 

динӣ ба шаҳрвандон барои фаъолияти диниашон шароити 

мусоид фароҳам оварданд. Аз байн рафтани идеологияи 

замони шӯравӣ, бунёди босуръати масҷиду муассисаҳои 

таълимии динӣ, дар ин замина боло рафтани нақш ва мақоми

 иттиҳодияҳои динӣ, афзоиши нуфузу эътибори 

шахсиятҳои динӣ боис гашт, ки таваҷҷуҳу хайрхоҳии мардум ба 

дин ва диндорӣ якбора афзоиш ёбад. 

Дар ин раванд шахсиятҳо ва гурӯҳҳое пайдо шуданд, ки бо 

суиистифода аз неъмати соҳибистиқлолӣ, аз озодии комил ва 

мушкилоти муваққатии иқтисодиву иҷтимоии мардум кӯшиш 

ба харҷ доданд, то ки ин ҳуқуқу озодиҳоро ба мақсадҳои 

ғаразноки худ истифода намоянд. Дар натиҷа ислом мавқеи 

худро рӯз то рӯз на танҳо дар ҳаёти маишӣ-маданӣ, балки дар 

сатҳи сиёсӣ таҳким намуда, ба идеологияи расмии қисми зиёди 

шаҳрвандони Тоҷикистон табдил гардид. 

Мутаассифона, ин фаъолият дар самте инкишоф ёфта 

истодааст, ки фарзу суннатҳои динӣ аз ҷониби диндорон пурра 

иҷро шуда, ҳамзамон ба сиёсатбозоне, ки аз дин истифода 

бурда, мехоҳанд, ки мақсадҳои ғаразноки сиёсии худро бо ҳар 

роҳу восита амалӣ гардонанд, имконияти васеъ муҳайё шуда 

истодааст. Дар зери парчами демократия, ошкорбаёнӣ, 

озодандешӣ ва бисёрандешӣ ҷомеаи муосири Тоҷикистон ба 

майдони васеи густариши ин анъанаву идеяҳо, таълимоту 

ҷараёнҳои гуногуни динӣ табдил ёфта, дин фарогири тамоми 

қишрҳои ҷомеа гардидааст. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки имрӯз ислом дар 

Тоҷикистон ба ду равияи асосӣ тақсим мешавад: 

а) исломи анъанавӣ, маросимӣ, ҳанафия, ки ба расму ойин, 

кору пайкори ҳаррӯзаи тоҷикон ва кулли шаҳрвандони 

Тоҷикистон омехта шуда, ба қисми таркибии фарҳанги миллӣ 

табдил ёфтааст; 

б) исломи сиёсӣ, ки фаъолияти он дар ҳизбу созмонҳои 

динӣ, ба монанди ҳизбҳои расман манъшудаи «Ҳизби назҳати 



ислом», «Ҳизб-ут-таҳрир» ва ҷараёнҳои воридотии салафия, 

ваҳҳобия, аҳмадия, таблиғ, даъват, сулаймония ва дигар равияю 

мазҳабҳое, ки аслан ба расму ойинҳои миллати тоҷик ягон 

иртиботе надоранд. 

Бояд тазаккур дод, ки исломи расмӣ дар Тоҷикистон 

равияи ҳанафӣ мебошад, ки он бо расму маросимҳои миллати 

тоҷик дар тӯли асрҳо омехта шуда, ба қисми таркибӣ ва 

ҷудонашавандаи фарҳанги миллӣ мубаддал гардидааст. 

Воқеаҳои солҳои охир бараъло нишон доданд, ки ислом дар 

кишвари мо дар натиҷаи воқеаҳои иҷтимоию сиёсии солҳои 90-

ум ба сиёсат омехта гардида, хусусияти сиёсӣ гирифтааст. 

Барои сиёсигардонии ислом дар Тоҷикистон элитаи сиёсие, ки 

баъди ба даст овардани истиқлоли давлатӣ ва дар раванди 

муқовиматҳои сиёсию низомӣ ба сохторҳои ҳукуматӣ ворид 

шуда натавонистанд, заминаи боэътимоди иҷтимоию сиёсӣ 

гузошт. Сиёсатмадорони замони соҳибистиқлолӣ ба 

рӯҳониёни исломие, ки дар ҳамон давра дар кишвар нуфузу 

эътибори сиёсӣ доштанд, такя намуда, дар симои онҳо шарики 

боэътимодро ёфтанд. Илова бар ин, дар байни исломиён 

пешвоёни «муътабаре» пайдо шуданд, ки аз шароити мусоид 

истифода бурда, исломро ба қувваи афзалиятноки сиёсӣ 

табдил доданд. 

Дар айни замон нуфузи идеологияи динӣ ҳамарӯза афзуда 

истодааст. Мақсадҳои асосии геополитикии ҳизбу равияҳои 

динии дар Тоҷикистон манъшудаи «Ҳизби назҳати ислом», 

«Ҳизб-ут- таҳрир», «Салафия», «Таблиғ» ва амсоли онҳо бобати 

дар ҳудуди Осиёи Марказӣ таъсис додани давлати исломии бо 

ном Халифат аз байн нарафта, балки боз ҳам авҷ гирифта 

истодааст. Дар марҳилаи ҳозира байни онҳо алоқамандии 

шабакавӣ ба таври рӯйпӯш ҷой дошта, мададгори якдигар 

мебошанд. Нуфузи онҳо аз вуруди бенизоми миқдори ниҳоят 

зиёди адабиёти мазҳабӣ ва маводи электронӣ, видеоӣ ва 

аудиоии дорои хусусияти таблиғотӣ, ки дар солҳои охир аз 

ҷониби намояндагони равияву мазҳабҳои навзуҳури исломӣ ба 

роҳ монда шудааст ва бо истифода аз масҷид, матбуот ва диску 



кассетаҳои аудиовизуалӣ торафт зиёдтар ва устувортар шуда 

истодааст. 

Ташвишовар аст, ки зери пардаи дини мубини ислом 

созмонҳои иртиҷоӣ, террористие паноҳ мебаранд, ки амалҳои 

онҳо ба ноором сохтани ҷомеа, суст кардан ва дар ниҳояти кор 

аз байн бурдани сохти конститутсионӣ равона гардидаанд. Дар 

асоси гуфтаҳои боло бояд ба хулосае омад, ки омили исломи 

сиёсӣ ба таҳдиду хатари ҷиддӣ барои ҳаёти осоиштаи шахсият, 

ҷомеа ва давлат табдил ёфта истодааст. 

Ба ақидаи мо, сабаби асосии дар марказҳо, яъне шаҳру 

ноҳияҳо нуфуз пайдо кардани идеологияи исломи сиёсӣ ин 

камфаъолиятии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар 

маҳалҳо ва дигар мақомоти дахлдори давлатӣ, аз сиёсати 

пешгирифтаи роҳбарияти сиёсии кишвар дур мондани 

шаҳрвандон, аз таҳсил ва меҳнати фоиданоки ҷамъиятӣ дур 

шудани ҷавонон мебошад. Дар ҷомеа як фазои холигии 

идеявие пайдо шудааст, ки ҳама гуна андеша, ғоя ва идеологияи 

бегона метавонад ин холигиро пурра сохта, ба манфиати худ 

истифода барад. 

Авҷ гирифтани ғояҳои ифротгароёнаи исломи сиёсӣ бо 

мақсади ба худ ҷалб намудани шаҳрвандон ва бунёди давлати 

исломӣ дар тамоми қаламрави Осиёи Марказӣ ҳокимияти 

марказиро водор месозад, ки ҷиҳати пешгирии зуҳуроти 

мазкур тамоми воситаҳои иттилоотӣ, илмию фарҳангӣ ва 

ҳуқуқию маъмуриро истифода барад. 

Дар натиҷа масъалаи ниҳоят муҳимми сиёсӣ - мустаҳкам 

намудани обрӯ ва нуфузи сиёсати давлатӣ дар ҷомеа, тавассути 

рӯҳониён ва ҷонибдорони дин аз мадди назар дур мондааст. 

Бояд дар назар дошт, ки аз давлат ҷудо будани дин ҳаргиз 

маънои аз назорати давлат, ҷомеа ва қонун берун қарор 

доштани фаъолияти ташкилотҳои диниро надорад. Ба моҳияти 

масъалаи мазкур равшанӣ андохта, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон изҳор менамоянд, ки: «Давлат на 

танҳо ҳуқуқ дорад, балки масъул аст, ки фаъолияти 

ташкилотҳои диниро ҳамеша таҳти назорат қарор дода, корро 



бо онҳо тақвият бахшад». Дин ва арзишҳои динӣ ҳамчун як 

рукни арзишҳои умумибашарӣ бояд ба танзим дароварда 

шуда, ба манфиати инсон, ҷомеа ва давлат истифода шаванд. 

Ҳамзамон, бояд таъкид намуд, ки асоси ҷудоии 

ташкилотҳои динӣ аз давлат ба нафъи худи ташкилотҳои динӣ 

буда, аз як тараф, мустақилияти онҳоро дар татбиқи аслии 

озодии виҷдон ва пайравии озодона аз муқаррароти динӣ ва 

оинномавии худ кафолат медиҳад ва аз сӯйи дигар, онҳоро аз 

анҷоми бисёре аз масъулиятҳое, ки ташкилотҳои давлатӣ дар 

баробари ҷомеа доранд, озод менамоянд. 

Махсусан, низоми таълими динӣ, вазъи китобҳои 

таълимии диншиносӣ дар мактабҳои олӣ ва умуман, китобҳои 

маърифати динӣ ва диншиносӣ дар кишвар дар сатҳи хеле поён 

қарор доранд. Роҳбарони мутасаддии ниҳодҳои соҳавӣ то ҳол 

аз асли воқеа, махсусан раванди таълиму тарбияи динӣ бехабар 

мондаанд ва ҳатто ҳолати имрӯзаи таъсири ғояҳои ҳизбу 

ҳаракатҳои ифротиро ба таълиму тарбия вобаста намедонанд. 

Маҳз дар ҳамин соҳа дар байни шаҳрвандон 

қонунвайронкунӣ, бархӯрди ниҳодҳои давлатӣ ва динӣ, ошкор 

сохтани марказҳои ғайриқонунии таълими динӣ, ҷой доштани 

таълими иҷбории кӯдакон дар кишвар, ба талаботи ҷомеаи 

муосир ҷавобгӯ набудани сатҳу муҳтавои таълими динӣ ва дар 

ҳамин замина таъсиргузории андешаҳои ифротгароии динӣ ба 

ҷавонон, ба мушоҳида мерасанд. 

Дар кишварамон муассисаҳои таълимии динӣ дар асоси 

иҷоза- тномаи Вазорати маориф ва илм фаъолият менамоянд. 

Муассисаи давлатии таълимии Донишкадаи исломии 

Тоҷики- стон бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

02.11.2007, №547 таъсис дода шудааст. Бо қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷи- кистон аз 29.04.2009, №281 Муассисаи 

давлатии таълимии Дони- шкадаи исломии Тоҷикистон ба 

Муассисаи давлатии таълимии Донишкадаи исломии 

Тоҷикистон ба номи Имоми Аъзам - Абуҳанифа Нуъмон ибни 

Собит» номгузорӣ карда шудааст. 

Ҳарчанд дар моддаҳои 7 ва 8 Қонуни ҶТ «Дар бораи озодии 



виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ» принсип, усулҳо, меъёрҳои 

таълими динӣ дар макотиби давлатию ғайридавлатӣ дар 

шароити давлати дунявӣ ба таври комил нишон дода шудаанд, 

вале иттиҳодияҳои динӣ ва марказҳои таълимии хусусӣ на ҳама 

вақт ин муқаррароти пешбининамудаи қонунро риоя 

мекунанд. Дар ин маврид аксаран қонунвайронкунӣ ва 

мукаммал накардани ҳуҷҷатҳои зарурӣ аз ҷониби муассисони 

макотиби динӣ ба чашм мерасад. 

Аммо бо вуҷуди он ки муносибати давлат ба дин дар 

кишвари мо тибқи модели миллии дунявӣ, ки барои 

фаъолияти озодонаи иҷтимоӣ-фарҳангии иттиҳодияҳои динӣ 

шароити мусоид ва имконияти иштироки фаъол дар соҳаҳои 

гуногуни ҳаёти маънавӣ- фарҳангӣ ва саҳмгузорӣ дар ҳифзи 

манофеи миллӣ роҳандозӣ шудааст, ҳанӯз аз рӯйи мушоҳидаҳо 

кори таълиму тарбияи динӣ дар кишвар комилан ризоиятбахш 

нест. Зеро таълими динӣ ҳанӯз дар бисёр маврид асосан ба ҳоли 

худ гузошта шудааст ва он аксаран дар ихтиёри ниҳодҳои 

босалоҳияти динӣ ва назорати давлатӣ қарор надорад. Маълум 

нест, ки дар макотиби динӣ, бахусус, макотиби динии хусусӣ, аз 

рӯйи кадом барнома ва чӣ тавр таълим медиҳанд ва ашхоси 

таълимдиҳанда чӣ тахассус ва ҳадафҳо доранд? Ҳатто 

густариши шуури динии баъзе гурӯҳҳо ба ҷомеа таъсири 

манфӣ расонида истодааст ва вобаста ба ин бархе аз ҷавонон ба 

корҳои ношоям даст мезананд. 

Ба андешаи мо, камбудии асосӣ имрӯз ин истифодаи 

усулҳои асримиёнагӣ дар раванди таълими дин мебошад. 

Баъзан вақт бо истифода аз усулҳои мазкур шогирдонро 

маҷбур месозанд, ки вақти хеле зиёди худро барои аз худ 

кардани донишҳое, ки дар муддати хеле кӯтоҳ аз худ кардани 

онҳо имкон дорад, сарф кунанд. Бинобар ин, дар кишвар 

зарурияти ислоҳи барномаҳои диншиносӣ ва таълими динӣ 

дар ҳама зинаҳо ба миён омадааст. 

Аммо доир ба зарурат ё адами зарурати таълими динӣ дар 

доираи маорифи давлатии кишвар нуқтаи назар ва андешаҳо 

мухталифанд. Ҳамчунин ақидае мавҷуд аст, ки таълими динӣ 



дар макотиби умумӣ ва олӣ дар шакли барномарезии давлатӣ 

зарур аст, зеро аз набудани маърифати динӣ як фазои холии 

маънавӣ ба вуҷуд меояд, ки аз он ҳаракатҳои навзуҳури динии 

ифротгаро истифода мебаранд. Сатҳи таълими динӣ ба 

мавқеъгириҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва сиёсии мардум таъсир 

мерасонад. 

Камбудии дигар ин вуҷуд надоштани системаи муайяни 

таълими динӣ аст, яъне муассисаҳои таълимии диние, ки 

фаъолият мекунанд, дараҷа ва системаи муайяни таълимӣ 

надоранд, кадом сатҳу дараҷаи маълумот медиҳанд, чӣ гуна 

мутахассисони диниро омода месозанд, маълум нест. 

Бояд гуфт, ки дини ислом имрӯз беш аз пеш хусусияти 

сиёсӣ касб карда истодааст. Кишварҳои абарқудрат дар 

ҳамкорӣ бо баъзе кишварҳои арабӣ кӯшиши истифода кардан 

аз исломи сиёсиро доранд ва онро дар шаклҳои ҳизбу 

ҳаракатҳои динии нави ифротгаро дар минтақаҳое, ки 

манфиатҳои геополитикӣ доранд, тарғиб мекунанд. Ҳаракату 

ҳизбҳои салафия, Ҳизб-ут-таҳрир, Ансоруллоҳ, Ҳаракати 

исломии Туркистон аз ҷумлаи ниҳодҳои террористию 

экстремистии замони муосир мебошанд. Вале имрӯз дар 

шароити кишвари мо, пеш аз ҳама, ҳаракати салафия хатари 

зиёд дорад, зеро он хусусияти бевоситаи зиддимиллӣ ва зидди 

мазҳаби ҳанафиро доро аст, ки дар шакли нав низои арабу 

аҷамро эҳё карда, манфиатҳои арабро дар ниқоби исломи ноб 

ҳифз менамояд. Дар айни ҳол аксари даставу гурӯҳҳои ифротӣ 

дар олами ислом худро ба салафия марбут медонанд, ё худ 

худашон инро ошкор накунанд ҳам, аслан аз шохаҳо ва 

шуъбаҳои ин равия ҳастанд. Ба салафия «Ихвон-ул-муслимин» 

бо тамоми зергурӯҳҳои он чун «ат-Такфир в-ал-хиҷра», «ал-

Ҷиҳод», «Муназзимат-ут- таҳрир ал-исломия», «Ҳизб-ут-

таҳрир ал-исломия», «Ал-қоида», «ас-Салафия ал-ҷиҳодия» 

шомил мешаванд. 

Зуҳури равияи салафия дар кишвари мо нишон медиҳад, 

ки гурӯҳҳои муайяне ҳастанд, ки мехоҳанд тавассути фазои 

динӣ дар муҳити иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар ба худ мавқеъ 



пайдо намоянд. 

Хатари ҷиддии салафия дар он аст, ки пайравони он зери 

қабои «исломи ноб» амал карда, аҳли мазоҳибро дар ислом 

куфр ва бидъат ҳисобида, аз ҳамин роҳ арзишҳои мазҳабии 

ҳанафия, моликия, шофеияро инкор карда, танҳо худро ба 

сифати исломи ноолуда, яъне исломи ноб эълон доштаанд. 

Салафия ин унвони нави ҳамон мазҳаби ваҳҳобиест, ки дар 

заминаи ислоҳоти мазҳаби ҳанбалӣ қомат афрохтааст. 

Пас, ворид гаштани ҳама гуна ҳаракатҳои динии бегона ва 

ифротгаро ба як ҷомеаи таърихан мазҳабӣ, ба мисли 

Тоҷикистон, метавонад дар фазои динӣ-сиёсии он барои ба 

вуҷуд омадани низоъҳо дар заминаи ихтилофи мазҳабҳо 

имконият фароҳам орад. Инкори баъзе аҳкому меъёрҳои 

мазҳаби ҳанафӣ ва бидъат ҳисобидани он амалҳои диние, ки 

тибқи мазҳаби ҳанафӣ анҷом ёфта, тӯли 1300 сол дар тафаккур 

ва зиндагии мусулмонон устувор гаштаанд, то чӣ андоза 

хусусияти ифротгароӣ доштани салафия ва оштинопазир 

будани он нисбат ба мазҳабҳои дигарро нишон медиҳад. 

Яке аз мушкилоти дигар дар мавриди таълими динӣ, ин 

сатҳи пасти диншиносии рӯҳониёни мо мебошад. Асоси ин кор 

дар барномаҳои таълимии мактабҳои миёна ҳамчун таълими 

хатти ниёгон гузошта шудааст, вале, мутаассифона, масъулин 

барои фарогирии бояду шояди он кӯшиши лозима ба харҷ 

намедиҳанд. Ҳол он ки дар сурати мавҷуд будани усули 

таълими дуруст дар зарфи нимсол метавон хатти ниёгонро 

пурра аз худ кард. 

§ 2. Сохтори сиёсии кишварҳои мусалмонӣ 

Сохтори сиёсии кишварҳои мусулмониро ҷомеашиносон 

ба се қисм ҷудо намудаанд: 

1. Гурӯҳи кишварҳои мусалмоне, ки идеологияи 

расмии онҳо дунявӣ буда, дар онҳо қонунҳои гражданӣ, яъне 

сохтори ҳуқуқию конститутсионӣ амал менамояд. Гарчанде ки 

идеологияи дунявӣ амал намояд ҳам, вале дар баъзе аз ин 

кишварҳо, чун Республикаи Демократии Яман дар моддаи 47 



Конститутсия ва моддаи 4 конститутсияи Ироқ ислом ҳамчун 

дини давлатӣ эътироф шудааст. Ба ин сохтори сиёсӣ аслан он 

кишварҳои му- сулмоние шомил мегарданд, ки дорои 

режимҳои прогрессивӣ ме- бошанд. 

2. Ба гурӯҳи дуюм он кишварҳое шомил мегарданд, ки 

аслан дунявӣ мебошанд, ки баъзе қонунҳои динӣ низ дар 

консти- тутсияи ин кишварҳо сабт гардидааст, яъне 

конститутсияи онҳо омехта мебошад, аслан масъалаҳои ахлоқӣ 

тавассути меъёрҳои шариати исломӣ тарҳрезӣ гардидаанд. 

Масалан, принсипҳои ис- ломӣ дар сохтори давлат ва сиёсат 

дар моддаи 3 Конститутсияи Сурия, Алҷазоир моддаи 3, Тунис, 

Судон моддаи 15, Миср баъд аз вафоти Носир мувофиқи 

Конститутсияи кишварҳои мазкур ба ор- ганҳои интихоботӣ 

пешбарӣ кардани шахсони ҳизбие, ки ҳизби онҳо исломро 

ҳамчун сарчашмаи қонунҳо намедонад, манъ аст. Дар 

Малайзия ва Марокко дар сохтори давлатӣ Шӯрои уламои ис- 

ломӣ амал мекунад, ки масоили ахлоқиро ба таълимоти 

исломӣ мутобиқ месозанд. 

3. Ба гурӯҳи сеюм кишварҳои мусулмоние шомил 

мегар- данд, ки дар онҳо ислом расман ба ҳайси идеологияи 

давлатӣ қабул шудааст. Тамоми қонунҳои давлатӣ дар асоси 

шариат тарҳрезӣ гардидаанд (Арабистони Саудӣ, Аморати 

Араб, Ливия, Лубнон, Покистон, Республикаи арабии Яман, 

Эрон)77. 

Мувофиқи пешниҳодоти Созмони Конфронси Исломӣ 

давлати исломӣ бояд дорои принсипҳои зерин бошад: 

1. Инсоният як оила мебошад ва ҳамаи инсонҳо дар 

назди Худованд баробар мебошанд. Бояд таассуби нажодиву 

миллӣ ва динию мазҳабӣ вуҷуд надошта бошад. 

2. Давлат бояд манфиатҳои ҳамагонро баробар ҳимоя 

намояд. Барои давлат ҳимояи манфиатҳои шаҳрвандон дар 

ҷойи аввал гузошта шавад. 

Идеологҳои исломӣ чунин пешниҳод менамоянд, ки бояд 

давлати конфедеративии исломӣ таъсис дода шавад. Дар 
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давлати конфедеративӣ ҳар як давлати мусулмонӣ 

истиқлолияти миллию сиёсии худро нигоҳ дошта, соҳиби 

сарвари сиёсӣ мебошад. Ҳам- чунин, сарҳад ва урфу одатҳои 

миллии худро нигоҳ медоранд. Дар давлати конфедеративӣ 

сарвари ягона, идеологияи ягона ва сарҳади ягона бояд амал 

намояд. Ҳар як аъзои конфедератсия дар сиёсати дохилии худ 

мустақил мебошад. 

Яке аз муаррихон ва сиёсатмадорони ироқӣ Абдураҳмон 

ал- Базаз навиштааст, ки «Тафовут миёни ислом ва масеҳият 

оид ба нақши сиёсӣ бозидани онҳо дорои омилҳои объективӣ 

мебошад. Зеро асосгузори дини насрония Исои Масеҳ яҳудӣ 

буд ва яҳудият соҳиби давлати мустақил набуданд ва дар 

тобеияти империяи Рим қарор доштанд ва аз ин хотир дини 

насронӣ дар ибтидо ба муқовимати шадиди қувваҳои сиёсӣ рӯ 

ба рӯ гардид ва натавонист дар ҳаёти сиёсӣ нақши барҷаста 

бозад»78. 

Олими замони Шӯравӣ Бартолд дар китоби худ «Халиф и 

сул- тан» қайд мекунад, ки иттифоқ миёни давлат ва дин яке аз 

масъалаҳои муҳим дар ҷаҳони ислом мебошад. Мутафаккири 

бу- зурги ҷаҳони ислом Берунӣ чунин меандешад, ки 

«Иттиҳоди давлат ва дин зинаи баландтарини ташаккулёбии 

ҷомеаи инсонӣ мебошад, зеро ҷавҳари дин адолат, бародарӣ, 

баробарӣ, озодӣ ва сулҳу амният мебошад»79. 

Сарвари сиёсӣ дар таълимоти исломӣ интихобӣ мебошад. 

Абӯбакр мегӯяд: «Эй бародарон, ман шахси беҳтарин дар 

миёни шумо нестам, барои ман кумак ва маслиҳати шумо 

лозим мебо- шад. Агар ман фаъолияти хуб намоям, маро 

ҷонибдорӣ намоед, агар хатогӣ содир намоям, ислоҳ намоед. 

Мусулмонон бояд ҳаме- ша ҳақиқатро дар чашми роҳбар гӯянд. 

Пинҳон намудани камбу- диҳои сарвар ин хиёнат аст. Барои 

ман заиф ва тавоно як мебошад. Ман мехоҳам, ҳам барои инҳо 

ва ҳам барои онҳо одил бошам. Итоат намоед бар ман 
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ҳамчуноне, ки ман итоат мекунам ба Худо- ванд ва Паёмбар. 

Агар ман вайрон кунам қонуни Худо ва Расули ӯро, пас ман 

ҳуқуқи роҳбарӣ кардан надорам». 

«Рӯҳи ислом мутобиқ ба ҳокимияти сиёсии дунявӣ 

мебошад. Зеро дар давлат ҳар як шахс мувофиқи қобилияташ 

ҳуқуқ дорад дар идоранамоӣ ширкат варзаду адолат ва озодӣ 

бояд ҳукмфармо бошад»80. 

Дар солҳои 70-80-уми қарни ХХ дар ҷаҳони ислом 

таҳаввуло- ти бузург ба вуҷуд омад. Дар ин марҳилаи таърихӣ 

як қатор таш- килотҳои байналмилалии исломӣ ба вуҷуд 

омаданд, ки ҳадафи асосии онҳо паҳн намудани таълимоти 

исломӣ дар тамоми сайёра ва ба вуҷуд овардани иттиҳоди 

исломӣ мебошад. Аз ҷумла яке аз ташкилотҳои бонуфузи 

байналмилалии исломӣ Созмони Кон- фронси Исломӣ 

мебошад, ки он соли 1969 дар шаҳри Марокко (Работ) таъсис 

ёфта, 57 кишвари дунё ва созмони озодибахши Фа- ластинро 

дар бар мегирад. Аз ҷумла Тоҷикистон низ аъзои ин ташкилоти 

бонуфузи байналмилалӣ буда, ҳадафи асосии ин таш- килот ба 

вуҷуд овардани робитаҳои сиёсию иқтисодӣ ва иҷтимоию 

фарҳангӣ байни кишварҳои аъзо мебошад. Ин ташкилот моҳи 

ав- густи соли 1990 дар Қоҳира Декларатсия оид ба ҳуқуқи 

инсон дар исломро қабул менамояд, ки он аз 25 модда иборат 

аст. Дар ин ҳуҷҷати муҳимми сиёсӣ тамоми паҳлуҳои ҳуқуқи 

инсон тарҳрезӣ гардидаанд. 

Ташкилоти дигари байналмилалии исломӣ Лигаи Ҷаҳони 

Ис- лом мебошад, ки он соли 1962 дар Арабистони Саудӣ 

таъсис дода шудааст. Шӯрои ин ташкилот намояндагони 

рӯҳониёни мусулмо- нони 50 кишвари оламро дар бар мегирад. 

Ин ташкилоти байнал- милалии исломӣ барои мусалмононе, 

ки дар кишварҳои исломӣ ва ғайриисломӣ зиндагонӣ 

мекунанд, барои сохтани масоҷид, таълимгоҳҳо кумаки 

молиявӣ расонида, адабиёти исломиро дар тамоми сайёра 

паҳн менамояд. 

Ҳадафи асосии Лигаи Ҷаҳони Ислом паҳн намудани 
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таълимо- ти ислом дар тамоми сайёра мебошад. 

Ташкилоти дигари байналмилалии исломӣ Конгресси 

ҷаҳони ислом мебошад. Ин ташкилоти байналмилалии 

исломӣ дар соли 1926 дар Макка таъсис ёфтааст. Феълан дар 60 

кишвари олам шуъба дошта, қароргоҳи он шаҳри Карочӣ 

мебошад. Мақсади ин ташкилот истиқлолияти комили 

иқтисодию сиёсӣ ба даст овардани кишварҳои мусулмонӣ ва ба 

вуҷуд овардани иттиҳоди исломӣ ме- бошад. 

Дар раванди ҳаёти сиёсии кишварҳои исломӣ нақши 

ҳизбҳои сиёсӣ, ки хосияти динӣ доранд, хеле барҷаста аст. 

Ҳизбҳои исломиро асосан ба се гурӯҳ ҷудо намудан мумкин 

аст: 

1. Ҳизбҳои сиёсие, ки хосияти модернизатсионӣ доранд. 

Аъзои ин ҳизбҳои сиёсӣ дар раванди ҳаёти сиёсии кишварҳои 

му- сулмонӣ нақши фаъол мебозанд. Ба ин гурӯҳ чунин ҳизбҳои 

сиёсӣ дохил мешаванд: ҳизби «Истиқлол» дар Марокко, «Лигаи 

мусул- монон» дар Покистон, «Ҳизби наҷоти миллӣ» дар 

Туркия. 

2. Ҳизбҳои исломие, ки сохтори онҳо бо «Бародарони ис- 

ломӣ»-и асримиёнагӣ ва ҳизбҳои муосир омехта карда шудааст. 

Ин гуна аҳзоби сиёсӣ дар ҷануби Осиё ва ҳизби «Ихвон-ул- 

муслимин» дар кишварҳои арабӣ амал менамояд. 

3. Ҳизби уламо, ки ба ин гурӯҳ аҳзоби сиёсӣ «Ҳизби 

ҷумҳурии исломӣ» дар Эрон, «Ҷамоати уламо» дар Покистон, 

«Ҷамоати уламо» дар Ҳиндустон дохил мешаванд ва дар дигар 

кишварҳои мусулмонӣ ин гуна азҳоби сиёсӣ низ амал 

менамоянд81. 

Дар баробари ҳизбҳои расмии исломӣ инчунин ҳизби 

ғайри- расмӣ бо номи «Ҳизб-ут-таҳрир» амал менамояд, ки 

ҳадафи ин ҳизб ба вуҷуд овардани хилофати исломӣ ва 

муқобил гузоштани ҷаҳони ислом дар нисбати ҷаҳони Ғарб 

мебошад. 

Баъд аз фурӯпошии Иттиҳоди Шӯравӣ ва соҳибистиқлол 

гар- дидан Ҷумҳурии Тоҷикистон дар системаи сиёсии худ рӯ 
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ба мо- дернизатсияи сиёсӣ оварда, аз системаи якҳизбӣ ба 

системаи би- сёрҳизбӣ гузашт. Дар баробари дигар аҳзоби 

сиёсӣ «Ҳизби наҳзати ислом» низ ба расмият шинохта шуда, ба 

фаъолият шурӯъ намуд. Ҳизби мазкур дар раванди ҳаёти 

сиёсии ҷомеа то соли 2015 шир- кат варзида, дар баробари 

дигар аҳзоби сиёсӣ дар системаи сиёсии ҷомеа фаъолият дошт. 

Бояд гуфт, ки дар баробари дигар аҳзоби сиёсӣ расман амал 

намудани «Ҳизби наҳзати ислом» дар раванди ҳаёти сиёсии 

ҷомеа нишонаи амалӣ гаштани принсипҳои демократия дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт. Аммо, мутаассифона, 

ҳизби номбур- да бо гурӯҳҳои ҷиноятпеша ҳамкорӣ намуда, 

ваҳдати миллии тоҷиконро халалдор карданӣ шуда, аз як 

тараф, рӯ ба хориҷа ниҳоду аз тарафи дигар, бо дастаҳои 

террористӣ дар шаҳри Ду- шанбе ба ҷиноят даст зад. Аз ин рӯ, 

мақомоти ваколатдори Ҳуку- мати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

фаъолияти Ҳизби назҳати исломиро ғайриқонунӣ ҳисобида, 

фаъолияти онро дар қаламрави ҷумҳурӣ манъ намуданд. 

Дар воқеъ дини мубини ислом новобаста ба он ки шашсад 

сол пас аз дини насронӣ ташаккул ёфтааст, дар қиёс аз дигар 

динҳои бузурги ҷаҳонӣ дар пояи болотару волотаре қарор 

дорад. Таъли- моти асосии динӣ-ахлоқии паёмбари ислом, 

Муҳаммад (с), ки ба асосҳои дигар динҳои қадима ва махсусан 

ба таълимоти насронӣ, ки ҳақиқатро эътироф мекунад, 

намакин гардидааст. 

Аз ин рӯ, ҳар ки мехоҳад ба инсоният ва пешрафти он 

хизмат кунад, бояд асосҳои ҳақиқати куллро дар дини мубини 

ислом дарк намуда, онро барои сулҳу салоҳ, дӯстиву рафоқат, 

баробарию ба- родарӣ ва покиву ҷавонмардӣ амалӣ намояд. 

Ҳадафи дини ислом, пеш аз ҳама, ахлоқи пок, фикру амали 

солим, созиш ва назм байни афрод ва ҷомеа мебошад. Масалан, 

Бернард Шоу менависад: «Ман ҳамеша ба дини Муҳаммад (с) ба 

воситаи хислати наҷиби зинда буданаш ниҳояти эҳтиромро 

доштам. Ба назари ман, ислом танҳо мазҳабе аст, ки истеъдоди 

тавофуқ ва тасаллут, тағйири зиндагӣ ва мувоҷеҳа бо асрҳои 

мухталифро дорад. Ман пешбинӣ мекунам, ки аз ҳоло осори он 



падидор шудааст, ки имони Муҳаммад (с), мавриди қабули 

Аврупои фардо хоҳад буд. Ба ақидаи ман, агар марде мисли ӯ 

роҳбарии ҷаҳони навро ба уҳда бигирад, дар ҳалли мушкилоти 

он пирӯз хоҳад гашт ва сулҳу саодатро, ки орзуи ба- шар аст, 

амалӣ ва таъмин менамояд». Чунин аст рисолат, азамат ва 

бузургии Паёмбари ислом, ки ӯро ҳамчун сиёсатмадори 

бемисл, пешвои олиқадр ва роҳнамои дӯстиву рафоқат 

мешиносанд. Гузашта аз ин, муҳимтарин арзиши ҳаёти ҷомеаи 

инсонӣ ин шуури динӣ мебошад, ки нақши он аз дуриҳои 

таърих то ба имрӯз дар ҷомеа хеле бузург аст. Аз ин рӯ, 

инкишофи дин аз содатару аниқ кардан ва озод намудан аз ҳар 

чизе, ки ӯро пӯшида медошт, аз қадимулайём аз ҷониби 

нобиғаҳои бузурги асрҳо ба ҷо оварда шудаанд. 

Дарвоқеъ, на мисли зумрае аз ҷавононе, ки имрӯз 

фирефтаи сиёсати пардапӯшонаи дину мазҳабҳои бегона шуда, 

аз аслу насаби хеш рӯй мегардонанд. Чунин бегонашавӣ ба 

раванди ташаккулёбии ҳувияти динию миллӣ таъсири манфӣ 

расонида, унсурҳои нави бегонашавиро ба миён меоварад, ки 

ин хатари ҷиддие барои миллат аст. 

§ 3. Истиқлоли давлатӣ, арзишҳои динӣ ва 

афзалиятҳои стратегии онҳо 

Масъалаи истиқлоли давлатӣ ва вазъи динӣ-сиёсӣ дар 

таҳлилҳои муҳаққиқон ҳамеша мавриди баҳсу муколамаҳои 

гуногун қарор гирифта, бештар аз конститутсияҳои кишварҳои 

мухталиф ва дигар сарчашмаҳои илмию ҳуқуқӣ маншаъ 

мегиранд. Таҳлили зиёда аз 60 конститутсияи давлати ҷаҳон 

нишон медиҳад, ки мавқеи дин ва давлат дар кишварҳои 

мухталифи ҷаҳон хеле гуногун аст. Масалан, оид ба мавқеи 

ҳуқуқии калисо дар қонунҳои асосии танҳо се кишвари ҷаҳон 

Босния Герсеговина, Венгрия ва Венесуэла умуман чизе гуфта 

нашудааст. Ҷудо будани калисо аз давлат дар 13 сарқонун 

расман эълон карда шудааст. 

Дар баробари ин, дар 10-тои онҳо (Булғория, Гондурас, Лат- 

вия, Македония, Португалия, Туркманистон, Ӯзбекистон, 



Украи- на, Хорватия ва Югославия) мафҳуми ҳуқуқии «калисо 

(ташкило- ти динӣ, муассиса ё ҷамъият) аз давлат ҷудо 

мебошад» истифода мешавад. Дар конститутсияи Озарбойҷон 

ва Молдавия «давлат аз дин (ё парастиши динҳо) ҷудо аст» дарҷ 

гардида, дар конститут- сияи Словения мафҳуми «давлат ва 

калисо аз ҳамдигар ҷудо ме- бошанд» омадааст. 

Мафҳуми «дини ҳукмрон» танҳо дар конститутсияи 

давлати Юнон дарҷ гардида, мақоми дини расмӣ (давлатӣ) 

тавассути конститутсияи ҳафт кишвар - Британияи Кабир, 

Дания, Коста- Рика, Лихтенштейн, Малта, Монако ва Норвегия, 

расман эълон гардидааст. Мафҳуми ҳуқуқии «дини анъанавӣ» 

дар сарқонуни панҷ давлат - Андорра, Булғористон, Гурҷистон, 

Ҳиндустон ва Литва таҷассум ёфтааст. 

Дастгирии махсуси як калисоро конститутсияи нуҳ давлат 

(Аргентина, Боливия, Гаити, Испания, Италия, Кипр, 

Колумбия, Македония ва Полша) иҷозат додааст. Аммо 

баръакс манъи расмӣ ё бартарияти ягон дин дар қонунҳои 

асосии - Албания, Белорусия, Гватемала, Ирландия, Литва, 

Никарагуа, Словакия, ИМА, Тоҷикистон, Украина, Эстония ва 

Япония ҷой дорад. 

Дар баробари ин, қариб аксарияти мусалмонони Шарқи 

Наздику Миёна новобаста аз шаклҳои идоракунӣ пайравии 

исломро ҷонибдорӣ мекунанд. Дар Конститутсияи Арабистони 

Саудӣ чунин омадааст: «Шоҳигарии Арабистони Саудӣ-

давлати озоди исломӣ бо доштани дини ислом аст. Қуръон ва 

Суннаи Пайғамбар... Конститутсияи он мебошад». Тахминан 

чунин муқаррарот дар Конститутсияи Эрон дарҷ ёфтаанд, 

чунончи: «Шакли идоракунӣ дар Эрон ҷумҳурии исломӣ 

мебошад, ки дар асоси дини мардуми Эрон бо волоият ва 

адолати Қуръон аст». Дар моддаи якуми Конститутсияи 

Султонии Умон чунин шарҳ дода мешавад, ки «давлати 

соҳибистиқлоли мустақили исломии арабӣ». Дар муқаррароти 

моддаи 2 «дини давлат - ислом, шариат-асоси қонунгузорӣ» 

дарҷ ёфтааст. Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Яман низ чунин 

монандиҳо мавҷуд аст. 



Бояд тазаккур дод, ки сохтори дигаргунаеро Конститутсияи 

Покистон пешниҳод мекунад. «Ислом бояд дини давлатии 

Покистон бошад». Аммо то ин банд дар дебочаи ин ҳуҷҷат 

чунин омадааст: «Истиқлолият дар дунё танҳо ба Аллоҳи 

қодиру тавоно мансубият дорад. Принсипҳои демократӣ, 

озодӣ, баробарӣ, таҳаммулпазирӣ ва адолати иҷтимоӣ ҳатман 

бояд риоя карда шаванд, зеро ки онҳоро ислом матраҳ 

намудааст». Давлатҳои исломии ин минтақа (ба ҷуз 

Арабистони Саудӣ ва Эрон) «озодии худмуаррифии диниро» 

кафолат медиҳанд. Ба шарте ки «ин бо рафтори дурусти омма 

қабулнамуда зиддиятнок набошад». Дар ин вазъ ҳам ислом дар 

ҳолати бартариятнок қарор дошта, ворид гар- дидани он ба 

ҳамаи соҳаҳои муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ назар ба 

бисёр кишварҳои ҷаҳон хеле баланд аст. 

Конститутсияҳои аврупоӣ дар ташвиқи хусусияти дунявӣ 

до- штани давлат муносибати констутсиониро ба дин ва калисо 

хеле мухталиф нишон медиҳанд. Масалан, дар моддаи якуми 

Консти- тутсияи Фаронса чунин омадааст: «Фаронса ҷумҳурии 

иҷтимоӣ, ягона, дунявӣ ва демократӣ мебошад. Он баробариро 

дар назди қонун барои ҳама шаҳрвандон, новобаста аз 

мансубият, нажод, дин таъмин мекунад. Он ҳама динҳоро 

эҳтиром мекунад». 

Ҳамин тавр, чуноне ки маълум аст, муносибати ҳар як 

кишвар нисбат ба дин гуногун мебошад. Аммо истиқлоли сиёсӣ 

барои рушду нумӯи дин ва ҳолати диндорию диншиносӣ пас аз 

пош хӯр- дани Иттиҳоди Шӯравӣ барои бисёр кишварҳои 

собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ шароитҳои мусоидро фароҳам овард. 

Новобаста ба он ки дар солҳои соҳибистиқлолӣ дар ҷумҳурӣ 

дар ин соҳа корҳои зиёде ба анҷом расонида шудаанд, вазъи 

дин ва муносибат ба он ҳоло ҳам хеле нигаронкунанда мебошад. 

Мутобиқи моддаи якуми Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Тоҷикистон давлати дунявӣ эълон шудааст, ки он 

яке аз муҳимтарин мафҳумҳо ва меъёрҳои муайянкунандаи 

муносибати давлат ба дин, ташкилотҳои динӣ ва асли озодии 

виҷдон мебошад. Шакли дунявии давлатдорӣ яке аз шаклҳои 



комил ва таърихан озмудашудаи давлатдорӣ дар ҷаҳони 

муосир буда, муносибтарин шакли танзими муносибатҳои 

дину давлат ва таъмини озодии эътиқод дар ҷомеа ба шумор 

меравад. Асли дунявият дар ҳеҷ сурат маъно ва маҳфуми 

зиддидинӣ надошта, моҳияти асосии он дар фароҳам овардани 

шароити озод ва баробарӣ татбиқи озодиҳои динию ибодати 

шаҳрвандон ифода мегардад. 

Хусусияти дигари ин масъала аз он иборат аст, ки масъалаи 

дин ва диндорӣ қариб, ки дар ҳама давру замон хусусияти нав 

пайдо намуда, баҳсҳои мухталифи илмиро ба миён меоранд. 

Масалан, ҳолатҳои давлатикунонидани дин дар бисёр 

назарияҳои теократии динҳо ба назар мерасад, аммо роҳҳои 

дар амал тадбиқ намудани он дар динҳои алоҳида назокати 

ниҳонӣ дорад. Дар ҳолати дигар, иддае аз сарварони динӣ 

динро на ҳамчун падидаи имонӣ, балки чун воситаи сиёсӣ 

дониста, бештар барои ба даст овардани қудрати сиёсӣ 

мавриди истифода қарор медиҳанд. 

Албатта, дини ислом на танҳо дин, балки низоми фикрӣ ва 

эътиқодест, ки дар ҷомеаи имрӯза нуфузи зиёд дорад. Маълум 

аст, ки дар дини ислом аҳамият ба умумияти эътиқодӣ дода 

мешавад, на ба умумиятҳои миллию қавмӣ. Вале новобаста аз 

ин, бояд дар назар дошт, ки ҳастӣ ва ё таъйиноти инсон танҳо 

ба як ҷаҳонбинии динӣ ё миллӣ набояд маҳдуд бошад. Инсон 

барои рушди оянда бояд ҳадафҳои бузургтаре дошта бошад ва 

бо истифода аз захира ва имкониятҳои мавҷуда роҳҳои ба даст 

овардани онҳоро дарёфт карда тавонад. 

Муносибати инсон ҳам ба дин хусусияти муайян ва 

номуайянӣ дорад ва дар тӯли таърих ҳодисаҳои зиёди 

эътиқодӣ, аз як дин ба дини дигар гузаштан, дин ва ё ҷараёнҳои 

наву ислоҳоти динӣ ташкил кардан хеле зиёд буд. Дар баробари 

ин, боз раванди давла- тикунонидани дин низ бо шаклҳои 

гуногун ба назар мерасад. 

Дар хусуси истифода аз неру ва имконияти унсурҳои динӣ 

дар ташкили ҳувияти миллӣ муаррих ва сиёсатшиноси англис 

Ҳобсбаум менависад: «Давлат бояд шаҳрвандони худро ба дини 



шаҳрвандӣ дохил кунад, қабл аз он ки ин амалро рақибони он 

анҷом диҳанд»82. 

Ҳобсбаум ин масъаларо бо истилоҳи «ихтирои анъанаҳо» 

баён намуда, таъкид менамояд, ки давлат бояд барои тақвияти 

«ваҳдати тасаввурӣ» ва «ҳувият»-и шаҳрвандон пайваста аз 

унсурҳои динӣ истифода кунад. Яъне, ба назари ин коршиноси 

масоили миллатшиносӣ, давлатҳои муваффақи миллӣ ба хубӣ 

тавонистанд аз неруи дин барои таҳкими ваҳдат ва ҳифзи 

манофеи миллӣ истифода баранд. 

Бояд гуфт, ки мафҳумҳои «давлатикунонӣ» ё «миллисозӣ» 

дар ҳолатҳои бисёр ба як мазмун истифода мешаванд, аммо дар 

муносибат ба динҳо хусусияти дигар пайдо менамоянд, ки 

мушаххасоти он аз таълимоти динӣ вобастагӣ дорад. Ин 

мафҳумҳо дар мадди назар чун зуҳуроти фармоишӣ ба зеҳну 

тафаккури инсон чандон таъсири мусбат надоранд. Масалан, 

дар иқтисодиёт давлатикунонӣ ин гузариш аз моликияти 

хусусӣ ба моликияти давлатӣ мебошад. Ба тарзи дигар, ин 

раванди мусодира намудани молу мулк аст, ки тадбиқи он 

танҳо дар ҳолатҳои фавқулода бояд амалӣ карда шавад. Дигар 

тамоми шаклҳои мусодира ё мувофиқа бо моликони молу 

мулки хусусӣ барои милликунонӣ ҳамон вақт амалӣ карда 

мешаванд, ки агар ба амнияти миллии кишвар хавфу хатари 

ҷиддӣ таҳдид намояд ё барои ҳимояи манфиатҳои миллӣ 

зарурияте пайдо гардад. 

Маълум аст, ки раванди давлатикунонии дин кашфиёти 

наве нест, он як баҳси хеле қадимаест, ки одамон дар раванди 

амалӣ намудани он ба масъалаҳои ҳассоси динию миллӣ рӯ ба 

рӯ мегарданд. Яке таваҷҷуҳи бештар ба дин, дигаре ба ҳувияти 

миллию ифтихори ватандорӣ намуда, барои ҳастӣ ва 

муносибатҳои рӯзмарра талош меварзанд. Масалан, дину 

мазҳабро ҳамеша одамон ҳамчун падидаи арзишманд тасаввур 

намуда, кӯшиш менамоянд, ки онҳо худӣ бошанд. 

Аз ҷониби дигар, ин равиш бояд барои пешрафти давлат 

таҳти таҳлилу назорати умум қарор ёбад ва дар ҳолатҳои бисёр 
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ҳисси миллию ватандӯстӣ ва боварии динӣ аз дигар шаклҳои 

ифротгароӣ фарқ дошта бошанд. Бояд гуфт, ки раванди ниҳоии 

давлатикунонии дин дар кадом сатҳе ки набошад, вобаста ба 

самтҳо бояд мантиқӣ ва ҳикмати хоссае дошта бошад. Яъне, 

маънои давлатикунонии дин ин доштани як фалсафаи миллӣ 

барои рушду бақодории миллату давлат аст, ки аз 

милликунонии моликият ба куллӣ фарқ мекунад. 

Бояд қайд кард, ки таҷрибаи ниҳонии давлатикунонии дин 

дар ҷаҳони ислом ҳам мавҷуд аст. Намунаи он дар Арабистони 

Саудӣ ва Туркия ҷой дорад, ки дар ин самт корҳои зиёдеро ба 

анҷом ра- сонида истодаанд. Ҳарчанд Туркия давлатикунонии 

динро но- маълум ва ноаён мегузаронад, ба назари онҳо то ҷое 

ҳам бошад, ин бояд ба дунявияти давлат осеби ҷиддӣ 

нарасонад. Ба ин мақсад туркҳо аз созмонҳои динӣ истифода 

намуда, қисми зиёди онҳоро пурра давлатӣ намудаанд. Бо 

вуҷуди ин, боз ҳам вазъи динии ҷомеа чандон ором нест, зеро 

аз як тараф, мазҳабҳои ифротӣ зидди давлат қарор доранд, аз 

ҷониби дигар, озодандешони дунявӣ зидди ин асл баромад 

мекунанд. Вале, ба ҳар ҳол, ин амал то ҷое сиёсати давлатро дар 

саҳнаи «дину давлат» қавитар месозад. 

Ҳамин тавр, раванди давлатикунонии дин гузариши 

сифатиест, ки ба сарварону нухбагони сиёсӣ ва шаҳрвандон 

вобастагӣ дорад. Ин раванд на танҳо мақсаднокӣ, балки 

тартибест, ки дар бисёр ҳолатҳо метавонад давлату миллатро аз 

вазъи ноустувори иҷтимоию сиёсӣ берун барорад. Барои 

расидан ба ин ҳадаф, пеш аз ҳама, рушди иқтисодӣ, волоияти 

забони давлатӣ, таҳаммулпазирӣ, худшиносӣ ва 

шуҷоатмандии миллӣ бояд дошт. 

Ҳамзамон, дин воситаест, ки метавонад барои давлат ва 

мил- лат дар арсаи байналмилалӣ афзалияти стратегиро диҳад. 

Айни замон муносибат ба ин раванд барои миллатҳои 

тозаистиқлол муҳиммияти миллиро дар бар мегирад. Маҳз аз 

ҳамин нуқтаи назар, дар тағйирёбии ҷомеа таҳаммулпазирии 

динию миллиро ба назар гирифта, мавқеи забони давлатиро 

дар тамоми соҳаҳои ҳаёт бояд мустаҳкам ва амалӣ намоем. 



Мазмуни давлатикунонии дин худ маънои гуногуни 

иҷтимоию динӣ ва сиёсӣ низ дорад. Инчунин, вобаста ба он ки 

дар кадом марҳилаи таърихӣ он чӣ гуна ва барои чӣ гузаронида 

мешавад, баҳогузорӣ карда мешавад. Бояд гуфт, ки вобаста ба 

дигаргуниҳои ҷаҳони муосир дар ояндаи начандон дур, идеяи 

ниҳонии давлатикунонии дин таваҷҷуҳи бисёр таҳлилгаронро 

ба худ ҷалб хоҳад кард. Зеро дигар раванди омезиши адешаҳои 

динию миллӣ дар бисёр кишварҳо хусусияти пуштибонӣ ва 

ҳимояи миллиятро пайдо менамояд. 

Аз ин рӯ, раванди давлатикунонии дин ҳам яке аз 

масъалаҳои муҳимест, ки онро чандин муаммо, ихтилофот ва 

пайвастагиҳо фаро мегиранд. Барои пайдо намудани ҳалли ин 

масоил олимону таҳқиқотчиён, давлатдорону сарварони сиёсӣ 

ва намояндагони дину мазҳабҳои мухталиф бо уламо 

андешаҳои гуногуни илмию динӣ доранд. Ҳатто баъзе 

кишварҳои ҷаҳон мисли Исроил, Арманистон хеле барвақттар 

раванди давлатикунонии динро пеша намуда, барои пешрафти 

миллати таҳҷоӣ корҳои зиёдеро ба анҷом расонидаанд. Шояд 

дар ин раванд нақши аз ҳама муҳимро забони давлатии онҳо 

бозида бошад. Зеро забони яҳудиҳо ва арманиҳо новобаста ба 

моҷароҳои зиёде алайҳи онҳо, мақом ва хусусиятҳои бевоситаи 

худро аз даст надода, ҳамеша дар пайи давлатигардонии 

динашон нақши бориз доранд. 

Масалан, дар Арабистони Саудӣ новобаста ба таълимоти 

дини ислом, ки асолати миллиро эътироф надорад, дин бо 

чунон махфияти хосса давлатӣ кунонида шудааст, ки ба ғайр аз 

шаҳрвандони араб касе дар ин кишвар ҳаққу ҳуқуқи шаҳрвандӣ 

ва дигар бартариҳоро надорад. Албатта, чунин ҳолати 

давлатисозии дин печидагиҳои зиёди иҷтимоию сиёсӣ, 

миллию мазҳабӣ ва як усули ҳимояи манфиатҳои 

миллиашонро дар бар мегирад, ки танҳо хосси онҳост. 

Бояд тазаккур дод, ки худи раванди ниҳонии 

давлатикунонии дин, агарчи барои бисёриҳо дар баъзе соҳаҳои 

ҳаёт чандон кори хуб набошад ҳам, он як омили муҳим барои 

ҳимояи манфиатҳои ҳаётан муҳим дар пешрафти давлату 



миллат ба шумор меравад. Ба андешаи мо, моҳият ва аҳамияти 

ин масъала, рӯз то рӯз барои ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва дину 

мазҳаб муҳиммият пайдо менамояд. 

Намояндагони дини насронӣ бар он андешаанд, ки калисо 

метавонад ва бояд тавонад ба манфиатҳои миллии худӣ хизмат 

намояд. Инчунин, тақвият медиҳанд, ки калисо дар ҳоле аз 

уҳдаи ин масъала мебарояд, ки гурӯҳҳои манфиатҷӯ надошта 

бошад, лекин чӣ гуна рақибоне, ки надошта бошад, онҳо доимӣ 

нестанд, вале арзишҳои миллӣ доимӣ ва аз бисёр арзишҳои 

дигар афзалтаранд. 

Ҳамин тавр, агар таълимоти дурусти миллӣ ва 

таҳаммулпазирӣ дар мактабу маорифи кишвар нисбати дину 

оини худӣ таҳти назорати ҷиддӣ қарор ёфта тавонад, пас ин 

раванд шояд тарҳи дигарро ба худ касб намояд. Маълум аст, ки 

абадияти ҳар миллат ин бардошти рӯҳӣ ва маънавии он аст. 

Аммо тарбияи касоне, ки ба умури динӣ машғуланд, 

масъалаи дигар аст. Яъне, онҳо бояд рӯҳия ва ғурури миллӣ 

дошта, ар- зишҳои миллиро қадр намоянд ва ифтихори 

ватандорӣ дошта бошанд. Дар ҷумҳурӣ бояд насле тарбия ёбад, 

ки барои онҳо давлату фарҳанги миллӣ на камтар аз арзишҳои 

динӣ арзиш дошта бошанд. Яъне, бо роҳи дурусти таълиму 

тарбия дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, муассисаҳои 

таҳсилоти олӣ ва муассисаҳои давлатии динӣ ва танзими 

дурусти барномаҳои таълимии онҳо, ин корро таҳким бояд 

бахшанд. Пас ҳар он чизе ки имрӯз мо ба ҷаво- нон меомӯзонем, 

фардо ахлоқи миллиамон ҳамон хоҳад шуд. Айни замон, агар 

танҳо дин асоси ҷаҳонбинии мардумро ташкил диҳад, ҷой 

барои дигар шакли ҷаҳонбинӣ дар ҷомеа нахоҳад монд.



МАВЗӮИ 19. МИЛЛАТҲО ВА 

МУНОСИБАТҲОИ МИЛЛӢ ДАР 

ҲАЁТИ СИЁСИИ ҶОМЕАИ МУОСИР 

Масъала ва муносибатҳои миллӣ дар ҳаёти сиёсии 

мамлакатҳои гуногунмиллат ҷойи махсусро ишғол мекунад. 

Зеро ягон масъалае нест, ки таркиби миллии аҳолиро ба ҳисоб 

нагирифта, онро ҳал намудан мумкин бошад. Муносибатҳои 

миллӣ мафҳуми мураккаби иҷтимоию сиёсӣ буда, шакли 

махсуси муносибатҳои ҷамъиятиро дар бар мегиранд. 

Дар системаи муносибатҳои миллӣ ҷиҳатҳои сиёсӣ бисёр 

муҳим ва ҳалкунанда ба шумор мераванд. Ин, пеш аз ҳама, ба 

он алоқаманд аст, ки давлат ҳамчун далели асосии ташаккулёбӣ 

ва инкишофи миллату муносибатҳои дохилии миллатҳо, 

муносибатҳои иҷтимоию синфӣ дониста мешавад. Аз ин рӯ, 

сиёсат ҳамчун фаъолият дар соҳаи муносибати байни гурӯҳҳои 

калони иҷтимоӣ муаррифӣ мешавад. Аз ин сабаб ҳамаи 

ҷанбаҳои муноси- бати байни халқияту миллатҳо характери 

сиёсӣ доранд. Аз ин ҷо мураккабию гуногунпаҳлу будани ин 

масъаларо ба назар гирифта, ҳангоми омӯзиши он диққати 

асосиро ба масъалаҳои зерин равона менамоем. 

§ 1. Миллат ва муносибатҳои миллӣ: 

мафҳум ва мазмуни асосӣ 

Яке аз масъалаҳои муҳиме, ки тайи солҳои охир дар илмҳои 

ҷомеашиносӣ мавриди баҳсу талош қарор гирифтааст, 

масъалаи миллат ва мафҳумҳои ба он вобастаю тобеи идеяи 

миллӣ, худшиносии миллӣ, худогоҳии миллӣ, ифтихори 

миллӣ, мафкураи миллӣ, миллатпарастӣ ва ғ. мебошанд. Аз ин 

рӯ, муҳаққиқону олимон, намояндагони илму дини равияҳои 

мухталифи ҷомеа ба ин масъала тавваҷуҳи хоссае пайдо 

намуда, қоидаву таъриф ва шарҳу баёни зиёде пешниҳод 

намудаанд. Аммо масъалагузории илмӣ, ё ин ки вожаҳои илмӣ 

ва умумии ин фаҳмишҳо бештар зери таъсири методологияи 

аврупоию русӣ қарор гирифта, ба мафкура ва забонҳои гуногун 



мутобиқ гардидаанд. 

Дар илмҳои сиёсӣ як қатор мафҳумҳои серистеъмол 

таърифи ягона ва мушаххас надоранд. Ба ҳамин монанд 

мафҳумҳои «миллат» ва «миллият» низ яке аз мафҳумҳои 

сермаъно ва серистеъмоле мебошанд, ки таъриф ва ё тафсири 

ягона надоранд. Зеро шарҳу баён ва таърифоте, ки чи аз ҷониби 

олимони алоҳида ва чи аз ҷониби мактабҳои илмӣ пешкаши 

ҳамагон гардонида мешаванд, талаботи фикрии на ҳамаи 

муҳаққиқонро қонеъ гардонида метавонанд. Ҳамчунин, 

мафҳуми «халқ» низ ҳамоно номушаххас ва гуногунмаъно боқӣ 

мондааст. Баъзан дар тафаккури одамон халқият ва миллат 

ҳамчун падидаи ба ҳам монанд тасаввур гардида, мураккабии 

худро боз ҳам зиёд мегардонад. Дар чунин шароит муайян 

намудани таносуби мафҳумҳои «халқ» ва «миллат» яке аз 

роҳҳои беҳтару хубтари ҳалли ин масъала ба шумор меравад. 

Мафҳуми «халқ» одатан мазмуни одӣ дорад. Масалан, дар 

«Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» ин мафҳум дар маъноҳои 

«мардум», «тӯдаи одамон» ва «аҳолии як мамлакат» фаҳмида 

мешавад83. Ба ибораи дигар, мафҳуми «халқ» ҳаммаънои 

мафҳуми «демос» мебошад. Бинобар ин, дар адабиёти илмӣ 

низ айни замон дар зери ин мафҳум аслан аҳолии як 

мамлакатро ифода менамоянд, масалан, халқи Чин, халқи 

Австралия, халқи Канада ва ғ. Дар ҳамин мазмун ин мафҳум 

шаҳрвандони як мамлакати алоҳидаро низ ифода менамояд, 

чун франсавиҳо, олмониҳо, амрикоиҳо, австралиҳо, чиниҳо, 

ҷопониҳо ва монанди инҳо. Дар чунин шароит ба воситаи 

мафҳуми мазкур муҳоҷироне, ки мавқеи шаҳрвандӣ надоранд 

ва муваққатан дар ин ва ё он мамлакат умр ба сар мебаранд, 

ифода карда намешаванд. Аммо дар баъзе аз мавридҳои дигар 

мафҳуми «халқ» бо мафҳуми «этнос» ҳаммаъно мегардад, ки 

дар чунин ҳолат ба воситаи он як гурӯҳи этникӣ ифода карда 

мешавад, масалан, халқи тоҷик, халқи ӯзбек, халқи қазоқ, халқи 

немис, халқи рус ва дигарон. Бинобар ин, ибораҳои «халқи 

тоҷик», «халқи Тоҷикистон» ва «халқҳои Тоҷикистон» аз 

                     
83 Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. - Ҷ.2. -Душанбе, 2008. -С.421. 



ҳамдигар фарқ мекунанд. 

Дар баробари мафҳуми «халқ» инчунин мафҳуми 

«миллият» низ мавқеи махсусро ишғол менамояд. Масъалаи 

миллият дар мамлакатҳои алоҳидаи дунё дар ду шакл зоҳир 

мегардад. Аввалан, дар зери мафҳуми «миллат» шаҳрвандони 

як мамлакатро мефаҳманд, ки дар чунин ҳолат миллият 

хусусияти шаҳрвандӣ пайдо намуда, бо номи ин ва ё он давлат 

ифода меёбад, масалан миллати амрикоӣ, фаронсавӣ, эронӣ ва 

ғ. ба ин мисол шуда метавонад; дуюм, миллият ифодагари 

умумияти этникӣ мебошад. Зеро дар зери мафҳуми «миллат» 

дар баъзе аз давлатҳои дунё ҳанӯз ҳам намояндагони як халқият 

ифода карда мешавад. Махсусан, давлатҳои пасошӯравӣ ва 

миллатҳои онҳо мисоли равшани ин гуфтаҳо мебошанд. Дар 

чунин шароит махсусан дар шиносномаҳои шаҳрвандони 

мамлакат на мансубияти шаҳрвандӣ, балки мансубияти этникӣ 

нишон дода мешавад. Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба ин шакл 

дохил мегардад ва дар шиносномаҳои дохилии шаҳрвандони 

мамлакат ҳарчанд унвони миллат сабт гардида бошад ҳам, дар 

зери он мансубияти этникӣ, аз қабили тоҷик, ӯзбек, рус, қирғиз 

ва ғ. нишон дода мешавад. Аммо дар шиносномаҳои хориҷӣ 

мавқеи шаҳрвандӣ бо унвони «Тоҷикистон» нишон дода 

мешавад. Бо забони англисӣ бошад, унвони ин мавқеъ бо 

мафҳуми «па£|опа1|£у» ифода карда шудааст. 

Бояд гуфт, ки дар забони англисӣ барои ифодаи мавқеи 

шаҳрвандӣ мафҳуми «сЫхепзЫр» ва барои мавқеи миллият 

мафҳуми «пайопаЫу» истифода бурда мешавад. Аз сабаби он 

ки англисҳо, амрикоиҳо ва давлатҳои англисзабон 

ташаккулдиҳандаи миллати шаҳрвандӣ мебошанд, 

шаҳрвандони мамлакати худро як миллат муаррифӣ 

менамоянд. Бинобар ин, дар забони англисӣ мафҳумҳои 

«сЫхепзЫр» ва «пайопаЫу» ҳаммаъно ва баъзан муродифи 

якдигаранд. 

Масалан, дар забони тоҷикӣ истилоҳи миллат имрӯз чун як 

воҳиди иҷтимоӣ истифода бурда мешавад. Ҳоло он ки вожаи 

«мил- лат» аз забони арабӣ гирифта шуда, маънояш роҳу 



равиш мебошад. Худи арабҳо дар айни замон дар маънои 

калимаи «миллат»-и имрӯзаи мо «қавм» ё «шаъб»-ро истифода 

мебаранд. Масалан, онҳо «аш-шаъб-ул-тоҷикӣ», «аш-шаъб-ул-

мисрӣ», «аш-шаъбу-ул-форсӣ» ва ғ. мегӯянд. Ба ҳар ҳол 

истифодаи вожаи «миллат» дар забони тоҷикӣ баробарвазни 

фаҳмишҳои муосири илмии ин вожа буда, баҳси идея, ё ин ки 

андешаи миллиро ба таври пурра фаро гирифта метавонад84. 

Миллат ҳамчун воҳиди иҷтимоӣ ва ҳамчун омили сиёсӣ 

барои дарки ҷомеа ва идораи он аҳамияти камтар касб 

намудааст. Аммо дар заминаи он ташаккул додани амалия ва 

таълимотҳои мушаххас, ки баъзан дар шакли миллатгароӣ 

зоҳир мегардад, барои таърихи навини инсоният яке аз 

падидаҳои хеле муҳим ва арзишманд маҳсуб меёбад. Ҳамчунин, 

дар шароити муосир даст кашидан аз истифодаи ин мафҳум 

низ хеле мушкил аст. Аммо гуногунрангии ин мафҳум, аз ҷумла 

ба воситаи он ифода намудани умумияти эт- никӣ 

(этномиллат) ва умумияти сиёсӣ (миллати давлатӣ) ҳанӯз ҳам 

идома меёбад. Ба ақидаи баъзе олимон, истифодаи миллат дар 

мазмуни дуюм сермаҳсул ва самаранок ба шумор меравад. 

Ҳамин тариқ, мафҳуми «миллат» дар замони муосир дар ду 

маънои асосӣ фаҳмида мешавад, якум, миллати фарҳангӣ 

(этникӣ) ва дувум, миллати шаҳрвандӣ (давлатӣ). Дар миёни 

олимони немис навъи якуми миллатро «Уо1кпа£1оп» ва навъи 

дуюми онро «81аа1зпа- йоп» меноманд. Аммо таърихи 

ташаккулёбии миллат ва ба дигар- гунӣ дучор гардидани 

моҳияти он ҷолиби диққат мебошад. Дар алоқамандии ин 

Ю.Хабермас қайд менамояд, ки мафҳуми «пайоп» дар гуфтори 

ҳамонвақтаи римӣ ҷамъияти одамонеро ифода ме- намуд, ки 

онҳо ҳанӯз дар шакли сиёсию давлатӣ муттаҳид нагар- дида 

буданд. Аммо ин гурӯҳҳо аз мардуми муқимӣ иборат буда, 

дорои забон, урфу одат ва анъанаҳои ягона буданд. То оғози 

Давраи нав (асрҳои Х^11-ХУ111) миллат дар чунин маъно 

фаҳмида мешавад. Аммо ҷамъияти одамони ҳамонвақта ва 

муқими як макон иерархияи махсуси худро доро буданд. 
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Гузашта аз ин, тасаввурот дар бораи миллати этникӣ ва 

милла- ти шаҳрвандӣ низ хеле мухталиф аст. Дар адабиёти 

илмӣ ва баҳсҳои назариявӣ барои муайян намудани 

хусусиятҳои муҳимми ин ду навъи миллат бештар ба шарҳи 

мафҳуми «миллият» рӯ меоваранд. Муайян намудани 

шаҳрванд ва мансубияти ӯ ба ин ва ё он давлати миллӣ ба 

воситаи мафҳуми «миллият» ба роҳ монда мешавад. Ма- салан, 

шаҳрванди Британияи Кабир узви комилҳуқуқи миллати 

британӣ мебошад. Аммо таркиби этникии ин миллат аз 

англисҳо, ирландиҳо, шотландиҳо, уэлсиҳо ва дигарон 

иборатанд. Ё ин ки одамони дорои гӯйиши англисӣ ва 

фаронсавӣ, ҳиндуҳо ва эски- мосҳо, муҳоҷирони италиявӣ ва 

украинии Канада, агар шиносномаи ин давлатро ба даст 

овардаю ба урфу одат ва қавонини ин давлат ошноии наздик 

дошта бошанд, аҳолии Канадаро ташкил мекунанд ва онҳоро 

низ канадагиҳо меноманд на каси дигар. 

Дар Шотландия85 доимо миллатгароии этникӣ мавқеи 

махсусро ишғол менамояд ва он ифодагари рӯҳияи таърих, 

ҳисси ватандӯстӣ, тафовути забонӣ ва арҷгузорӣ ба урфу одат 

мебошад. Тӯли солҳои охир миллатгароии шотландиҳо 

хусусияти сиёсӣ касб намуда, рӯҳияи таъсиси давлати 

соҳибистиқлолро ба вуҷуд овардааст. Аммо новобаста ба ин 

идеяи афзалиятноки сохтори сиёсии мамлакат аз идеяи 

миллати британӣ вобаста аст. Аммо тасаввур намудани мил- 

лати шаҳрвандӣ ҳамчун умумияти дорандагони шиносномаи 

ягона хатои маҳз аст. Ҳамчунин тасаввур намудани миллати 

этникӣ ҳам- чун офарандаи як фарҳанг низ иштибоҳ мебошад. 

Чунин баррасии масъала маънои онро дорад, ки баъди 

пайдоиши давлатҳои муосир то дараҷае мазмун ва мундариҷаи 

гурӯҳҳои инсонӣ барҳам зада шуда, бо ин роҳ пеши роҳи 

давлатсозӣ баста шудааст. Миллати шаҳрвандӣ умумияти 

ҳудудию давлатие мебошад, ки дорои таркиби гуногуни 
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Британия Кабир ва Ирландияи Шимолӣ мебошад, ки он аз соли 1999 инҷониб 
парлумони худро низ соҳиб аст. 



этникӣ ва мазҳабӣ буда, дараҷаҳои гуногуни иттиҳоди 

иҷтимоӣ ва сиёсиро соҳиб аст ва аъзоёни он дорои таърих, 

фарҳанг ва ҳувияти ягона мебошанд. 

Тафовутҳои мавҷудае, ки дар миёни аҳолии ин ва ё он 

мамлакат дида мешаванд, одатан аз меъёрҳои фарҳангӣ 

вобастагӣ доранд. Меъёрҳои фарҳангӣ дар зери таъсири 

омилҳои этникӣ, забонӣ, мазҳабӣ ва баъзан нажодӣ қарор 

гирифта, ба дигаргунӣ дучор ме- гарданд. Аммо новобаста ба 

ин, системаҳои динӣ, давлатҳо ва идеологияҳое мавҷуданд, ки 

озодиҳои фарҳангии инсон ва сер- фарҳангии миллатро 

эътироф наменамоянд. 

Дар баъзе аз давлатҳои дунё намояндагони динҳое, ки дар 

қаламрави ин мамлакат пайравони камтар доранд, зери 

фишори мазҳабӣ қарор мегиранд. Дар замони давлатдории 

коммунистӣ ҳама гуна дин инкор карда шуда, «афюни халқ» 

эълон карда мешуд. Ғайр аз ин, як қатор давлатҳои миллие низ 

вуҷуд доштанд, ки мавқеи худро дар асоси омилҳои нажодӣ 

мустаҳкам менамуданд. 

Намунаи миллатҳои сермазҳаб, сернажод ва дорои таркиби 

му- раккаби этникӣ бо дараҷаҳои гуногуни рушду инкишоф 

дар чунин давлатҳо, аз қабили Бразилия, Канада, ИМА, 

Британияи Кабир, Хи- той, Ҳиндустон, Покистон, Индонезия, 

Зеландияи Нав, Филиппин, Танзания, Нигерия ва ғ. ташаккул 

меёбанд. 

Дар давлатҳои пасошӯравӣ ҳанӯз ҳам таъсири 

миллатгароии этникӣ он қадар зиёд аст, ки раванди гузариш аз 

миллати фарҳангӣ ба миллати шаҳрвандӣ ба мушкилиҳои 

гуногун рӯ ба рӯст. Аксари сиёсатмадорон, олимон ва фаъолони 

этникии давлатҳои па- сошӯравӣ чунин тасаввур менамоянд, ки 

эътирофи миллати шаҳрвандӣ маънои инкор намудани 

миллати фарҳангиро дорад. Би- нобар ин, дар манотиқи мазкур 

миллат ҳамчун умумияти этникӣ тасаввур гардида, асосгузори 

давлатҳои худ маҳсуб мегарданд ва ҳатто худро моликияти 

давлат меҳисобанд. Масалан, дар Латвия ҳамаи арзишҳо на ба 

миллати латвиягӣ, балки ба миллати латиш мутааллиқ аст. Ба 



ҳамин монанд дар як қатор давлатҳои дигар низ чунин шакли 

тасаввурот дар бораи миллат арзи ҳастӣ менамояд. 

Ҳамзамон, дар Қазоқистон ва Латвия ташаккули миллати 

шаҳрвандӣ хеле суст ба назар мерасад. Дар ин мамлакатҳо ба 

хоти- ри муаррифӣ гардидан дар арсаи байналмилалӣ ва 

симои мутамад- дин касб намудани мамлакат, танҳо арзишҳои 

зоҳирии ин навъи миллат ба вуҷуд оварда шудаанд. Масалан, 

ба монанди бархе аз давлатҳои пасошӯравӣ дар Қазоқистон низ 

дар шиносномаҳои хо- риҷии шаҳрвандон мавқеи шаҳрвандӣ 

ва мансубияти миллӣ (пайоп- а1|£у) «Қазоқистон» муаррифӣ 

мегардад, аммо дар шиносномаҳои дохилии шаҳрвандон дар 

зерхатти ин мақом мансубияти этникӣ нишон дода мешавад. 

Мураккабии этникӣ ва забонии миллатҳои пасошӯравӣ 

шаҳрвандонеро, ки ба гурӯҳи этникии нуфузманд до- хил 

намегарданд, инкор менамоянд ва онҳоро ақаллиятҳои миллие 

мешуморанд, ки узви миллат нестанд. Дар чунин шакл дарк 

гар- дидани ақаллиятҳои миллӣ онро аз фаҳмишҳои дигари 

ҷаҳонӣ фарқ мекунонад. 

Гузашта аз ин, ақаллиятҳо ҳамчун падидаи муқаррарӣ 

оҳиста- оҳиста ба таркиби миллат дохил гардида, аъзоёни он аз 

ҳуқуқҳои лозима бархӯрдор мегарданд. Ғайр аз ин, ақаллиятҳо 

дастгирии махсуси давлатиро низ соҳибанд. Зеро ҳар як 

давлати дунё ба хоти- ри таъмини амният дар қаламрави худ ва 

дар миёни аҳолии мамла- кат сиёсати этникӣ ва сиёсати 

давлатӣ дар муносибат бо ақалли- ятҳоро амалӣ мегардонад. 

§ 2. Фаҳмиши марксистии миллат 

Миллат чист? Миллат ва ҳаракатҳои миллӣ дар таърих чӣ 

гуна ва кай ба вуҷуд омадаанд? Дар асари И.В.Сталин, ки таҳти 

унвони «Марксизм ва масъалаи миллӣ» рӯйи чоп омада буд, ба 

ин саволҳо посухи илман асоснокшуда дода мешавад. 

И.В.Сталин раванди пай- доиши миллатро таҳлил намуда, 

таърифи онро ба таври зерин пеш- ниҳод намуда буд: «Миллат 

иттиҳоди устувори одамонест, ки он дар раванди таърих ба 

амал омада, дар асоси умумияти забон, ҳудуд, ҳаёти иқтисодӣ 



ва хислатҳои психологӣ пайдо гардида, ба воситаи умумияти 

фарҳанг зоҳир мегардад. Бинобар ин, худ ба худ маълум аст, ки 

миллат ба монанди падидаҳои дигари таърихӣ дар зери 

таъсири қонуни тағйирот қарор гирифта, дорои таърихи худ ва 

ибтидою интиҳои худ мебошад»86. 

Ба ақидаи И.В.Сталин, унсурҳои дар боло зикрёфта 

нишонаҳои асосии миллат ба шумор рафта, набудани яке аз ин 

унсурҳо сабаби аз байн рафтани миллат мегардад. Ҳамчунин ӯ 

қайд менамояд, ки миллат, пеш аз ҳама, умумияти муайяни 

одамон аст. Аммо ин навъи умумият ҳеҷ гоҳ умумияти нажодӣ 

ва ё қавмӣ буда наметавонад. Зеро миллатҳо метавонанд аз 

одамоне таркиб ёбанд, ки онҳо, дар навбати худ, намояндагони 

қавм ва нажодҳои гуногунанд. Масалан, миллати италиявӣ аз 

ҳисоби римиҳо, олмониҳо, этрускҳо, юнониҳо, арабҳо ва 

дигарон пайдо гардидааст. Миллати немис дар натиҷаи 

омезиши қавмҳои олмонӣ бо римиҳо, келтҳо ва дигарон пайдо 

ме- гардад. Таркиби миллати фаронсавиро чунин умумиятҳо, 

аз қабили галлҳо, римиҳо, олмониҳо ва дигарон ташкил 

намудааст. Пайдоиш ва ташаккулёбии миллатҳои дигар низ 

чунин аст. 

§ 3. Тафовути миллатҳо аз нажод ва қавмҳо 

Тафовутҳои нажодии одамон ин тафовутҳои зоҳирӣ ва 

нишо- наҳои биологии онҳо мебошанд. Масалан, ранги пӯст, 

ранги мӯйи сар ва ғ. Пайдоиши тафовутҳои нажодӣ дар 

раванди мутобиқшавии гурӯҳҳои алоҳидаи инсонӣ ба 

шароитҳои гуногуни ҷуғрофӣ ба амал омадаанд. 

Бар хилофи таълимоти нажодпарастон, ки онҳо ташаккул- 

диҳандаи назарияҳои бардурӯғ мебошанд, гуфтан мумкин аст, 

ки тақдири қавмҳо, халқҳо ва нажодҳо аз рушди ҷомеа вобаста 

аст. Зеро онҳо дар таълимоти худ нажодҳоро ба ду навъ - 

нажодҳои «олӣ» ва «поёнӣ» тақсим намуда, тақдири халқҳоро 

аз таркиби нажодии одамон вобаста менамоянд. Бояд иқрор 

шуд, ки ҳатто аз нуқтаи назари физиологияи инсон нишонаҳои 
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нажодӣ он қадар омили таъсиррасон нестанд, рушди ҷомеа ва 

тақдири халқҳо низ аз онҳо вобаста буда наметавонанд. 

Аз давраҳои қадим сар карда то ба имрӯз рушди ҷомеа 

раванди омезишёбии қавмҳо ва нажодҳои гуногунро дар бар 

мегирад. Бино- бар ин, пайдо намудани қавм ва ё нажоди 

мукаммал ғайриимкон аст. Ҳатто нажодҳои «олӣ» ва «поёнӣ» 

низ буда наметавонанд. То- беият ва асорати як қавм ва як 

нажод ба қавму нажодҳои дигар ба воситаи қонунҳои рушди 

ҷамъиятӣ асоснок карда мешавад. 

Нажодҳо, қавмҳо ва халқҳо пеш аз пайдоиши миллат арзи 

ҳастӣ менамуданд. Аммо ба вуҷуд омадани миллат аз 

пайдоиши капита- лизм вобаста аст. 

Дар давраи сохтори ибтидоии ҷомеа одамон дар иттиҳоди 

ав- лодӣ умр ба сар мебурданд. Дар натиҷаи рушди ҷомеа 

авлодҳои алоҳида бо ҳам муттаҳид гардида, қавмро ба вуҷуд 

овардаанд. Қавмҳо низ дар натиҷаи рушди минбаъдаи ҷомеа 

иттиҳоди қавмиро ташаккул додаанд. Бояд гуфт, ки дар давраи 

қадим юнониҳо, ри- миҳо, славянҳо, олмониҳо, арабҳо, 

ҳиндуҳои Амрико ва дигарон чунин сарнавиштро аз сар 

гузаронидаанд. Айни замон низ як гурӯҳ қавмҳо ва халқҳо 

чунин равандро аз сар гузаронида истодаанд. Ба ақидаи 

Ф.Энгелс «касоне, ки дар вақташ рисолати худро анҷом 

надодаанд, аз рушди таърих каме қафо мондаанд». 

Баъди пайдоиши моликияти хусусӣ ва нобаробарии синфӣ 

сохтори ибтидоии ҷомеа вайрон гардида, қавмҳои алоҳида дар 

ит- тиҳоди қавмӣ омезиш ёфта, таҷзия мегарданд ва дар 

натиҷаи ин му- стақилияти худро аз даст дода, минбаъд на аз 

рӯйи нишонаҳои қавмӣ, балки аз рӯйи нишонаҳои ҳудудӣ 

сокини як давлат мегар- данд. Қавмҳо ва иттиҳоди қавмӣ бо ҳам 

омезиш ёфта, халқҳо ва халқиятҳоро ба вуҷуд овардаанд. 

Бинобар ин, халқ ин на танҳо ит- тифоқи қавмҳост, балки 

иттиҳодест, ки дар он қавмҳо бо ҳам оме- зиш ёфта, таҷзия 

гардида, мустақилияти худро аз даст медиҳанд. Ба ақидаи 

марксистон, гузариш аз сохтори ибтидоии ҷомеа ба сохтори 

ғуломдорӣ марҳилаи пайдоиши халқҳо арзёбӣ мегардад. 



Ташаккули баъзе аз халқиятҳои дигар то давраи феодализм 

идома ёфтааст. Ам- мо ин гурӯҳи инсонӣ ҳанӯз миллат номида 

намешуд. 

Ҳам халқҳо ва ҳам миллатҳо умумияти устувори одамоне 

ме- бошанд, ки дар раванди таърих ба амал омадаанд. Чунин 

навъи умумият ҳеҷ гоҳ бо умумияти давлатӣ шабоҳат надорад. 

Масалан, Империяи британиявӣ «умумияти дар раванди 

таърих баамалома- да» мебошад, аммо ин умумияти миллӣ 

набуда, балки умумияти давлатист. Пайдоиши он аз 

забткориҳои мустамликавӣ вобаста бу- да, ташаккули он баъди 

ба Англия тобеъ намудани халқиятҳои гу- ногун ва баъди 

бераҳмона истисмор намудани онҳо ба амал оварда шудааст. 

Ба ақидаи марксистон, миллат бе умумияти забон ҳеҷ 

мазмуне надорад, аммо барои давлат забони умумӣ он қадар 

муҳим нест. За- бони умумии миллат таърихан дар асоси 

забони халқ ва халқияте ташаккул меёбад, ки он ба миллат 

мубаддал гардида истодааст. За- бони халқ, дар навбати худ, дар 

тӯли таърих дар раванди бо ҳам омезишёбии лаҳҷаҳои қавмӣ 

пайдо гардида, ташаккул меёбад. Би- нобар ин, забони халқ дар 

муқоиса бо забони миллат маҳсули рушди таърихии ҷомеа 

буда, сарнавишти таърихии халқият аз он вобаста мебошад. 

Забон воситаи муоширати байни одамон буда, дар раванди 

истеҳсолоти ҷамъиятӣ пайдо мегардад ва дар асоси муоши- 

рати иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангии одамон рушду инкишоф 

меёбад. 

Забони фаҳмо, ягона ва умумӣ барои аъзоёни ҷомеа муҳим 

бу- да, бе он истеҳсоли якҷояи одамон ғайриимкон аст ва 

ҳамзамон дар чунин шароит ҷомеа низ мавҷудияти худро аз 

даст медиҳад. Бино- бар ин, забон ҳамчун воситаи муошират, 

воситаи мубодилаи афкор, ҳамчунин воситаи мубориза ва 

заминаи рушди ҷомеа низ мебошад. Ҳамзамон, рушди 

истеҳсолот ва фарҳангу маънавиёт ба он вобаста аст. «Забон 

бевосита бо тафаккур алоқаманд буда, кори тафаккур ва 

муваффақиятҳои фаъолияти маърифатии инсонро дар калима 

ва баъди алоқаманд гардидани калимаҳо дар ҷумлаҳо қайд 



намуда, мустаҳкам мегардонад. Ҳамин тариқ, забон дар ҷомеаи 

инсонӣ му- бодилаи афкорро имконпазир мегардонад»87. 

Пайваст гардидан ва бо ҳам омезиш ёфтани забонҳои қавму 

халқиятҳои гуногун дар раванди муоширати иқтисодӣ, сиёсӣ ва 

фарҳангии онҳо ба амал меояд. Умумияти забон барои 

ташаккули чунин навъи муошират заминаи мусоид фароҳам 

меоварад. Бе уму- мияти забон умумияти миллӣ низ буда 

наметавонад. Ба ақидаи Ста- лин, забон яке аз шаклҳои 

маданияти миллӣ мебошад. 

Аз ин гуфтаҳо чунин бармеояд, ки умумияти забон яке аз 

ни- шонаҳои муҳимми миллат мебошад. Британиҳо ва 

амрикоиҳо бо як забон ҳарф мезананд, аммо онҳо ду миллатро 

ташкил медиҳанд. Ча- ро? Пеш аз ҳама, барои он ки онҳо якҷоя 

умр ба сар набурда, балки дар ҳудудҳои алоҳида маскунанд. 

Миллат дар натиҷаи муоширати дар тӯли таърих бамаломада 

ва доимо мавҷудбуда пайдо мегардад. Аммо чунин навъи 

муошират бе умумияти ҳудуд ғайриимкон аст. Агарчанде 

умумияти ҳудуд дар танҳоӣ миллатро ба вуҷуд оварда 

натавонад ҳам, он дар баробари забон яке аз нишонаҳои 

муҳимми миллат ба шумор меравад. Ғайр аз ин, барои 

ташаккули миллат алоқаҳои иқтисодие лозиманд, ки аҳолии бо 

як забон ҳарфзананда ва дар як ҳудуд маскунбударо муттаҳид 

карда тавонад. Чунин навъи алоқа дар ибтидо танҳо ба воситаи 

тиҷорат, бозор ва низоми сармо- ядорӣ имконпазир мегардад. 

Гузашта аз ин, як қатор қавмҳо бо ҳам омезиш ёфта, як 

халқро ташкил намудаанд, ки онҳо бо як забон ҳарф зада, дар 

ҳудуди як давлат аз лиҳози сиёсӣ муттаҳид гардидаанд. Аммо 

баъзе аз онҳоро, ки соҳиби давлат буданд, ҳанӯз миллат 

номидан номумкин буд. Алоқаҳои миллӣ дар миёни ин гуна 

халқиятҳо замоне ба вуҷуд мео- яд, ки агар дар мамлакат 

боқимондаҳои феодалӣ аз байн бурда шуда, гардиши молу 

маҳсулот дар доираи бозори миллӣ ба амал бароварда шуда 

бошад. 

Хусусияти рушди таърихӣ ва ташаккули минбаъдаи 
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миллат аз хислатҳои маънавӣ ва равонии одамон низ вобаста 

аст. Бинобар ин, миллатҳо на танҳо аз рӯйи забон, ҳудуд ва 

ҳаёти иқтисодии худ аз миллатҳои дигар фарқ карда меистанд, 

балки хислатҳои психологии миллат низ яке аз нишонаҳои 

муҳимми он ба шумор мераванд. Ма- салан, англисҳо, 

амрикоиҳо ва ирландиҳо, ки ҳамагӣ бо як забон ҳарф мезананд, 

на як миллат, балки се миллати алоҳидаеро ташкил медиҳанд, 

ки гуногунрангии онҳо, пеш аз ҳама, аз рӯйи хислатҳои равонии 

аъзоёни онҳо вобаста аст. Хислатҳои равонии миллатҳои 

мазкур дар тӯли таърих аз насл ба насл гузашта, дар натиҷаи 

шаро- итҳои мушаххаси ҳаётӣ характери миллиро ба вуҷуд 

овардааст. Хи- слати равонии миллат ё худ «характери миллӣ» 

падидаи душвор- фаҳм аст. Муайян намудани он замоне 

имконпазир мегардад, ки агар корнамоиҳои таърихии миллат 

ва хусусиятҳои фарҳангии он ба инобат гирифта шаванд. 

Хислатҳои равонии миллатро набояд аз шароитҳои ҳаётӣ 

ҷудо намуд. Зеро хислатҳои равонии миллат ин тассуроте 

мебошад, ки дар тафаккури аъзоёни миллат аз шароитҳои 

моддии ҳаёт ва шаро- итҳои муҳити атроф ба вуҷуд меояд. Пас, 

хислатҳои равонии мил- лат ва ё характери миллӣ падидаи 

тағйирпазир буда, дар зери таъсири рушди шароитҳои моддии 

ҳаёт ба дигаргунӣ дучор мегар- дад. Хислатҳои равонии миллат 

як қатор нишонаҳои устуворе до- рад, ки онҳо ба воситаи 

меҳнат, тарзи зиндагӣ, оила, мактаб ва ғ. аз насл ба насл 

интиқол меёбанд. 

§ 4. Моҳият ва равандҳои асосии инкишофи муносибатҳои 

миллӣ дар замони муосир 

Инсон аз ҷиҳати биологӣ мафҳуми ягонаи томро ифода 

намуда, аз рӯйи қонунҳои иҷтимоӣ амал карда, ба гурӯҳҳои 

гуногун ҷудо мешавад. Яке аз нишонаҳои хосси ин 

гуногуншаклиро этнос ва гурӯҳҳои этникӣ ташкил медиҳанд. 

Этнос (аз калимаи лотинӣ гирифта шуда, маънояш қабила, 

халқ аст) умумияти таърихии одамонест, ки муҳити географии 

махсусро ишғол карда, дорои хусусиятҳои умумӣ, маданият, 



забон, тарзи тафаккур, инчунин фаҳмиши ягонагӣ ва фарқияти 

хеш мебошанд. Дар зери мафҳуми гурӯҳҳои этникӣ имрӯз 

гуногуншаклии халқҳои ҷаҳон, яъне қабилаҳо, халқиятҳо, 

миллатҳо ва гурӯҳҳои этникӣ фаҳмида мешавад. 

Муносибатҳои миллӣ, пеш аз ҳама, муносибати байни 

одамонеро, ки ба халқиятҳои гуногун тааллуқ доранд, ифода 

менамоянд. Аз ин рӯ, дар вақти дида баромадани муносибатҳои 

миллӣ, пеш аз ҳама, моҳияти масъалаи миллиро кушодан 

лозим меояд. 

Ҳамин тариқ, масъалаи миллӣ ин маҷмӯи проблемаҳои 

сиёсӣ, иқтисодӣ, ҳуқуқӣ ва ғоявию фарҳангӣ буда, дар раванди 

муоширати дохилидавлатӣ ва байнидавлатӣ, байни халқияту 

миллатҳо зоҳир мегардад. 

Вобаста ба ақидаи дар боло зикршуда, принсипҳои сиёсии 

ҳал- ли масъалаҳои миллиро дида мебароем. 

Принсипи асосии сиёсию ҳуқуқие, ки барои бо тарзи демо- 

кратӣ ба танзим даровардани муносибатҳои байни миллатҳо 

муҳим аст, ин принсипи худмуайянкунии миллӣ мебошад. 

Бечунучаро ши- нохтан, эътироф намудани ҳуқуқи ҳар як 

шахсу халқ, барои худму- айянкунӣ асоси стратегияи сиёсӣ дар 

соҳаи муносибатҳои миллӣ ба шумор меравад. 

Асоснок намудани ҳуқуқи миллатҳо ба худмуайянкунӣ, яке 

аз талаботҳои асосии қувваҳои демократӣ буда, мазмуни васеъ 

дорад. Яъне, аз ҳуқуқи озодона интихоб намудани сохтори 

давлатдорӣ сар карда, то ҷудошавии давлат, ташкил намудани 

давлати мустақил, озодона интихоб кардани институтҳо ва 

рамзҳои давлатдорӣ, ҳуқуқи ҳар як миллат дар роҳи ҳалли 

мустақилонаи масъалаҳои иқтисодию сиёсӣ, иҷтимоию 

маданӣ мебошад. 

Принсипи муҳимтарини ҳалли масъалаҳои миллӣ 

новобаста ба забон, дин, нажод ва миллат вуҷуд дошта, таъмини 

баробарҳуқуқии комили ҳама миллату шаҳрвандонро талаб 

менамояд. 

Дар сиёсати миллӣ муҳимтарин масъала, ин масъалаи 

муво- фиқати миллию интернатсионалӣ ва ҷустуҷӯи роҳҳои 



муътадилгар- донии ин муносибатҳо мебошад. Фаъолияти 

субъектҳои тарафайни масъалаи номбурда мураккаб ва 

зиддиятнок тараққӣ мекунад, зеро онҳо дорои манфиатҳои

 гуногунанд. Маҷмӯи ин манфиатҳо 

алоқамандӣ ва тобеияти тарафайнро ифода намуда, 

тараққиёту пешравии иттиҳод ва ҳар як миллату халқиятро 

таъмин менамоянд. 

Акнун дар шакли умумӣ моҳият ва нишонаҳои асосии 

сиёсати миллатгароиро дида мебароем. Миллатгароӣ воқеияти 

бисёрсоҳа ва гуногуншакл мебошад. Сарфи назар аз 

нишонаҳои конкретии мил- латгароӣ он дорои чунин 

аломатҳои муайянкунанда аст: эътирофи аломатҳои 

фарқкунандаи миллати хеш ва ба миллатҳои дигар муқобил 

гузоштани он; кӯшиши таъмин намудани бартарии милла- ти 

хеш, қонеъ гардонидани манфиатҳои он, беэътиноӣ зоҳир 

наму- дан нисбат ба манфиатҳои дигар халқҳо ва ҳатто дар 

мавридҳои қулай маҳдуд намудани хуқуқҳои дигар миллатҳо. 

Ҳамин тавр, миллатгароии як гурӯҳ метавонад ҳиссиёти 

миллатгароии гурӯҳи дигарро бедор намояд. 

Дар сиёсати имрӯзаи давлатдорӣ лозим меояд, ки мафҳуми 

миллиро аз миллатгароӣ фарқ намоем. Ин яке аз шартҳои 

асосии роҳбарӣ ва идоракунии сиёсӣ дар соҳаи муносибатҳои 

миллӣ ме- бошад. Ба мафҳуми аввал кӯшиши аз рӯйи қонун ва 

ҳуқуқи ҳар як миллат барои нигоҳ доштани хусусиятҳои 

миллии худ, яъне забон, урфу одат, тарзи зиндагонӣ ва хотираи 

таърихӣ, ё ин ки ҳамаи он чизҳое, ки инсон бе онҳо ҳиссиёти 

миллӣ, шарафи миллиро гум ме- кунад, дохил мешаванд. 

Миллатгароӣ мафҳуми дигари миллии ғалат маънидодшуда 

мебошад. Баъзан гузариш ба дигаре (аз миллӣ ба миллатгароӣ) 

дар натиҷаи ба эҳсосот дода шудан ба амал меояд. Бахусус, 

вақте ки талаботҳои одии иҷтимоӣ иҷро карда намеша- ванд, 

идеяҳои мавҷудияти бартарии миллӣ паҳн шуда, кӯшишҳои 

дарёфт кардани гунаҳгорон аз намояндагони миллатҳои дигар 

ва бадбинии миллӣ ба миён меояд. Бояд гуфт, ки муборизаи 

қатъӣ ба муқобили нишонаҳои миллатгароии ифротӣ, ҳалли 



демократии масъалаҳои миллӣ, ташаккулёбии маданияти 

муоширати байни миллатҳо - шартҳои асосии пешрафти 

иҷтимоии тамаддуни инсонӣ мебошанд. 

Яке аз сабабҳои эҳёи этникӣ, ин афзудани нобаробарии 

халқҳо дар замони муосир аст. Дар шароити ҳозира равандҳои 

интегратсионии иқтисодӣ метавонанд, ки ба поймол намудани 

манфиатҳои ҷудогонаи миллӣ ва дигар иллатҳо оварда 

расонанд. Дар ин сурат метавонад, «комплекси миллие» ба 

вуҷуд ояд, ки он ҳамчун кӯшиш барои худсобиткунии миллӣ 

маънидод карда шавад. Ин барои тамоми ҷаҳон асоси 

боэътимоди худсобиткунии миллӣ ва баландшавии 

худшиносии миллӣ ба шумор меравад. Албатта, ин суст 

шудани шиддатнокии байналхалқӣ ва баланд шудани тамоили 

демократӣ ва маданист. 

Тезутундшавии муносибатҳои байни миллатҳо дар солҳои 

охи- ри асри ХХ дар як қатор давлатҳо, ба монанди собиқ 

Иттиҳоди Шӯравӣ, Югославия, Чехословакия, Булғория, 

Руминия ба амал омад, ки баъзе аз онҳо ба давлатҳои мустақил 

ҷудо шуданд. 

Имрӯз тамоили интегратсияи миллатҳои гуногун дар 

тараққиё- ти Аврупои Ғарбӣ афзалият дорад. Чунин 

суръатнокии муттаҳид- шавии иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсӣ ба 

наздикшавии халқҳо ва пай- доиши насли сифатан нави 

аврупоӣ оварда мерасонад. Лекин да- раҷаи баргардонидани 

мамлакатҳои Аврупои Шарқӣ ба ҷараёни та- раққиёти ба ном 

тамаддуни умумибашарӣ бо роҳи интегратсионӣ 

маънои бо давлатҳои боқимондаи Аврупои Ғарбӣ пеш 

рафтанро дорад, ҳарчанд ки миллатгароии гузаро, сепаратизм 

ва дигаргунии ҷиддии ҷомеа дар заминаи миллатгароӣ аз назар 

дур нест. Ҳамин тавр, равандҳои интегратсионӣ дар дигар 

минтақаҳои ҷаҳон ҳам равнақ ёфта истодаанд. 

Чунин воқеиятро ба назар гирифта, синфҳои ҳукмрони як 

қатор мамлакатҳои аврупоӣ фаъолона сиёсати 

ҳавасмандгардонии та- раққиёти мероси маданию этникӣ, ҷудо 

кардани воситаҳо барои омӯзонидани забонҳои миллатҳои 



хурд, инкишофи дузабонӣ, тан- зимкунии барномаҳо оид ба 

омӯзиши таърихи этникиро ба амал ба- роварда истодаанд. 

Масалан, дар Британияи Кабир воситаҳои ахбо- ри умум 

забонҳои гурӯҳҳои муҳоҷирро истифода мебурдагӣ шу- данд, 

инчунин барномаҳои махсуси садо ва симоро барои муҳоҷирон 

ташкил намудаанд. Ҳамин тавр, соли 1982 дар Манче- стер 

аввалин мактаби динии мусулмонӣ кушода шуда буд. 

Эҳёи миллӣ дар мамлакатҳои Ғарб асосан бо тамоилҳои 

вай- ронкунанда алоқаманд нест. Аммо ин омилро дар назар 

дошта, гуфтан бамаврид аст, ки роҳ барои беҳбудӣ дар соҳаи 

масъалаҳои миллӣ дар ин мамлакатҳо ҳам хеле дароз буд. 

Тахминан то миёнаи солҳои 60-уми асри ХХ дар ин ҷо 

зӯровариҳо ва поймол намудани ҳуқуқи нажодӣ ҷой доштанд. 

Таҷрибаи мусбати ҳалли масъалаи миллӣ дар бисёр 

мамлакатҳо ба дараҷаи зарурӣ андӯхта шудааст. Дар соҳаи 

ташаккулёбии мада- нияти муоширати байни миллатҳо 

таҷрибаи ИМА-ро нисбатан иб- ратбахш меноманд. Маълум 

аст, ки сохти этникӣ ва нажодии ин давлат аз сохти этникии 

собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ҳам мураккабтар мебошад. Агар дар 

ҳудуди собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ зиёда аз 100 миллат зиндагӣ 

мекард, дар ИМА, ба таври дигар, тамоми дунё «ҷамъ» 

омадааст. Дар ин ҷо гурӯҳҳои миллие зиндагӣ мекунанд, ки ба 

доираҳои калонтарини этникии инсоният тааллуқ доранд. 

Ҳамин тариқ, эҳёи этникӣ дар худ масъалаи характери 

умуми- тамаддунӣ доштаро таҷассум мекунад. Дар баъзе 

ҳолатҳо он ба та- ври осоишта гузашта, гарави беҳбудии 

тараққиёти минбаъда мебо- шад, вале дар баъзе ҳолатҳо 

характери деструктивӣ дошта, сабабго- ри муносибатҳои ҷиддӣ 

мегардад. Ҳамзамон, раванди дигаре, ки бо ҷараёни пастшавии 

равандҳои муҳоҷират дар соҳаҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва ҷанбаҳои 

дигари ҳаёти ҷамъиятӣ алоқаманд аст, ба наздикшавии 

миллатҳо дар ҳамкории зичи онҳо оид ба ҳалли масъалаҳое, ки 

дар назди инсоният истодаанд, шароит фароҳам меоварад.
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МАВЗӮИ 20. РАМЗҲОИ СИЁСӢ 

Рамзҳо таърихи хеле қадима дошта, дар раванди зиндагии 

одамон нақшҳои гуногунро иҷро менамоянд. Одамон ба 

воситаи аломату ишора ва рамзҳои гуногун дар рӯйи замин, 

сангҳо, чӯбу дигар ҷисмҳои сахт баъзан мақсаду маром ва фикру 

ақидаҳои хешро баён менамуданд. Оҳиста-оҳиста бо пайдо 

шудани хат аломату рамзҳо хусусиятҳои худро тағйир дода, 

бештар ба ақидаҳои иҷтимоию сиёсӣ омезиш ёфтанд. 

§ 1. Рамз ҳамчун падидаи иҷтимоӣ-маданӣ 

Пайдо шудани катибаҳо дар замин, сангҳо ва кӯҳҳои сангин 

баъдтар дар ривоҷу равнақи рамзҳои мухталиф заминаи 

муҳиме гузошт. Оҳиста-оҳиста дар натиҷаи инкишофи ҷомеа 

талабот нисбати шинохти давлату давлатдорӣ, муайян 

намудани мақоми одамон аз рӯйи ашё, либосҳои гуногун, 

шинохти шахсиятҳои муътабару ашрофзодагон, рамзҳои 

гуногун, сару либос ва баъзан нишонаҳои муайянкунандаи ашё, 

одамон ва кишварҳо ба миён омаданд. Ҳатто кишварҳое, ки 

тобеи империяҳои бузурги Рим, Юнон ва Форс буданд, кӯшиш 

менамуданд, ки бисёр нишонаҳои худро аз намуди зоҳирӣ сар 

карда, то идоракунии давлат ба ин кишварҳои абарқудрат 

мутобиқ намоянд. Аз ин истифода намуда, абарқудратон 

мекӯшиданд, ки акси ин кишварҳоро бо рамзҳои гуногун рӯйи 

сангу деворҳо тасвир намоянд. Дар бисёр катибаҳо то имрӯз 

коршиносон метавонанд, ки аз намуди кулоҳ, яроқ ва дигар 

нишонаву рамзҳо муайян намоянд, ки он намоянда ё нишонаи 

кадом кишвар мебошад. Ё ин ки «Нигораи фурӯҳар», феҳристи 

адабиёт ва дастовардҳои ахлоқии китоби Авестост. Дар шакли 

фурӯҳар ду бол кашида шуда, ин болҳо нишонаи он аст, ки 

инсон бояд ҳамеша рӯ ба тараққӣ биравад. Рӯйи болҳо ба 3 

қисмат ва рут- ба тақсим шуда ва он намудори андешаи нек, 

гуфтори нек ва кирдо- ри нек аст. Дар миён ва камар ҳалқа ва ё 

чанбарае овезон аст. Ҳалқа аломати доираи рӯзгори васеъ ва 

бепоёни инсон дар он воқеъ шуда мебошад. Инсон бояд дар 



миёни ин чанбара ҳамеша дар фикри озо- дӣ ва парвоз бошад. 

Дар миёни чанбара ду реша намоён ва овезон аст. Ин ду реша 

нишони ду решаи сапнати мену ва анграмену, яъне хубӣ ва бадӣ 

аст. 

Аз миёни чанбара ду ришта нишони дигаре, ки дорои 3 

бахш аст, овезон мебошад. Ин нигор нишонаи андешаи бад, 

гуфтори бад ва кирдори бад аст, мақсуд ин аст, ки инсон бояд 

ба неруи спант мену сифоти бадро ба дур бифканад ва онро 

забун созад88. 

Маълум аст, ки меъёрҳои ақлгароӣ ва ҳиссиёти озодии 

миллии инсон дар ҷаҳони анъана, асотир, рамз ва қиссаҳо 

ҳамеша ҳамрадифи зиндагӣ мебошанд. Бинобар ин, намудҳои 

гуногуни рамзҳои бузурги динӣ «Салиб», «Ҳилол» ва «Киштии 

Нӯҳ» дар муқоиса хеле одӣ бошанд ҳам, вале системаҳои томи 

теологиро таҳти назорат қарор додаанд. Ҳар як рамз мавзӯъҳои 

гуногунро муаррифӣ менамояд ва ҳар як мавзӯъ низ рамзҳои 

мухталифро мефаҳмонад. Омезиши рамзҳо на танҳо ахборотро 

дар бораи муҳити табиӣ, балки дар бораи идея, идеал ва 

қоидаҳои этникӣ- сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва ғайра муайян менамояд. Ҳар 

як рамз хусусияти хосси ахбороти дохилӣ барои 

иҷрокунандагон ва таҳқиқотчиёнро дорост. Рамзу нишонаҳо 

дар баробари маънои ба худ дохилиашон боз қисмҳои берунаи 

маданиро нишон медиҳанд, ки мазмуни онҳо асоси маданияти 

дилхоҳ халқро ташкил медиҳад. Нишона ва рамзҳо хислати 

воқеӣ ва шартӣ доранд. Ба нишонаҳои воқеӣ хусусиятҳои ашё, 

сару либос ва ғайраҳо, нишонаҳои шартӣ бошанд, хусусиятҳои 

махсус ва ғайримахсус доранд. Нишонаву рамзҳо аз 

қадимулайём дар санг ҳаккокӣ, дар чӯб наҷҷорӣ ва дар 

матоъ нақшдӯзӣ мешаванд. Дар тамаддуни башарият дар 

байни рамзҳои гуногун ду рамз: сувастӣ (свастика) ва салиб 

таърихи хеле қадима доранд. Вожаи сувастӣ (аз забони 

санскрит гирифта шуда, аз ду қисм «су» ва «астӣ» иборат буда, 

маънояш «ҳастии хуб», «зиндагии хуб») буд. Дар дини ориёиҳо 

сувастӣ рамзи офтоб ва ҳаракати он мебошад. Дар буддизм 

                     
88 Меҳрдоди Меҳрон. Фалсафаи Шарқ. - Теҳрон, 1341. - С.224. 



сувастиро рамзи комилӣ ҳисобида, онро нишонаи хушбахтӣ ва 

рамзи дини буддоӣ мешумориданд. Умуман, рамзи сувастиро 

аксарияти халқҳои қадима мувофиқи дину мазҳаби худ қабул 

намуда, дар он унсурҳои ба худ наздикро ворид намудаанд. 

Рамзи салиб бошад, аз дини митроия ба масеҳӣ гузаштааст. 

Мувофиқи навиштаи О.В. Вовек салиб дар ибтидо рамзи 

умумии Коинот, осмон, ду хатти буриши баробарпаҳлу чор 

тарафи оламро нишон медод. Нишонаи ҳамбастагии болову 

поён, замину осмон ва ҳаёту марг ва сулҳу салоҳ буд. Дар Осиёи 

пеш салиб рамзи хушбахтӣ, дар Бобул чор давраи моҳтоб, дар 

Сурия чор унсури олами ҳастиро ифода менамуд. Дар Чин 

салиб дар дохили чоркунҷаи баробарпаҳлу ҷой дода шуда, 

рамзи мувозинати заминро нишон медиҳад. 

§ 2. Мақоми рамзҳо дар ҳаёти иҷтимоию сиёсӣ 

Мусаллам аст, ки манфиатҳои моддии табақаҳои гуногуни 

иҷтимоӣ омили инкишофи раванди таърихию ҷамъиятӣ 

мебошанд. Аз ин рӯ, дар муаяйн намудани муҳтавои 

манфиатҳо ва рафтори одамон сифатҳои ватандӯстӣ, бародарӣ, 

садоқат ба оила, ғамхорӣ ба беморон, пиронсолон, ҳамчунин 

шаклҳои гуногуни анъана ва урфу одатҳо нақши ҳалкунанда 

мебозанд. Инсонро на танҳо интихоби ақлонӣ, донистани 

фоида, манфиатҳои иқтисодӣ, балки эътиқод ва боварӣ низ 

барои рушду инкишоф такони ҷиддӣ медиҳанд. 

Маълум аст, ки барқарор намудани андешаи воқеӣ ва 

моҳияти сиёсии ҷомеа танҳо дар он ҳолат муяссар мегардад, ки 

агар воқеияти объективӣ омӯхта шавад. Ҳамзамон, ҷанбаи 

асотирӣ, анъанавӣ дар ташаккули тасаввуротҳои асосии инсон 

оид ба ҷаҳоне, ки ӯро иҳота кардааст, ба тарзи дуруст омӯхта 

шавад. 

Аз ин ҷо метавон гуфт, ки қисми ҷудошавандаи 

худшиносии ҳар як халқ, миллат ва давлат, рамз ва идеали онҳо 

ба таърихи гузашта ва ҳозираи онҳо вобастагии зич дорад. Онҳо 

унсурҳои бо ҳам алоқаманди маданияти сиёсӣ мебошанд. 

Рамзҳо шартан метавонанд, ба тариқи тасвир (салиб, досу 

болға, сувастӣ ва ғ), шаклҳои инсонӣ, ё ин ки дигар шаклҳо 



(Марианна дар Фаронса, Джон Булл дар Англия, амаки Сэм дар 

Амрико, хирс дар Русия, шутурмурғ дар Австралия ва ғ.) 

бошанд. Бояд гуфт, ки рамзҳо дар рафтору фаъолияти ҳамешаи 

одамон таъсири муҳим мерасонанд. Дар бисёр мавридҳо на 

худи рафтори ҳокимон, сиёсатмадорон ва ҳизбҳои сиёсӣ, балки 

андозаи андешаҳои рамзии системаи рамзҳои ҳукмрон дар 

ҷомеа одамонро ба шаклҳои муайяни иҷтимоӣ сафарбар 

менамоянд. Бинобар ин, ба пуррагӣ маълум аст, ки аз замонҳои 

хеле қадим то таъсиси давлатҳои миллӣ сарварони сиёсӣ, 

рамзҳои гуногуни миллиро таҳия ва истифода намудаанд. Аз 

ҷумла парчам, гимн, конститутсия, аломатҳои пулӣ, иду 

маросимҳо бо мақсади муттаҳидсозии миллат дар атрофи ин ё 

он идеология, ки одамонро ба ягон самти фаъолият сафарбар 

менамояд, маҳсуб меёбанд. 

Дар айни ҳол ҳар як кишвар соҳиби парчами давлатӣ ва ё 

миллӣ буда, ин шаҳодати мустақилияту ҳуқуқи баробар 

доштан дар ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад. Дар зери парчами 

давлатӣ аксари сарварони давлатҳо (президент, монарх) ба 

вазифа шурӯъ намуда, қасам ёд мекунанд, ки барои ватан ва 

халқ ҳамеша содиқ мемонанд. Парчами давлатӣ 

муқаддасотест, ки таҳқир нисбати он дар аксарияти кишварҳои 

олам ҳамчун ҳуқуқвайронкунии ҷиноӣ дониста мешавад. 

Парчам дар якҷоягӣ бо гимн ва дигар муқаддасоти давлатӣ дар 

аксарияти кишварҳои олам, ҳамчун фарогири муқаддасоти 

миллат қабул карда мешавад. Мутаассифона, дар аксари 

мавридҳо, вақте ки шаҳрвандони як давлат мехоҳанд нисбати 

дигар давлат эътироз ва норозигӣ баён намоянд, парчами онро 

ба таври расмӣ оташ мезананд. 

Ҳамчун анъана ва рамзи фахру ҳувияти миллӣ ягон 

маросими расмӣ бе баланд намудани парчами давлатӣ 

намегузарад. Парчам дар биноҳои қароргоҳи сарони давлатҳо 

ва ҳукуматҳо дар баъзе кишварҳо дар бисёр муассисаҳои 

давлатӣ ва биноҳои баланду намоён барафрохта мешавад. Дар 

рӯзҳои идҳои расмии давлатӣ парчам дар биноҳои ҷамъиятӣ 

овехта мешавад. Парчам рамзи ивазнашавандаи вохӯриҳои 



байналхалқии дутарафа ё бисёртарафаи гуфтушунидҳо 

мебошад. Парчамҳое, ки дар овезаҳои қисми пеши бинои СММ 

аст, рамзи аъзо будани ин кишварҳо ба ин ташкилоти 

байналмилалӣ маҳсуб меёбад. 

Дар баробари парчам ҳамчун рамзи давлатӣ дар тасаввури 

шаҳрвандон нишон (герб) низ ба ҳисоб меравад. Баъзан ба 

сифати элементи марказии герб сурати растаниҳо, ҳайвонот ва 

ғайраҳо истифода бурда мешаванд. 

Мазмунан нишонаи шер-шоҳи ҳайвонот ё уқоб-ҳокими 

миёни парандаҳо ҳамчун рамзи пурқудратӣ ва бузургии давлат, 

мағлубнашавандагии лашкар ё ҳокимияти олии монарх ва 

сарварони давлатҳоро нишон медиҳад. 

Масалан, дар нишони давлатии Русия расми уқоби дусара 

ин рамзи қадимаи ҳокимият, қувват ва хирадмандӣ аст. 

Уқоб бо ин сифат аллакай дар ҳуҷҷатҳои Юнони қадим дар 

асри VII то мелод инъикос ёфтааст, ки ин иттиҳоди 

шоҳигариҳои мидӣ ва асурӣ мебошад. Мутобиқи маълумотҳои 

мавҷуда уқоби дусара дар байни рамзҳои олӣ дар асри XV 

пайдо шудааст. Ҳамчуноне ки муаррихон меҳисобанд, расми 

уқоби тиллоӣ дар сояи сурх ин баъди издивоҷи Ивани III, князи 

бузурги Москва, бо хоҳарзодаи императори охирини Византия 

София Палолог пайдо шудааст. 

Дар баробари герб ва парчам ҳамчун рамзи давлатию 

миллӣ суруди миллӣ (гимн) мавқеи хосса дорад ва он дар 

тантанаҳои расмию давлатӣ, инчунин дар рӯзҳои идҳои 

миллию варзишӣ садо медиҳад. 

Инъикоскунандаи рӯҳи миллӣ, омили мусоидаткунандаи 

худшиносии миллӣ ва дар навбати худ, ҳамчун симои давлат 

инчунин метавонад, дар ҷойи муҳорибаҳои шадид, марказҳои 

динӣ ва дигар шаҳрҳо барафрохта шавад. Табиист, ки вақте 

сухан дар масъалаи сиёсӣ меравад, дар зери мафҳумҳои 

Душанбе - Тоҷикистон, Вашингтон - ИМА, Москва - Русия 

фаҳмида мешавад. 



§ 3. Рамз ва нишонаҳои давлатии Тоҷикистон 

Маълум аст, ки баъди пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 9 сентябри соли 1991 худро кишвари 

соҳибистиқлол эълон намуд. Президент ва Конститутсияи 

худро қабул карда, сохти тараққиёти худро интихоб намуд. 

Мақсади асосӣ, ин бунёди давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, 

ягона ва дунявӣ мебошад. Бо ин мақсад Президент ва Ҳукумати 

Ҷумҳурӣ як қатор қарорҳоро қабул намуданд. Чунончи, «Дар 

хусуси тасдиқ намудани Низомномаи нишони давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 24 ноябри соли 1992 бо Қарори 

Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 7 сентябри соли 1994 «Дар хусуси тасдиқи 

Низомномаи суруди миллӣ», Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 30 марти соли 1995 «Дар хусуси дар рӯҳияи 

ватанпарварӣ тарбия намудани ҷавонон ва эҳтиром намудани 

рамзҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон». Баъди қабули 

Қонуни асосӣ, ки ҳуҷҷати сарнавиштсоз ва рамзу нишонаи 

давлатӣ аст, муносибат ба тарзи ҳаёту сохти давлатдорӣ тағйир 

ёфт. Пеш аз ҳама, Тоҷикистони азизи мо соҳиби рамзҳои 

миллӣ: Парчами давлатӣ, Нишони давлатӣ, Суруди миллӣ, 

Пули миллӣ ва Забони давлатӣ гардид. Ин нишонаву 

аломатҳои номбурда, ба рушду инкишофи худшиносии миллӣ, 

идеяи миллӣ ва тарзи ҳаёти иҷтимоию сиёсии мо таъсири 

амиқе расонид. Бинобар ин, барои амалӣ гардонидани 

мақсадҳои миллии дарпешистода ва баланд бардоштани 

ифтихору ҳувияти миллӣ шарҳи шинохти Қонуни асосӣ ва 

рамзҳои давлатиро пешниҳод менамоем: 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон: Қонунҳои асосӣ 

солҳои 1929, 1931, 1937, 1978 ва 1994 қабул шудаанд. 

Конститутси- яе, ки амал мекунад, 6 ноябри соли 1994 қабул 

гардида, 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи 

соли 2016 ба он тағйироту иловаҳо ворид карда шудаанд. 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷики- стон фарогири 10 боб ва 100 

модда мебошад. Бобҳои он иборатанд аз: 

- асосҳои сохтори конститутсионӣ; 



- ҳуқуқ, озодӣ, вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрвандон; 
- Маҷлиси Олӣ; 
- Президент; 
- Ҳукумат; 
- ҳокимияти маҳаллӣ; 
- Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон; 
- суд; 
- прокуратура; 
- тартиби тағйироти Конститутсия. 

Парчами давлатии Тоҷикистон: Парчами Тоҷикистон 

матои росткунҷаест, ки аз се ранги уфуқӣ иборат буда, рахи 

боло ранги сурх, рахи мобайн ранги сафед ва рахи поёнӣ ранги 

сабз дорад. Андозаи рахи болоию поёнӣ баробар буда, рахи 

сафед якуним баробар паҳнои ҳар яке аз онҳо мебошад. Дар 

мобайни парчам, дар рӯйи рахи сафед тоҷ ва болои он 7 ситора 

дар шакли нимдоира ҷой доранд. 

Нишони давлатии Тоҷикистон: Нишони Тоҷикистон аз 

тасвири тоҷ ва 7 ситораи дар шакли нимдоира ҷойгиршуда, дар 

пар- тави нурҳои офтоби аз паси кӯҳҳо бароянда иборат буда, 

атрофаш- ро аз самти рост хӯшаҳои гандум ва аз самти чап 

шохаҳои пахтаи шукуфон иҳота кардаанд. Болои чамбара бо 

тасмаи серанга ҳошия- бандӣ шуда, дар қисми поён рӯйи лавҳ 

китоби боз ҷойгир аст. 

ПЕШВОИ МИЛЛАТ - дар фаҳмиши илмҳои сиёсӣ пешвои 

миллат сарвари сиёсиест, ки роҳбарии ҳокимияти давлатиро ба 

дӯши худ дорад. Ҳамзамон, ин як намунае аз нуфузҳои иҷтимоӣ 

мебошад, ки дар он пешво ҳамкории мардумро барои пайдо 

намудани ҳадафҳои миллӣ талаб менамояд. Рисолати пешвои 

миллат ҳамчун сарвари сиёсӣ барои ҳамкории довталабонаи 

миллати худ ҳама гуна ихтиёр ва қудратеро, ки дорад, бештар 

бо хислатҳои шахсии хеш, бо маҳоратҳои иҷтимоӣ такмил 

дода, ба нафъи мардум ва рушди кишвар сафарбар менамояд. 

Новобаста ба ин, дар ҷомеаи дунявии ҳуқуқбунёд нисбати 

чунин мансабу унвону ҷойгоҳ андешаҳои гуногуне пайдо 

мегарданд, ки шарҳу эзоҳи онҳо бештар ба маҳбубият ва 

арзанда будани шахсият вобастагӣ дорад. 



Пӯшида нест, ки дар шароити тағйиротҳои нави ҷаҳонӣ 

дар бисёр кишварҳои рушдёфта бештар ба инкишофи 

иқтисодиёти кишвар таваҷҷуҳ зоҳир намуда, нақши шахсият 

мартабаи дуюминдараҷаро касб менамояд. Зеро дар чунин 

кишварҳо механизми асосии иқтисодиёт, гардиши пулу мол ва 

истеҳсолот дуруст ба роҳ монда шудааст. 

Дар кишварҳои рӯ ба инкишоф ва тозаистиқлол бештар 

масъалаи муттаҳидсозӣ, сулҳу ваҳдат, худшиносии миллӣ, 

тамомияти арзӣ ва ҳувияти миллӣ дар ҷойи аввал истода, 

нақши сарвар, роҳбар ва ё пешво барои рушди кишвар 

муҳиммияти махсус дорад. Чунин ҳолатро мо дар бисёр 

кишварҳои дуру наздик мушоҳида карда метавонем. Бояд 

тазаккур дод, ки масъалаи сарварӣ, пешвоӣ ва роҳбарӣ 

таърихан дар тафаккури сиёсӣ ва хотираи таърихии тоҷикон 

ҷойгоҳи муҳим доштааст, ки инро дар айни ҳол аз мадди назар 

ва таҳқиқотҳои илмӣ дур кардан ғайриимкон аст. Албатта, 

хусусиятҳои миллии тоҷикон дар шинохт, интихоб ва эҳтироми 

бузургон назар ба дигар миллату халқиятҳои бодиянишин 

фарқиятҳои зиёд дорад. Аммо таҷрибаи таърихӣ нишон 

медиҳад, ки дар бисёр ҳолатҳо аз даст додани кишвару 

тамаддун ва дигар арзишҳои миллӣ аз надоштани рӯҳи қавии 

миллӣ ва камёфт будани сарварони шуҷоу сарсупурдаи миллат 

низ вобастагӣ дорад. 

Хулоса, дарёфти асрори падидаи пешвои сиёсӣ ҷанбаҳои 

нуҳуфтаи зиёде дорад, ки аз қобилияти шахс, таълиму тарбия 

ва муҳити зиндагии инсон вобастагӣ дорад. Аммо марди шуҷоъ 

ҳамеша дар масири таърих табиати сарварӣ доштааст, ки дар 

байни мардум соҳиби эҳтироми зиёде гардидааст. 

Бояд гуфт, ки дар асри XXI пешвои сиёсӣ будан ба 

Президенти кишварамон Эмомалӣ Раҳмон боз як масъулияти 

наверо вогузор менамояд, ки бештар хусусияти геополитикию 

геостратегиро дар бар мегирад. Пешвои миллӣ будани 

Президенти кишварамон имрӯз имтиҳону ифтихор ва вазифаи 

таърихиест, ки барои ояндаи давлатдории миллӣ муҳиммияти 

махсусе касб менамояд. 



Сазовор гардидани Президенти кишварамон, муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон ба мақоми арзандаи Пешвои миллат як амри 

таърихиест, ки он барои хизматҳои бузурги ӯ ба миллат 

мебошад. Агар хизматҳои Эмомалӣ Раҳмонро бо шуҷоату 

истеъдоди сарвариаш зам намоем, пеш аз ҳама, қобилияти 

баланд ва касбияти сиёсии ӯ ҳамчун пешвои сиёсӣ пеши назар 

меоянд, ки ин боиси дастгирӣ ва эҳтирому ифтихор аст. 

Президент: Президенти Тоҷикистон сарвари давлат ва 

Ҳукумат буда, аз ҷониби шаҳрвандони ҷумҳурӣ ба тарзи 

умумӣ, мустақим, баробар ва бо овоздиҳии пинҳонӣ ба муҳлати 

7 сол интихоб мешавад. Ҳар як шаҳрванди ҷумҳурӣ, ки синни ӯ 

аз 30 кам набошад, забони давлатиро донад ва дар қаламрави 

ҷумҳурӣ на камтар аз 10 соли охир истиқомат дошта бошад, 

метавонад ба номзадии Президент пешниҳод гардад. Шахсе ба 

номзадии Президент ба қайд гирифта мешавад, ки ҳадди ақал 

5 фоизи интихобкунандагон ба пешниҳоди номзадии ӯ имзо 

гузошта бошанд. Як шахс ба вазифаи Президент бештар аз ду 

муҳлат пай дар пай интихоб шуда наметавонад. 

Ливои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон: Ливои 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон матои махмалини хосси 

росткунҷаест, ки аз се рахи уфуқии ҳамранги Парчами 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аст. Дар маркази Ливо 

тасвири «Дирафши Ковиён» омадааст, ки он нишони хос ва 

босуботи давлатдории миллӣ аз даврони қадим аст. Дар қисми 

болоии «Дирафши Ковиён» найза тасвир ёфтааст, ки рамзи 

ирода ва қудрати ҳифзи давлат мебошад. Қисмати чаҳоргӯшаи 

«Дирафши Ковиён» чаҳор тарафи ҷаҳонро таҷассум мекунад. 

Дар маркази «Дирафши Ковиён» шери болдор ҳамчун рамзи 

қудрат, нерумандӣ ва шукӯҳи давлат дар заминаи осмони кабуд 

тасвир ёфтааст. Дар болои тасвири шери болдор тоҷ ва ҳафт 

ситора ҳамчун асоси Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

инъикос ёфтаанд. Дар қисмати болоии чӯбдасти ливо лавҳаи 

заррин васл шудааст, ки дар он номи хонаводагӣ, номи падар ва 

номи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо зикри муҳлати 

салоҳияти конститутсионии ӯ ҳаккокӣ мегардад. Нӯги чӯбдасти 



ливо шакли гунбази зарринро дорад. 

Суруди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон: Суруди миллӣ 

(гимн) таронаи давлатӣ ва умумихалқӣ буда, дар он тамоми 

орзую омоли мардуми Тоҷикистон ифода ёфтааст. 

Матни сурудро шоир Гулназар Келдӣ ва мусиқии онро 

Сулаймон Юдаков эҷод кардаанд: 

Диёри арҷманди мо, 

Ба бахти мо сари азизи ту баланд бод, 

Саодати ту, давлати ту бегазанд бод. 

Зи дурии замонаҳо расидаем, 

Ба зери парчами ту саф кашидаем, кашидаем. 

Зинда бош, эй Ватан. 

Тоҷикистони озоди ман! 

Барои нангу номи мо 

Ту аз умеди рафтагони мо нишонаӣ, 

Ту баҳри ворисон ҷаҳони ҷовидонаӣ, 

Хазон намерасад ба навбаҳори ту, 

Ки мазраи вафо бувад канори ту, канори ту. 

Зинда бош, эй Ватан. 

Тоҷикистони озоди ман! 

Ту модари ягонаӣ, 

Бақои ту бувад бақои хонадони мо, 

Мароми ту бувад мароми ҷисму ҷони мо. 

Зи ту саодати абад насиби мост, 

Ту ҳастиву ҳама ҷаҳон ҳабиби мост, ҳабиби мост. 

Зинда бош, эй Ватан. 

Тоҷикистони озоди ман! 89 
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СИЁСӢ ВА ШУУРИ СИЁСӢ 

Маданияти сиёсӣ ва шуури сиёсӣ унсурҳои маънавии 

системаи сиёсӣ ба шумор мераванд. Мавҷудияти падидаҳои 

мазкур бори ди- гар исбот менамоянд, ки сиёсат хосси ҷомеаи 

инсонист ва берун аз он вуҷуд дошта наметавонад. Таҳлили 

ҳодисаву воқеаҳои дар тӯли таърих баамаломада нишон 

медиҳанд, ки ҳанӯз аз замонҳои қадим сар карда то ба имрӯз ҳеҷ 

як режими сиёсӣ бе дастгирӣ ва ҷонибдо- рии шумораи 

муайяни одамон наметавонад мавҷудияти худро нигоҳ дорад. 

Аз ин рӯ, дилхоҳ системаи сиёсӣ ба дастгирии оммаи мардум 

ниёзмандӣ дорад. Фаъолияти самараноки ҳокимияти давлатӣ 

бево- сита аз рафтори мушаххаси одамон вобаста буда, ба 

воситаи ташак- кулдиҳии маданияти сиёсии ҷомеа ва шуури 

сиёсии одамон асоснок карда мешавад. Аз ин рӯ, таҳлили 

якҷояи маданияти сиёсӣ ва шуури сиёсӣ имкон медиҳад, ки 

нақш ва мавқеи инсон дар сиёсат муайян карда шавад. 

§ 1. Мазмун ва мундариҷаи маданияти сиёсӣ 

Маданияти сиёсӣ хосси ҳар як умумияти иҷтимоию сиёсӣ 

буда, дар ин ё он шакл амалишавии унсурҳои дигари системаи 

сиёсиро таҷассум менамояд. Бояд гуфт, ки маданияти сиёсӣ 

ҷанбаҳои субъ- ективии системаи сиёсӣ ба шумор рафта, то 

андозае асосҳои психо- логию иҷтимоии онро муайян 

менамояд. Маданияти сиёсӣ наму- наҳои гуногуни фаъолияти 

сиёсиро фаро гирифта, ба воситаи ша- клҳои мухталифи 

рафтори сиёсии одамон зоҳир мегардад. 

Маданияти сиёсӣ ифодагари сиёсат ва ё равандҳои сиёсӣ 

нест. Балки он маҷмӯи тасаввуротҳои умумиятҳои иҷтимоию 

сиёсӣ ва табақаҳои ҷамъиятӣ ба шумор рафта, нисбат ба сиёсат, 

ҳаёти сиёсии ҷомеа, қонуну қоидаҳои мамлакат ва тарзи 

амалишавии онҳо зоҳир мегардад. Ҳамзамон, маданияти сиёсӣ 

қисми таркибии маданияти умумии ҷомеа мебошад. Аммо он 

дар аксар маврид бо системаи сиёсии ҷомеа алоқаманд гашта, 

то андозае мухторияти худро нигоҳ медорад. Баъзан маданияти 

сиёсӣ бо системаи сиёсӣ мувофиқат на- менамояд, ки чунин 



ҳолат низ қонунияти диалектикии ҷомеаи де- мократӣ 

мебошад. 

Дар самти омӯзиши моҳияти маданияти сиёсӣ 

муносибатҳои гуногуни илмӣ ба вуҷуд оварда шудаанд ва то 

имрӯз нисбат ба ин падида зиёда аз 30 таърифу 

маънидоднамоиҳоро мушоҳида намудан мумкин аст, ки ҳар яке 

аз онҳо то андозае мазмуну мундариҷаи ма- данияти сиёсиро 

шарҳу тавзеҳ медиҳанд. 

Дар маҷмӯъ сохтори маданияти сиёсии ҷомеаро ба таври 

зерин муайян намудаанд: 

- шаклҳои гуногуни ҷаҳонбинӣ, боварҳо ва тамоюлоти 

одамон, ки дар муносибат бо системаи сиёсӣ зоҳир мегарданд 

(ҷаҳонбинии сиёсӣ). Ин унсур донишҳои сиёсии одамонро дар 

бар гирифта, ба онҳо имконият медиҳад, ки падидаҳои 

гуногуни сиёсиро му- стақилона баҳогузорӣ намоянд. Аз ин рӯ, 

донишҳои сиёсӣ ва ҷаҳон- бинии сиёсӣ унсурҳои марказии 

маданияти сиёсӣ дониста меша- ванд; 

- унсурҳои ҳиссию эмотсионалии маданияти сиёсӣ, ки ба 

воси- таи онҳо мавқеи сиёсии одамон муайян карда мешавад; 

- намунаҳои гуногуни рафтори сиёсие, ки дар ҷомеа 

эътироф гардидаанд. 

Бо назардошти унсурҳои таркибии маданияти сиёсӣ 

дараҷаҳои амалишавии онро нишон медиҳанд, ки чунинанд: 

1. Базавӣ - ба таври назариявӣ асоснок намудан ва дар амал 

татбиқ сохтани манфиатҳои муҳимми сиёсӣ. 

2. Идеологӣ - маҷмӯи донишҳо, андешаҳо ва консепсияҳои 

сиёсӣ. 

3. Психологию эмотсионалӣ - маҷмӯи боварҳои сиёсӣ, ар- 

зишҳои сиёсӣ ва тамоюлоти сиёсии одамон. 

4. Амалӣ - дар заминаи қонуниятҳои объективии рушди 

ҷомеа ва дар асоси донишҳои сиёсии азхудкардашуда иштирок 

намудан дар равандҳои сиёсӣ ва ҳаёти сиёсии ҷомеа. 

5. Меъёрӣ - маҷмӯи меъёрҳо ва қоидаҳои рафтори сиёсӣ, 

инчу- нин анъанаҳои фаъолияти сиёсӣ. 

Бо назардошти унсурҳои таркибӣ ва дараҷаҳои 



амалишавии ма- данияти сиёсӣ онро ба таври зерин маънидод 

намудан мумкин аст: маДанияти сиёсӣ - ин низоми анДешаҳо 

ва Донишҳои сиёсӣ, баҳогузории сиёсии одамон, урфу одат ва 

меъёрҳои сиёсии ҷомеа, инчунин шаклҳои гуногун ва қолабҳои 

мухталифи тамоюлоти сиёсӣ ва рафтори сиёсие мебошад, ки 

дар заминаи онҳо фаъоли- яти сиёсии одамон амалӣ мегардад. 

Бинобар ин, гуфтан мумкин аст, ки маданияти сиёсӣ маҷмӯи 

мавқеъҳо, арзишҳо ва намунаҳои рафтори сиёсии одамон буда, 

муносибатҳои мутақобилаи байни шаҳрвандон ва ҳокимияти 

давлатиро инъикос намуда, унсури муҳимми ҳаёти сиёсии 

ҷомеа дониста мешавад. 

Бояд гуфт, ки маданияти сиёсии ҷомеа ҳеҷ гоҳ якранг буда 

наметавонад. Зеро он ҷанбаҳои иҷтимоию психологӣ дошта, 

дар аксар ҳолат аз тарзи амалишавии манфиатҳои табақаҳои 

гуногуни ҷомеа вобаста мебошад. Ин аст, ки пеш аз ҳама, 

маданияти сиёсии табақаҳои болоӣ ва табақаҳои поёнии 

ҷомеаро аз ҳам фарқ менамо- янд. Аммо дар маҷмӯъ, 

маданияти сиёсии ҷомеа, маданияти сиёсии гурӯҳҳои иҷтимоӣ 

ва маданияти сиёсии шахсро махсус нишон медиҳанд. 

Маданияти сиёсии ҷомеа таҷзияи маданияти сиёсии ҳамаи 

гурӯҳҳои иҷтимоӣ, синфҳо, миллатҳо ва дигар умумиятҳое 

мебо- шад, ки дар пояи маданияти сиёсии гурӯҳи ҳукмрон 

ташаккул дода мешавад. Масалан, замоне ки мо дар бораи 

маданияти сиёсии ҷомеаи буржуазӣ суҳбат мекунем, нақши 

аввалиндараҷа доштани маданияти сиёсии буржуазиро махсус 

таъкид менамоем. Аммо чу- нин ҳолат ҳеҷ гоҳ маънои онро 

надорад, ки дар ҷомеа шаклҳои ди- гари маданияти сиёсӣ вуҷуд 

надоранд. Бояд эътироф намуд, ки дар шароити мавҷудияти 

дилхоҳ маданияти сиёсии пешбар, шаклҳои дигари он низ 

метавонанд арзи ҳастӣ намоянд. Масалан, дар ҷомеаи буржуазӣ 

дар баробари маданияти сиёсии буржуазӣ, ки он нақши 

пешбарро дорад, инчунин маданияти сиёсии синфи коргар ва 

гурӯҳҳои хурди иҷтимоӣ низ ба мушоҳида мерасад. Маданияти 

сиё- сии ҷомеа бечунучаро унсурҳои ҷудогонаи маданияти 

сиёсии пештар мавҷударо дар худ нигоҳ медорад. Чунин ҳолат 



хосси ҷомеаҳои пасошӯравӣ мебошад. Аммо бояд дар назар 

дошт, ки дар заминаи маданияти сиёсии мавҷуда унсурҳои 

алоҳидаи маданияти сиёсии сохтори иҷтимоию иқтисодии 

оянда низ ташаккул меёбад. 

Маданияти сиёсии гурӯҳҳои иҷтимоӣ маҷмӯи донишҳои 

сиёсӣ, мавқеъҳо, тамоюлот, арзишҳо ва намунаҳои рафтори 

намо- яндагони он гурӯҳ мебошад. Маданияти сиёсии гурӯҳҳои 

хурд ва гурӯҳҳои калон аз якдигар то андозае фарқ менамоянд 

ва хусуси- ятҳои хосси худро доранд. Масалан, маданияти 

сиёсии гурӯҳҳои хурд бинобар сабаби камтар будани 

намояндагони худ доимо якрангии худро нигоҳ медорад. Аммо 

маданияти сиёсии гурӯҳҳои калони иҷтимоӣ на ҳама вақт 

якрангии худро метавонанд нигоҳ до- ранд. Чунин 

гуногунрангӣ характери горизонталӣ дошта, аз хусуси- ятҳои 

меҳнат, дараҷаи маълумотнокӣ, шароити зисту зиндагӣ, ха- 

рактери миллӣ, анъанаҳо, урфу одатҳо ва эътиқомандии динию 

мазҳабии намояндагони он гурӯҳ вобаста мебошад. 

Маданияти сиёсии шахс дар зери таъсири маданияти 

сиёсии ҷомеа ва гурӯҳҳои иҷтимоӣ ташаккул ёфта, бо 

назардошти хи- слатҳои психологии шахсии ӯ ва инчунин аз 

рӯйи шуури фардӣ, таҷрибаҳои меҳнатию ҳаётӣ ва дараҷаи 

донишҳои сиёсии ӯ маъни- дод мегардад. Инчунин, маданияти 

сиёсии шахс дар раванди иҷти- моикунонии шахс ташаккул 

ёфта, ба воситаи рафтори сиёсӣ ва да- раҷаи фаъолнокии 

сиёсии ӯ ифода меёбад. 

Маданияти сиёсии ҷомеа дар аксар маврид бо характери 

миллӣ мувофиқат менамояд. Ҳангоми омӯзиши маданияти 

сиёсӣ чунин ҳолат бояд ба инобат гирифта шавад. Ҳатто дар 

баъзе аз мавридҳо навъҳои характери миллӣ бо навъҳои 

маданияти сиёсӣ хеле ша- боҳат доранд. Характери миллӣ - ин 

маҷмӯи хислатҳои психологии як умумияти миллӣ ба шумор 

рафта, ба воситаи шароити зисту зиндагии намояндагони як 

миллат, муҳити иҳотанамудаи онҳо ва сарнавишти ягонаи 

рушди онҳо маънидод мегардад. Характери миллӣ ҳамчун 

натиҷаи рушди тӯлонии иҷтимоию таърихии як мил- лат дар 



муқоиса бо маданияти сиёсӣ хеле ба оҳистагӣ тағйир ме- ёбад. 

Бинобар ин, маданияти сиёсӣ доимо вобастаи характери мил- 

лӣ буда, худро доимо бо он мутобиқ месозад. Ин аст, ки ҳар як 

ма- данияти сиёсии ивазшаванда то андозае дар як муддати 

кӯтоҳ худро бо характери миллӣ мутобиқ менамояд. Дар 

шароитҳои буҳронӣ рафтори сиёсии одамон дар зери таъсири 

характери миллӣ қарор мегирад. Зеро дар зери таъсири 

воқеаву ҳодиса ва шарту шароитҳои таърихӣ қисме аз паҳлуҳои 

характери миллӣ тағйир ёфта, ба сиёсат ва ҳаёти сиёсии ҷомеа 

таъсири ҳалкунанда мерасонанд. Характери миллӣ ҳамчун 

падидаи иҷтимоию сиёсӣ бештар характери тасвирӣ дошта, 

ҷанбаҳои назариявию таҳлилии он хеле заиф мебошанд. Би- 

нобар ин, ҳангоми таҳлили маданияти сиёсӣ он нақши 

ёридиҳанда- ро иҷро намуда, барои муайян намудани 

хислатҳои маънавию сиё- сии намояндагони миллатҳои гуногун 

кумак мерасонад. 

§ 2. Механизмҳои ташаккулёбии маданияти сиёсӣ 

Маданияти сиёсии ҷомеа дар зери таъсири як қатор омилҳо 

ба дигаргунӣ дучор мегардад, ки онҳоро баъзан механизмҳои 

ташак- кулёбии маданияти сиёсӣ муаррифӣ менамоянд. 

Омилҳои мазкур ба маданияти сиёсӣ ҳам ҳадафмандона ва ҳам 

кӯр-кӯрона таъсирра- сонӣ менамоянд. Дар миёни онҳо 

омилҳои зеринро махсус номбар намудан мумкин аст: 

1. Инқилобҳои иҷтимоӣ, ки дар зери таъсири онҳо системаи 

сиё- сии ҷомеа қисман ва ё пурра тағйир ёфта, дар ҷомеа ва дар 

миёни одамон дигаргуниҳои сифатиро ба вуҷуд меоваранд. Дар 

зери таъсири инқилобҳои иҷтимоӣ одатан донишҳои сиёсӣ, 

меъёрҳои рафтор, шаклҳои рафтор, тамоюлоти сиёсии одамон 

ва арзишҳои онҳо ба таври ҷиддӣ тағйир меёбанд. Бинобар ин, 

тағйирёбии мада- нияти сиёсӣ аз дигаргуншавии муносибатҳои 

иҷтимоию иқтисодӣ вобаста мебошад. Ғайр аз ин, инқилобҳои 

иҷтимоӣ метавонанд аз ҳудуди як давлат берун бароянд ва ба 

маданияти сиёсии халқияту миллатҳои дигар низ 

таъсиррасонӣ намоянд. 



2. Ҷангҳо метавонанд омили дигари тағйирёбии маданияти 

сиёсӣ бошанд. Ҷангҳои калонмиқёс ва ҷангҳои хурдро 

мушоҳида кардан мумкин аст. Дар чунин шароит бояд ба 

инобат гирифта ша- вад, ки чи қадар табақаҳои ҷамъиятӣ ба 

ҷанг ҳамроҳ шудаанд ва ҳимояи кадом манфиатҳо пеш гузошта 

шудаанд. Бо назардошти чу- нин вазъият оқибатҳои манфию 

мусбии ҷангро метавон муайян намуд ва таъсири онҳоро ба 

рушди маданияти сиёсӣ нишон дод. Махсусан, вақте ки ҷангҳо 

ба хотири озодӣ, ҳимояи ватан ва ҳимояи манфиатҳои миллӣ 

сурат мегиранд, таъсири онҳо ба ташаккулёбии маданияти 

сиёсӣ хеле калон аст. 

3. Хусусиятҳои муносибатҳои хориҷии давлат. Анъанаҳои 

сиё- сати забткорона, таҷовуз дар муносибат бо давлатҳои дигар 

ва ё муддати дуру дарози мавқеи меҳварӣ (нейтралитет) боиси 

ташакку- лёбии навъҳои гуногуни маданияти сиёсӣ мегардад. 

4. Системаи сиёсии ҷомеа ва унсурҳои таркибии он: 

- давлат рамзҳои сиёсию миллиро (парчам, нишон ва 

суруди миллӣ) ба вуҷуд оварда, нақши онҳоро дар тафаккури 

ҷомеа му- стаҳкам менамояд; намунаҳои рафтори сиёсиро 

муайян менамояд (рафтори қаҳрамонон ва хоинон); меъёрҳои 

ҳуқуқию сиёсиро та- шаккул дода, ба воситаи қонун онҳоро дар 

ҷомеа мустаҳкам мена- мояд; 

- ҳизбҳои сиёсӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ ба 

ташаккулёбии маданияти сиёсии шахсони алоҳида ва гурӯҳҳои 

иҷтимоии ҷудогона таъсири амиқ мерасонанд. Махсусан 

нақши ҳизби ҳукмрон ва ё ҳизбе, ки бо ҳокимияти давлатӣ 

омехта гардидааст, дар ташаккули маданияти сиёсии ҷомеа 

хеле меафзояд. 

5. Ибодатхонаҳо дар шароитҳои мушаххас дар 

ташаккулёбии маданияти сиёсии ҷомеа таъсир мерасонанд. 

Дар давлатҳои тео- кратӣ нақши аввалиндараҷаи он бе 

мушкилӣ эҳсос мегардад. Мах- сусан, дар шароити муосир 

«омили исломӣ» дар сиёсати дохилии давлат ва ҳамчунин дар 

сиёсати ҷаҳонӣ хеле аҳамиятнок гардида- аст. Одатан, 

ибодатхонаҳо (масҷид, калисо) як гурӯҳ арзишҳоро ҷонибдорӣ 



намуда, арзишҳои дигарро инкор менамоянд ва бо ин роҳ ба 

тафаккури сиёсӣ ва рафтори шаҳрвандон таъсиррасонӣ ме- 

намоянд. 

6. Воситаҳои ахбори омма, ки онҳоро баъзан шохаи чоруми 

ҳокимият муаррифӣ менамоянд, дар назди худ имкониятҳои 

васеи иттилоотию коммуникативиро нигоҳ дошта, бо ҳар роҳу 

восита ба шуури сиёсии одамон таъсири амиқ мерасонанд ва 

дар бисёре аз мавридҳо рафтори онҳоро тағйир медиҳанд. 

7. Урфу одат, анъанаҳо ва меъёрҳои рафтор. Рафторҳои ба 

ҳукми одат даромадаи одамон, ки дар тӯли таърих ташаккул 

ёфта- анд ва қисми таркибии ҳаёти ҳаррӯзаи онҳо гардидаанд, 

ба мадани- яти сиёсии ҷомеа таъсири амиқ мерасонанд. Ҳатто 

тарғибу ташвиқи шаклҳои нави рафтор низ баъзан онҳоро аз 

байн бурда наметаво- нанд. 

8. Динамикаи равандҳои фарҳангию маърифатии ҷомеа. 

Баъзан бо мақсади мутобиқ гардонидани маданияти сиёсии 

ҷомеа бо си- стемаи сиёсиии мавҷуда як қатор корҳои амалӣ 

анҷом дода меша- вад, ки онҳо дар сатҳи фаъолиятҳои идеологӣ 

анҷом мепазиранд. Дар чунин шароит дар зери таъсири як 

қатор чорабиниҳо ва шарту шароитҳои идеологию сиёсӣ ҳам 

маданияти сиёсии ҷомеа дар маҷмӯъ ва ҳам қисмҳои ҷудогонаи 

он дар алоҳидагӣ тағйир меё- банд. 

§ 3. Навъҳои муҳимтарини маданияти сиёсӣ 

Маданияти сиёсии ҷомеа ҳеҷ гоҳ наметавонад, ки якранг 

бошад. Бинобар ин, ҳангоми омӯзиши маданияти сиёсии 

ҷомеа, ин- чунин навъҳои мухталифи зоҳиршавии онҳо низ ба 

инобат гирифта мешаванд. Дар илмҳои сиёсии замони муосир 

навъбандии мадани- яти сиёсиро ба якчанд гурӯҳ ҷудо 

менамоянд. Дар миёни онҳо гурӯҳбандиҳои зерин афзалияти 

бештар доранд: 

1. Сиёсатшиносони амрикоӣ Габриел Алмонд ва Сидней 

Верба се навъи асосии маданияти сиёсиро муайян намуда, дар 

заминаи таҷзияи онҳо шакли омехтаи онро низ нишон додаанд. 

Онҳоро ба таври зерин нишон додан мумкин аст: 



- маданияти сиёсии патриархалӣ. Дар чунин навъи 

маданияти сиёсӣ донишҳо дар бораи давлат ва сиёсат, 

тасаввуроти онҳо нисбат ба арзишҳои ҷамъиятӣ хеле маҳдуд 

карда шудааст. Шаҳрвандон ва пайравон ба сиёсат ҳеҷ таваҷҷуҳ 

надоранд; 

- маданияти сиёсии пайравӣ (маданияти итоаткорӣ). Дар 

чунин шароит давлат ҳамчун механизми қабули қонунҳо ва 

муайянку- нандаи қоидаҳои рафтор дониста шуда, итоат 

намудан ба онҳо ва риояи қонуну қоидаҳо шарти зарурӣ 

дониста мешавад. Шаҳрвандон дар муносибат бо сиёсат хеле 

камфаъол ҳастанд ва дар мувофиқа бо рафтори одамон аз 

давлат ҷазодиҳӣ ва ё ҳавасмандгардониро инти- зоранд; 

- маданияти сиёсии фаъол (маданияти иштирок). Дар 

чунин шароит шаҳрвандон на танҳо ба самаранокии системаи 

сиёсии мавҷуда бовар доранд, балки худашон низ кӯшиш 

менамоянд, ки дар он ширкат варзанд ва нақши ҳалкунанда 

бозанд. 

Бояд гуфт, ки навъҳои мукаммали маданияти сиёсии 

номбар- шуда дар амалияи ҷамъиятӣ хеле кам вомехӯранд. 

Онҳо дар аксар маврид дар шакли омехта зоҳир мегарданд. 

Масалан, дар чунин ша- роит маданияти сиёсии патриархалию 

пайравӣ, пайравию фаъол- нокӣ, патриархалию фаъолнокиро 

хеле зиёд мушоҳида намудан мумкин аст. Маданияти сиёсие, ки 

устувории системаи сиёсӣ ва озодии аъзоёни ҷомеаро таъмин 

карда тавонад, идеали сиёсӣ муар- рифӣ мегардад. 

2. Ғайр аз ин, гурӯҳбандии маданияти сиёсӣ бо 

назардошти ре- жими сиёсӣ низ амалӣ карда шудааст. Дар 

заминаи он ду навъи асо- сии маданияти сиёсиро ба таври 

зерин муайян намудаанд: мадани- яти сиёсии либералию 

демократӣ (буржуазию демократӣ) ва мада- нияти сиёсии 

авторитарию тоталитарӣ. Хусусиятҳои онҳо аз рӯйи 

нишонаҳои режими сиёсии мавҷуда маънидод мегарданд. 

3. Сиёсатшиноси полшагӣ Ёжи Вятр дар алоқамандӣ бо 

систе- маҳои сиёсӣ ва форматсияҳои иҷтимоию иқтисодӣ 

навъҳои зерини маданияти сиёсиро нишон додааст: 



- маданияти сиёсии анъанавӣ, ки он асосан хосси ҷомеаҳои 

ғуломдорӣ ва феодалӣ мебошад. Дар навбати худ, маданияти 

сиёсии мазкур боз дар ду шакли дигар зоҳир мегардад: 

теократияи анъа- навӣ ва деспотияи сиёсӣ; 

- маданияти сиёсии буржуазию демократӣ, ки он асосан 

дар шаклҳои либералию консервативӣ ва авторитарӣ зоҳир 

мегардад; 

- маданияти сиёсии демократияи сотсиалистӣ. 

4. Сиёсатшиноси шӯравӣ Э.Баталов консепсияи давлати 

муқта- дир ва иқтисоди бозориро ташаккул дода, давлат ва 

бозорро тан- зимгарони муносибатҳои ҷамъиятӣ номидааст. 

Дар зери таъсири консепсияи ӯ навъҳои зерини маданияти 

сиёсӣ муайян карда шуда- анд: 

- маданияти сиёсии бюрократӣ, ки дар заминаи он давлат 

ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятиро дар зери назорати худ қарор 

медиҳад; 

- маданияти сиёсии бозорӣ, ки дар заминаи он иқтисоди 

бозорӣ на танҳо муносибатҳои иқтисодиро ба танзим 

медарорад, балки ша- клҳои мухталифи рафтори одамонро 

ташаккул медиҳад. 

Бояд таъкид кард, ки типологияи маданияти сиёсии аз 

ҷониби ҳама эътирофшуда то ҳанӯз ба вуҷуд оварда нашудааст. 

§ 4. Вазифаҳои маданияти сиёсӣ 

Маданияти сиёсӣ ҳамчун унсури муҳимми системаи сиёсӣ 

дар ҷомеа як қатор вазифаҳои муҳимро иҷро менамояд: 

1. Вазифаи танзимнамоӣ. Маданияти сиёсӣ ва унсурҳои 

тарки- бии он ба шуури сиёсии одамон таъсири амиқ расонида, 

рафтори онҳоро бо меъёрҳои мавҷуда мутобиқ месозад ва бо ин 

роҳ устуво- рии системаи сиёсиро таъмин менамояд. 

2. Вазифаи маърифатӣ. Маданияти сиёсӣ имкон медиҳад, ки 

одамон донишҳои сиёсии заруриро соҳиб шаванд ва дар 

фаъолияти сиёсии худ онҳоро истифода намоянд. Маданияти 

сиёсӣ рисолати таърихии одамон ва мавзунии равандҳои 

сиёсиро таъмин намуда, ба воситаи анъанаҳо, меъёрҳо ва 

таҷрибаҳои сиёсии мавҷуда наслҳои ояндаро бо насли ҳозира 



алоқаманд мегардонад. 

3. Вазифаи тарбиявӣ. Маданияти сиёсӣ ба рушди зеҳнии 

шахс мусоидат намуда, ба ӯ имкон медиҳад, ки арзишҳо, 

меъёрҳо ва қо- идаҳои рафторро хубтару беҳтар дарк намояд ва 

мавқеи худро ҳаёти сиёсии ҷомеа муайян созад. Инчунин, 

маданияти сиёсӣ дар ташак- кулёбии шаклҳои мухталифи 

фаъолияти сиёсию ҷамъиятӣ таъсир- расонӣ намуда, 

фаъолнокии иҷтимоию сиёсии шахсро таъмин ме- намояд. Дар 

маҷмӯъ гуфтан мумкин аст, ки вазифаи тарбиявии ма- данияти 

сиёсӣ ба воситаи раванди иҷтимоикунонии шахс ифода ме- 

ёбад. 

4. Вазифаи иттилоотӣ. Ба воситаи вазифаи мазкур 

маданияти сиёсӣ ба одамон имкон медиҳад, ки онҳо дар бораи 

воқеаҳо, ҳоди- саҳо, падидаҳо ва равандҳои сиёсии ҷомеа 

маълумот пайдо намоянд ва онҳоро баҳогузорӣ кунанд. Дар ин 

замина мавҷудияти иттилооти объективӣ нишонаи 

мавҷудияти маданияти баланди сиёсӣ мебошад. Маданияти 

баланди сиёсӣ имкон медиҳад, ки боварии мардум нис- бат ба 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва ба воситаҳои ахбори омма 

баланд бардошта шавад. 

Ҳамин тариқ, рушду инкишофи маданияти сиёсӣ раванди 

му- раккаб ва гуногунпаҳлу ба шумор рафта, аз шароитҳои 

мушаххаси таърихӣ вобастагӣ дорад. Дараҷаи рушди 

маданияти сиёсӣ яке аз нишондодҳои муҳим ва заминаҳои 

имконпазири таъмин намудани устувории системаи сиёсии 

ҷомеа мебошад. Арзиши маданияти сиёсӣ дар он ифода 

меёбад, ки ба воситаи он сабабҳои асосӣ ва ху- сусиятҳои 

муҳимми рафтори сиёсии гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва шахсони 

алоҳида муайян карда мешавад. Зеро рафтори сиёсии онҳо 

ифодага- ри хусусиятҳои маданияти сиёсии ҷомеа мебошад. 

Маданияти сиёсӣ ҳамчун унсури муҳимтарини ҳаёти маънавии 

ҷомеа ба воситаи шуури сиёсӣ хубтару беҳтар таҷассум меёбад. 



§ 5. Хусусиятҳои маданияти сиёсии ҷомеаи 

Тоҷикистон 

Маданияти сиёсии ҷомеа ҳамчун ифодакунандаи дарку 

эҳсоси равандҳои сиёсӣ тавассути мустақилона муайян 

намудани мавқеъ, шакли муносибату рафтори субъекти сиёсат 

дар ҷомеа ва таъмини рушди муътадили равандҳои сиёсӣ 

аҳамияти махсуси худро дорад. Маълум аст, ки ҳар як марҳилаи 

таърихӣ дар асоси талаботи ҷамъи- ятӣ шароити мусоидро 

баҳри пайдоиш ва таҳкими арзишҳои нав, идея, эътиқод ва 

назарияҳои нав ба вуҷуд меорад. Ин аст, ки доираи арзишии 

маданияти сиёсӣ дар марҳилаҳои гуногун ба таҳав- вулотҳои 

ҷиддӣ рӯ ба рӯ мешавад. 

Ташаккулёбии маданияти нави сиёсӣ дар ҷомеаи 

Тоҷикистон дар шароити шадиди бархӯрди арзишҳо ба вуҷуд 

омада буд. Марҳилаи таърихии шикасти низоми шӯравӣ бо 

шакли ба худ хосси маданияти сиёсӣ дар шуури сиёсии ҷомеа 

бенизомиро ба вуҷуд оварда бошад ҳам, тибқи назарияи 

синергетикӣ ин бенизомӣ зами- наи ташаккули низоми шаклан 

ва мазмунан нави маҷмӯи арзишҳо ва идеяҳо дар шуури 

ҷамъиятӣ гардид, ки дар ҷавҳари худ ифодаку- нандаи мақсад 

ва ормонҳои мардум ва ҷомеа дар марҳилаи ибти- доии 

ташаккули давлати миллӣ буд. 

Маълум аст, ки марҳилаи низоъ ва бесуботӣ дар ҷомеа 

метаво- над худ нишонаи мавҷуд набудани арзишҳои муҳим аз 

қабили таҳаммулпазирӣ, инсонгароӣ, дасткашӣ аз зӯроварӣ ва 

адолату ша- фқат бошад. Бинобар ин, дар шароити мушкили 

сиёсию иҷтимоии Тоҷикистони аввали солҳои 90-уми қарни 

гузашта низоми ташакку- лнаёфтаи фарҳангӣ ва арзишӣ 

вазъиятро боз ҳам мушкилтар намуд. 

Дар ин марҳила ивазшавии арзишҳо бисёр шадид гузашта, 

таъсири манфии худро ба рафтор ва муносибатҳои сиёсӣ, 

инчунин ба хусусияти равандҳои сиёсӣ низ расонид. Бесабаб 

намегӯянд, ки маданияти сиёсӣ омили муҳимми таъсиррасон 

ба равандҳои сиёсии ҷомеа буда, рафтори субъектҳои сиёсат 

маҳз дар чаҳорчӯбаи шуур ва маданияти сиёсии 



ташаккулёфтаи онҳо муайян карда мешавад. 

Авҷ гирифтани ҷанги шаҳрвандии таҳмилӣ низ, маҳз аз 

сатҳи пасти шуур ва маданияти сиёсии ҷомеа маншаъ 

мегирифт. Зеро гурӯҳҳо ва ҷонибҳои манфиатдор дар муайян 

намудани афзалиятҳо ва мақсадҳои бартариятноки худ ба 

хатогӣ роҳ дода, пайгири ар- зишҳое гаштанд, ки пояҳои субот 

ва амнияти ҷомеаро халалдор намуда, иттиҳоди мардумро аз 

байн бурданд. 

Вале бояд қайд намуд, ки дар натиҷаи бархӯрдҳои бевосита 

ва рӯирост ҷонибҳо дар бораи якдигар иттилои бештар ёфта, 

ҳамзамон нуқтаҳои ҳамгироиро дар муносибатҳо муайян 

намуданд. Маҳз дар ҳамин замина, маданияти нави сулҳ дар 

ҷомеаи Тоҷикистон пайдо гашт, ки асоси онро 

таҳаммулпазирӣ, гузашт кардан, бахшидани гуноҳи якдигар, 

риояи адл дар тақсими ҳокимият, шафқат ва муҳаб- бати 

инсонӣ ба якдигар, эҳтироми шахсият ва ҳимояи номусу нанги 

он, муқаддасии арзишҳои умумиллӣ, дарки масъулият барои 

фардои Ватан ва даст кашидан аз зӯроварӣ ташкил медод. 

Фарҳанги сулҳи тоҷикон ҳамчун намунаи ҷадиди 

маданияти сиёсӣ на дар марҳилаи оромию суботи ҷомеа, балки 

дар марҳилаи муташанниҷи он ташаккул ёфта, бори дигар 

тасдиқи гуфтаҳои боло дар бораи мавҷудияти талаботи 

ҷамъиятӣ ба пайдоиши арзишҳои муайян мебошад. Маҳз дар 

натиҷаи пойдории ин фарҳанг ҷомеаи Тоҷикистон тавонист 

низои мушкили дохилиро паси сар намуда, ба суботи сиёсии 

комил ноил гардад. 

§ 6. Шуури сиёсӣ: навъҳо ва дараҷаҳои он 

Шуури сиёсӣ дараҷаи олии рушди маданияти сиёсӣ 

мебошад. Ба ибораи дигар, шуури сиёсӣ унсури марказии 

маданияти сиёсии инкишофёфта маҳсуб меёбад. Мафҳуми 

«шуури сиёсӣ» категорияи байнифаннии сиёсатшиносӣ 

мебошад. Зеро он дар раванди таъсири сиёсат ба шуури 

ҷамъиятӣ ташаккул ёфта, хусусиятҳои ба худ хосро касб 

менамояд. Аммо ба шуури сиёсӣ на танҳо сиёсат ва муноси- 



батҳои сиёсӣ, балки шаклҳои дигари шуури ҷамъиятӣ низ 

таъсири амиқ мерасонанд. 

Шуури сиёсӣ - аз ҷониби субъект дарк гардидани воқеияти 

сиёсӣ ва шарту шароити иштироки бевоситаи ӯ дар сиёсат 

мебошад. Ҳамзамон, шуури сиёсӣ дарки соҳаи сиёсат ва 

равандҳои сиёсӣ, дар заминаи донишҳои мавҷуда баҳогузорӣ 

намудан ба онҳоро низ ифода менамояд. Дар раванди 

ташаккулёбии шуури сиёсӣ як қатор омилҳо ба он таъсири 

амиқ мерасонанд. Чунончи, воқеияти сиёсӣ, моҳияти системаи 

сиёсӣ, масъалаҳои иҷтимоию иқтисодӣ, таърихӣ, миллӣ, 

демографӣ, омилҳои фарҳангӣ, анъанаҳо, масъалаҳои гло- балӣ 

ва ғ. 

Шуури сиёсӣ дар дараҷаҳои гуногун зоҳир мегардад. 

Одатан шуури сиёсии фардӣ, гурӯҳӣ ва оммавиро аз ҳам фарқ 

менамоянд: 

Шуури сиёсии фардӣ таҷассумгари ҷаҳонбинии сиёсии 

одамон ва ифодагари муносибати онҳо бо сиёсат буда, дар 

раванди иҷтимо- икунонии сиёсии шахс ташаккул меёбад. Дар 

дараҷаи мазкур шуури сиёсӣ маҷмӯи хусусият ва хислатҳои 

шахсии инсонро ифода наму- да, ба ӯ имкон медиҳад, ки соҳаи 

сиёсатро то дараҷаи зарурӣ дарк намуда, ба он баҳои объективӣ 

диҳад ва дар ҳаёти сиёсии ҷомеа фаъолияти бошуурона анҷом 

диҳад. Унсурҳои таркибии шуури сиё- сии инфродиро ба таври 

зерин нишон додан мумкин аст: донишҳои сиёсӣ, иттилооти 

сиёсӣ, таваҷҷуҳ ба сиёсат, боварҳои сиёсӣ, талабот ва арзишҳои 

сиёсӣ, ҳиссиёт ва эҳсоси сиёсӣ, майлу рағбати сиёсӣ ва монанди 

инҳо. 

Шуури сиёсии гурӯҳӣ дар марҳилаи аввали ташаккулёбии 

худ дар дараҷаи шуури муқаррарӣ пайдо мегардад. Аз рӯйи 

дараҷаи му- стаҳкамшавии алоқаҳои дохилии гурӯҳ, баланд 

гардидани фаъолно- кии сиёсии аъзоёни он ва бо назардошти 

таъсири андешаҳои сарва- ри гурӯҳ шуури сиёсии гурӯҳӣ дар 

дараҷаи назариявӣ ташаккул ме- ёбад. Дар чунин шароит 

низоми андешаҳо ва тасаввуротҳои мушах- хас ба вуҷуд омада, 

мундариҷа, самти фаъолият ва фаъолнокии сиё- сии аъзоёни 



гурӯҳро ташаккул медиҳад. Ин аст, ки мавқеъҳои сиёсӣ ва 

афзалиятҳои идеологӣ унсурҳои таркибии шуури сиёсии 

гурӯҳӣ ба шумор мераванд. 

Шуури сиёсии оммавӣ маҷмӯи андешаҳо, тасаввуротҳо ва 

идеяҳои гурӯҳҳои калони аҳолӣ ба шумор рафта, гурӯҳҳои 

мухта- лифи иҷтимоиро муттаҳид месозад. Шуури оммавӣ хеле 

гуно- гунранг буда, дар ҷомеа мухолифатҳои зиёдро ба вуҷуд 

меоварад. Шуури сиёсии оммавиро ба якчанд навъ ҷудо 

менамоянд, ки онҳоро ба таври зерин нишон додан мумкин аст: 

шуури либералӣ, консер- вативӣ, анъанавӣ, сотсиал-демократӣ, 

марксистию ленинӣ, ради- калӣ, натсионалистӣ ва ғ. Шуури 

сиёсии оммавӣ ва афзалияти он дар ҷомеа аз як қатор омилҳои 

ҷамъиятӣ вобаста мебошад: омилҳои иқтисодӣ, иҷтимоию 

синфӣ, иҷтимоию психологӣ, идеологӣ, мил- лию фарҳангӣ ва 

ғ., ки дар ниҳояти кор манфиатҳои сиёсӣ ва муно- сибатҳои 

сиёсии мушаххасро ба миён меоваранд. Бояд гуфт, ки дар ҳар 

як ҷомеа яке аз навъҳои шуури оммавӣ дар марҳилаи муайяни 

рушди ҷомеа афзалияти бештар пайдо менамояд ва баъди 

муддати муайян оҳиста-оҳиста ҷойи онро навъи дигари шуури 

оммавӣ ишғол менамояд. 

Айни замон олимону муҳаққиқон дар атрофи мафҳуми 

«шуури сиёсии умумиинсонӣ» мулоҳизаҳои худро баён намуда 

истодаанд. Ин навъи шуури сиёсӣ, пеш аз ҳама, бо арзишҳои 

умумиинсонӣ алоқаманд буда, миқёсан хеле васеъ мебошад. 

Рушди минбаъдаи ин навъи шуури сиёсӣ аз ояндаи инсоният 

вобаста буда, дар атрофи он айни замон сухан рондан 

номумкин аст. 

Шуури сиёсӣ бо менталитет алоқамандии зич дорад. 

Ментали- тет шакли тафаккури инсон, қобилиятҳои ақлии 

инсон ва зеҳнияти гурӯҳи иҷтимоӣ мебошад. Менталитет 

метавонад характери миллӣ, динӣ, минтақавӣ, касбӣ ва сиёсию 

идеологӣ дошта бошад. Мента- литет, дар навбати аввал, дар 

дараҷаи шуури оммавӣ ташаккул ёф- та, сипас ба қобилиятҳои 

ақлии фард табдил меёбад, ки ба воситаи он шахсони алоҳида 

ҳувияти гуногуни худро муайян месозанд. Менталитети сиёсии 



шахс донишҳо, арзишҳо, тасаввуротҳо ва мавқеъҳое мебошанд, 

ки дар раванди иҷтимоикунонии сиёсӣ қисме аз онҳоро инсон 

ба даст овардааст ва қисми дигарашро дарк наму- дааст. 

Менталитет омили бавуҷудоваранда ва ташаккулдиҳандаи 

шакли махсуси умумияти сиёсӣ мебошад. Гузашта аз ин, 

ментали- тет арзише мебошад, ки ба воситаи он аъзоёни гурӯҳ 

воқеияти иҷтимоию сиёсиро дарк намуда, ба онҳо баҳои амиқу 

дақиқ дода, рушди меъёрҳои рафторро таъмин менамояд. 

Шуури сиёсӣ дар заминаи низоми муайян ташаккул ёфта, 

сохтори гуногундараҷа дорад. Дар мувофиқа бо фаҳмиши гно- 

сеологӣ шуури ҷамъиятиро ба ду дараҷа: шуури муқаррарӣ ва 

шуу- ри назариявӣ (илмӣ) ҷудо менамоянд. Фаҳмиши 

сотсиологӣ бошад, шуури психологӣ ва идеологиро аз ҳам ҷудо 

менамояд. Бо наза- рдошти ин ду фаҳмиш, ки онҳо бо ҳамдигар 

хеле шабоҳат доранд, дараҷаҳои шуури сиёсиро ба таври зерин 

нишон додан мумкин аст: 

1. Шуури муқаррарию таҷрибавӣ дар амалияи ҷамъиятӣ 

ташак- кул ёфта, психологияи сиёсиро инъикос менамояд. 

2. Шуури идеологию назариявӣ - шуури илмӣ, маҷмӯи 

тасавву- ротҳо ва андешаҳои бонизом аст. 

Шуури сиёсии муқаррарию таҷрибавӣ дар зери таъсири 

фаъолиятҳои ҳаррӯзаи одамон, таҷрибаҳои иҷтимоии онҳо ва 

мах- сусан дар зери таъсири бевоситаи муҳити атроф кӯр-

кӯрона ташак- кул меёбад. Ин навъи шуури сиёсӣ ба воситаи 

хусусиятҳои иҷти- моию иқтисодӣ, миллию таърихӣ, синфию 

ҷамъиятӣ ва хислатҳои синнусолии субъектҳои иҷтимоӣ 

асоснок карда мешавад. Ба шуури сиёсии муқаррарӣ тамоми 

соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ таъсир мерасо- нанд. Дар дараҷаи 

мазкур нишонаҳои аввалини воқеияти сиёсӣ таҷассум меёбанд. 

Шуури сиёсии муқаррарию таҷрибавӣ сарчаш- маи асосии 

ташаккулёбии донишҳои сиёсии оммаи мардум ва та- 

шаккулдиҳандаи муносибатҳои ҷамъиятӣ мебошад. Инчунин, 

дар ин дараҷаи шуури сиёсӣ хислатҳои психологии одамон низ 

зоҳир мегарданд, ки иборатанд аз: эҳсосот, рӯҳия, дарки 

воқеаву ҳоди- саҳои сиёсӣ ва ғ. Унсурҳои психологии шуури 



сиёсӣ махсусан дар шароитҳои буҳронӣ, дар марҳилаҳои 

ноустувории сиёсии ҷомеа, дар давраҳои гузариш баръало 

мушоҳида карда мешаванд. Дар ин дараҷаи шуури сиёсӣ 

муносибати одамон бо ҳокимият ва сиёсат дар шакли одатҳои 

ҳамарӯза ва анъанаҳои сиёсии мавҷуда амалӣ мегар- дад. 

Дар маҷмӯъ, гуфтан мумкин аст, ки шуури муқаррарию 

таҷри- бавӣ маҷмӯи тасаввуротҳо ва андешаҳо дар бораи 

падидаҳои ҳаёти сиёсии ҷомеа мебошад, ки онҳо то дараҷае дар 

шакли донишҳои асоснок баромад менамоянд ва диққати 

одамонро ба сиёсат ҷалб месозанд. Шуури сиёсии дараҷаи 

мазкур дар асоси таҷрибаҳои ҳамарӯзаи одамон ташаккул 

меёбад. Аз сабабе, ки шуури муқаррарӣ бевосита аз воқеияти 

объективӣ вобаста мебошад, он заминаи асо- сии ташаккулёбии 

шуури идеологию назариявӣ ба шумор меравад. 

Дараҷаи идеологию назариявии шуури сиёсӣ манзараи 

мукамма- ли андешаҳо, идеяҳо, мулоҳизарониҳо, консепсияҳо, 

ҷаҳонбинии мушаххас, ки ба воситаи онҳо воқеияти сиёсии 

муҳити атроф шарҳу тавзеҳ дода мешавад. Донишҳои сиёсии 

мазкур дар асосии консеп- сияҳои идеологӣ, таҳқиқоти илмӣ ва 

таҳлилу баррасии равандҳо ва падидаҳои сиёсӣ ташаккул дода 

мешаванд. Ҳар як идеологияи сиё- сии дорои низоми 

мукаммали андешаҳо ва тасаввуротҳо, ки барои ҳокимият ва 

ҳимояи манфиатҳои гурӯҳӣ мубориза мебарад, ҷавҳари шуури 

сиёсии идеологию назариявиро ташкил медиҳад. Дар зами- 

наи таҳлили танқидии шуури муқаррарӣ ҳар як идеология 

барномаи сиёсии асосноккардашудаеро ташаккул медиҳад, ки 

ифодагари дур- намои рушди ҷомеа мебошад. Самаранокии 

барномаи сиёсӣ бо ҳа- ёти як насли ҷомеа (20-30 сол) маҳдуд 

карда мешавад, зеро мақсадҳои бениҳоят дарозмуддат 

фаъолнокии аъзоёни гурӯҳро коҳиш дода, дар самти 

амалишавии мақсадҳои сиёсӣ монеа эҷод менамоянд. 

Идеологияи сиёсӣ доимо ҳадафмандона ташаккул дода 

меша- вад ва одатан рушди онро як гурӯҳ одамони касбӣ 

(идеологҳо) амалӣ мегардонанд. Гузашта аз ин, ҳар як 

идеологияи сиёсӣ дорои сохтори худ, роҳу равиши махсуси 



тарғиботӣ ва усулҳои таъсирра- сонӣ мебошад. 

§ 7. Иҷтимоикунонии сиёсии шахс 

Ташаккули инсон ҳамчун субъекти сиёсат марҳила ба 

марҳила дар натиҷаи рушди иҷтимоии ӯ ба амал меояд. Дар 

натиҷа раванди ҷалби инсон ба сиёсат сурат гирифта, моҳияти 

иҷтимоикунонии сиёсиро дар бар мегирад. Ҳамчунин, раванди 

иҷтимоикунонии сиёсӣ ташаккули тасаввурот, тамоюлот ва 

ҳадафҳои рафтори сиёси- ро дар бар мегирад. Бояд гуфт, ки 

ҷалб гардидани инсон ба сиёсат ҳанӯз аз овони кӯдакӣ оғоз 

гардида, то охири умр идома меёбад. Дар ин раванд донишҳо, 

тасаввуротҳо, тамоюлотҳо ва ҳадафҳои сиёсӣ вобаста ба 

шароити иҷтимоию сиёсӣ марҳила ба марҳила тағйиру 

ташаккул меёбанд ва амиқу дақиқ мегарданд. 

Иҷтимоикунонии сиёсӣ на танҳо раванди аз бар намудани 

до- ниш, балки фаъолнокии сиёсии инсонро низ дар бар 

мегирад. Иҷтимоикунонии сиёсии шахс аслан бо ду роҳ амалӣ 

мегардад: 

1). Тариқи таълими сиёсӣ, яъне интиқоли таҷрибаҳои 

сиёсии мавҷуда, ки ба воситаи таълимот ва воситаҳои ахбори 

омма амалӣ карда мешавад. 

2). Тариқи таҷрибаҳои шахсӣ ва ба воситаи донишҳои ба 

дига- рон номаълум дар амал татбиқ карда мешавад, ки дар 

натиҷа рафто- ри сиёсии шахсӣ ба вуҷуд оварда мешавад. 

Воситаҳои иҷтимоикунонии сиёсии дар боло номбаршуда 

бо ҳамдигар доимо дар алоқамандии зич қарор дошта, 

ҳамдигарро пурра мегардонанд. 

Ғайр аз ин, дар раванди иҷтимоикунонии шахс як қатор 

омилҳо таъсири амиқ мерасонанд, ки онҳоро ба ду гурӯҳи асосӣ 

ҷудо меку- нанд: 

1). Омилҳои сиёсӣ: сохтори давлатӣ ва навъи он, шакли 

идора- кунии давлат, навъи режими сиёсӣ, дараҷаи рушду 

инкишофи ин- ститутҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, муносибатҳои 

мутақобилаи шахс ва ҳокимият, навъи маданияти сиёсӣ, 

фаъолияти ҳокимияти қонунгу- зор, иҷроия ва судӣ, навъи 

системаи интихоботӣ ва монанди инҳо. 



2). Омилҳои ғайрисиёсӣ: дараҷаи маълумотнокии шахс, 

муҳи- ти иҷтимоии ӯ, меҳнати инсон ва хусусиятҳои он, 

омодагии касбии инсон, арзишҳои маънавию ахлоқӣ ва 

монанди инҳо. 

Раванди иҷтимоикунонии сиёсии шахс ду марҳилаи 

асосиро дар бар мегирад: марҳилаи фаъолгардонии шахс ва 

марҳилаи усту- воргардонии шахс. Бояд гуфт, ки марҳилаҳои 

мазкур сарҳади муа- йян надоранд. Онҳо дар ҳаёти инсон 

афзалиятҳои синнусолиро соҳиб мегарданд. Масалан, 

марҳилаи фаъолгардонии шахс то поёни умр идома наёфта, 

танҳо давраеро дар бар мегирад, ки дар он инсон маҷмӯи арзиш 

ва идеалҳои ҷомеаро аз бар намуда, дар худ системаи 

тамоюлоти иҷтимоиро ба вуҷуд меоварад. Чун қоида, ин 

марҳила давраҳои наврасӣ ва ҷавониро дар бар мегирад. Дар ин 

марҳила ин- сон ба воситаи оила, боғча, мактаб, омӯзишгоҳҳо, 

донишгоҳҳо, ва- соити ахбори омма, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, 

коллективи меҳнатӣ ва давлат дар зери таъсири равандҳои 

иҷтимоикунонии сиёсӣ қарор дода мешавад. 

Марҳилаи устуворгардонии шахс нимаи дуюми умри 

инсонро дар бар гирифта, фаъолияти ҷамъиятию сиёсӣ ва 

меҳнати фаъол моҳияти онро ифода менамояд. Маҳз дар ҳамин 

марҳила инсон ба ҷаҳонбинӣ ва донишҳои худ тағйиру иловаҳо 

ворид намуда, онҳоро аниқу дақиқ мегардонад. Дар ин марҳила 

моҳияти сиёсии инсон пайдо гардида, мавқеи мушаххаси сиёсӣ 

барои ӯ муайян карда ме- шавад. Дар марҳилаи мазкур шахс ба 

воситаи васоити ахбори омма, коллективи истеҳсолӣ, 

ташкилотҳои ҷамъиятӣ, гурӯҳҳои расмӣ ва ғайрирасмӣ дар 

зери таъсири равандҳои иҷтимоикунонии сиёсӣ қарор дода 

мешавад. 

Дараҷаҳои амалишавӣ. Иҷтимоикунонии сиёсӣ дар 

дараҷаҳои психологӣ ва иҷтимоӣ амалӣ карда мешавад. Чунин 

унсурҳо, ба мо- нанди эҳсосот, ирода, хотира, қобилият, 

тафаккур, характер ва мо- нанди инҳо дараҷаи психологии 

табиати инсонро ташкил намуда, ба шуури сиёсӣ ва рафтори 

сиёсии ӯ таъсири амиқ мерасонанд. Маса- лан, инсон бе иродаи 



қавӣ дар соҳаи фаъолиятҳои мухталиф ҳадафҳои худро амалӣ 

карда наметавонад. Дар сиёсат бошад, иро- даи қавӣ ба инсон 

имкон медиҳад, ки худро идора намуда, мавқеи хешро ҳифз 

намояд. 

Ҷаҳонбинӣ, ҳадафҳо, манфиатҳо, мавқеъҳо ва муносибатҳо 

бошанд, унсурҳои марказии дараҷаи иҷтимоӣ мебошанд. 

Чунин унсурҳо дар раванди тарбияи инсон ба вуҷуд оварда 

шуда, ба рафтори сиёсии ӯ таъсири бевосита мерасонанд. 

Марҳилаҳои асосии раванди иҷтимоикунонии сиёсӣ. 

Бояд гуфт, ки як қатор сиёсатшиносон чаҳор марҳилаи ин 

равандро қайд менамоянд: марҳилаҳои томактабӣ, мактабӣ, 

меҳнатӣ ва баъди- меҳнатӣ. Гурӯҳи дигари сиёсатшиносон 

бошанд, се марҳилаи ин равандро нишон додаанд: марҳилаи 

аввал, калонсолӣ ва давраи нафақа. 

Новобаста ба марҳилаҳои мавҷуда, бояд гуфт, ки дар аввал 

иҷтимоикунонии кӯдакон оғоз меёбад ва дар ин марҳила кӯдак 

ав- валин маротиба бо мафҳумҳои ҳокимият, қонун, давлат, 

ҳуқуқ ва уҳдадориҳо шинос мегардад. Чунин шиносоӣ дар 

оила, мактаб ва гурӯҳҳои синнусолӣ амалӣ мегардад. 

Сиёсатшиносони амрикоӣ Д.Истон ва Деннис чаҳор давраи 

дигарро хосси марҳилаи иҷтимои- кунонии кӯдакон медонанд: 

1) политизатсия - мутобиқшавӣ ба муҳити сиёсӣ; 2) 

персонализатсия - вақте ки одамони обрӯманд ва номдори 

ҷомеа ба шахсияти кӯдак таъсиррасонӣ менамоянд ва диққати 

ӯро ба худ ҷалб мекунанд; 3) идеализатсия - кӯдак шахси- ятҳои 

манфӣ ва мусбатро аз ҳам ҷудо намуда, ба дӯст доштан ва 

нафрат пайдо кардан нисбат ба падидаҳои сиёсӣ ва шахсиятҳои 

сиёсӣ оғоз менамояд; 4) институтсионализатсия - кӯдакон аз 

доираи фардгароӣ берун омада, бо арзишҳои марказии 

системаи сиёсӣ худ- ро мутобиқ мегардонанд90. 

Дар марҳилаи дуюми иҷтимоикунонии сиёсӣ инсон 

тасавву- ротҳои сиёсӣ ва афзалиятҳои фардиро дар худ 

ташаккул медиҳад. Дар ин марҳила инсон кӯшиши иҷро 

намудани ҳама гуна фаъолият, аз ҷумла фаъолиятҳои сиёсиро 

                     
90 Шварценберг Р.Ж. Политическая социология. - Ч.1. -М., 1992. -С.160. 



менамояд. Маҳз дар ҳамин марҳила донишҳои сиёсии инсон 

дар зери таъсири муҳит ва тағйиротҳои мавҷуда қарор 

гирифта, амиқу дақиқ мегарданд. 

Дар марҳилаи охир даст кашидани инсон аз фаъолияти 

сиёсӣ оғоз гардида, ба тағйиротҳо ва ислоҳотҳо муносибати 

танқидӣ зоҳир менамояд. 

Институтҳои иҷтимоикунонии сиёсӣ. Дар ҳар як навъи 

систе- маи сиёсӣ институтҳои махсусе амал менамоянд, ки онҳо 

ба ташак- кули инсони ҷавобгӯи стандартҳои давлатӣ ва баланд 

бардоштани маданияти сиёсии ӯ машғуланд. Фаъолияти 

институтҳои мазкур дар раванди иҷтимоикунонии сиёсӣ зоҳир 

мегарданд. Яке аз чунин ин- ститутҳо оила ба шумор меравад. 

Оила маконе мебошад, ки кӯдако- нро бо ҷаҳони беруна шинос 

менамояд ва робитаҳои аввалини ӯро бо сиёсат ва ҳаёти сиёсии 

ҷомеа мепайвандад. Сиёсатшиносони Ғарб оиларо маконе 

муаррифӣ менамоянд, ки дар он маданияти сиёсӣ аз як насл ба 

насли дигар интиқол меёбад. Оила имкон медиҳад, ки аъзоёни 

он аз як қатор таъсирҳои беруна эмин нигоҳ дошта шаванд. 

Аммо дар баъзе мавридҳо характери консервативӣ доштани 

таъсири оилавӣ низ ба мушоҳида мерасад. Баъзан меъёрҳои 

рафторе, ки оилаҳо ба аъзоёни худ пешкаш менамоянд, 

метавонанд бо тағйиротҳои ҳаёти ҷамъиятӣ мувофиқат 

накунанд. 

Яке аз воситаҳои дигари амалишавии иҷтимоикунонии 

сиёсӣ мактаб ва донишгоҳҳо ба шумор мераванд. Муассисаҳои 

мазкур ба воситаи таълим, тарбия ва алоқаҳои расмӣ ба 

раванди иҷтимоику- нонии шахс таъсири амиқ мерасонанд. 

Хусусиятҳои муҳимми мак- табҳо ва донишгоҳу донишкадаҳо 

дар он ифода меёбад, ки онҳо дар заминаи барномаҳои 

таълимӣ ва омӯзгорони касбии дорои ҷаҳон- бинии васеъ 

тарбияи ҳадафмандонаи сиёсии насли наврас ва ҷаво- нонро ба 

роҳ мемонанд. Ҳамин тариқ, дар раванди таълими мактабӣ ва 

донишгоҳӣ донишҳои мавҷуда ва арзишҳои фарҳангию маданӣ 

ҳадафмандона ба шогирдон интиқол дода мешаванд. Дар 

раванди таълим баъзан омӯзгороне низ роҳ меёбанд, ки онҳо бо 



андешаҳои бегонапарастии худ ба шуури сиёсӣ ва рафтори 

сиёсии шогирдон таъсири манфӣ мерасонанд ва раванди 

иҷтимоикунонии сиёсиро вайрон месозанд. 

Ба раванди иҷтимоикунонии ҷавонон гурӯҳҳои синнусолӣ 

ва ҳамсабақон таъсир мерасонанд. Ба ин гурӯҳи одамон 

ҳамсабақон, ҳамкасбон, дӯстону рафиқон ва хешу ақрабо дохил 

мешаванд. Таъсири онҳо ба дигарон бо он асоснок карда 

мешавад, ки дар миё- ни онҳо фазои боварӣ ва алоқаҳои қавӣ 

мавҷуданд. 

Ғайр аз ин, ҳизбҳои сиёсӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ низ 

дар ра- ванди иҷтимоикунонии одамон нақши хеле муҳим 

мебозанд. Онҳо дар фаъолияти сиёсии худ ба тарғибу ташвиқи 

андешаҳои идеоло- гии хеш машғул гардида, ба одамон 

донишҳои сиёсии тайёрро пеш- ниҳод менамоянд ва бо ин роҳ, 

пеш аз ҳама, ҷаҳонбинии сиёсии аъзоёни худро васеъ 

менамоянд. 

Аммо дар ҳар як ҷомеа таъсири воситаҳои ахбори омма 

хеле муассир мебошад. Бинобар ин, онҳо низ дар раванди 

иҷтимоикуно- нии сиёсӣ саҳми арзанда мегузоранд. Дар 

давлатҳои тараққикардаи дунё воситаҳои ахбори омма дар 

ташаккули андешаҳои сиёсии мар- дум ва тағйир додани 

рӯҳияи сиёсии онҳо нақши муҳим мебозанд. Дар аксар маврид 

воситаҳои ахбори омма аз ҷониби ҳокимияти давлатӣ 

истифода бурда мешаванд ва барои тағйир додани рафтори 

сиёсии шаҳрвандон заминаи муосид фароҳам меоваранд. Бояд 

гуфт, ки дар раванди иҷтимоикунонии сиёсӣ васоити ахбори 

омма нақши аввалиндараҷа доранд. Зеро онҳо дар муддати хеле 

кӯтоҳ ба шумо- раи хеле зиёди одамон донишҳои сиёсӣ 

пешниҳод намуда, тасавву- ротҳои сиёсии онҳоро ташаккул 

медиҳанд. Махсусан, дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рушди 

технологияҳои иттилоотию коммуникатси- онӣ, ки аз хориҷи 

мамлакат таъсири иттилооти мухталиф ба шуури оммаи 

мардум хеле меафзояд, истифодаи ВАО ба сифати воситаи 

асосии таъмини амнияти иттилоотӣ ва интиқол додани 

маълумоти зарурӣ хеле муҳим аст. 



Ғайр аз ин, воситаҳои дигари иҷтимоикунонии сиёсӣ низ 

вуҷуд дошта метавонанд. Танҳо дар ин раванд бояд дар назар 

дошт, ки агар таъсири воситаҳои иҷтимоикунонӣ бо ҳамдигар 

мувофиқат намоянд, пас устувории системаи сиёсӣ ва сулҳу 

субот таъмин ме- гардад. Агар баръакс, ба шаҳрвандон 

иттилооти нодуруст ва шубҳа- овар пешниҳод гардад, дар 

ҷомеа мухолифатҳо, буҳронҳо, низоъҳо ва бархӯрдҳои гуногун 

ба вуҷуд меоянд. Чунин ҳолат дар шароити муосир хеле зиёд ба 

мушоҳида расида истодаанд. Як зумра воси- таҳои ахбори 

оммаи зархарид ва пайравону фаъолони ҳизбу ҳара- катҳои 

ифротӣ бо мақсади иғвоангезӣ дар миёни табақаҳои гуногу- ни 

ҷомеа иттилооти ифротию иғвобарангезро паҳн намуда, як 

гурӯҳ одамонро барои вайрон намудани тартиботи ҷамъиятӣ ва 

гурӯҳи дигари онҳоро барои даст задан ба ҷиноят водор 

менамоянд. 

Ҳамин тариқ, маданияти сиёсӣ, шуури сиёсӣ ва 

иҷтимоикуно- нии сиёсӣ бо ҳамдигар алоқамандии зич дошта, 

якдигарро пурраю мукаммал мегардонанд. Зеро, аз як ҷониб, 

маданияти сиёсӣ омили муҳимми иҷтимоикунонии шахс ба 

шумор рафта, дар навбати худ иҷтимоикунонӣ воситаи асосии 

баланд бардоштани сатҳу сифати маданияти сиёсии ҷомеа ба 

шумор меравад.



МАВЗӮИ 22. СИЁСАТ ВА 

ВАСОИТИ АХБОРИ ОММА (ВАО) 

Дар шароити ташаккулёбии инқилоби иттилоотӣ ва 

ҷомеаи ит- тилоотӣ таъсири васоити ахбори омма ба равандҳои 

сиёсӣ марҳила ба марҳила меафзояд. Гузашта аз ин, васоити 

ахбори омма дар ра- ванди иҷтимоикунонии сиёсии омма ба 

таври фаъол ширкат варзи- да, афкори ҷамъиятиро дар 

муносибат бо масъалаҳои мухталифи сиёсӣ ташаккул медиҳад. 

ВАО ин маҷмӯи шабакаҳои мухталифи паҳн намудани 

иттилоот буда, бо мақсади саривақт хабардор наму- дани 

ҷомеа, гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва давлат аз моҳияти воқеоту ҳоди- 

соти ҷаҳон ва равандҳои дохили мамлакат ҳамарӯза фаъолият 

ме- намоянд. Бинобар ин, ВАО системаи иттилоотие мебошад, 

ки аз унсурҳои мухталиф иборат аст ва онҳо, дар навбати худ, 

дорои ша- клҳои алоҳида, усулҳои фаъолият ва дараҷаҳои 

ташкилии худ буда, дар давлати алоҳида, минтақаи алоҳида ва 

умуман дар ҷомеаи ҷаҳон арзи ҳастӣ менамоянд. Яке аз 

хусусиятҳои муҳимми ВАО оммави- яти он мебошад. Зеро 

фаъолияти онҳо ба доираи васеи одамон нигаронида шуда, 

таваҷҷуҳи одамон низ вобаста ба масъалаҳои матраҳшаванда 

нисбат ба ВАО зуд-зуд тағйир меёбад. Дар шароити муосир 

гуногунрангии васоити ахбори омма низ ба рафтори одамон ва 

шуури онҳо таъсири амиқ расонида, мавқеи онҳоро дар ҳаёти 

сиёсии ҷомеа тағйир медиҳад. 

§ 1. Васоити ахбори омма ва навъҳои асосии он 

Сиёсатшиносони британявӣ Колин Спаркс ва Раймонд 

Уилямс бо назардошти нақши ВАО дар раванди сиёсӣ, онҳоро 

ҳамчун си- стемаи иттилоотӣ муаррифӣ намуда, ба чор навъи 

асосӣ ҷудо наму- даанд: тиҷоратӣ, авторитарӣ, патерналистӣ ва 

демократӣ. 

Системаи тиҷоратӣ барои фаъолияти ВАО озодиҳои 

бештарро фароҳам меоварад, аммо замоне сухан дар атрофи 

фоида меравад, маҳдудиятҳо низ ба мушоҳида мерасанд. Дар 



системаи мазкур гуфтани ҳама гуна сухан иҷозат дода мешавад, 

агар он фоидаовар бошад. ВАО-и авторитарӣ системаи 

иттилоотие мебошад, ки дар он интиқоли андешаҳо, меъёрҳои 

рафтор ва арзишҳои гурӯҳи ҳукмрон вазифаи асосии васоити 

ахбори омма дониста мешавад. ВАО-и па- терналистӣ яке аз 

навъҳои асосии ВАО-и авторитарӣ ба шумор ме- равад, аммо 

ин ҷо масъулияти гурӯҳи ҳукмрон дар назди ҷомеа бештар 

эҳсос мегардад ва дар амал татбиқ намудани арзишҳо ва 

мақсадҳои сиёсӣ танҳо ба хотири нигоҳ доштани ҳокимият 

амалӣ карда мешавад. Таҳлили амалияи сиёсӣ нишон медиҳад, 

ки ВАО-и замони Шӯравӣ системаи патерналистӣ, ВАО-и 

амрикоӣ системаи тиҷоратӣ ва ВАО-и Британияи Кабир 

системаи омехта мебошад. Масалан, дар Британияи Кабир 

ВАО-и чопӣ характери тиҷоратӣ дошта, радио ва телевизион 

хусусиятҳои патерналистиро доро ме- бошанд. 

Навъи чоруми системаи ВАО ба таври назариявӣ 

демократӣ муаррифӣ мегардад, аммо дар амалияи ҷамъиятӣ 

ҳанӯз он дар шак- ли мукаммал вуҷуд надорад. Таҳлили 

назарияи сиёсӣ нишон медиҳад, ки дар шароити мавҷудияти 

ВАО-и демократӣ онҳо ба ду гурӯҳи асосӣ ҷудо мегарданд: 

давлатӣ ва ғайридавлатӣ. ВАО-и давлатӣ барои ҳимояи 

манфиатҳои гурӯҳи ҳукмрон ва пайравони онҳо ва ВАО-и 

ғайридавлатӣ барои ҳимояи манфиатҳои иҷтимоию сиёсии 

гурӯҳҳои мухталифи иҷтимоӣ фаъолият менамоянд. ВАО-и 

ғайридавлатӣ, дар навбати худ, ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: 

оппо- зитсионӣ ва мустақил. ВАО-и оппозитсионӣ одатан аз 

ҷониби му- холифини сиёсӣ ташаккул дода шуда, бо мақсади 

бештар намудани пайравон ва ҳаммаслакони худ ба танқиди 

ҳукумат ва мақомоти давлатӣ машғул мегарданд. ВАО-и 

мустақил ба ҳеҷ яке аз неруҳои сиёсӣ тааллуқ надошта, барои 

паҳн намудани арзишҳои сиёсии пешқадам хизмат мерасонад. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки аксари ВАО-и мустақил аз 

ҷониби созмонҳо ва давлатҳои хориҷӣ ма- блағгузорӣ шуда, 

манфиатҳои онҳоро ифода менамоянд. Ан- дешаҳои 

песимистии сиёсатшиноси шинохтаи ИМА Герберт Алт- шулл 



нисбат ба ВАО-и демократӣ исботи гуфтаҳои болост. Ӯ 

вазъияти васоити ахбори оммаи амрикоиро таҳлил намуда, ду 

қону- нияти асосиро ташаккул додааст: 

- мазмун ва мундариҷаи иттилооте, ки ВАО паҳн 

менамояд, ифодакунандаи сиёсати гурӯҳе мебошад, ки онҳоро 

маблағгузорӣ намудааст; 

- газетаҳо, маҷаллаҳо, радио ва телевизионҳо ҳеҷ гоҳ 

мустақил набуданд ва нестанд, ҳарчанд иқтидореро соҳибанд, 

ки метавонанд ба сифати неруи мустақил баромад намоянд. 

Дар ҳама гуна шароит ВАО гумоштаи онҳое мебошад, ки дар 

дасти худ ҳокимияти сиёсӣ ва иқтисодиро нигоҳ медоранд. 

Васоити ахбори омма ҳамчун системаи иттилоотӣ аз 

зерсисте- маҳои мухталиф иборат мебошад. Айни замон чаҳор 

зерсистемаи васоити ахбори оммаро аз ҳам фарқ менамоянд: 

матбуот, радио, те- левизион ва Интернет. Ҳар яке аз ин 

зерсистемаҳо дорои шумораи зиёди шабакаҳои паҳн намудани 

иттилоот буда, бо роҳҳои гуногун ба афкори ҷамъиятӣ таъсир 

мерасонанд. 

Матбуот. Рӯзномаҳо, ҳафтаномаҳо, маҷаллаҳо ва китобҳои 

мухталиф навъҳои анъанавии васоити ахбори омма мебошанд. 

Маҳсулоти чопӣ иттилооти муфассалро дар худ фаро гирифта, 

ода- тан аз матнҳои мухталиф, расму тасвирҳо, нақша ва 

схемаҳо иборат мебошанд, ки муҳтавои онҳо барои хонандагон 

дастрас буда, онҳо бе ёрии дигарон метавонанд ба ҳар навъе, ки 

набошад, маводро таҳлил намуда, хулосаҳои худро бароранд. 

Дар баробари муваффақиятҳои ВАО-и чопӣ, инчунин но- 

расоиҳои онро низ мушоҳида намудан мумкин аст. ВАО-и чопӣ 

наметавонад иттилоотро ба таври фаврӣ паҳн намояд. Зеро 

раванди таҳрири маводҳо, омода намудани онҳо барои чоп ва 

сипас чоп намудан ва дастрас гардонидани онҳо ба одамон каме 

тӯл мекашад. Аммо матбуоти замони муосир барои бартараф 

намудани норасоии мазкур ва бо мақсади ҷалби ҳарчи бештари 

хонандагон усулҳои ҳангомасозиро истифода намуда, 

хонандагони худро пайдо менамо- яд. 

Радио. Яке аз воситаҳои дигари паҳн намудани иттилоот 



радио мебошад. Он ҳамчун воситаи пахши садо иттилоотро ба 

фосилаҳои хеле дур паҳн намуда, фазои иттилотии ҷомеаро 

пурра месозад. Бо- яд гуфт, ки пайдоиши радио дар самти 

таъмини инқилоби иттило- отӣ марҳилаи наверо боз намуд. 

Махсусан, дар нимаи дуюми асри ХХ дар шароити буҳронҳои 

ҳарбӣ радио ба таври фаврӣ хабару ит- тилооти заруриро 

дастраси мардум гардонида, онҳоро аз ҷараёни воқеоту 

ҳодисоти мамлакат хабардор менамуд. 

Телевизион. Дар замони муосир яке воситаҳои 

афзалиятноки паҳн намудани иттилоот телевизион мебошад. 

Телевизион низ ба монанди радио иттилоотро ба таври фаврӣ 

дастраси бинандагон намуда, ба воситаи ҳам садо ва ҳам симо 

ба шуури одамон таъсири амиқ мерасонад. Махсусан, дар 

шароити рушди технологияҳои ит- тилоотӣ ва ба вуҷуд 

омадани технологияҳои компютерӣ ва рақамӣ сатҳу сифати 

барномаҳои телевизонӣ беҳтар гардида, диққати ода- монро 

боз ҳам бештар ба худ ҷалб намудааст. Айни замон ба воси- таи 

телевизион аз макони ҳодиса ва воқеа ба таври мустақим ба 

одамон иттилоот пешкаш мегардад, ки онро боз ҷолибтар 

намуда- аст. 

Бояд гуфт, ки рушди илму техника дониш ва ҷаҳонбинии 

ода- монро ба дигаргунии ҷиддӣ рӯ ба рӯ намуда, ба табъу завқи 

онҳо таъсири амиқ расонидааст. Махсусан, дар замони муосир 

бо пайдо 

гардидани шабакаҳои телевизионии моҳвораӣ одамон 

шабакаҳои ба табъу завқи худ мувофиқро интихоб намуда, 

тамошо менамоянд. 

Интернет. Яке аз шабакаҳои муосири иттилоотӣ интернет 

ме- бошад. Айни замон шабакаи интернет фазое мебошад, ки 

дар он иттилооти гуногун ба таври фаврӣ ҷойгир карда шуда, 

ба одамон дастрас гардонида мешавад. Шабакаи интернет аз 

сомонаҳое иборат аст, ки онҳо аз рӯйи мазмун ва мундариҷаи 

худ гуногун мебошанд. Бояд гуфт, ки пайдоиши радио барои 

бартараф намудани норасоии матбуот, пайдоиши телевизион 

барои бартараф намудани норасоии радио ва пайдоиши 



интернет барои бартараф намудани норасоии ҳамаи онҳо ба 

вуҷуд оварда шудааст. Яъне, дар шабакаи интернет, ҳам 

иттилооти хаттӣ, ҳам расму тасвирҳо ва ҳам иттилооти садоию 

видеоӣ ҷойгир карда шуда, ба одамон дастрас гардонида 

мешаванд. Бояд гуфт, ки сомонаҳои интернетиро ба ду гурӯҳ 

ҷудо намудан мумкин аст: расмӣ ва ғайрирасмӣ. Сомонаҳои 

расмӣ ба муассиса ва ташкилотҳое тааллуқ доранд, ки онҳо дар 

доираи қонун фаъолият намуда, ба воситаи шабакаи интернет 

худро ба одамон муаррифӣ менамоянд. Сомонаҳои 

ғайрирасмӣ бошанд, ба гурӯҳҳои ифротгаро, ташкилотҳои 

экстремистӣ ва террористӣ тааллуқ дошта, ба иғвоан- гезию 

таҳмилгароӣ машғул мегарданд. Бинобар ин, дар аксар маврид 

дар шабакаи интернет иттилооте ҷойгир мегарданд, ки сар- 

чашмаи расмӣ надошта, хабарҳои дурӯғ ва далелҳои беасос 

мебо- шанд. 

Дар ибтидои асри XXI дар шабакаи интернет навъҳои 

дигари воситаҳои иртиботӣ дар шакли шабакаҳои иҷтимоӣ 

пайдо гардида- анд, ки аксари онҳо хусусияти сиёсӣ дошта, ба 

минбари тарғиботу ташвиқоти андешаҳои бегона ва 

гуфтугӯҳои берун аз ахлоқи инсонӣ шабоҳат доранд. Бо 

назардошти чунин вазъият дар баъзе аз давлатҳо шабакаҳои 

интернетиеро, ки дар онҳо иттилооти ғайри- расмӣ ҷойгир 

карда мешаванд, дастнорас гардонида, онҳоро ба қа- тори ВАО 

шомил намекунанд. 

Бояд гуфт, ки бо пайдо гардидани радио мавқеи матбуот, бо 

пайдо гардидани телевизион мавқеи радио ва бо пайдо 

гардидани интернет мавқеи ҳамаи онҳо тангтар гардидааст. 

Аммо дар шароити муосир ҳар яке аз онҳо истифодабарандаи 

худро дорад. Давлатҳои замони муосир барои пурра 

гардонидани фазои иттилоотӣ аз ҳама навъи ВАО самаранок 

истифода менамояд, то ки одамон саривақт аз иттилооти 

зарурӣ хабардор гарданд. Махсусан, дар шароити му- осир 

раванди ҷаҳонишавӣ марзҳои иттилоотиро аз миён бардошта, 

фазои иттилоотии ҷаҳониро ба вуҷуд овардааст, ки дар назди 

ҳар инсон сарчашмаҳои алтернативии иттилоот қарор дорад. 



Бинобар ин, васоити ахбори оммаи замони муосир характери 

синнусолӣ касб намудааст. Одатан, шахсони зиёӣ ва 

равшанфикрону таҳлилгарон аз ҳама бештар аз матбуоти даврӣ 

ба таври васеъ истифода менамоянд. Ронандагон ва шахсони ба 

кори ҷисмонию ғайрификрӣ машғулбуда радио гӯш 

менамоянд. Телевизион, махсусан барномаҳои сиёсӣ, бештар 

диққати онҳоеро ба худ ҷалб менамоянд, ки ба масъалаҳои 

сиёсӣ ва ҳаёти сиёсии давлат ва ҷомеаи ҷаҳон таваҷҷуҳ зоҳир 

мена- моянд. Истифодабарандагони шабакаи интернет бошад, 

бештар ҷа- вонон мебошанд. 

Ҳамин тариқ, васоити ахбори омма институти сиёсие 

мебошад, ки дар ҷомеаи муосир ба рафтори одамон таъсири 

амиқ мерасонад ва ба таври доимӣ ба паҳн намудани иттилооти 

сиёсӣ машғул гар- дида, оид ба масъалаҳои мухталифи сиёсӣ 

афкори ҷамъиятиро та- шаккул медиҳад. Дар ҳаёти сиёсии 

ҷомеа ВАО як қатор вазифаҳои муҳимро иҷро менамояд: 

- вазифаи иттилоотию коммуникативӣ (паҳн намудани 

иттило- оти сиёсӣ, ба роҳ мондани иртибот ва муошират); 

- вазифаи сиёсию аксеологӣ (паҳн намудани арзишҳои 

сиёсӣ ва меъёрҳои сиёсӣ); 

- вазифаи тарғиботӣ (дар раванди баргузории маъракаҳои 

ин- тихоботӣ ҳизбҳои сиёсӣ бо истифода аз васоити ахбори 

омма бар- номаҳои пешазинтихоботии худро тарғибу ташвиқ 

менамоянд); 

- вазифаи маърифатӣ (ВАО кӯшиш менамоянд, ки ба 

ҷаҳонби- нии одамон ва шуури онҳо таъсир расонида, рафтори 

онҳоро тағйир диҳад); 

- вазифаи лоббистӣ (ВАО манфиатҳои мухталифи 

гурӯҳҳои таъсиррасон ва фишороварро намояндагӣ менамояд);  

- вазифаи танқидӣ (неруҳои сиёсӣ бо истифода аз ВАО 

фаъоли- яти ҳукумат ва дигар мақомоти давлатиро танқид 

менамояд); 

- вазифаи манипулятивӣ (бо мақсади тағйир додани 

афкори ҷамъиятӣ мавриди истифода қарор додани 

манипулятсияи сиёсӣ). 



§ 2. Робита бо ҷомеа ва ташаккули роҳҳои самараноки 

он 

Инқилоби иттилоотӣ сиёсатмадорон ва арбобони сиёсиро 

маҷбур намудааст, ки роҳу воситаҳои ташаккули робита бо 

ҷомеаро бори дигар таҷдиди назар намоянд. Воқеан ҳам айни 

замон ба воси- таи технологияҳои иттилоотӣ мо метавонем 

ҷаҳонро ҳамчун як умумияти иҷтимоию сиёсӣ тасаввур намуда, 

равандҳои сиёсии ҷаҳонро ба осонӣ мушоҳида ва таҳлил 

намоем. Зеро шабакаҳои ит- тилоотии ҷаҳонӣ ба «системаи 

марказии асаб»-и сиёсати ҷаҳонӣ табдил ёфтаанд. Чунин 

раванд дар зери таъсири глобализатсияи ВАО рӯз то рӯз 

муҳимтару аҳамиятноктар мегардад. 

Бинобар ин, дар сиёсати дохилӣ ва хориҷии давлатҳои 

алоҳида ба масъалаи барқарор намудани робитаи қавӣ бо 

ҷомеа (РК -риЫгс- гс1аЬоп) диққати аввалиндараҷа медиҳанд. 

Дар замони муосир маҳз ба воситаи сатҳу сифати барқарор 

намудани робита бо ҷомеа нуфу- зи сарварони сиёсӣ ва таъсири 

онҳо ба афкори ҷамъиятии ҷомеаи ҷаҳон муайян карда 

мешавад. Инчунин, вазъияти шуури ҷамъиятии дохили 

мамлакат низ ба воситаи то кадом дараҷа барқарор гардида- ни 

робита бо ҷомеа муайян карда мешавад. Мубориза барои 

тағйир додани афкори ҷамъиятӣ масъалаи марказии сиёсати 

замони муосир мебошад. Аз ин рӯ, ҳар як субъекти сиёсӣ 

кӯшиш менамояд, ки дар ин самт роҳу воситаҳои муосир ва 

технологияҳои гуногуни иттило- отиро истифода намояд. Бояд 

гуфт, ки истифодаи «риЫгс- гс1аЬоп» дар сиёсати дохилӣ барои 

ташаккули имиҷи сарвари сиёсӣ ва исти- фодаи он дар сиёсати 

хориҷӣ барои ташаккули имиҷи давлат дар арсаи байналхалқӣ 

зарур мебошад. 

Истифодаи «риЫгс- гс1аЬоп» дар сиёсат самтҳои зерини 

фаъоли- яти сиёсиро фаро мегирад: 

- ташаккули афкори ҷамъиятӣ дар дохили мамлакат ва 

берун аз он оид ба масъалаҳои муҳимтарини ҳаёти сиёсӣ; 

- марҳила ба марҳила таъсир расонидан ба авзои ҷомеа; 

- муваффақиятҳои ҳизби худ, ташкилоти худ ва мамлакати 



худро тарғибу ташвиқ намуда, бо ин роҳ имиҷи сарварони 

сиёсии муваффақ мустаҳкам карда мешавад; 

- ташаккули имиҷи мусбии мамлакат; 

- ба воситаи шабакаҳои мухталифи иттилоотӣ пешкаш 

намуда- ни идеяҳои муҳимми сиёсӣ; 

- таъсири иттилоотӣ ба мавқеи сиёсии ҳарифон; 

- таъсиррасонӣ ба шабакаҳои иттилоотии ҷаҳонӣ ва ба 

вуҷуд овардани иттилооти алтернативӣ. 

Бояд гуфт, ки ба роҳбарияти сиёсӣ пешкаш намудани 

иттилоо- ти зарурӣ оид ба авзои ҷомеа ва афкори ҷамъиятӣ яке 

аз самтҳои афзалиятноки барқарор намудани робита бо ҷомеа 

мебошад. Барқарор намудани алоқаҳои мустақим бо қишрҳои 

гуногуни ҷомеа, истифода аз ВАО ва гузаронидани таҳқиқоти 

гуногун ба си- фати воситаҳои асосии ташкили чунин навъи 

фаъолият дониста мешаванд. Айни замон дар сохтори ҳар як 

ҳизби сиёсӣ ва ё мақомо- ти давлатӣ шуъбаҳои иттилоотие 

мавҷуданд, ки роҳбарони сиёсӣ аз хизматрасонии котибони 

матбуотӣ бо мақсади барқарор намудани робита бо ҷомеа ба 

таври васеъ истифода менамоянд. Дар мамла- катҳои алоҳида 

чунин навъи хизматрасонӣ бо номҳои гуногун ифо- да карда 

мешаванд. Чунончи, маркази иттилоотӣ, хадамоти иттило- отӣ, 

дафтари матбуотӣ ва ғ. 

Дар амалияи ҷамъиятӣ ҳар як ҳизби сиёсӣ ва мақомоти 

давлатӣ дорои шуъбаҳои иттилоотӣ мебошанд. Роҳбарияти 

сиёсӣ бо мақса- ди барқарор намудани алоқа бо ҷомеа аз 

хизматрасониҳои шуъбаҳои мазкур ва котибони матбуотӣ ба 

таври васеъ истифода менамоянд. Дар давлатҳои гуногун 

шуъбаҳои мазкур унвонҳои мухталиф доранд, аз ҷумла 

маркази иттилоотӣ, хадамоти иттилоотӣ ва монанди инҳо. Дар 

аксари ташкилотҳои сиёсӣ роҳбарони шуъбаҳои иттилоотӣ дар 

раванди баррасии масъалаҳои муҳимми ҳаёти ҷамъиятӣ 

озодона метавонанд андешаи худро баён намоянд, зеро онҳо 

барои роҳбарони сиёсӣ шахсони боэътимод ба шумор ме- 

раванд. Масалан, дар Британияи Кабир ҳар як вазир уҳдадор 

аст, ки дар самти рушду инкишофи «паблик рилейшнз» 



сиёсати шахсии худро амалӣ намояд. Дар ин мамлакат ба ғайр 

аз хадамоти иттилоо- тии муассисавӣ, инчунин Хадамоти 

марказии иттилоот (Сеп£га1 О£- йсе о£ 1п£огта£1оп) низ арзи 

ҳастӣ менамояд, ки он фаъолияти хада- моти иттилоотии 

муассисавӣ ва маҳаллиро назорат ва танзим мена- мояд. 

Хадамоти марказии иттилоот бо мақсади хубтару беҳтар ба роҳ 

мондани алоқа бо ҷомеа доираи васеи коршиносони касбу кори 

гуногунро барои омӯзиш ва таҳлили соҳаҳои мухталифи ҳаёти 

ҷамъиятӣ сафарбар менамояд ва дар ҳолатҳои зарурӣ ниҳодҳои 

давлатӣ аз хизматрасониҳои коршиносони хадамоти мазкур ба 

та- ври васеъ истифода менамоянд. Дар баробари ин, Хадамоти 

марка- зии иттилоот дар самти коркарди рекламаҳои сиёсӣ, 

омода намуда- ни филмҳои ҳуҷҷатӣ, маводҳои тасвирӣ, 

маводҳои чопӣ ва баргузор намудани намоишномаҳо фаъолона 

ширкат меварзанд. 

Дар ҳаёти сиёсии ИМА чунин нақшро Оҷонсии иттилоотӣ 

(И81А) иҷро менамояд. Бешакку шубҳа, ИМА ватани «паблик 

ри- лейшнз» мебошад. Зеро Оҷонсии иттилоотии ИМА 

аллакай вази- фаҳои дохилии худро чандин даҳсола пештар 

пурра иҷро намуда, айни замон дар сатҳи ҷаҳонӣ амал намуда 

истодааст. Айни замон мақсади асосии оҷонсии мазкур дар 

ҷомеаи ҷаҳонӣ паҳн намудани иттилооти мусбат дар бораи 

ИМА, мардуми Амрико, ҳаёти фарҳан- гию сиёсии Амрико 

мебошад. Соли 1990 барои мутахассисони соҳаи «паблик 

рилейшнз» дар муассисаҳои давлатӣ зиёда аз 15 ҳаз. ҷойҳои 

нави корӣ ҷудо гардид. Роҳбарияти оҷонсӣ оид ба иҷроиши 

стратегияҳои давлатӣ ва сиёсӣ аз ҷониби Котиби давлатии 

ИМА супоришҳои пайваста мегиранд ва дар самти боз ҳам 

беҳтар барқарор намудани алоқа бо мардум фаъолият 

менамоянд. Дар иб- тидои асри XXI ҳадафҳои стратегии 

Оҷонсии иттилоотӣ (и§1А) ба таври зерин муайян карда шуда 

буданд: 

- мусоидат намудан ба раванди ташаккулёбии донишҳои 

демо- кратӣ ва ниҳодҳои демократии давлатҳои мухталифи 

ҷаҳон; 



- рушди роҳу усулҳои интиқоли иттилоот дар бораи 

тағйиротҳои муҳити сиёсии ҷомеаҳои алоҳида; 

- ҷонибдорӣ намудани ҷанги зидди нашъа ва 

нашъаҷаллобони давлатҳои истеъмолгар ва истеҳсолгари ин 

навъи маводи мухаддир; 

- ошкор намудани воқеият барои ҷомеаҳое, ки иштибоҳ 

содир намудаанд; 

- дар муошират риоя намудани ошкорбаёнӣ; 

- ба президенти ИМА оид ба масъалаи тағйир ёфтани 

афкори ҷамъиятии ҷомеаи ҷаҳон маслиҳат додан. 

Ҳамин тариқ, хадамоти иттилоотии як қатор давлатҳои 

пешрафтаи ҷаҳон дар самти рушду инкишофи «паблик 

рилейшнз» ва бо мақсади хубтару беҳтар ба роҳ мондани алоқа 

бо ҷомеа воси- таҳои гуногуни муоширатро истифода 

менамоянд. Пеш аз ҳама, дар ин самт шабакаи интернет нақши 

муҳим мебозад. Аммо дар бароба- ри интернет, инчунин 

воситаҳои анъанавӣ низ самаранок истифода бурда мешаванд. 

Аз ҷумла радиошунавонӣ, телевизион ва синамо, маводҳои 

чопӣ, намоишҳо, китобҳои мухталиф, китобхонаҳо, маориф ва 

ғ. ба сифати воситаҳои муошират ва иртибот ба таври васеъ 

истифода бурда мешаванд. 

Сохтори ташкилии хадамотҳои иттилоотӣ одатан аз чаҳор 

шуъба иборат мебошад: 1) матбуот; 2) телевизион ва радио; 3) 

ре- клама; 4) брифингҳо. Ҳар яке аз ин шуъбаҳо вазифаҳои 

мушаххаси худро иҷро менамоянд. 

Шуъбаи матбуот. Мутахассисони ин шуъба ба газетаҳо, 

маҷаллаҳои илмию оммавӣ, ВАО-и хориҷӣ дар бораи сиёсат 

итти- лооти зарурӣ пешниҳод менамоянд. Кормандони ин 

шуъба бояд мутахассиси ин соҳа бошанд ва аз уҳдаи таҳлили 

ҳуҷҷатҳои расмии парлумон ва ҳукумат баромада тавонанд. 

Зеро дар мавридҳои за- рурӣ онҳо бояд барои шаклҳои 

гуногуни васоити ахбори омма ит- тилооти зарурӣ пешниҳод 

намоянд. Ҳамчунин, бо ташаббуси шуъбаи матбуот дар 

ташкилотҳои сиёсӣ вохӯрии рӯзноманигорон ва 

конференсияҳои матбуотӣ ташкил карда мешаванд, ки дар 



онҳо роҳбарони сиёсӣ дар назди хабарнигорон бо маърӯзаи 

расмӣ баро- мад намуда, ба саволҳои онҳо посух мегардонанд. 

Шуъбаи телевизион ва радио. Дар тӯли даҳсолаи охир 

нақши телевизион ва радио дар рушди афкори ҷамъиятӣ ба 

маротиб афзун гардидааст. Бинобар ин, дар як қатор давлатҳои 

дунё фаъолияти онҳо дар доираи хадамоти махсус амалӣ карда 

мешавад. Бояд гуфт, ки шуъбаи мазкур ҷиҳатҳои техникию 

идеологии фаъолияти теле- визион ва радиоро таъмин намуда, 

бо ин дар фазои иттилоотӣ рақобатпазирии онҳоро боло 

мебардорад. 

Шуъбаи реклама. Дар шароити муосир рекламаи сиёсӣ 

асоси муваффақияти ташкилотҳои сиёсӣ мебошад. Онҳо ба 

воситаи ВАО арзишҳо ва идеалҳои худро дар шаклу услуби 

гуногун реклама ме- намоянд. Ҳамарӯза шуъбаҳои мазкур ба 

омода намудани филмҳо, видеороликҳо, брошураҳои 

тарғиботӣ, шиору овезаҳо ва филмҳои ҳуҷҷатӣ машғул 

мегарданд, ки дар онҳо паҳлуҳои муҳимтарини фаъолияти 

ташкилотҳои сиёсӣ таҷассум меёбанд. Шуъбаи мазкур аз 

хизматрасонии оҷонсиҳои рекламадиҳӣ ба таври васеъ 

истифода намуда, бо ҳокимияти маҳаллӣ ва дастгоҳи марказии 

идораи итти- лоот алоқаи зич барқарор менамояд. 

Шуъбаи брифингҳо. Мутахассисони ин шуъба дар бораи 

фаъолияти ҳукумат ва ташкилотҳои сиёсӣ иттилооти зарурӣ 

ҷамъоварӣ намуда, онҳоро барои паҳн намудан дар дохили 

мамла- кат ва хориҷ аз он дар ихтиёри шуъбаҳои матбуот ва 

реклама вогу- зор менамоянд. РК-технологҳо бо назардошти 

дархосту пеш- ниҳодҳои хаттии шаҳрвандон ва 

муроҷиатномаҳои ташкилотҳои гуногуни ҷамъиятӣ фаъолияти 

худро ба роҳ монда, кӯшиш менамо- янд, ки ҳангоми пахши 

ахбор ва паҳн намудани иттилоот афкори ҷамъиятӣ ба инобат 

гирифта шавад. 

МАВЗӮИ 23. МУНОСИБАТҲОИ БАЙНАЛХАЛҚӢ 

ВА СИЁСАТИ ХОРИҶИИ ДАВЛАТ 



§ 1. Мафҳум ва моҳияти муносибатҳои 

байналхалқӣ 

Муносибатҳои байналхалқӣ маҷмӯи алоқаҳои иқтисодӣ, 

сиёсӣ, ҳуқуқӣ, идеологӣ, дипломатӣ, ҳарбӣ, фарҳангию маданӣ, 

гуманитарӣ, экологӣ ва монанди инҳо буда, муносибатҳои 

мутақобилаеро дар бар мегиранд, ки онҳо дар байни 

субъектҳои мухталифи ҷомеаи ҷаҳонӣ сурат гирифта 

истодаанд. Ҳамчунин, муносибатҳои байналхалқӣ аз маҷмӯи 

алоқаҳои интегратсионие иборат аст, ки он дар байни давлатҳо, 

ҳизбҳо, фардҳои алоҳида ва созмонҳои мухталиф ба амал 

омада, метавонад барои ба вуҷуд овардани сиёсати 

байналхалқӣ фазои мусоид фароҳам оварад. Субъекти 

марказии системаи муносибатҳои байналхалқӣ давлат 

мебошад. 

Дар аксар маврид истифодаи мафҳуми давлат дар матн 

маъноҳои мухталифи онро муайян менамояд ва ба ин восита 

печидагии мазмуни он бартараф карда мешавад. Масалан, дар 

давлатҳои ташкилнамудаи мардумони эронитабор муассисоти 

динӣ ҳам ба сохтори давлат дохил мешуданд ва онҳо ба 

татбиқшавии сиёсати ҳукуматҳо таъсири фаъол мерасониданд. 

Дар мамлакатҳои аврупоӣ низ вазъият чунин буд ва танҳо аз 

замони нав инҷониб кӯшиши ҷудо намудани сарҳадоти 

масъулияти давлат ва дин ба миён омад, ки ин раванд 

секуларизм унвон гирифт. Ба аломатҳои аслии давлат ба ҷуз аз 

таркиби зикршуда, инчунин ҳудуд, аҳолӣ, мустақилият дохил 

мешаванд. Давлат на ҳамеша вуҷуд дошт ва пайдошавии он 

натиҷаи тараққиёти таърихии ҷамъият ва мураккаб шудани 

тақсими ҷамъиятии меҳнат мебошад.91 

Ҳамин тариқ, фарқияти байни давлат ва дигар иттиҳодияи 

одамон хусусияти сифатӣ надошта, балки хусусияти миқдорӣ 

дорад. Аммо давлат айни замон нисбат ба дигар ҷамъиятҳои 

инсонӣ, иттиҳоди мукаммалтар, бузургтар ва анҷомёфта 

мебошад. 

Ба ақидаи Вебер, ин гуна ташкилоти идорӣ «воҳидҳои 

                     
91 Идиев Х.У. Фалсафаи иҷтимои. - Душанбе: Дониш, 2013. - С. 169. 



буҷавӣ»- ро ташкил намуда, аз ҳисоби ҷамъоварии андозҳо 

маблағгузорӣ карда мешавад. Аз ин рӯ, ҳар як давлат бояд 

ҷамъоварии андозро ба таври самаранок ба роҳ монад. Низоми 

давлатдорӣ бояд аз ҷониби дигар давлатҳо низ эътироф карда 

шавад. Эътироф гардидани истиқ- лоли давлат аз ҷониби дигар 

давлатҳо маънои онро дорад, ки ҳуқуқ ва уҳдадориҳои сатҳи 

ҳуқуқи байналхалқӣ аз тарафи ин давлат эъти- роф гардида, 

принсипи дахолатнопазирии корҳои дохилии давлат аз ҷониби 

давлатҳои дигар эътироф гардидааст92. 

Айни замон на ҳамаи давлатҳо ба талаботҳои мазкур 

ҷавобгӯянд. Аммо зиёда аз 160 давлати муосир ба аксари ин 

талаботҳо ҷавобгӯ мебошанд. Ба ҳар ҳол, имрӯз шакли 

идоранамоии давлатӣ амалан аз ҷониби омма эътирофшуда 

мебошад. 

Хусусиятҳои муҳимми муносибатҳои байналхалқӣ дар он 

ифода меёбанд, ки дар ин соҳаи сиёсат маркази ягонаи 

маҷбурнамоии леги- тимӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимият 

вуҷуд надорад. Аз ин рӯ, ишти- роккунандагони системаи 

мазкур баробарҳуқуқ мебошанд. Агар давлатҳо дар сиёсати 

дохилии худ ба қонунҳо ва меъёрҳо такя намо- янд, дар 

системаи муносибатҳои байналхалқӣ ба манфиатҳои шахсии 

худ таваҷҷуҳи бештар зоҳир мекунанд. 

Муносибатҳои байналхалқӣ аз рӯйи характери худ ва 

шумораи иштирокчиён ба чунин шаклҳо ҷудо карда мешаванд: 

дуҷониба, бисёрҷониба, байнифардӣ, байниҳизбӣ, 

байнидавлатӣ ва ғ. Инчунин, муносибатҳои байналхалқӣ ба 

минтақавӣ ва ҷаҳонӣ, афзалиятнок ва дуюмдараҷа ҷудо карда 

мешаванд. Муносибатҳои байналхалқӣ дар раванди 

ташаккулёбии худ бо чунин ҳолатҳо рӯ ба рӯ мегардад: 

устуворӣ ва ноустуворӣ, боварӣ ва нобоварӣ, дӯстӣ ва душманӣ, 

ҳамкорӣ ва низоъ ва ғ. 

Асоси муносибатҳои байналхалқиро сиёсати ҷаҳонӣ 

ташкил медиҳад, ки он дар зери таъсири сиёсати хориҷии 
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сарварони сиёсӣ, ҳаракатҳо, ҳизбҳои сиёсӣ, давлатҳо, 

созмонҳои байналмилалӣ ва мисли инҳо ташаккул меёбад. 

Сиёсати ҷаҳонӣ тамоми равандҳои сиёсии дар соҳаи 

муносибатҳои байналхалқӣ бавуқӯъояндаро фаро мегирад. 

Асоси сиёсати ҷаҳониро ҳамкориҳои байнидавлатие ташкил 

медиҳанд, ки онҳо чи дар шакли ҳамкориҳои дуҷониба ва чи 

бисёрҷониба метавонанд зоҳир гарданд93. 

Танзимгари сиёсии системаи муносибатҳои байналхалқӣ 

иттиҳоди давлатҳо мебошад, ки ба воситаи он тавозуни қувваҳо 

ба вуҷуд оварда мешавад. Зеро давлатҳои абарқудрат ба хотири 

дар амал татбиқ намудани ҳадафҳои худ ҳуқуқҳои 

байналхалқиро нодуруст шарҳу тафсир намуда, ба 

ҳуқуқвайронкунӣ даст мезананд. Инчунин, давлатҳо низ 

манфиатҳои мухталиф дошта, барои ҳимояи манфиатҳои худ 

ва амалӣ гардонидани ҳадафҳои худ сарчашмаҳои гуногунро 

истифода менамоянд. Самаранокии таъсири меъёрҳои ҳуқуқи 

байналхалқӣ низ аз мавқеи мамлакатҳои дорои қудрати 

иқтисодӣ ва ҳарбӣ вобастагии зиёд дорад. 

Муносибатҳои байналхалқӣ на танҳо ба воситаи методҳои 

сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва ҳарбӣ танзим карда мешаванд, инчунин дар 

танзими онҳо методҳои ахлоқӣ низ мавқеи махсусро ишғол 

менамоянд. Соли 1975 дар шаҳри Хелсинки (Финляндия) аз 

ҷониби СБСЕ94 қарори ниҳоие қабул карда шуд, ки дар он 

меъёрҳои асосии муносибатҳои байналхалқии замони муосир 

мустаҳкам гардонида шуданд. Меъёрҳои мазкур масъалаҳои 

зеринро дар бар мегирифтанд: 

- баробарҳуқуқии давлатҳои соҳибистиқлол; 

- дахлнопазир будани сарҳадоти давлатҳои мустақил; 

- дар муносибатҳои байнидавлатӣ даст кашидан аз 

истифодаи неруҳои мусаллаҳ; 

- танзими мусолиҳатомези баҳсҳо; 
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- дахлнопазир будани сиёсати дохилии давлатҳои алоҳида; 

- эҳтироми ҳуқуқ ва озодиҳои инсон; 

- баробарҳуқуқӣ ва ҳуқуқи халқиятҳо барои ташаккули 

сарна- вишти худ; 

- ҳамкорӣ миёни давлатҳо ва софдилона иҷро намудани 

уҳдадо- риҳои дар ҳуқуқи байналхалқӣ муқарраргардида. 

Баъди барҳам хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ ва ба амал 

омадани тағйиротҳои сиёсӣ дар Аврупои Шарқӣ дар ҷаҳон 

тавозуни қувваҳо низ ба дигаргунӣ дучор гардид. Дар натиҷа 

давлатҳои Аврупои Ғарбӣ, ки дар доираи созмони НАТО 

муттаҳид гардида буданд, ба ҷомеаи ҷаҳонӣ консепсияи 

трансмиллиеро пешниҳод намуданд, ки мувофиқи он на танҳо 

дар ҳолати сиёсати ғасбгароёнаи давлат, балки дар ҳолатҳои 

вайрон шудани ҳуқуқи инсон ва истифодаи қувваҳои мусаллаҳ 

бар зидди аҳолии осоишта дахолат намудан ба сиёсати до- 

хилии давлат қобили қабул дониста мешавад. Чунин вазъият 

мухо- лифатҳои зиёдеро ба вуҷуд овардааст. Аксари давлатҳо на 

танҳо аз талаботҳои ҳуқуқию сиёсии ин созмон изҳори 

норозигӣ баён намуда буданд, балки баҳогузории сиёсати 

дохилии давлат аз ҷониби як гурӯҳ давлатҳо онҳоро нороҳат 

месохт. Аммо новобаста ба чунин мухолифатҳо мавқеи НАТО 

ва моҳияти фаъолияти он ба мисли пештара боқӣ мондааст. 

Ҳеҷ як давлат муносибати худро нисбат ба давлати дигар 

наме- тавонад доимо дар як шакл нигоҳ дорад. Барои исботи ин 

қонуни но- навиштае мавҷуд аст, ки чунин садо медиҳад: «Ҳеҷ 

як давлат дӯст ва душманони доимӣ надорад, балки онҳо 

манфиатҳои доимӣ до- ранд». 

Ҳамзамон, давлатҳое мавҷуданд, ки онҳо аз ҷиҳати неруи 

сиёсӣ, сатҳи рушду инкишофи иқтисодӣ, мавқеи географӣ ва ғ. 

бо ҳам хеле наздиканд. Маҳз дар байни чунин давлатҳо 

алоқаҳои устувор барқарор карда мешаванд. Масалан, бо 

назардошти чунин омил дар минтақаҳои Осиёи Ҷанубу Шарқӣ, 

Африқо ва Амрико низомҳои бай- налхалқии дорои характери 

минтақавӣ ба вуҷуд оварда шудаанд. Би- нобар ин, 

муносибатҳои байналхалқӣ метавонанд дорои чунин ху- 



сусиятҳо низ бошанд: иерархӣ, баробарҳуқуқ, устувор ва 

ноустувор, муваққатӣ, пуриқтидор, гоҳ-гоҳ пайдошаванда ва 

монанди инҳо. Ҳамин тариқ, соҳаи муносибатҳои байналхалқӣ 

соҳае мебошад, ки дар он муносибатҳои гуногунвазн ва 

гуногундараҷа сурат мегиранд. Вайрон шудани тавозуни 

муносибатҳои байналхалқӣ аз он вобастагӣ дорад, ки дар 

баробари давлат, инчунин субъектҳои дигари му- стақили 

ҷаҳонӣ ба арсаи байналхалқӣ ворид мегарданд, аз ҷумла 

гурӯҳҳои миллӣ, демографӣ, конфессионалӣ, созмонҳои 

байналмилалӣ, ширкатҳои трансмиллӣ, ширкатҳои сайёҳӣ, 

ВАО, гурӯҳҳои террористӣ, шахсиятҳои алоҳида ва ғ. 

Бояд гуфт, ки танзимгари муҳимми муносибатҳои 

байналхалқӣ ҳуқуқи байналхалқӣ мебошад. Ҳуқуқи 

байналхалқӣ аз маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқӣ иборат буда, 

муносибатҳои байни давлатҳои алоҳидаро ба танзим 

медарорад. Субъектҳои асосии ҳуқуқи байнал- халқӣ, пеш аз 

ҳама, давлат, созмонҳои байналмилалӣ, миллатҳо ва халқиятҳо 

ба шумор мераванд. Ҳуқуқи байналхалқии замони муосир аз 

меъёрҳое, ки дар гузашта барои танзими муносибатҳои байнал- 

халқӣ истифода мегардиданд, ба куллӣ тафовут дорад. 

Меъёрҳои ҳуқуқи байналхалқии замони муосир бо назардошти 

иродаи давлатҳои муосир ташаккул дода шуда, як қатор 

ҳуқуқҳо, аз қабили ҳуқуқи давлати ғолиб, ҳуқуқ ба аннексия95, 

ҳуқуқ ба контрибутсияро96 инкор менамояд. Оинномаи СММ ба 

таври меъёрӣ идеяи ҳамкориҳои байнидавлатиро мустаҳкам 

намуда, асоси ташаккули системаи шарт- номаҳо ва дигар 

ҳуҷҷатгузориҳои байнидавлатӣ гардидааст. 

Меъёрҳои асосии ҳуқуқи байналхалқӣ дар Оинномаи СММ 

му- стаҳкам карда шудаанд. Мувофиқи Оинномаи мазкур ба- 

                     
95 Аннексия - аз калимаи лотинии аппех10 гирифта шуда, маънояш 
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96 Контрибутсия - аз калимаи лотинии сопЫЬиНо гирифта шуда, маънояш 
ҷамъоварии сарватҳо мебошад. Инчунин, пардохт намудани андоз ва ҷуброн 

кардани харҷҳо ба давлати голиб аз ҷониби давлати дар муҳориба маглубгардида 
низ мебошад. 



робарҳуқуқии давлатҳои соҳибистиқлол, даст кашидан аз 

истифодаи неруҳои мусаллаҳ, дахлнопазир будани сарҳадоти 

давлатӣ, софдило- на иҷро намудани уҳдадориҳо меъёрҳои 

муҳимми ҳуқуқи байнал- халқӣ маҳсуб меёбанд. 

Дар асри ХХ тамоюли афзоиши шумораи субъектҳои 

сиёсати ҷаҳонӣ ба мушоҳида мерасад. Нақши иттиҳодияҳои 

байнидавлатӣ хеле боло рафта, барои ҳимояи манфиатҳои 

умумии онҳо ба вуҷуд оварда мешаванд. Дар ин марҳила рушду 

инкишофи муносибатҳои байналхалқӣ ва дар амал татбиқ 

намудани сиёсати ҷаҳонӣ аз фаъоли- яти созмон ва 

иттиҳодияҳои байналхалқӣ вобастагии зиёд дорад. Со- змонҳои 

байналмилалӣ ҳамчун субъектҳои муҳимтарини системаи 

муносибатҳои байналхалқӣ дар ҳалли масъалаҳои миқёси 

ҷаҳонӣ иштирок меварзанд. Онҳо ба хотири ҳалли масъалаҳои 

иқтисодӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ, экологӣ ва монанди инҳо ташкил 

карда шудаанд. Созмонҳои байналмилалӣ дорои мақомоти 

идоракунии доимоамал- кунанда буда, инчунин дорои 

вазифаҳои мушаххас мебошанд. Онҳо дар асоси созишномаҳои 

махсус ташкил шуда, бо ин роҳ мақсадҳо, вазифаҳо, сохтори 

ташкилот ва уҳдадориҳои аъзоёни он муайян кар- да 

мешаванд97. 

Созмонҳои байналмилалӣ иттиҳодияҳои доимии 

байниҳукуматӣ ва ғайриҳукуматие мебошанд, ки дар асоси 

созишномаҳои байналмилалӣ (оиннома, ҳуҷҷатҳои 

конститутсионӣ ва ғ.) бо мақсади таъсиррасонӣ дар ҳалли 

масъалаҳои байналхалқӣ ташкил карда ме- шаванд. Бояд гуфт, 

ки идеяи созмон додани чунин иттиҳодияҳо ҳанӯз дар аҳди 

қадим ба вуҷуд омада буд. Аммо пайдоиши созмонҳои 

байналмилалӣ танҳо дар асри XIX мушоҳида карда мешавад. 

Махсу- сан рушду инкишофи босуръати созмонҳои 

байналмилалӣ баъди ба анҷом расидани Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ 

ба мушоҳида мерасад. 

Созмонҳои байналмилалӣ ба созмонҳои байнидавлатӣ 

(бай- ниҳукуматӣ) ва ғайриҳукуматӣ ҷудо карда мешаванд. 
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Созмонҳои байнидавлатӣ иттиҳоди давлатҳое мебошанд, ки 

дар асоси шартнома таъсис дода мешаванд. Созмонҳои 

байнидавлатӣ ҳамчун субъектҳои мустақили муносибатҳои 

байналхалқӣ дар арсаи ҷаҳонӣ аз номи худ ва аз номи 

давлатҳои аъзо баромад менамоянд. 

Созмонҳои ғайриҳукуматӣ нисбат ба созмонҳои 

байнидавлатӣ сохтори хеле мураккаб доранд. Онҳо метавонанд, 

сирф ғайриҳуку- матӣ, омехта ва дорои хусусияти фардӣ 

бошанд. 

Созмонҳои байналмилалӣ инчунин ба созмонҳои 

умумиҷаҳонӣ ва минтақавӣ тақсим карда мешаванд. 

Аввалин созмони байналмилалӣ Иттиҳоди почтаи 

байналмилалӣ мебошад, ки соли 1875 таъсис дода шудааст. 

Айни замон дар ҷаҳон зиёда аз 300 созмони байнидавлатӣ ва 

зиёда аз 2500 созмони ғай- риҳукуматӣ амал менамоянд. Дар 

поён як қатор созмонҳои байнал- халқиро метавонем номбар 

намоем: 

-созмонҳои минтақавӣ: Созмони Ҳамкории Шанхай, Лигаи 

давлатҳои араб, Иттиҳоди давлатҳои Осиёи Ҷанубию Шарқӣ, 

Созмо- ни ягонагии Африқо, Созмони давлатҳои Амрикоӣ ва ғ. 

-созмонҳои иқтисодӣ: Созмони ҳамкорӣ ва рушди 

иқтисодӣ, Бо- зори умумии Амрикои Марказӣ ва ғ. 

-созмонҳои молиявӣ: Фонди байналхалқии асъор, Бонки 

байнал- халқии рушд, Бонки осиёгии рушд ва ғ. 

-созмонҳои соҳаҳои мухталифи хоҷагидории ҷаҳон: 

Агентии байналхалқии энергетикӣ, Агентии байналхалқӣ оид 

ба энергияи атом, Созмони давлатҳои содиркунандаи нафт ва ғ. 

-созмонҳои тиҷоратӣ: Конфронси СММ оид ба тиҷорат ва 

рушд, Созмони умумиҷаҳонии савдо, Иттиҳодияи аврупоии 

тиҷорати озод ва ғ. 

-созмонҳои касбӣ: Созмони байналхалқии 

рӯзноманигорон, Со- змони байналхалқии политсияи ҷиноӣ 

(ИНТЕРПОЛ), Созмони бай- налхалқии меҳнат ва ғ. 

-созмонҳои демографӣ: Иттиҳодияи умумиҷаҳонии 

ҷавонон, Федератсияи демократии байналхалқии занон ва ғ. 



-созмонҳои соҳаҳои варзиш ва фарҳанг: Кумитаи олимпии 

бай- налхалқӣ, муассисаи махсусгардонидашудаи СММ оид ба 

масъалаҳои таҳсилот, илм ва фарҳанг (ЮНЕСКО) ва ғ. 

-созмонҳои ҳарбӣ: Созмони Ахдномаи амнияти 

дастаҷамъӣ, Со- змони аҳдномаи Антлантикаи Шимолӣ 

(НАТО), Муоҳидаи амниятии минтақаи назди Уқёнуси Ором, 

Иттиҳоди Аврупои Ғарбӣ ва ғ. 

- созмонҳои иттифоқи касаба: Конфедератсияи 

байналхалқии иттифоқҳои касабаи озод, Федератсияи 

умумиҷаҳонии иттифоқҳои касаба ва ғ. 

-созмонҳои динӣ: Шӯрои умумиҷаҳонии ибодатхонаҳо, 

Конфе- ренсияи мусолиҳатомези масеҳӣ, Созмони конфронси 

исломӣ ва ғ. 

-созмонҳои байниҳизбӣ: Интернатсионали сотсиалистӣ, 

Интер- натсионали сотсиалистии африқоӣ ва ғ98. 

Дар низоми муносибатҳои байналхалқӣ Созмони Милали 

Мут- таҳид нақши ҳалкунанда мебозад. Он соли 1945 таъсис 

ёфта, таъмини сулҳу суботи байналхалқӣ ва рушди ҳамкориҳои 

байнидавлатиро ҳадафи аслии худ қарор додааст. Мақомоти 

муҳимтарини СММ Ас- самблеяи Генералӣ ва Шӯрои Амният 

маҳсуб меёбанд. Ассамблеяи Генералӣ тамоми аъзоёни 

созмонро дар бар гирифта, ҳар он масъала- еро, ки ба салоҳияти 

вай дохил мегардад, мавриди баррасӣ қарор медиҳад. Аз рӯйи 

салоҳияти худ Ассамблеяи Генералӣ метавонад ба Шӯрои 

Амният ва давлатҳои аъзои худ тавсияҳои муфид пешниҳод 

намояд. Ҷамъомади аъзоёни созмон дар як сол як маротиба ва 

дар ҳолатҳои фавқулода бо даъвати фаврӣ гузаронида мешавад. 

Айни замон 194 давлати ҷаҳон аъзои СММ мебошанд. 

Шӯрои Амният доимоамалкунанда буда, таъмини сулҳу 

субот ба салоҳияти он дохил карда шудааст ва аз 15 аъзо иборат 

мебошад. 5 аъзои доимӣ (Русия, ИМА, Британияи Кабир, 

Фаронса, Чин) ва 10 аъзои дигар, ки аз ҷониби Ассамблеяи 

Генералӣ барои ду сол инти- хоб карда мешаванд. Қарорҳо дар 
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асоси ризоияти аъзоёни созмон қабул карда мешаванд. Дар 

ҳолатҳои таҳдид ба амнияти аъзоён ва ё маҷбурнамоӣ Шӯрои 

Амният барои бартараф намудани онҳо салоҳи- ятҳои хеле 

васеъ дорад ва дар ҳолатҳои зарурӣ ҳатто истифодаи қув- ваҳои 

мусаллаҳро низ ба роҳ мемонад. Ғайр аз ин, Шӯроҳои иқти- 

содӣ ва иҷтимоии СММ низ мақомотҳои хеле муҳим ба шумор 

мера- ванд ва ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии аъзоёни 

созмон таҳти салоҳияти онҳо қарор доранд. Ҳамчунин, дар 

доираи фаъоли- яти СММ Шӯро оид ба ғамхорӣ нисбат ба 

давлатҳои номустақил, Додгоҳи байналхалқӣ ва Котибот низ 

фаъолият менамоянд. 

Ҳамзамон, дар чаҳорчӯбаи СММ як қатор созмонҳое амал 

мена- моянд, ки онҳо дар системаи муносибатҳои байналхалқӣ 

ҳамчун субъектҳои мустақил баромад менамоянд. Аз ҷумла 

Созмони бай- налмилалии тандурустӣ, Созмони байналхалқии 

меҳнат, Хазинаи байналхалқии асъор, Бонки умумиҷаҳонӣ, 

Хазинаи дастгирии кӯда- кон (ЮНИСЕФ), Оҷонсии 

байналхалқӣ оид ба энергияи атомӣ (МА- ГАТЭ), ЮНЕСКО, 

Созмони хоҷагии қишлоқ ва озуқаворӣ (ФАО) ва ғ. 

СММ дар тӯли мавҷудияти худ ба кулли масъалаҳои 

бузурги ҷаҳонӣ таваҷҷуҳ намудааст. Аммо дар замони гузашта 

муқобили- ятҳои ИМА ва Иттиҳоди Шӯравӣ нуфуз ва мавқеи 

ин созмонро хеле паст намуда буд. Аммо баъди ба вуҷуд 

омадани як қатор давлатҳои соҳибистиқлоли Осиё ва Африқо 

самаранокии фаъолияти СММ каме боло рафт. Баъди пош 

хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ фаъолияти СММ дар шароити 

ҷаҳони якқутба хеле ҷиддӣ гардид. 

§ 2.Консепсияҳои назариявии муносибатҳои 

байналхалқӣ 

Оид ба шарҳу баёни сиёсати ҷаҳонӣ мактаб ва ҷараёнҳои 

гуногу- ни илмӣ мавҷуданд. Чунончи, реализм, идеализм, 

неомарксизм, этатизм, глобализм ва ғ. 

Реалистон (Ҷ.Кенан, Ҷ.Болл, У.Ростоу, З.Бзежинский) 

чунин мешуморанд, ки ҳар як давлат барои ҳимоя намудани 



манфиатҳои худ ва амалӣ гардонидани ҳадафҳои худ бояд аз 

қувваҳои дар ихти- ёрдоштаи худ ба таври васеъ истифода 

намояд. Сиёсати ҷаҳонӣ май- дони муҳорибаи давлатҳое 

мебошад, ки барои ҳимояи манфиатҳои худ ва таъмини 

амнияти хеш мубориза мебаранд. Бинобар ин, давлатҳо ба 

хотири хубтару беҳтар ҳимоя намудани манфиатҳои хеш 

коалитсияҳои мухталифро созмон медиҳанд. Давлате, ки 

соҳиби неруи иловагӣ мегардад, барои расидан ба мақсадҳои 

хеш аз тамоми воситаҳо (боваркунонӣ, истифодаи қувва, 

ҳиллаю найранг, тиҷорат, дипломатия ва ғ.) истифода мебарад. 

Чунин давлатҳо дар қабули қарор бояд эҳтиёткор ва пурмасъул 

бошанд. Идеяи марказии чунин рафтор дар шиори зерин 

ифода меёбад: «Хоҳони сулҳ бошӣ, барои ҷанг омода шав». 

Асосгузори реализми сиёсӣ, олими амрикоӣ Г.Моргентау 

(1904- 1980) мебошад. Ӯ дар асари худ «Муносибатҳои сиёсӣ 

миёни мил- латҳо: мубориза барои нуфуз ва сулҳ» (1948) чунин 

қайд намуда буд: «Сиёсати байналхалқӣ ба монанди дигар 

шаклҳои сиёсат мубориза барои ҳокимият мебошад. Дар 

сиёсати байналхалқӣ тамоми мақсадҳои алоҳида бевосита бо 

ҳокимият алоқамандӣ доранд». Г. Моргентау дар сиёсати 

ҷаҳонӣ мавҷудияти манфиатҳои умумиеро эътироф намудааст, 

ки ҳимояи он ба фоидаи як миллат буда, ба зара- ри дигар 

миллат анҷом меёбад. Танҳо сиёсати ратсионалӣ қодир аст, ки 

фоидаи давлатро афзун намуда, таҳдидҳои онро бартараф 

созад. Роҳбарон ва сарварон низ доимо бояд оқибатҳои 

фаъолияти сиёсиро андеша намоянд. Г.Моргентау чунин 

мешуморид, ки «давлатҳо дӯстон ва душманони доимӣ 

надоранд, балки онҳо манфиатҳои до- имӣ доранд». 

Идеалистон (У.Липпман, Т.Кук, В.Дин) баръакс сиёсати 

ҷаҳо- ниро дар доираи унсурҳои ҳуқуқӣ ва этникӣ баррасӣ 

намуда, аз ис- тифодаи неруҳои ҳарбӣ ва қувваҳои мусаллаҳ 

даст кашида, ташаккул додани ҳуқуқи байналхалқиро афзал 

медонанд. Идеалистон ба ҷойи тавозуни қувваҳо идеяи 

амнияти дастаҷамъиро барои танзими муно- сибатҳои 

байналхалқӣ интихоб намудаанд. Ба ақидаи идеалистон ҳар як 



давлат ҳадафи ягона дорад, ки онҳо аз сулҳу субот ва амнияти 

умумӣ иборатанд. Агрессия ба ҳамагон зиён мерасонад. 

Намояндаго- ни мактаби мазкур то саршавии Ҷанги якуми 

ҷаҳон ба вуқӯъ омадани онро бинобар сабаби вобастагии 

иқтисодию молиявии давлатҳо ин- кор менамуданд. Аммо соли 

1918 президенти ИМА В.Вилсон дар асоси ин идея 14 банди 

танзимкунандаи вазъияти баъдиҷангиро пеш- ниҳод намуд. 

Маҳз дар ҳамон марҳила идеяи ташаккули амнияти да- 

стаҷамъӣ ба миён омад. Мувофиқи шартномаи мазкур 

давлатҳои агрессор бояд ҷазо дода мешуданд. Аммо Лигаи 

миллатҳои амрикоӣ натавонистанд агрессияи Иттиҳоди 

Шӯравиро нисбат ба Финландия, Италияро нисбат ба 

Эфиопия, як қатор низоъҳои сиёсӣ ва созмон- диҳандагони 

Ҷанги дуюми ҷаҳониро ба ҷавобгарӣ кашанд. 

Равандҳои муосири ҷаҳонишавӣ идеализмро дар шакли 

неоли- берализм ташаккул дода истодааст. Ба андешаи 

неолибералистон, дар баробари давлат, инчунин иттиҳодияҳои 

фаромиллӣ, ҷамъиятҳои молиявию саҳомӣ ва ташкилотҳои 

ғайриҳукуматӣ низ метавонанд иштирокчиёни сиёсати хориҷӣ 

бошанд. 

Неомарксизм низ дар ташаккули муносибатҳои 

байналхалқӣ таъсири амиқ мерасонад. Намояндагони ин 

ҷараён ба масъалаи ноба- робарии иқтисодӣ ва ба табақаҳои 

мухталиф ҷудо гардидани аҳолии кураи замин диққати бештар 

дода, дар муносибат бо чунин вазъият мафҳумҳои «Шимолу 

Ҷануб»-ро истифода менамоянд. Неомарк- систон дараҷаи 

рушду инкишофи давлатҳоро таҳлил намуда, онҳоро ба 

давлатҳои ҷаҳони якум, дуюм ва сеюм тақсим намудаанд. Ба ан- 

дешаи онҳо, давлатҳои ҷаҳони сеюм давлатҳои рӯ ба тараққӣ ва 

ҷаҳони дуюм давлатҳои сотсиалистӣ мебошанд. 

Айни замон дар низоми муносибатҳои байналхалқӣ 

этатизм (ка- лимаи фаронс. е£а£- давлат) мавқеи махсусро 

ишғол намудааст. Ба андешаи намояндагони ин ҷараён, 

новобаста аз тағйиротҳои ҷаҳон, давлат ҳамчун субъекти 

марказии сиёсати ҷаҳонӣ боқӣ мемонад. Дар зери таъсири 



воқеот ва ҳодисоти ҷаҳон танҳо шакли муносибати 

байнидавлатӣ тағйир меёбад ва дигар хусусиятҳои давлат 

бетағйир боқӣ мемонад. Махсусан дар шароити буҳронҳои 

иқтисодию моли- явӣ, авҷи терроризми байналхалқӣ ва хуруҷи 

таҳдидҳои нави ҷаҳонӣ давлатҳо ба хотири таъмини амнияти 

миллӣ мавқеи худро боз ҳам мустаҳкамтар менамоянд. Ба 

андешаи этатистон, низоми муноси- батҳои байналхалқӣ то дер 

боз бетағйир боқӣ мемонад ва давлатҳо барои ҳимояи 

манфиатҳои миллии худ роҳу усулҳои стратегиро ис- тифода 

менамоянд. Бояд гуфт, ки андешаҳои этатистон бо андешаҳои 

реалистон наздикӣ доранд. 

Глобализм ҳамчун ҷараёни илмӣ ташаккулдиҳандаи 

анъанаҳои идеалистӣ ба шумор рафта, паст гардидани нақши 

давлатҳои милли- ро асоснок менамояд. Ба ақидаи 

намояндагони глобализм, тағйиротҳои ҷиддии соҳаҳои алоқа, 

нақлиёт ва иттилоот самаранокии давлатҳои миллиро дар 

самти таъмини амният поён бурда, қудрати онҳоро дар 

таъмини шароити арзандаи шаҳрвандон коҳиш додааст. 

Зарурати ба ҳам омадани неруҳо ва муттаҳид гардидани 

давлатҳо баҳри аз байн бурдани таҳдидҳои ҷаҳонӣ 

намояндагони халқияту миллатҳои гуногунро ба ҳам наздик 

намуда, раванди ташаккули ҷомеаи ҷаҳониро суръат бахшида 

истодаанд. 

§ 3. Мафҳум ва моҳияти сиёсати хориҷии давлат 

Муносибатҳои байналхалқӣ натиҷаи фаъолияти хориҷии 

давлатҳои алоҳида ва сиёсати хориҷии онҳо мебошад. Сиёсати 

хо- риҷӣ фаъолияти давлат дар арсаи байналхалқӣ мебошад, ки 

ба воси- таи он муносибати давлат бо субъектҳои дигари 

муносибатҳои бай- налхалқӣ танзим карда мешавад. 

Сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маънои томаш 

зодаи даврони истиқлол аст, ки тарроҳи он Асосгузори сулҳу 

ваҳдати мил- лӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шумор меравад. 

Маълум аст, ки барқароркунии робитаҳои дуҷонибаю 



бисёрҷониба бо кишварҳои дуру наздик ва му- аррифӣ 

намудани кишварамон ҳамчун давлати мустақил яке аз 

муҳимтарин масъалаҳои давлатсозӣ дар арсаи байналмилалӣ 

ба ҳисоб мерафт. 

Сарвари давлат, Эмомалӣ Раҳмон моҳи сентябри соли 1993 

нахустин бор аз минбари Созмони Милали Муттаҳид сухан 

ронда, ҷомеаи ҷаҳониро бо нияту нақшаҳои бунёдкорона, 

ҳадафҳои сиёсии сулҳҷӯёна, расидан ба ваҳдати миллӣ, 

инчунин таҳкиму тақвияти ҳамкориҳо бо ҳама кишварҳои 

дӯсту сулҳпарвари ҷаҳон ошно намуд. Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бо эътироф кардани асноди робитаҳои бай- налмилалӣ, аз 

ҷумла Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид, Санади 

хотимавии Ҳелсинки, Баёнияи Париж ва дигар санадҳо, 

зербинои сиёсати дохилӣ ва хориҷии худро бунёд намуда, 

эълон кард, ки инсон ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои онро, сарфи 

назар аз мансубияти миллӣ, мазҳабӣ, нажодӣ ва ҷинсӣ арзиши 

олӣ мешуморад.99 Ҳамин тавр, ки- швари мо дар замони 

соҳибистиқлолӣ тавонист бо бисёр кишварҳои дунё, созмонҳои 

байналмилалӣ ва минтақавӣ мавқеи сиёсии худро дар арсаи 

ҷаҳонӣ мустаҳакам намояд. 

Одатан, сиёсати хориҷии давлат дар чунин шаклҳо амалӣ 

мегар- дад: 

- ҷорӣ намудани муносибатҳои дипломатӣ бо давлатҳои 

дигар, паст намудани дараҷаи муносибатҳои дипломатӣ, манъ 

намудани он, қатъ кардани муносибатҳои дипломатӣ ва дар 

шароитҳои мушаххас ҳатто эълон намудани ҷанг бо шарикон 

сиёсати махсуси давлат дони- ста мешавад; 

- таъсис додани намояндагии давлат дар созмонҳои 

байнал- халқӣ; 

- ба роҳ мондани ҳамкорӣ бо ташкилотҳо, иттиҳодияҳо ва 

ҳара- катҳои ҷамъиятие, ки дар хориҷи мамлакат мавҷуданд ва 

бо давлат муносибатҳои дӯстона доранд; 

- ба роҳ мондан ва ҷонибдорӣ намудани алоқаҳои доимӣ 

бо намояндагиҳои давлатҳои дигар ва сохторҳои дигари 
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байналхалқие, ки давлат бо онҳо муносибатҳои дипломатӣ 

надорад, аммо дар ҳалли як қатор масъалаҳо бо онҳо гуфтугӯ 

анҷом медиҳад. 

Сиёсати хориҷӣ қисми таркибии сиёсати давлатӣ ба шумор 

раф- та, идомаи мантиқии сиёсати дохилии давлат мебошад. 

Он дар шаро- ити махсуси муносибатҳои ҷамъиятӣ амалӣ 

карда мешавад. 

Вазорати корҳои хориҷии мамлакати мо, ки мувофиқи 

Консти- тутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми ҳокимияти 

иҷроия мебошад, бевосита сиёсати хориҷиро татбиқ менамояд. 

Сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон марҳилаи ташаккули 

худро аз соли 1991 то 2001 гузашта, дар шароити дигаргуниҳои 

таърихӣ эътирофи умум гардидааст. 

Яке аз дастовардҳои муҳим ва қобили мулоҳизаи Вазорати 

корҳои хориҷии мамлакат таҳияи «Консепсияи сиёсати 

хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон» буд, ки онро соли 2002 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон тасдиқ 

намудааст. Қабули ин санади бисёр муҳим, ки усули асосӣ ва 

назари роҳбарони кишвар- ро оид ба вазифаҳои калидии 

сиёсати хориҷии ҷумҳурӣ ва мақоми он дар дунёро дар бар 

дорад, ҳамчунин аз тарафи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба тавсиб расидани Қонун «Дар бораи хада- моти 

дипломатӣ» аз он дарак доданд, ки масъалаи ташаккули док- 

тринаи муосири сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба 

охир расид.100 

Солҳои баъдӣ дар сиёсати хориҷии кишвар пешравиҳои 

гуногуне ба назар мерасанд, ки дар онҳо ҳамкориҳои 

дуҷонибаю бисёрҷониба бо кишварҳои дуру наздик ва 

созмонҳои байналмилалию минтақавӣ фаъол гардидаанд. 

Умуман, гузаронидани як қатор чорабиниҳои ва- сеи 

байналмилалии сиёсӣ дар сатҳи баланд ва густариши 

минбаъдаи робитаҳои ҳамкорӣ бо давлатҳои гуногун нуфуз ва 

мавқеи кишвари моро хеле баланд бардошт. 
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Таҳлили амалияи сиёсати ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки 

сиёсати хо- риҷии давлат вобаста аз шароити мушаххас дар ду 

шакли асосӣ зоҳир мегардад: ғайрифаъол ва агрессивӣ. Сиёсати 

хориҷии ғайрифаъол хосси давлатҳои қафомонда ва рӯ ба 

тараққӣ мебошад. Зеро чунин давлатҳо хоҳу нохоҳ худро бо 

вазъияти байналхалқӣ мутобиқ мена- моянд. Масалан, агар 

тамоюли рушди демократия дар арсаи байнал- халқӣ сурат 

гирад, дар давлатҳои мазкур низ раванди демократику- нонӣ ба 

мушоҳида мерасад. Баръакс, агар арзишҳои демократӣ дар 

арсаи байналхалқӣ ба буҳрон дучор гарданд, дар давлатҳои 

мазкур муносибатҳои демократӣ ва ниҳодҳои демократӣ рӯ ба 

таназзул меоранд. 

Ҳамин тариқ, давлатҳои дорои сиёсати хориҷии 

ғайрифаъол то дараҷае аз вазъияти байналхалқӣ вобастаанд. 

Сиёсати хориҷии агрес- сивӣ хосси давлатҳое мебошад, ки онҳо 

сиёсати махсуси дохилии худро ташаккул медиҳанд ва дар 

сиёсати хориҷии худ кӯшиш мена- моянд, ки сиёсати дохилӣ ва 

хориҷии давлатҳои дигарро бо сиёсати худ мутобиқ гардонанд. 

Субъектҳои асосии сиёсати хориҷӣ аз инҳо иборатанд: 

давлат, мақомоти давлатӣ (ҳукумат, парлумон), сарварони 

сиёсӣ, роҳбарони давлатҳо, ташкилотҳои ғайридавлатӣ 

(ҳизбҳои сиёсӣ ва ташкилоту иттиҳодиҳои ҷамъяитӣ). Баъзан 

чунин мешуморанд, ки сиёсати хо- риҷӣ танҳо хосси давлат аст. 

Аммо таҳлили назария ва амалияи сиёсӣ нишон медиҳад, ки 

давлатҳои демократӣ бо оппозитсияи сиёсии давлатҳои 

ғайридемократӣ ҳамкорӣ намуда, барои сарнагун намуда- ни 

режимҳои сиёсии давлатҳои мазкур онҳоро истифода 

менамоянд. Ба ҳамин монанд як қатор давлатҳои динӣ бо 

оппозитсияи сиёсии динии давлатҳои дунявӣ ҳамкорӣ намуда, 

ба воситаи ба сари қудрат овардани онҳо мехоҳанд давлати 

динӣ ташкил намоянд. 

Мазмун ва моҳияти сиёсати хориҷӣ ба воситаи мақсадҳое, 

ки дар назди субъектҳои он гузошта мешаванд ва бо ёрии 

воситаҳое, ки ба- рои амалӣ кардани ин мақсадҳо истифода 

мегарданд, муайян карда мешавад. Чун анаъана, мақсадҳои 



сиёсати хориҷии давлатро ба таври зерин муайян намудан 

мумкин аст: 

- баланд бардоштани сатҳи ҳаёти моддӣ ва маънавии 

аҳолӣ; 

- баланд бардоштани иқтидори сиёсӣ ва иқтисодии 

давлат; 

- таъмини амнияти миллӣ; 

- роҳ надодан ба дахолати давлатҳои дигар ба корҳои 

дохилии давлат ва таъмини дахлнопазирии сиёсати дохилӣ; 

- боло бурдани нақш ва мавқеи давлат дар арсаи ҷаҳонӣ; 

- ҳимояи манфиатҳои сиёсӣ ва иқтисодии давлат дар 

низоми му- носибатҳои байналхалқӣ. 

Ғайр аз ин, давлатҳо дар самти ташаккули сиёсати хориҷии 

худ як қатор мақсадҳои дигарро ташаккул дода, аз онҳо 

пайгирӣ менамо- янд, ки пайдоиши мақсадҳои нави сиёсати 

хориҷӣ аз як қатор омилҳо вобаста мебошад. Чунончи, сохтори 

иҷтимоию сиёсии давлат, шакли идоранамоӣ ва режими сиёсӣ, 

сатҳи рушди иқтисодӣ, сиёсӣ ва мада- нияти сиёсии мамлакат, 

шомил будани онҳо ба созмонҳои ҳарбию ғайриҳарбӣ ва ғ. ба 

мазмун ва мундариҷаи мақсадҳои сиёсати хориҷӣ таъсири 

амиқ мерасонанд. 

Гузашта аз ин, давлат дар самти ташаккули сиёсати 

хориҷии худ як қатор вазифаҳоро иҷро менамояд, ки онҳоро ба 

таври зерин нишон додан мумкин аст: 

- вазифаи муҳофизатӣ: ҳимояи манфиатҳои давлат ва 

ҳифзи ҳуқуқҳои шаҳрвандони берун аз мамлакат. Дар амал 

татбиқ гардида- ни вазифаи мазкур бо фаъолияти давлат 

алоқаманд буда, ҳангоми ҳалли масъалаҳои баҳснок ва ҷустуҷӯи 

роҳҳои мусолиҳатомези ҳалли онҳо ба мушоҳида мерасад; 

- вазифаи иттилоотию намояндагӣ: давлат ба воситаи 

мақомоти махсуси худ дар арсаи ҷаҳонӣ обрӯ ва эътибори 

худро баланд мебар- дорад. Давлатҳо ба воситаи марказҳои 

илмию фарҳангӣ, васоити ах- бори омма ва равшанфикрону 

зиёиён ба афкори ҷамъиятии давлатҳои дигар таъсир расонида, 

назари онҳоро нисбат ба худ дигар менамо- янд. Як қатор 



мутахассисон раванди мазкурро ҷангҳои иттилоотӣ номида 

истодаанд; 

- вазифаи ташкилотчигӣ: давлатҳо ба хотири хубтару 

беҳтар ба роҳ мондани сиёсати хориҷии худ ба воситаи 

мақомоти марказии ҳокимият як қатор ташаббусҳои 

байналхалқӣ ва корҳои ташкилот- чигӣ анҷом медиҳанд. 

Асосан чунин амалҳо ба воситаи вазорати корҳои хориҷӣ ва 

сафоратхонаҳо анҷом дода мешаванд; 

- вазифаи танзимнамоӣ: давлатҳо кӯшиш менамоянд, ки 

дар ра- ванди барқарор намудани алоқаҳои байнидавлатӣ 

тавозуни ман- фиатҳои дуҷонибаро нигоҳ доранд. Иҷроиши 

вазифаи мазкур ба во- ситаи мақомоти махсуси давлатӣ амалӣ 

карда мешавад. 

Давлатҳо бо мақсади ташаккули сиёсати хориҷии худ ва 

амалӣ намудани мақсадҳои дарпешгузоштаи худ як қатор 

воситаҳои сама- ранокро истифода менамоянд. Онҳоро ба 

гурӯҳҳои зерин ҷудо наму- дан мумкин аст: воситаҳои 

иқтисодӣ, ҳарбӣ, иттилоотию тарғиботӣ ва ғ. 

Воситаҳои иқтисодӣ. Як қатор давлатҳо бо истифода аз 

иқтидо- ри иқтисодии худ ба давлатҳои дигар таъсир 

мерасонанд. Иқтидори иқтисодии давлат воситаи хеле 

муҳимми сиёсати хориҷӣ буда, нақш ва мавқеи давлатро дар 

ҷомеаи ҷаҳонӣ муайян менамояд. Давлатҳои дорои иқтисоди 

пуриқтидор дар низоми муносибатҳои байналхалқӣ мавқеи 

махсусро ишғол менамоянд. Захираҳои зиёди ашёи хом, ша- 

бакаи васеи тиҷорати хориҷӣ, сиёсати махсуси иқтисодии 

давлат му- айянкунандаи иқтидори иқтисодии давлат 

мебошанд. 

Воситаҳои ҳарбӣ. Иқтидори ҳарбии мамлакат воситаи 

муҳимми ташаккули сиёсати хориҷии давлат мебошад. 

Иқтидори ҳарбии мамлакат ба воситаи шумораи артиш, 

навъҳои яроқу аслиҳа, мавҷудияти пойгоҳҳои ҳарбии давлат, 

соҳиби яроқи ҳастаӣ будан ва ё набудан муайян карда мешавад. 

Давлат бо истифода аз воситаҳои ҳарбӣ ба рафтори давлатҳои 

дигар таъсири бавосита мерасонад. Бар- гузор намудани 



машқҳои ҳарбӣ, парадҳои ҳарбӣ, мавриди санҷиш қарор 

додани яроқу аслиҳаи нав ва монанди инҳо, бо мақсади фишор 

овардан ба давлатҳои дигар анҷом дода мешаванд. 

Воситаҳои иттилоотию тарғиботӣ. Давлатҳо бо мақсади 

муто- биқ намудани худ бо сохтори мураккаби низоми 

муносибатҳои бай- налхалқӣ, махсусан дар самти фаъолияти 

васоити ахбори омма ва марказҳои илмию фарҳангии ҷаҳон аз 

воситаҳои идеологӣ ва тарғиботию иттилоотӣ ба таври васеъ 

истифода менамоянд. Дар му- носибат бо ин, истифодаи 

мафҳумҳои «ҷангҳои иттилоотӣ» ва «ҷангҳои идеологӣ» 

ҷолиби диққат аст. 

Гузашта аз ин, дар низоми муносибатҳои байналхалқӣ 

воситаҳои тарғиботӣ низ доимо ноаён ва баъзан аён мегарданд, 

ки чунин ҳолат аз вазъияти ҷаҳонӣ вобастагӣ дорад. 

Бо назардошти гуфтаҳои боло, қайд намудан бамаврид аст, 

ки манфиатҳои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи 

сиёсати хориҷӣ дар марҳилаи ҳозира ва дар дурнамои наздик 

чунин аст: 

1. Ҳифз ва таҳкими истиқлолияти давлатӣ, тамомияти 

арзӣ, таъмини амнияти миллӣ, истиқлоли сиёсӣ, иқтисодӣ ва 

фарҳангии кишвар. 

2. Таҳкими суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ. 

3. Таъмини шароити мусоид барои рушди устувори 

иқтисодӣ ва баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум, 

амнияти иқтисодӣ ва экологии мамлакат. 

4. Бунёди ҷомеаи демократӣ бо такя бар усули иқтисоди 

бозорӣ. 

5. Ҳифзи ҳуқуқ, озодӣ, ҳайсият ва манфиати шаҳрвандон 

дар до- хили кишвар ва хориҷ аз он. 

6. Эҷоди камарбанди ҳусни ҳамсоягии нек дар марзҳои 

кишвар. 

7. Инкишофи муносибатҳои боварӣ, дӯстӣ ва ҳамкории 

му- тақобилан судманд бо ҳамаи мамлакатҳои дунё. 

8. Таҳкими чеҳраи матлуб ва мусбати ҷумҳурӣ дар олам. 



9. Мусоидат ба тоҷикон дар кишварҳои дигар.101 

Азбаски манфиатҳои аксарияти давлатҳои ҷаҳон нисбат ба 

Ҷумҳурии Тоҷикистон гуногунанд, бештари ин афзалиятҳо дар 

сиё- сати хориҷии кишвар бетағйир буда наметавонанд ва онҳо 

аз ҳам- дигар фарқ менамоянд. Масалан, сиёсати «дарҳои 

кушод» меҳвари сиёсати хориҷии Тоҷикистонро таҷассум 

мекунад, ки барои баъзе кишварҳои дӯсти мо чандон писанд 

нест. Аммо эълони сиёсати «дарҳои кушод» ҳамзамон бо 

қабули Консепсияи сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

сурат гирифт, ки асосҳои равобити байналми- лалии 

кишварамонро дар давраи нави баъди барқарории сулҳу субот 

муайян кард. 

Дар ҳақиқат, даҳаи аввали истиқлолият дар Тоҷикистон 

асосан дар роҳи ба эътидол овардани вазъият ва таҳкими 

пояҳои давлатдорӣ сипарӣ шуд. Бо гузаштан аз ин марҳала 

Тоҷикистон дарҳои худро ба рӯйи ҳамаи кишварҳои олам 

кушод. Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун 

муайянкунандаи сиёсати хориҷӣ бо эълони сиёсати «дарҳои 

кушод» равобити байналмилалиро баҳри муаррифии 

Тоҷикистон дар ҷаҳон ва ҷалби сармояи хориҷӣ барои бозсозии 

кишвар оғоз намуд, ки ин сиёсат имрӯз низ бомуваффақият 

идома дорад. 

Дар оғоз баъзе сиёсатмадорон бар ин андеша буданд, ки дар 

ша- роити баъдиҷангӣ шояд сиёсати «дарҳои кушод» барои 

Тоҷикистон чандон мувофиқ набошад ва беҳтар аст, ки ба 

хотири ҳифзи суботу амният ва пешгирии дахолати бегонагон 

то чанд муддат кишвар каме баста боқӣ бимонад. Аммо 

Эмомалӣ Раҳмон, ки вазъи дохилӣ ва ав- зои ҷаҳониро беҳтар 

аз ҳар каси дигар медонист, дар ин мавқеъ усту- вор монд ва 

сиёсати «дарҳои кушод» - ро идома дод. 

Бо гузашти солҳо собит шуд, ки барои Тоҷикистон, ба 

далели ҷойгир шуданаш дар яке аз минтақаҳои мураккаби 

олам, сиёсати «дарҳои кушод» беҳтарин равиш барои 
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пешбурди фаъолият дар самти сиёсати хориҷист. Ин сиёсат ба 

маънои эъломи омодагии Тоҷикистон барои ҳамкорӣ бо 

тамоми давлатҳои ҷаҳон бар асоси ба- робарӣ ва манфиатҳои 

дуҷониба аст. Имрӯзҳо мо самараи чунин ро- битаи 

гуногунсамту гуногунҷанбаро дар арсаҳои гуногун мебинем ва 

кишварҳои минтақа низ мантиқи сиёсати «дарҳои кушод» - ро 

эъти- роф мекунанду қобили пайравӣ медонанд. Зеро ин сиёсат 

боис шуд, то кишвари мо на танҳо мавқеияти худро қавитар 

созад, балки бо ёф- тани равиши хосси дипломатияи худ дар 

ҳалли масоили минтақавӣ ва ҷаҳонӣ фаъолона иштирок 

намояд.102 

Умуман, сиёсати хориҷии давлат дар фаҳмиши васеъ 

самтҳои мухталифи ҳаётро дар бар мегирад, ки бештар ба 

ҳимояи манфиатҳои миллӣ вобастагӣ дорад. Масалан, 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бароба- ри ду масъалаи асосӣ - 

ваҳдати миллӣ ва пешбурди дипломатияи иқтисодӣ боз дар 

сиёсати хориҷии худ нисбат ба масъалаи мубориза алайҳи 

терроризми байналмилалӣ, бунёдгароӣ, кибертерроризм, гар- 

диши ғайриқонунии маводи мухаддир ва одамрабоӣ таваҷҷуҳи 

мах- сус медиҳад. 

МАВЗӮИ 24. АМНИЯТ ҲАМЧУН ПАДИДАИ 

СИСТЕМАИ ИҶТИМОИЮ СИЁСӢ 

Маълум аст, ки амният ҳамчун падидаи иҷтимоию сиёсӣ 

хусусияти байнифаннӣ дошта, дар доираи васеи фанҳо 

мавриди омӯзишу таҳлил қарор меёбад. Аммо дар омӯзиши 

фанни сиёсатшиносӣ падидаи амният мавқеи махсус дошта, 

назар ба дигар фанҳои таълимӣ хусусияти муҳимми соҳаҳои 

иҷтимоию сиёсии ҷомеаро дар низоми сиёсӣ нигоҳ медорад. Бо 

назардошти ин, метавон гуфт, ки амният, пеш аз ҳама, ҳолати 

устувори сохти ҷамъият мебошад, ки ба таъсири омилҳои 

дохилию хориҷӣ нигоҳ накарда, қобилияти воқеиро барои 

рушду нумӯ фаъол мегардонад. 

Аз ин лиҳоз, бояд гуфт, ки байни сиёсат ва амният алоқаи 
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қавии генетикӣ мавҷуд аст. Муҳимтарин сабаби пайдоиши 

сиёсат ҳамчун маҳаки муносибатҳои ҷомеа, ин талабот ба 

муҳофизати аъзоёни ҷамъияти инсонӣ аст. Аз ин рӯ, сиёсат 

пурра дар ҳукми сиёсатмадорон мебошад, агарчи мақсади онҳо 

ба манфиатҳои рушди илму давлат ҳам мувофиқат накунанд. 

Инро ҳам сиёсатмадорон ва ҳам олимон ба пуррагӣ дарк 

менамоянд. Онҳо кӯшиш менамоянд, ки ҳангоми ба ҳам 

омадани манфиатҳо роҳи қобили қабули рушди иқтисодро 

дарёфт намоянд, то ки некуаҳволии миллат ва амнияти 

давлатиро таъмин созанд. 

Бояд гуфт, ки ҳар нафаре, ки аз ҳимояи ҷомеа бархӯрдор 

аст, вазифадор мебошад, ки ба ҷомеа хизмат намуда, ҳиссае 

мувофиқи қобилияташ гузорад. Бештари масъалаҳои 

амниятии шаҳрвандон на танҳо ба вазорату кумитаҳои 

марбута, балки ба ҳар як шаҳрванд вобастагии зич доранд. Аз 

худ намудани амният ҳамчун падидаи иҷтимоию сиёсӣ 

масъалаи муҳимми ҳаётӣ буда, омӯзиши бештари самтҳои он 

ба фанни сиёсатшиносӣ вобастагӣ дорад. 

§ 1. Мафҳум, моҳият ва таснифоти амният 

Дар хусуси сохтори беҳтарини давлат мулоҳиза ронда, 

Арасту дар маркази андешаҳои худ нисбат ба тарзи идораи 

корҳои ҷамъиятӣ «мафҳуми амнияти шаҳрвандро» мегузорад. 

Б. Спиноза мақсади ҳолати шаҳрвандиро «танҳо осудагӣ ва 

амнияти ҳаёт», Ж.Ж. Руссо «кӯшиши худмуҳофизаткунӣ»-ро 

муҳимтарин кори давлат мешуморад. 

Дар доираи таҳлилҳои сиёсии имрӯза масъалаи амният, ин 

ҳолати сиёсии соҳаи ҳаёти ҷамъиятӣ дар якҷоягӣ ва алоҳидагӣ 

мебошад. Аз ин нуқтаи назар, амният ҳолати устувори сохти 

ҷамъият, бо нигоҳдошти тамомият новобаста ба дахолати 

номусоиди дохилӣ ва берунӣ мебошад. 

Фаҳмиши «амният» ба таври васеъ ин алоқамандии 

тафаккури нигоҳдошти низоми иқтисоди ҷаҳонӣ, рафтори то 

як андоза ягона дар муносибатҳои сиёсии ҷаҳон, эҳтиром ва 

риояи ҳуқуқҳои инсонӣ мебошад. Инчунин, андешаи дигаре, 



ки амният ҳамчун падидаи сиёсӣ баҳри талаботҳои муайяни 

иҷтимою сиёсӣ ва манфиатҳо хизмат мекунад, мавҷуд аст. 

Аммо ин мулоҳизаи фавқ саҳеҳ нест, бинобар ин таҳқиқу 

таҳлил ва омӯзиши алоҳидаро талаб менамояд. Чунки амният 

на танҳо наҳзати сиёсӣ ва воқеӣ, балки масоили фарҳангӣ, 

ахлоқӣ, зиндагии фардии шаҳрвандон, муносибати инсон ба 

табиат ва ғайраро низ фаро мегирад. 

Имрӯз дар илмҳои сиёсӣ вобаста ба мавқеъ ва нуфуз 

падидаи амниятро ба гурӯҳҳои зерин ҷудо менамоянд: 

байналмилалӣ, минтақавӣ ва давлатӣ (миллӣ). Аз рӯйи 

характер ва моҳияти таҳдид онро ба амнияти ҳарбӣ, сиёсӣ, 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ, экологӣ, иттилоотӣ ва ғ. тақсим 

менамоянд. Аз рӯйи муносибат ба субъекти таҳдид ба амнияти 

дохилӣ ва берунӣ тақсим карда мешаванд. Мувофиқи 

таҳқиқотҳои навини стратегӣ мустаҳкамии амнияти миллӣ ва 

ҷаҳонӣ, пеш аз ҳама, аз лиҳози ҳарбӣ ба ҳисоб гирифта 

мешавад. 

Бинобар ин, ҳамеша дар пайдоиши сиёсат-амният нақши 

асосиро бозида, тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятиро фаро 

мегирад. Чунки таҳдиду хатарҳо ба амнияти шахсӣ ва ҷомеа 

инсонҳоро ҳамеша ба зарурат ва фаҳмиши зиндагии якҷоя 

барои манфиатҳои умумӣ ва миллӣ водор месозад. Ба ҳамаи ин 

нигоҳ накарда, дар байни мутахассисон маънидодкунии 

мафҳуми «амният» ё «амнияти миллӣ» низ мавҷуд аст. Ба 

назари мо, амният ин ҳолати ҳифзи шахсият, ҷамъият ва давлат 

аз таҷовузҳои зиддиҳуқуқӣ ба манфиатҳои онҳо мебошад. 

Мафҳуми «амнияти миллӣ» ҳифзи шаҳрвандон, ҷомеа ва 

сохтори давлатиро дар миқёси як кишвар ва давлат дар бар 

мегирад. 

Дар масъалаи он, ки амният чист ва сохти он чӣ гуна аст, 

ақидаҳо гуногунанд. Масалан, як қатор муаллифон мазмуни ма- 

фҳуми «амният»-ро васеъ шарҳ дода, амалан онро бо мафҳуми 

«манфиатҳои миллӣ» монанд мекунанд. Аммо ин мафҳумҳо бо 

ҳамдигар алоқаи зич дошта, аз бисёр ҷиҳат бо якдигар 

мувофиқат кунанд ҳам, дар байни онҳо тафовут низ ба назар 



мерасад. Аз ин рӯ, таҳлили он бидуни баррасии масъала оид ба 

намудҳои амният, ки дар асарҳои бисёр мутахассисон мавқеи 

махсусро ишғол наму-



дааст, имконнопазир мебошад. Онҳо чунин намудҳои 

амниятро зикр менамоянд: байналхалқӣ, минтақавӣ, миллӣ 

(давлатӣ), сиёсӣ, иқтисодӣ, ҳарбӣ, мудофиавӣ ва иттилоотӣ. 

Таснифи соҳаҳои амнияти миллӣ 

Меъёрҳои таснифот Амнияти миллӣ 

Аз рӯйи хусусияти манбаъҳои таҳдид амнияти берунӣ 

амнияти дохилӣ 

Аз рӯйи объектҳои амният амнияти шаҳрванд 

амнияти ҷомеа 

амнияти давлат 

Мувофиқи соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ва 

фаъолияти инсон 

амнияти сиёсӣ 

амнияти иқтисодӣ 

амнияти ҳарбӣ 

амнияти иҷтимоӣ 

амнияти иттилоотӣ 

амнияти экологӣ 

амнияти демографӣ 

амнияти энергетикӣ 

намудҳои дигари ам- 

ният  

Ҳамин тавр, таҳқиқи намудҳои гуногуни амният то ҳол 

анҷом наёфтааст. Маълум аст, ки ҳамаи намудҳои амният, ки 

дар байни онҳо робитаҳои ҳамдигарии мураккаб вуҷуд доранд, 

пеш аз ҳама, бо он фарқ мекунанд, ки онҳо дар асоси таъмин ва 

тан- зими ҷанбаҳои муайяни муносибатҳои ҷамъиятӣ 

тафриқагузорӣ карда мешаванд. 

Инчунин, вақтҳои охир тамоюли ҷудо кардани намудҳои 

нави амният ба мушоҳида мерасад. Масалан, торафт бештар 

дар бораи амнияти фарҳангӣ, амнияти зеҳнӣ, амнияти 



генетикӣ сухан меравад, дар доираи амнияти маънавию ахлоқӣ 

чунин намудҳои амният, ба монанди амнияти психологӣ, дар 

системаи амнияти иқтисодӣ - амнияти техникӣ, технологӣ, 

инфраструктурӣ, асъорӣ ва намудҳои дигари он мушоҳида 

карда мешавад. 

Бо назардошти таҳқиқотҳои назариявӣ оид ба таҳлили 

моҳи- яти амният ошкор кардани намудҳои он, хусусияти 

манбаъҳо ва инчунин манбаъҳои таҳдид ва объектҳои он 

муносибати Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар остонаи асри ХХI бо 

дигар ки- шварҳо муайян менамояд. 

Ба ҳамин тариқ, соҳаи амният фазои иҷтимоию сиёсиест, 

ки асосҳои бунёдии ҳастии ҷамъиятро фаро мегирад. Қайд 

кардан лозим аст, ки танзими махсус ба манфиати муҳофизат 

аз таҳдиду хатарҳо на ҳамаи падидаю равандҳоеро талаб 

мекунад, ки маҷмӯи мушаххаси муносибатҳоро тавсиф 

менамоянд, балки он падидаю равандҳоеро талаб менамояд, ки 

асоси ҳаётии фаъоли- яти ҷомеа ва шаҳрвандони онро муайян 

мекунанд. Системаи ис- теҳсолию иқтисодии ҷомеа, соҳаи 

робитаҳои иҷтимоӣ ва сиёсии инсон, инчунин соҳаи ҳаёти 

маънавии ӯ ба мавҷудият ва инки- шофи бехатар ниёз доранд. 

Бо мақсади роҳ надодан ба равандҳои бетартибона ва стихиявӣ 

- ин соҳаи муносибатҳои ҷамъиятӣ ба тадбирҳои махсуси 

танзим, ба манфиати таъмини тавозуни тадриҷӣ, субот, 

тамомият ва мутобиқати унсурҳои асосии таъси- ри берунӣ ва 

дохилии ҷомеа эҳтиёҷ доранд. 

Чунин фаҳмиши соҳаи амният имкон медиҳад, ки он ба 

сиё- сат монанд карда шавад. Соҳаи амниятро низ ба монанди 

майдо- ни сиёсат муҳити зиддиятнок муайян мекунанд ва 

ягонагии он фазои иҷтимоие, ки дар онҳо интишор меёбанд, 

дар ҳамин зоҳир мегардад. Дар асоси ин гуфтан мумкин аст, ки 

манбаъҳои бисёре аз зиддиятҳои сиёсӣ дар худи системаи 

давлати гуногунмиллат ниҳон аст. Албатта, замоне ки 

идеологияҳои миллии аз тарафи бисёре аз ин мамлакатҳо 

дастгиришаванда ба ҳимояи хусуси- ятҳои хосси халқҳои дар ин 

кишвар истиқоматкунанда равона гардидаанд. Аз ин рӯ, аксар 



вақт вазъиятҳои зиддиятнок пайдо шуда, ба низоъҳои шадид 

табдил хоҳанд ёфт. Яъне, маълум аст, ки дар бисёре аз ин 

давлатҳо ҳанӯз воситаҳои поён нишондани чунин радикализм 

ва пешниҳод намудани «манфиатҳои миллӣ» вуҷуд надорад. 

Ба ҳамин тариқ, дар бораи амният сухан ронда, қайд кардан 

лозим аст, ки «амният» ҳамчун истилоҳ баъди Ҷанги дуюми 

ҷаҳон ба гардиши фаъол даромад, вақте ки тамоми 

мамлакатҳои ҷаҳон ба хулосаи умумие омаданд, ки ҷангҳо 

бағоят харобиовар гардидаанд ва тамоми саъю кӯшиши ҷомеаи 

байналхалқӣ бояд ба пешгирии ҷанг, яъне иҷрои вазифаҳои 

таъмини бехатарӣ аз ҷанг равона карда шавад. 

Ҳоло соҳаи амният ҳамчун яке аз соҳаҳои асосии 

фаъолияти ҳар як давлат, ҳадафи муборизаҳои дохилии сиёсӣ, 

таваҷҷуҳи ҷомеаи шаҳрвандӣ ва таҳқиқотҳои илмиро ба худ 

ҷалб намуда- аст. Ин, дар навбати худ, муносибати 

бошууронаро ба пробле- маҳои амнияти миллӣ ва 

байналмилалӣ на фақат аз тарафи мута- хассисон, балки аз 

тарафи доираи васеътари шаҳрвандон талаб мекунад. 

Маҳз аз ҳамин сабаб проблемаҳои амният ба яке аз ҷузъҳои 

барномаи институтҳои таълимӣ ва таҳқиқотҳо табдил меёбад. 

Дар айни замон соҳаи амният дар дохили доираи васеътари 

сиё- сатмадорон як навъ доираи мутамарказиро ташкил 

менамояд. Ҳама гуна фаъолияти таъмини амният - ин 

фаъолияти сиё- сист, фаъолиятест, ки онро системаҳо ва 

методҳои сиёсӣ ба танзим медароранд. Фаъолияти таъмини 

амният ҳамчун фаъолияти муҳимтарини сиёсат баромад 

мекунад. Он дар зуҳуро- ти асосии худ моҳият ва мазмуни 

асосии сиёсатро ифода менамо- яд. Бояд гуфт, ки амният яке аз 

объектҳои асосии сиёсатшиносӣ ба шумор меравад. 

Дурнамои амниятӣ дар асоси ҳамкорӣ бо принсипи 

иштироки умум мутааллиқ аст, ки ин ҷо вуҷуддошти шумораи 

институтҳои расмӣ он қадар муҳим нест, аммо дастгирии 

гуфтугӯи расмӣ муфид ва фоидаовар аст. Амният дар асоси 

ҳамкорӣ дар бисёри ҳолатҳо ин ҳамкории дипломатӣ байни 

давлатҳо барои таъмини амнияташон мебошад. Дар мавриди 



муқовиматҳои ҳарбӣ, дур- намои амният баҳри ҳамкорӣ 

дипломатияи тадбирӣ ва чораҳои эътимоди ҳарбӣ-сиёсиро ба 

худ касб мекунад. Яъне, тақвияти гуфтушунидҳои 

байнидавлатӣ барои амният ва коркарди меха- низми 

машварат ва қабули қарорҳо раванди амалигардонидани 

фаъолияти сиёсиро метезонад. Аз ин хотир, аҳамияти 

амниятро дар ташкили ҳадафҳои сиёсати миллии давлатӣ ба 

таври алоҳида қайд кардан лозим аст. 

Пӯшида нест, ки дар болоравии нуфуз ва эътибори сиёсати 

ҳар як давлат манфиатҳои амниятӣ мавқеи асосӣ доранд. Маса- 

лан, дар банди 46 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

имкони- яти маҳдуд кардани озодиҳои шаҳрвандон ба 

манфиати таъмини амният ва ҳимояи сохти конститутсионӣ 

пешбинӣ шудааст. 

Дар таҳқиқотҳои муосири назариявӣ, ҷиҳати асосии ман- 

фиатҳо, ки ба эътибори миллию давлатӣ тааллуқ доранд, маҳз 

дар соҳаи амният муайян мегарданд. Яке аз муҳаққиқони ши- 

нохтаи ин соҳа Э.А.Поздняков қайд мекунад, ки дар зери ма- 

фҳуми манфиатҳои умумӣ ҳамеша «таъмини амнияти тамоми 

ҷомеа фаҳмида мешавад». Ба ақидаи ӯ, дар манфиатҳои миллӣ- 

давлатӣ «талаботҳои ҳаётии миллат ва халқ барои ҳаёт, худ- 

муҳофизатӣ, худбоварӣ ва таъмини амнияти худ» ифода 

меёбад. Аз ин бармеояд, ки фаҳмиши дуруст ва аниқи 

манфиатҳои миллӣ ҳамчун муҳимтарин ҳадаф ва мақсади 

сиёсати давлат дар асоси барнома ва нишондодҳои илмӣ баҳри 

рушд ва инкишофи Тоҷикистон дар шароити кунунӣ аҳамияти 

амалӣ доранд. 

§ 2. Амният ҳамчун воситаи махсуси 

муносибатҳои ҷамъиятӣ 

Маълум аст, ки мафҳуми «амният» ва «низои сиёсӣ» низ 

дар фаъолияти рӯзмарраи сиёсатмадорон ва ҳамчунин дар 

дараҷаи тафаккури умумии шаҳрвандони қаторӣ хеле васеъ 

истифода мешавад. Ба замми ин, алоқамандии байни ин ду 

мафҳум низ мавриди баҳсҳои илмӣ қарор дорад. Ба ақидаи мо, 



ҳолатҳои аҳамияти амалии амниятро дар баъзе мавридҳо 

низоъ муайян ме- намояд. Аммо ин ақида шояд заминаи 

нодурусти фаҳмиши ҳақиқатро нисбати низоъ ба миён оварад. 

Чунин ҳолатҳои муайян намудани сабабу натиҷаҳои 

амниятиро дар бисёр марказҳои таҳқиқотии Ғарб низ мавриди 

омӯзиш қарор додаанд. Баъзан онҳо ба таври сунъӣ низоъ 

андохта, ҳолати амниятиро муайян месозанд. Ин аст, ки 

масъалаи робитаи амният бо низои сиёсӣ дар айни ҳол ҳалли 

илмӣ ва амалиро тақозо менамояд. 

Низои сиёсӣ муқовимати ҳадафноки субъектҳои ҷамъиятӣ 

ва мухолифи манфиатҳои сиёсӣ, арзишҳо ва мақсадҳо ба 

хотири ҳокимият, идора ва ҳукмронии сиёсӣ мебошад. 

Инчунин, наза- рияи «низои сиёсӣ» ва назарияи идораи низоъ 

ин масъалаҳоро ҳаматарафа дар бар гирифта, моҳияти 

амнияти воқеиро нишон дода метавонад. 

Аксари муҳаққиқон дар соҳаи амният ва эътидоли низоъ, 

баръакс ба психологияи идораи низоъҳо дар давраи 

шиддатнокии онҳо диққати зиёд медиҳанд. Барои тасаввурот 

дар бораи идораи низоъҳо доштан санъати махсус ё малакаи ба 

эътидол овардан, ба монанди миёнаравӣ, гуфтушунид ва 

содироти ҳукмнома зарур дониста мешавад. Вале истифодаи 

чунин хулосабарориҳо нисбат ба низоъҳо ҳеҷ гоҳ роҳи ҳаллу 

фасли пурраи онҳо намебошад. Вуҷуд надоштани иртиботи 

мутақобила байни илми омӯзиши ни- зоъ ва хусусан идораи 

низоъҳо нишон медиҳад, ки назарияи низоъшиносӣ ба мо дар 

хусуси идораи низоъҳо то як андоза маълумот медиҳад. 

Инчунин, назарияи идораи низоъро бисёре аз сарчашмаҳои 

мутақобила фарогир нест ва костагии байни онҳоро ба амал 

меорад. Ин нишони он аст, ки таҷрибаи ҳосилкардаи мо нисбат 

ба омӯзиши зинаҳои мураккаб ва одии низоъ ва амният дуруст 

нест. Низои сиёсӣ бо кадом шакле, ки набошад, хоҳ ниҳонӣ ва 

хоҳ ошкоро, бо чунин тартиб ва ташвиқ арзёбӣ мегардад. Дар 

ин ҷо ҳарчанд ки омили идеологӣ дар такомули сиёсӣ нақши 

муайян намебозад, вале вазифаи муҳимми мураттабӣ ва 

сафарбарнамоиро адо мекунад. 



Ҳамзамон, як қатор ҷанбаҳои умумиметодологии масъалаи 

амният ва низои сиёсӣ то як дараҷа баҳсталабанд. Хусусан, то 

дараҷаи лозимӣ омӯхта нашудани мафҳуми «амният» дар 

гурӯҳбандии ҷанбаҳои низоъ, ки сабаби пайдоиши онҳо ва 

усулҳои амалии аз байн бурдани вазъияти низоъҳоро фаро 

намегирад. Мутахассисон ва муҳаққиқоне, ки дар айни ҳол дар 

ҷустуҷӯ ва нишондоди ҷаҳонбинӣ ва назардоште қарор доранд, 

ба таври илмӣ ҷавобгӯи бартарафсозӣ ва ояндабинии низоъҳои 

дохилию берунӣ мебошанд. 

Мушкилии муайянсозии соҳаи амният ба василаи сохтори 

манфиатҳои ҳаётан муҳим дар он аст, ки масъалагузории он 

(манфиат-ҳимояи он-амният) аз дохили мазмун ва муҳтавои 

ихтилофнок зоҳир мегардад. Агар ба он розӣ шавем, ки амният 

ҳолати ҳифзи манфиатҳои ҳаётан муҳимми шахсият, ҷамъият 

ва давлат аст, пас аз ин бармеояд, ки манфиатҳои миллӣ 

ҳамеша ба ҳимоя ва пуштибонӣ зарурат доранд. 

Масалан, масъалаи оби тоза на танҳо масъалаи иқтисодию 

- иҷтимоӣ ва сиёсӣ, балки яке аз масъалаҳои муҳимми амнияту 

манфиатҳои ҳаётан муҳимми миллӣ ба шумор меравад. Муво- 

фиқи нишондоди коршиносону ҷомеашиносон таҳдидҳои 

бешта- ри асри XXI ба проблемаҳои об вобастагӣ доранд. Яъне, 

пробле- маҳои оби нӯшокӣ сабаби асосии сар задани ҷангу 

низоъҳо шуда метавонад. Оид ба ин масъала Президенти 

кишвар Эмомалӣ Раҳмон нуқтаи назари хешро чунин иброз 

менамоянд: «...мо набояд инро ҳамчун манбаи низоъ арзёбӣ 

намоем, баръакс.бояд ҳамчун воситаи такондиҳандаи 

равандҳои интегратсионӣ ва ҳам- кории кишварҳои минтақа 

баҳо диҳем». 

Албатта, ин проблема новобаста ба дигар паҳлуҳои эколо- 

гию сиёсӣ боз ба масъалаи камбизоатӣ низ ҳамбастагӣ дорад. 

Ҳамзамон, таҳдидҳои ғайрианъанавие низ арзи вуҷуд доранд, 

ки метавонанд амнияти миллию арзиро бо дигар усулҳои 

ғайрирас- мӣ ба воситаи обҳои ошомиданӣ ва дарёҳои 

наздисарҳадӣ халал- дор намоянд. 

Мутаассифона, то ҳол бад шудани вазъи экологӣ, ҳамчун 



анъана, ба сифати таҳдид барои амнияти миллӣ таҳлилу 

таҳқиқи пурра наёфтааст. Ҳатто дар баъзе минтақаҳои ҷаҳон, ки 

нараси- дани оби нӯшокӣ пурра ҳис карда мешавад, ин масъала 

ба доираи саволҳои таҳдид ба амнияти миллӣ дохил карда 

намешавад. Имрӯз, масъалаи оби нӯшокӣ ва ифлосшавии 

муҳити атроф моро водор менамояд, ки проблемаи об ва ҳифзи 

муҳити атрофро дар маҷмӯъ ба сифати манфиатҳои ҳаётан 

муҳимми кишварҳои Осиёи Марказӣ мавриди таҳлил қарор 

дода, арзиш ва хусуси- ятҳои ҷудогонаашро баррасӣ намуда 

тавонем. 

Новобаста ба ҳамаи ин, одамон мекӯшанд, ки зиндагӣ ва 

тар- бияи фарзандони хешро дар муҳити солими экологӣ 

гузаронанд, лекин ин арзишҳо дар айни ҳол метавонанд зери 

таҳдид на аз таъсири давлатҳои ҷудогона, балки бо таъсири 

омилҳои беруна гарданд. Ҳатто, агар тафаккури либералӣ 

сиёсатмандонро маҷбур карда натавонад, ки ба об ва экология 

таваҷҷуҳ зоҳир намоянд, худи муҳиммияти масъала онро дар 

мадди аввал мегузорад. Дар ин масъала баҳри Арал мисоли 

хеле амиқ шуда метавонад. 

Дар кишварҳои Аврупо баъзе масъалаҳои экологӣ на танҳо 

ба зиддият, балки ба низои воқеӣ ва проблемаҳои ҳассоси сиёсӣ 

низ оварда мерасонанд. Кишварҳои Осиёи Марказӣ дар айни 

ҳол баръакс бояд ба ҳамкорӣ ва таҳқиқотҳои илмӣ вусъат 

бахшида, роҳҳои ҳал ва пешгирии масъаларо ҷустуҷӯ намоянд. 

Ҳамаи ин проблемаҳо дар маҷмӯъ ба манфиатҳои ҳаётан 

муҳим дохил шуда, чунин хусусиятҳои глобалиро дар бар меги- 

ранд: 

- Тоҷикистон имрӯз дар арсаи байналмилалӣ ба сифати 

захи- радори пуриқтидори оби тозаи нӯшокӣ шинохта 

шудааст. Бешта- ри таҳдидҳое, ки ба ин масъалаҳо таъсир 

расонида метавонанд марбут ба инсон ва вазъи экологию табиӣ 

мебошанд. Масалан, нестшавии баҳри Арал ба гармшавии 

минтақа, тағйир ёфтани иқлим ва обшавии пиряхҳо оварда 

мерасонад, ки ин таҳдиди ҷиддӣ ба муҳити зисти минтақа ва 

умуман сайёра мебошад; 



- дар асри XXI афзоиши эҳтиёҷот ба захираҳои об новобаста 

ба ҳаҷми маҳдудашон хеле афзун мегардад. Проблемаҳои 

таъми- ни оби тозаи нӯшокӣ ба манфиатҳои ҳаётан муҳимми 

баъзе ки- шварҳои ҷаҳон таъсири куллӣ расонида, арзиши аслӣ, 

истеъмол ва истифодаи он муносибатҳои нави иқтисодиро 

тақозо менамо- янд. 

Хулоса, амният нуқтаи ниҳоии ба вуҷуд омадани талабот 

дар ҳамоҳангсозии кӯшишҳои умумияти инсонӣ ва воситаҳои 

махсу- си танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ мебошад ва дар 

ҳаёти иҷти- моию сиёсӣ нақши муҳимеро мебозад. Таҳдид ба 

амнияти шахс ва иттиҳоди одамон зарурати ташкили ҳаёти 

муштараки эъти- рофшударо ба манфиати умум ба вуҷуд 

меорад. 

§ 3. Омилҳои минтақавии амният ва таҳдидҳои 

нави замонавӣ 

Баъди ба охир расидани «ҷанги сард» консепсияи амният 

мубоҳисаҳои гарму ҷӯшонро ба вуҷуд овард. Соли 1952 

А.Уолферс «амният»-ро чун «набудани таҳдид ба сарватҳои 

бадастовардашуда» муайян намуд. Ва то ҳол ин таъриф ба 

амни- яти идеалӣ ё мутлақ мутобиқ аст. Лекин бо қатъ 

гардидани «ҷанги сард» мафҳуми арзишҳо низ тағйир ёфт ва ё 

афзалиятҳои ин арзишҳо ба дигаргунӣ дучор гардид. С. 

Ҳоффман ба ин маъно чунин ибрози ақида дошт, ки байни 

манфиатҳои миллӣ ва ар- зишҳо фарқияти арзандае нест. 

Аммо зери истилоҳи «ман- фиатҳо» имрӯз манфиатҳои давлат 

ва мустаҳкам намудани ҳоки- мияти давлатӣ фаҳмида мешавад. 

Барои барканор будан аз нофаҳмоӣ, густариши аз меъёр 

зиёди вазифаҳо, зарурати нишон додани ин гуна тахассус, мо 

чунин меҳисобем, ки сохторҳои амниятӣ бояд на дар ҳамаи 

таҳдидҳо ба амният, балки, хубтараш, ба намуди алоҳида ва 

мушаххаси таҳдид диққати бештар ҷалб намоянд. Дохил 

кардани таҳдиди мушаххас метавонад маҳдудияти мувофиқ 

дар таҳқиқоти амният бошад. 

Имрӯз ташаккули системаи дастаҷамъии амният дар 



минтақаи Осиёи Марказӣ масъалаи махсус мебошад. 

Муносибат ба Афғонистон чун ба омили асосии 

нооромгардонандаи минтақа, сатҳ ва самаранокии амният дар 

Осиёи Марказиро ошкор мекунад. 

Ҳамчунин ақидае ҳаст, ки дар соҳаи амният васеътар 

фаҳмидани сабабҳои муноқишаҳо барои дуруст муайян 

гаридани таҳдидҳо ба амният зарур аст. Ин таҳдидҳо дар бисёр 

мавридҳо ҳамбаста ва ё вобастаанд, онҳо ба худ муаммоҳои 

амниятии барои давлатҳо анъанавиро ва ҳамчунин саволҳои 

нав бавуҷудомадаро дар соҳаи амният дар бар мегиранд. Ба 

рӯйхати ин таҳдидҳо дохил мешаванд: 1) низоъҳои этникӣ, 

динӣ ва байни миллатҳо; 2) муҳоҷирати оммавӣ; 3) 

мубоҳисаҳои сарҳадӣ; 4) бадшавии экология ва ғ. 

Аксарияти ин муаммоҳо, агар дар тӯли тамоми таърихи 

башарият набошад ҳам, ба ҳар ҳол якчанд даҳсолаҳо мавҷуд 

буданд. Бисёре аз ин муаммоҳо имрӯз дар Тоҷикистон ва Осиёи 

Марказӣ пас аз пароканда шудани Иттиҳоди Шӯравӣ аҳамияти 

нав пайдо кардаанд. 

Воқеияти имрӯза барои давлатҳои Осиёи Марказӣ 

чунинанд, ки ақидаҳои баъзе сиёсатшиносон, ки чунин 

меҳисобанд, ки танҳо Тоҷикистон дорои омилҳоест, ки ба 

амнияти минтақа таҳдид мекунанд, метавонанд манбаи ноором 

гардидани вазъият дар Осиёи Марказӣ шаванд. Таҳдиди 

бузурге, ки амнияти миллии давлатҳои Осиёи Марказиро суст 

мекунад, ин наркомафия аст. Ривояте пайдо шуда буд, ки гӯё 

танҳо дар Тоҷикистон ин проблема таҳдидовар аст. Тоҷикистон 

ҳеҷ гоҳ пинҳон намекард, ки наркомафия воқеан ба ҳолати 

ҷамъият таъсир мерасонад ва ҳамеша ошкоро ҳамаи 

маълумотҳоро оид ба наркомафия дар кишвар нашр мекард. 

Тоҷикистон ҳанӯз дар соли 2000-ум дар самаранокии 

мубориза бо қочоқи маводи нашъаовар аз ИМА пеш рафта, 

ҷойи чаҳорумро ишғол кард. Муҳаққиқони зиёд ва 

сиёсатмадорон зикр мекунанд, ки дар кишварҳои дигари 

минтақаи Осиёи Марказӣ, ки «бо Афғонистон ҳамҷавор 

ҳастанду аз ҳудуди онҳо, аз рӯйи баъзе маълумотҳо, ҷараёни 



хеле зиёди қочоқи маводи нашъаовар мегузарад ва дар он ҷо 

мубориза бо ин ҳодиса камсамар аст»,103 маълумотҳо дастраси 

омма намегарданд. 

Тоҷикистон бо ин амали ҷиноӣ муддати дарозест, ки 

мубориза мебарад ва имрӯз ин мубориза ба марҳилаи нав 

мебарояд. Аксари ин масъалаҳо вобаста ба тағйиротҳои 

геополитикӣ барои амнияти Тоҷикистон ва давлатҳои дигари 

минтақа аҳамияти нав пайдо кардаанд. Марбут ба ин, аввал, 

нашъаҷаллобиро чун хавф ба амнияти миллӣ ва минтақавӣ 

баррасӣ мекунем. 

Бинобар ин, Тоҷикистон нуқтаи назареро дар бораи он ки 

мубориза бо нашъа яке аз масъалаҳои глобалии ҷаҳон аст, ки бо 

он башарият рӯ ба рӯ шудааст, дастгирӣ менамояд. «Алҳол, 

аввали солҳои 90-уми қарни ХХ ҳаҷми солонаи фурӯши нашъа 

аз 500 миллиард доллар зиёд буд, ки 8% ҳаҷми умумии савдои 

байналмилалиро ташкил медод. Даромади наркомафия 

зимнан ба 60% расид, ки қисме аз он ба густариши бизнеси 

ғайриқонунии наркоиндустрия маблағгузорӣ мешуд, ба 

дастгирии молии терроризм, барои паҳн кардани коррупсия 

равона мешуданд».104 

Солҳои охир гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва 

ҷинояти бо фурӯш ва истеъмоли нашъа алоқаманд рӯз аз рӯз 

густариш меёбад. Аз ин рӯ, Тоҷикистон дар мубориза алайҳи 

ин кори номатлуб хеле фаъол гашт. Ратификатсияи зидди 

маводи мухаддири СММ дар солҳои 1961, 1971, 1988 (ноябри 

1995, декабри 1996) аз тарафи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармони 

Президенти ҶТ «Оиди чораҳои бетаъхир дар бобати таҳкими 

мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир» ва 

таъсиси Кумитаи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бобати 

тафтиши маводи нашъаовар (апрели 1996), ки соли 1999 ба 

Агентии назорат аз болои маводи нашъаовар дар назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии 
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Тоҷикистон «Дар бораи васоити нашъаовар, васоити 

психотропӣ ва прекурсорҳо» (декабри соли 1999), қабули 

нақшаҳои давлатӣ ва миллӣ, ки стратегияи Тоҷикистонро дар 

мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, 

васоити психотропӣ ва прекурсорҳо ва назорат аз болои 

гардиши қонунии онҳо, пешгирӣ, табобати нашъамандӣ ва 

офияти иҷтимоии беморони нашъаманд (июни соли 1996 - 

майи соли 1999), зиёда аз 30 муоҳидаи дуҷониба ва бисёрҷониба 

бо кишварҳо ва давлатҳои гуногуни ҷаҳон аз ҷониби 

Тоҷикистон ба тасвиб расонида шудаанд. 

Ҳамин тариқ, имрӯз дар ҷаҳон чор минтақаи асосии 

истеҳсоли маводи мухаддир, ки манбаи асосии таҳдид ба 

генофонди башарият аст, маълуманд: 

Якум, «Секунҷаи тиллоӣ», ки Бирма, Таиланд ва Лаосро дар 

бар мегирад. Ба минтақаи дуюм, «Ҳилоли тиллоӣ» қисми 

ғарбии Осиёи Марказӣ (Афғонистон, Эрон, Туркия, як қатор 

ноҳияҳои Қазоқистон, Ӯзбекистон, Тоҷикистон ва Қирғизистон) 

дохил мешавад. Сеюм, соҳилҳои Амрикои Ҷанубии халиҷи 

Гвинея, чаҳорум минтақаи асосии фурӯши кокаин дар қисмҳои 

ҷанубӣ ва марказии Амрико (Колумбия, Боливия, Перу) қарор 

дорад. 

Боиси ташвиш аст, ки имрӯз баъзе наркосиндикатҳои 

байналмилалӣ аз паҳншавии анвои гуногуни маводи мухаддир 

дар Тоҷикистон манфиатдоранд. Истеъмол ва паҳнгардонии 

намудҳои гуногуни маводи мухаддир аз қабили ҳероин, чарс, 

афюн ва банги ҳиндӣ далели ин шуда метавонад. 

Илова бар ин, маблағҳои маводи мухаддир барои дастрас 

кардани мақсадҳои сиёсӣ равона карда мешаванд, барои 

маблағгузории амалҳои гуногуни қувваҳои зиддидавлатӣ 

истифода мешаванд: аз харидани мансабдорон ва истифодаи 

онҳо ба мақсадҳои хеш сар карда, то ворид намудани 

намояндагони худ ба органҳои ҳуқуқӣ ва ҳокимияти иҷроия 

дар сатҳҳои гуногун. 

Бо назардошти далелҳои зикршуда, барои таъмини 

амнияти кишвар, дар навбати аввал алоқаи мустақими 



наркобизнеси байналмилалӣ ва таъсири онро ба 

табаддулотҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ ва иқтисодӣ муайян намудан 

зарур аст. Аз нуқтаи назари илмӣ, мо бояд хусусият ва ҳудудҳои 

хавфи синдикатҳои байналмилалии маводи нашъаоварро 

таҳлил намоем, амнияти минтақаро пурзӯр кунем. 

Айни замон мо бояд фаъолияти хешро алайҳи таҳдидҳое, 

ки ба шикасти амнияти кишвари мо равона шудаанд, идома 

диҳем. Ин чунин маъно дорад, ки муборизаи беамон бар зидди 

терроризм, маводи мухаддир, фурӯши ғайриқонунии яроқу 

аслиҳа, муҳоҷирати ғайриқонунӣ на танҳо вазифаи органҳои 

(идораҳои) ҳифзи ҳуқуқ, балки муассисаҳои таълимӣ ва ҳамаи 

шаҳрвандони кишвар низ ҳаст. 

Дар баробари ин, лоиҳаи давлатии «Стратегияи паст 

кардани сатҳи камбизоатӣ» бояд шароитҳои мусоидро барои 

рушди савдои хурд ва соҳибкорӣ таъмин намояд, ки воситаи 

асосии тараққиёти давлат ва мубориза барои паст кардани 

сатҳи камбизоатӣ мебошанд. 

Ба назари мо, ҳалли масъалаи кам намудани камбизоатӣ 

яке аз омилҳои рафъи таҳдид ба амнияти миллӣ мебошад. 

Камбизоатиро бартараф намуда, мо ба сифати амният дорои 

сулҳ мегардем. 

Тоҷикистон то ҳол чун садди асосӣ дар роҳи интиқоли 

маводи нашъаовари Афғонистон ба кишварҳои Осиёи 

Марказӣ, Русия ва Аврупо боқӣ мемонад. Раванди сол аз сол 

афзуншавии ҳиссаи Тоҷикистон дар мусодираи ҳероин ва банг 

ба назар мерасад. Тибқи маълумоти СММ, Тоҷикистон ба 

шумораи панҷ давлати ҳамасола ба миқдори зиёд 

мусодиракунандаи ҳероину банг дохил мешавад. 

Натиҷаи мусбати дар соҳаи мубориза бо гардиши 

ғайриқонунии маводи нашъаовари бадастомада диққати 

ҷомеаи ҷаҳониро нисбати Тоҷикистон, чун давлати ба 

муборизаи зидди маводи нашъаовар фаъолона воридшуда 

муайян мекунад. 

Нашъамандӣ асосан ба табақаҳои камбизоати аҳолӣ, ки 

онҳоро на вазъи иқтисодӣ ва на оила ҳифз намекунад, таъсири 



ниҳоят харобиовар мерасонад. Имрӯз 72 омили хавфи 

пайдошавии нашъамандӣ ва вобастагӣ аз нашъа маълум аст. 

Онҳо арзиши гуногун доранд ва метавонанд дар доираи шахси 

алоҳида, оила ва ё ҷомеа амал намоянд. 

Масоили сарҳадӣ. Масъалаҳои сарҳадӣ, пеш аз ҳама, 

мубоҳисаҳои ҳудудиро дар бар мегиранд, ки бо тамаъҳои марзу 

буми дар як тарафи хатти сарҳадӣ мавҷудбуда алоқаманданд. 

Муташанниҷӣ метавонад, дар сурате ба вуҷуд ояд, агар сарҳадот 

муқаррар нашуда бошад ва ё давлатҳо чунин меҳисобанд, ки 

сарҳадот нодуруст ва беадолатона муқаррар карда шудаанд. Ин 

гуна шиддатнокӣ метавонад, ба масъалаи ногувор барои 

амният мубаддал гардад. 

Бенизомии марзҳо дар тӯли солҳои зиёд яке аз сабабҳои 

вазъияти ноором дар минтақаи Осиёи Марказӣ боқӣ мемонад. 

Бисёр масъалаҳои нави сарҳадӣ пас аз фурӯпошии Иттиҳоди 

Шӯравӣ арзи ҳастӣ карданд. Ҳамин тариқ, таҳдиди куҳнаи 

амният дорои муҳтавои нав гардид ва дар якҷоягӣ ҷамъи 

масоили зеринро шомил мегардонад: 

1. Сарҳади байни Тоҷикистон ва Афғонистон зиёда аз 1300 

км мебошад, ки дар тӯли чанд даҳсола дар он ҷой муқовимати 

шаҳрвандӣ фурӯ наменишинад. 

2. Сарҳадоти Тоҷикистон бо баъзе ҷумҳуриҳои Осиёи 

Марказӣ имрӯз хусусияти зоҳиран аниқи шиддатнок доранд, 

ки бо минагузории яктарафа ва қавигардонии тафтишоти 

сарҳадӣ дар минтақаҳои сарҳадӣ бо мавҷуд будани ҳудудҳои 

баҳснок ва масъалаҳои истифодаи оқилонаи об ва захираҳои 

табиӣ дар баъзе ҳудудҳо бо мавҷудияти масъалаҳои 

коммуникатсионӣ дар роҳи ҳамкории асосноки транссарҳадӣ 

вобастаанд. 

3. Натиҷаҳои мониторинги табиати иҷтимоии ҷомеаи 

тоҷик аз бисёр ҷиҳатҳо бо саволҳое муайян мегарданд, ки 

бевосита ва ё бавосита ба масоили сарҳадӣ муносибат доранду 

бо воридшавии транссарҳадии маводи мухаддир ба марзи 

ҷумҳурӣ ва дар оянда тақсимшавии он ба манотиқи дигар 

алоқаманданд; дар ин асос бо пайдо шудани симои манфии 



аҳолии тоҷикистоние, ки дар ИДМ ба сифати муҳоҷирони 

меҳнатӣ қарор доранд; бо вазъи номафҳуми ҳарбӣ-сиёсӣ ва 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ дар Афғонистони ҳамсоя. Дар заминаи 

дигар сарҳадоти давлатӣ худи сарҳадоти тоҷику афғон 

намунаи равшани пайдоишу густариши 

муқовимати тӯлонӣ дар сарҳадоти давлатӣ мебошад. 

Ин воқеият як бори дигар муқаррароти одилонаи илмиро 

оид ба он ки такроршавандагӣ ва тезутундии масоили сарҳадӣ 

ҳамеша аз гуногунсатҳии инкишофи сиёсӣ ва иҷтимоӣ-

иқтисодии муҳити иҷтимоии ҳамҷавор вобастаанд, тасдиқ 

мекунад. 

Ҳамин тариқ, мухолифати сарҳадӣ дар як ҷой ба 

муноқишаи байнидавлатӣ мубаддал мегарданду дар ҷойи 

дигар ба ҷараёнҳои тӯлонӣ ва пурдарди садамаи манофеъ. Яке 

аз ҷузъҳои таркибии тафаккури сиёсӣ-хусусияти рафтори 

муҳити иҷтимоии соҳили рости дарёи Панҷ он буд, ки даҳҳо 

ҳазор одамон, бо масоили давраи муноқиша бархӯрда, дар ғами 

раҳонидани ҷони хеш ва наздикони хеш ҳастанд. Аз ҳамаи 

орзую умед нисбати оянда даст кашида, онҳо дар ҳолати 

рӯҳафтодагӣ қарор доранд. Онҳо тафаккури хоси манфӣ 

доранд, ки ба худмаҳвкунӣ меорад, ақидаи онҳо ба ҳаёт бо 

рангҳои торик нақшу нигор ёфтаанд, онҳо бепарво шудаанд, ба 

дӯстон ва оила беаҳамиятанд.105 

Бинобар ин, ин ҷо дар бораи ягон хел тафаккури сиёсии 

аҳолии наздисарҳадии тоҷику афғон ба фаҳмиши анъанавии он 

сухан рондан душвор аст. Лекин ба инҳо, ба самти бедоркунии 

манфиати онҳо, аз нуқтаи назари дарки он, ки чӣ ба рағбату 

талаботи онҳо мувофиқ аст, таъсири иттилоотӣ-психологӣ 

расонидан мувофиқи мақсад аст.106 

Дар баробари ин, дар ҳудуди Тоҷикистон тӯли солҳои 

соҳибистиқлолӣ ҷараёнҳои фаъолонаи муҳоҷиратӣ ба вуқӯъ 

меомаданд, ки ин ба тағйирёбии ҷамъияти тоҷикон таъсир 
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расонидааст. Дар ин муддат шаҳрвандони зиёде барои дарёфти 

қутти лоямут ба дигар кишварҳо рахти сафар бастанд. Ҳамин 

тариқ, истифодабарии меҳнатӣ аз воқеияти маргиналӣ ба як 

навъ воқеияти бемисли ғайриқонунӣ мубаддал мегардад, ки аз 

нуқтаи назари меъёрҳои демократӣ қобили қабул нест. 

Ду мавҷи муҳоҷирон солҳои ҷанги шаҳрвандӣ ва пас аз ҷанг 

аз Тоҷикистон ба Федератсияи Русия, ба Афғонистон ва 

ҷумҳуриҳои дигари Осиёи Миёна нишон доданд, ки 

муҳоҷирати оммавӣ боз як муаммои амниятӣ мебошад. Ин 

муаммо пештар ба рӯзномаи масъалаҳои амният дохил карда 

нашуда буд, чунки он масъалаи ҳифзи ҳуқуқӣ ҳисоб мешуд. 

Дар давоми 10 соли охир масъалаҳои аз ҳама душвор дар 

соҳаи ҷараёни муҳоҷиратӣ густариш ёфтанд. Вазъияти 

барқароршудаи муҳоҷиратӣ дар дохили кишвар ба амнияти 

давлатӣ таъсири манфӣ мерасонад. Имрӯз миқёси муҳоҷират 

ва ҷараёнҳои гуногуни он роҳҳои нави ҳалли муаммоҳои 

амниятиро ва бардоштани идораи ҷараёнро ба сатҳи давлатӣ 

тақозо мекунанд. Ба ҳар сурат, баргаштани муҳоҷирони гуногун 

аз давлатҳои дигар, ки аксари онҳо муҳоҷирони «иқтисодӣ» 

мебошанд, аз худ масъалаи афзуншавандаи амниятиро зоҳир 

менамоянд, чунки солҳои муҳоҷират ба кишварҳои дигар 

аксари муҳоҷирони тоҷикистонӣ дар муассисаҳои гуногуни 

давлатӣ ва ғайридавлатӣ, ширкатҳо ва мумкин аст, дар баъзе 

ташкилотҳои радикалии динӣ кор мекарданд. 

Онҳо ҳамчунин метавонанд, барандагони бемориҳо 

бошанд, ки ба амнияти аҳолӣ таҳдид мекунанд. Умуман, 

инкишофи вазъияти муҳоҷират ба оромӣ ва аз ин рӯ ба амният 

низ таъсири зиёд мерасонад. Ҷанги шаҳрвандӣ, баландравии 

ноормии сиёсӣ, масъалаҳои иқтисодӣ ва бад гардидани вазъи 

экологӣ дар Тоҷикистон пас аз худ афзуншавии динамикаи 

хатарҳо ва амниятро ба миён оварданд. Ба назари мо, афзоиши 

муҳоҷирати пинҳонӣ, махсусан муҳоҷирати транзитӣ тамоюли 

ҷиддии муҳоҷиратӣ шуда истодааст. Дар ояндаи наздик Русия 

бо он рӯ ба рӯ хоҳад шуд: аввал, бо масъалаҳои муҳоҷирати 

оммавӣ ва маҷбурӣ аз бисёр кишварҳои ИДМ; дуюм, бо 



воридшавии назоратнашаванда аз кишварҳои ИДМ. Вобаста бо 

табдили равандҳои анъанавӣ ва зарурати таъмини дохилшавии 

мутамаддин ба бозори байналмилалии меҳнат ҳамаи ин 

Русияро маҷбур месозад, ки ислоҳотҳои қатъӣ ва заруриро 

доир ба масоили муҳоҷиратӣ шурӯъ намояд. Ба Тоҷикистон 

барои ин таъсис додани иқтисодиёти озоди миллии хеш зарур 

аст. 

Имрӯз дар Тоҷикистон бо пойдор будани осудагӣ ва субот, 

дар ояндаи наздик паст шудани сатҳи муҳоҷирати меҳнатии 

аҳолиро мунтазир шудан амри маҳол аст ва бо афзудани 

падидаҳои буҳронӣ дар ҳаёти иҷтимоӣ-иқтисодии кишвар 

теъдоди муҳоҷирон метавонад афзоянд. Нишондодҳои пасти 

макроиқтисодии Тоҷикистон ба соҳаи амнияти давлат таъсир 

мерасонанд. 

Масоили экологӣ. Амнияти экологӣ, пеш аз ҳама, қисми 

таркибии амнияти миллӣ ва байналмилалӣ ба шумор меравад, 

ки бо ҳолати муҳити атроф (захираҳои табиӣ, об, атмосфера, 

замин, олами наботот ва ҳайвонот) алоқаманд аст ва пайдоиши 

буҳронҳои экологӣ ва офатҳоро, ки ба мавҷудият ва фаъолияти 

муътадили одам (ҷамъият) таҳдид мекунанд, пешгирӣ 

мекунад.107 

Бадшавии экология солҳои тӯлонӣ дар Тоҷикистон ба 

таври анъанавӣ ҳамчун таҳдид ба амнияти давлатии на танҳо 

Тоҷикистон, балки ҳамчунин амнияти ҷумҳуриҳои Осиёи 

Марказӣ баррасӣ намешуд. Мисол, захираҳои обии баҳри Арал 

аз солҳои 60, вақте ки роҳбарияти ИҶШС қарор кард истеҳсоли 

пахтаро дар Осиёи Миёна зиёд мекунад, тақрибан ба 3 чоряк 

кам шуданд. Ҳаҷми оби ба баҳри Арал дохил мешуда, аз 60 

метри кубӣ ба 60 километри кубӣ дар як сол фаромад. Обҳои 

ба Арал мерехта бо нуриҳо ва моддаҳои химиявӣ ифлос карда 

шуда буданд, ки аз тарафи муассисаҳои кишоварзӣ қад-қади 

маҷрои онҳо истифода бурда мешуданд. «Ин омил дар якҷоягӣ 

бо намакдор шудани об аз солҳои 80 тақрибан ба 60% зиёд 
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шудани бемориҳои респираторӣ, ҳамчунин бемориҳои бо 

саратон ва камхунӣ алоқаманд оварда расонд. Аз се як ҳиссаи 

аҳолии дар атрофи баҳри Арал маскунбуда аз «камхунӣ» азоб 

мекашанд». 108 Аммо ягон ҷумҳурии Осиёи Миёна ба танҳоӣ 

муаммои баҳри Аралро ҳал карда наметавонад. 

Дар баробари ин, масъалаи оби соф ва ифлоскунии табиат 

ва атмосфера олимон ва сиёсатмандонро маҷбур месозад, ки ин 

масоилро дар якҷоягӣ ба сифати манофеи муҳимми ҳаётии 

давлатҳои Осиёи Миёна баррасӣ намоянд. Маълум аст, ки 

баҳри Арал дар сарҳади байни Қазоқистон, Ӯзбекистон ва 

Туркманистон воқеъ аст. Захираҳои обӣ таҳти назорати 

Тоҷикистону Қирғизистон ҳастанд. Тахминан 55% захираҳои 

обии баҳри Аралро обҳои дарёҳои Тоҷикистон ташкил 

медиҳанд. Табиист, ки ин қадар ҳаҷми зиёди об дар ҳудуди на 

он қадар калон ба вазъи экологии ҷумҳурӣ таъсир мерасонад ва 

ба пайдоиши ҳодисаҳои зиёди манфӣ мусоидат мекунад. 

Умуман, кам шудани захираҳои обии Арал таҳдид ва муаммои 

глобалии ҷаҳони муосир ба шумор меравад. 

Тоҷикистон имрӯз ба сифати кишвари дорои захираҳои 

потенсиалии об шинохта мешавад. Аксарияти таҳдидҳо, ки ба 

масъалаи амнияти захираҳои обӣ таъсир расонида метавонанд, 

бо одам ва вазъияти экологӣ вобастаанд. Нестшавии баҳри 

Арал вобаста ба тағйироти боду ҳаво, гармшавии муҳит, вазъи 

пиряхҳо таъсир мерасонад ва ҳамаи ин ба экологияи на танҳо 

давлатҳои осиёимиёнагӣ, балки умуман Шарқ, таҳдиди ҷиддӣ 

шуда метавонад. 

Муаммои баҳри Арал ва кӯли Сарез имрӯз на танҳо 

таҳдиди дохилӣ, балки масъалаҳои экологии байналмилалӣ ба 

шумор мераванд. Кӯли Сарез дар баландии 3262 метр воқеъ аст. 

Оби софи дар ҳаҷми 17,3 км3 ҷамъшуда, метавонад аҳолии 

тамоми ҷаҳонро дар тӯли як сол бо оби ошомиданӣ таъмин 

намояд. Ин ҷо таҳдиди потенсиалии кӯли Сарезро дар Помир 

бояд махсус қайд кард. Ин обанбор имрӯз зиёда аз 17 

кубокилометр об дорад. Айнан ҳамин миллиард кубометр об 
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ҳамон «Бомбаи Мурғоб» аст, ки бо қудрати он ягон яроқи қатли 

омми аз тарафи одам сохташуда баробар шуда наметавонад. 

Миқдори азими об дар ин ҷо на танҳо бо сарбанди табиӣ 

нигоҳ дошта мешавад, ки мустаҳкамии он дар тӯли зиёда аз 100 

соли мавҷудияти кӯл бештар зери шубҳа гузошта мешавад. 

Рахнаи ин сарбанд бо сели обие таҳдид мекунад, ки метавонад 

масоҳати 52 ҳазор километри квадратиро пахш кунад. Аз ин 

«сунамӣ» зиёда аз 5 миллион одам зарар мебинад, иншоотҳои 

хоҷагии халқ, майдонҳои кишоварзӣ, олами наботот ва 

ҳайвонот дар ҳудуди чор давлат - Тоҷикистон, Ӯзбекистон, 

Туркманистон ва Афғонистон нест карда мешаванд. 

Тоҷикистон чун «ҳудуди ташаккули обрав»-и ҳавзаи баҳри 

Арал, метавонад ба таври назаррас ҷоришавии обро зиёд кунад, 

ки ба ин кишварҳои бевосита дар назди Арали ба таври 

фоҷиавӣ хушкшудаистода воқеъ ҳастанд, манфиатдоранд.109 110 

Бинобар ин, проблемаи кӯли Сарез низ ҷузъи проблемаи Арал 

аст ва масъалаи амнияти обиро ба худ шомил мекунад. 

Омилҳои динӣ-сиёсӣ. Ба масъалаи фаъолияти сиёсии 

мутаассибон ва бунёдгароён, одатан, мутахассисон ва 

исломшиносон силсилаи мисолҳои амниятиро таҳлил намуда, 

муроҷиат мекунанд. Масалан, М. Ливай чунин меҳисобад, ки: 

«Таҳдид ба амнияти миллӣ вазъиятест, ки дар он арзишҳои 

муҳимми давлат дар натиҷаи фаъолияти бурунмарзӣ зери 

хатар гузошта мешаванд».111 Ин таърифи нисбатан васеи хатар 

аст дар муқоиса бо фаҳмиши анъанавии амният. Айнан вобаста 

ба рӯйхати таҳдидҳои гуногун дохил кардани таҳдиди динию 

моҷароҷӯёна, ки берун аз давлат пайдо мешаванд ва ба амнияти 

ашхосу ҷамъият таҳдид мекунанд, мо бояд шаклҳои 

ултрарадикалии онҳоро ба сифати сохти асосии амният 

баррасӣ намоем. 

Тавре ки маълум аст, дар режимҳои авторитарӣ, ки ҳамаи 
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шаклҳои мухолифати сиёсиро манъ мекунанд, дин воситаи 

ягонаи баён ва рӯйпӯши ҳадафҳои зиёди ба ҳам зид барои 

таҳаввулоти сиёсию иҷтимоӣ мегардад. 

Таҷрибаи ҷанги шаҳрвандӣ соли 1992-1995 дар Тоҷикистон 

имкон медиҳад, тахмин намоем, ки ин суханҳо то ҷое ба ҳақиқат 

мувофиқанд. Дар баробари ин, имрӯз дар Тоҷикистон 

муносибати ҳокимият ва таҳлилгарон ба ислом чун воситаи 

мубориза, асосан, мусбат боқӣ мемонад. Нозукиҳои хосси баъзе 

равияҳо ва ҳизбҳои исломиро, алалхусус чун ваҳҳобия, «Ҳизб- 

ут-таҳрир» ва салафия, ки бевосита ба нооромиву бесуботии 

ҷомеа мусоидат мекунанд, ба инобат нагирифтан мумкин нест. 

Ин ҷунбишҳо имрӯз чунин қутбҳои идеологиро нишон 

медиҳанд, ки ба таври тамоюлӣ дар оянда метавонанд ба 

низоъҳо дар тамоми ҳудуди пасошӯравӣ сабаб гарданд. 

Ҳамин тариқ, Тоҷикистон ва кишварҳои ИДМ дар 

марҳилаи кунунии таърихӣ ба якдигар эҳтиёҷ доранд. Илова 

бар ин, имкониятҳои Тоҷикистон дар масоили зиёди амниятӣ 

маҳдуданд ва барои фаъол гардондани кори гурӯҳҳои гуногун 

дар минтақаи зерин шароитҳои муайян мавҷуданд. Ба ҳамаи ин 

нигоҳ накарда, муносибат ба системаи ташаккулёбандаи 

амният дар Тоҷикистон бояд, пеш аз ҳама, ба афзалиятҳои 

миллии хеш ва баъд ба қувваҳои дигар такя намояд.
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МАВЗӮИ 25. ҶАҲОНИШАВӢ ВА 

НАЗАРИЯҲОИ ГЕОПОЛИТИКИИ ОЛАМ 

Ҷаҳонишавӣ раванде мебошад, ки дар зери таъсири он 

фазоҳои гуногуни иҷтимоӣ марҳила ба марҳила ба низоми 

ягонаи ҷаҳонӣ табдил меёбанд. Дар зери таъсири ҷаҳонишавӣ 

шабакаҳои иттило- отӣ, андешаҳо, арзишҳо, сармояҳо, молу 

маҳсулот ва хизматрасо- ниҳо, намунаҳои рафтор ва шаклҳои 

гуногуни ҷаҳонбинӣ бе ягон монеа дар низоми ягонаи ҷаҳонӣ 

омезиш ёфта, фаъолияти одамон, гурӯҳҳои иҷтимоӣ, 

институтҳои иҷтимоию сиёсӣ ва муносибати мутақобилаи 

миёни онҳоро тағйир медиҳад. 

§ 1. Ҷаҳонишавӣ: моҳият, хусусият ва шаклҳои он 

Ҷаҳонишавӣ ҳамчун раванди дигаргуншавии 

муносибатҳои ҷамъиятӣ дар зери таъсири омилҳои зерин 

вусъати тоза пайдо намудааст: а) пайдоиши иттиҳодияҳо ва 

ҷамъиятҳои саҳомии фаро- миллӣ, афзоиши иқтидори сиёсию 

иқтисодии онҳо (айни замон дар ҷаҳон аз 5/1 ҳиссаи маҳсулоти 

хоҷагии халқ ва саноатӣ аз ҷониби иттиҳодияҳои мазкур 

истеҳсол мегарданд); б) рушди босуръат ва ба таври фавқулода 

сарватманду ғанӣ гардидани бонкҳои байналхалқӣ ва дигар 

ташкилотҳои молиявию суғуртавӣ; в) рушди бомаром ва 

фаъолияти самараноки шабакаҳои тиҷоратии ҷаҳонӣ (айни 

замон шабакаҳои тиҷоратии мазкур ҳамаи сарҳадҳои гумрукӣ 

ва байни- давлатиро убур намуда, дар муқоиса бо иқтисоди 

миллии давлатҳои алоҳида мавқеи мустаҳкамтарро соҳиб 

гардидаанд); г) инқилоби компютерӣ, пайдоиши 

технологияҳои нави иттилоотӣ ва шабакаҳои пуриқтидори 

иттилоотӣ, ки тамоми минтақаҳои ҷаҳонро фаро ги- рифта, дар 

зери таъсири онҳо тарзи зиндагӣ ва шакли муносибатҳои 

одамон дигаргун гардида истодаанд. 

Дар чунин шароит тамоюлоти рушди фарҳанги ягонаи 

инсонӣ мушоҳида гардида, дар муносибат бо он мафҳумҳои 

«фарҳанги ҷаҳонӣ», «маданияти глобалӣ», «маданияти дар 



ҳоли тағйирёбӣ қарордошта» ва ғ. аллакай истифода 

мегарданд. Аксари ҷомеаши- носон ва сиёсатшиносони Ғарб 

раванди ҷаҳонишавиро ба таври му- сбат баҳогузорӣ намуда, 

ҳамзамон қайд менамоянд, ки ин раванд боиси муттаҳид 

гардидани сокинони сайёра гардида, низоъҳоро аз байн 

мебарад ва барои рушди устувори иҷтимоиёт, баробарҳуқуқӣ 

ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагии мардум заминаи хуб 

фароҳам меоварад. Аммо таҳлили воқеияти иҷтимоӣ ва сиёсӣ 

нишон медиҳад, ки раванди ҷаҳонишавӣ натиҷаҳои куллан 

баръаксро ба вуҷуд меоварад. Бояд гуфт, ки рушди ташкилот ва 

иттиҳодияҳои фаромиллӣ мавқеи давлатҳои миллӣ ва 

устувории иҷтимоию сиёсии онҳоро халалдор менамоянд. Зеро 

мавқеи иттиҳодияҳо ва ҷамъи- ятҳои саҳомии фаромиллӣ дар 

бозорҳои ҷаҳонӣ устувортар гардида, дар натиҷаи он бойҳо 

бойтар ва камбизоатон нодортар мегарданд. Чунин ҳолат дар 

муносибат бо давлатҳои миллӣ низ метавонад татбиқ гардад. 

Ҳамин тариқ, ҷаҳонишавӣ раванде мебошад, ки дар 

натиҷаи он таъсири омилҳои мухталифи дорои аҳамияти 

байналхалқӣ ба воқеияти иҷтимоии давлатҳои алоҳида ба 

мушоҳида мерасад. Пеш аз ҳама, таъсири ин раванд ба 

алоқаҳои иқтисодию сиёсӣ ва мубо- дилаи иттилоотию 

фарҳангӣ эҳсос мегардад. Ғайр аз ин, ҷаҳони- шавӣ раванде 

мебошад, ки дар зери таъсири он марзҳои давлатҳои миллӣ ва 

соҳаҳои мухталифи онҳо шаффофтар мегарданд, масалан, 

муносибатҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва монанди инҳо. 

Бояд гуфт, ки ҷаҳонишавӣ дар ибтидои солҳои 90-уми асри 

ХХ аз ҷониби муҳаққиқон ба воситаи мафҳуми «глобализатсия» 

маври- ди истифода қарор дода мешавад. Аммо пеш аз ин 

истифодаи ма- фҳуми мазкур ба назар намерасид. 

Ҷомеашиноси амрикоӣ Р.Робертсон яке аз нафароне мебошад, 

ки аввалин шуда дар раванди таҳқиқи паҳлуҳои мухталифи 

глобализатсия мафҳуми «ҷаҳоният»- ро мавриди истифода 

қарор додааст. Ҳарчанд дар илмҳои экологӣ ва техникӣ 

масъалаи ҷаҳоният ҳанӯз дар соли 1960 мавриди баррасӣ қарор 

гирифта бошад ҳам, барои ифодаи он вожаҳои дигар истифо- 



да шудаанд. Айни замон низ ҳангоми баррасии равандҳои 

марбут ба глобализатсия баъзан чунин мафҳумҳо, аз қабили 

«давраи баъдиса- ноатӣ», «асри инқилоби иттилоотӣ», 

«техноглобализм» ва чанде дигар низ истифода мегарданд. 

Тӯли солҳои охир глобализатсияи муносибатҳои байналхалқӣ 

ва глобализатсияи алоқаҳои хоҷагидорӣ аҳамияти хоссаеро дар худ 

нигоҳ медоранд. Пурзӯр гардидани вобастагиҳои тарафайн ва 

таъсири мутақобилаи соҳаҳои мухталифи ҳаёти ҷамъиятие, ки 

дар фаъолияти байнидавлатӣ сурат мегиранд, моҳияти 

глобализатсияи муносибатҳои байналхалқиро ифода 

менамояд. Пурзӯр гардидани вобастагиҳои тарафайн ва 

таъсири мутақобилаи омилҳои мухтали- фи соҳаи иқтисод, ки 

дар самти муносибатҳои хоҷагидории ҷаҳон сурат мегиранд, 

мазмуни глобализатсияи алоқаҳои хоҷагидориро дар бар 

мегирад. 

Бояд гуфт, ки ташаккули раванди глобализатсия аз як қатор 

омилҳои асосӣ вобаста мебошад, ки онҳоро ба таври зайл 

нишон додан мумкин аст: 

1. Омилҳои иқтисодӣ - мутамарказ гардидани сармояи 

ҷаҳонӣ дар давлатҳои алоҳида, ба роҳ мондани фаъолиятҳои 

иқтисодӣ бе- рун аз ҳудудҳои миллӣ, ташаккулёбии фазои 

ягонаи иқтисодӣ, та- шаккулёбии бозорҳои ҷаҳонӣ ва ғ. 

2. Омилҳои сиёсӣ - заиф гардидани устувории марзҳои 

давлатӣ, ба осонӣ тағйири макон намудани шаҳрвандон, бе 

мушкилӣ ин- тиқол ёфтани молу маҳсулот, сармоя ва 

хизматрасониҳо. 

3. Омилҳои истеҳсолию техникӣ - афзоиш ёфтани ҳаҷм ва 

миқёси истеҳсолот, дар сатҳи байналхалқӣ амалӣ гардидани он, 

ба вуҷуд омадани воситаҳои нақлиёт ва алоқаи босифат, ки 

барои са- ривақт интиқол додани молу маҳсулот ва 

хизматрасониҳо шароити хуб фароҳам меоваранд. Дар ин миён 

омилҳои илмию истеҳсолӣ бо омилҳои илмию технологӣ 

омезиш ёфта, истифодаи техника ва тех- нологияҳои 

пешрафтаи истеҳсолиро таъмин менамоянд, ки дар натиҷа 

ҳаҷми маҳсулот ва даромадҳои молию пулӣ ба маротиб афзун 



мегардад. 

4. Омили иттилоотӣ - ба тағйироти ҷиддӣ рӯ ба рӯ 

гардидани воситаҳои муошират ва усулҳои мубодилаи 

иттилооти иқтисодию сиёсӣ, ки дар самти қабули қарорҳои 

фаврӣ ва ҳалли масъалаҳои истеҳсолӣ, илмию техникӣ ва 

тиҷоратӣ заминаи мусоид фароҳам меоварад. 

Бори аввал ба масъалаи рушди ҷомеаи иттилоотӣ олимони 

Ҷо- пон таваҷҷуҳ зоҳир намудаанд. Мафҳуми мазкур дар охири 

солҳои 60-ум ва ибтидои солҳои 70-уми қарни гузашта аз 

ҷониби онҳо ис- тифода гардидааст. Ба андешаи онҳо, ҷомеаи 

иттилоотӣ ҷомеае ме- бошад, ки дар он ҳаҷми зиёди иттилооти 

босифат мавҷуд буда, ин- чунин воситаҳои паҳн намудан ва 

дастраси мардум гардонидани онҳо низ вуҷуд доранд. 

Дар солҳои 70-ум дар зери таъсири асарҳои олимони 

амрикоӣ Элвин Тоффлер ва Дэниел Белл раванди ба ҳам 

монанд гардидани консепсияҳои «ҷомеаи иттилоотӣ» ва 

«постиндустриализм» ба му- шоҳида мерасад. Ба андешаи 

Д.Белл, ҷомеаи иттилоотӣ унвони ҷадиди ҷомеаи 

постиндустралӣ мебошад, ки дар он иттилоот асоси сохтори 

иҷтимоӣ муаррифӣ мегардад. Бинобар ин, дар ҷомеаи ит- 

тилоотӣ истеҳсол ва истеъмоли иттилоот яке аз шаклҳои 

муҳимта- рини фаъолият дониста шуда, худи иттилоот яке аз 

манбаъҳои муҳимми ҳаёти ҷамъиятӣ эътироф мегардад. Дар 

натиҷа техноло- гияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ ҷузъи 

асосии ҳаёти одамон гардида, муҳити иттилоотӣ дар баробари 

муҳити иҷтимоӣ ва эко- логӣ ба яке аз соҳаҳои муҳимми 

фаъолияти одамон табдил меёбад. 

5. Омили иҷтимоӣ - паст гардидани нақши алоқаҳои 

иҷтимоии пештар мавҷудбуда, камаҳамият гардидани урфу 

одатҳо ва аз байн рафтани маҳдудиятҳои иҷтимоӣ сабаби ба 

вуҷуд омадани муҳоҷи- рати байналхалқӣ мегарданд. Омилҳои 

иҷтимоӣ инчунин боиси он мегарданд, ки одамон аз лиҳози 

маънавӣ, ҳудудӣ ва иҷтимоӣ ба фа- зои ҷаҳонӣ ворид шаванд. 

6. Омили экологӣ - аз ҷониби одамон дарк гардидани хавфу 

ха- тари проблемаҳои глобалӣ онҳоро муттаҳид месозад ва 



барои мута- марказ намудани манбаъҳо ва самаранок истифода 

бурдани онҳо мусоидат менамояд. 

Ҳамин тариқ, ҷаҳонишавӣ ҳамчун раванди дигаргуниҳои 

иҷти- моию сиёсӣ ва иқтисодӣ моҳиятан дар маъноҳои зерин 

фаҳмида мешавад: 

- ҷаҳонишавӣ раванди тӯлонии доимо ҳаракаткунандаи 

таърихӣ мебошад. Зеро тавсеаи муносибатҳои мутақобила аз 

давраҳои қадим сар карда, дар байни деҳаҳо пайдо мегардад ва 

си- пас дар байни музофотҳо, давлатҳо, минтақаҳо ва ниҳоятан 

дар давраи кашфиётҳои бузурги ҷуғрофӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ 

амалӣ ме- гардад; 

- ҷаҳонишавӣ марҳилаи рушду инкишофи сифатан нав 

дар ни- зоми муносибатҳои байналхалқӣ мебошад. 

Аммо набояд фаромӯш кард, ки мазмун ва моҳияти 

ҷаҳонишавӣ бо мавқеи назариявӣ ва идеологии муҳаққиқон 

алоқамандии зич дорад. Масалан, пайравони анъанаи 

неолиберализм дар муносибат бо ҷаҳонишавӣ назари мусбат 

дошта, ҳамзамон қайд менамоянд, ки ҷаҳонишавӣ марҳилаи 

сифатан нав дар рушди сохтори сиёсии ҷаҳон ва тамаддуни 

инсонӣ мебошад. Ба андешаи онҳо, дар раванди ҷаҳонишавӣ 

марҳила ба марҳила фазои ҷаҳонӣ ба минтақаи ягона табдил 

ёфта, дар он хизматрасониҳои гуногун, молу маҳсулот ва 

сармоя бе мамоният омезиш ёфта, андеша ва афкори 

пешқадам озо- дона дар миёни одамон паҳн мегардад. 

Пайравони неолиберализм боварии комил доранд, ки дар зери 

таъсири ҷаҳонишавӣ сарҳадҳои иқтисодӣ, фарҳангӣ ва ҷуғрофӣ 

аз байн мераванд ва оҳиста-оҳиста истиқлолият ва патриотизм 

барин арзишҳо аҳамияти худро аз даст медиҳанд. Бояд гуфт, ки 

ҷаҳонишавӣ дар ниҳоят гомогенизатсия ва универсиализатсияи 

ҷаҳонро ташаккул медиҳад. Аз ҷумла, ташак- кули фазои 

ягонаи иқтисодӣ, фазои ягонаи иттилоотӣ, рушди стан- 

дартҳои ягонаи сатҳу сифати зиндагӣ ва ғ. натиҷаи таъсири бе- 

майлони ҷаҳонишавӣ мегарданд. 

Пайравони реализм мавҷудияти тағйиротҳои ҷиддии 

ҷаҳони муосирро эътироф намуда, ҷаҳонишавиро раванди 



таҳаввулоти ҷаҳонӣ муаррифӣ менамоянд. Ба андешаи 

реалистон, ҷаҳонишавӣ падидаи нав нест, балки он ҳамчун 

интернатсионализатсияи алоқаҳои хоҷагидорӣ ва шакли 

махсуси муоширати байналмилалӣ арзи ҳастӣ менамояд. 

Бинобар ин, ба ақидаи онҳо давлат ҳамчун институти марказии 

системаи сиёсӣ субъекти марказии ҳуқуқи бай- налхалқӣ ва 

муносибатҳои байналхалқӣ боқӣ мемонад. 

Неомарксистон равандҳои ҷаҳонии замони муосирро 

марҳилаи ниҳоии рушди сармоядорӣ унвон намуда, дар он 

истисмори давлатҳои ҷаҳонишаванда аз ҷониби давлатҳои 

ҷаҳоникунандаро нишон медиҳанд. Намояндагони 

неомарксизм ноустувории сиёсии ҷаҳонро аз мавҷудияти 

минтақаҳои аз лиҳози иқтисодӣ фарқкунан- да вобаста 

медонанд. Ба андешаи онҳо, раванди яксонсозии ҷомеаи ҷаҳон 

ва ҳамгироии ҷаҳонӣ дар охир аксуламали худро зоҳир мена- 

мояд, ки он дар шакли ташаккулёбии гурӯҳҳои ҷудоихоҳ, 

ҳувияти этникӣ ва фарҳангӣ зоҳир мегардад. 

Тавре ки мушоҳида мегардад ҷаҳонишавӣ раванди 

мураккаб ва ихтилофнок мебошад. Зеро ҳанӯз ҳам дар 

баробари рушди ҳамги- роӣ ва сохторҳои ғайридавлатӣ, дар 

низоми муносибатҳои байнал- халқӣ давлат мисли пештара 

ҳамчун субъекти марказӣ боқӣ мемо- над ва дар сиёсати 

хориҷии худ ҳимояи манфиатҳои миллии худро пайгирӣ 

менамояд. 

Дар баробари ин, паҳлуҳои ихтилофноки ҷаҳонишавӣ боз 

дар он ифода меёбад, ки он ҳамчун раванди босуръат ва 

бемайлон ҳимоятгари манфиатҳои гурӯҳии давлатҳои 

сарватманди дунё (мил- лиарди тиллоӣ) буда, тартиботи 

устувори ҷаҳони муосирро аз байн мебарад ва мухолифатҳои 

шадиди Шарқу Ғарб ва Шимолу Ҷанубро ба вуҷуд меоварад. 

Моҳи сентябри соли 2000 анҷумани навбатии Ассамблеяи 

Генералии СММ баргузор гардида буд, ки дар он як қатор 

масъалаҳои замони муосир баррасӣ гардида, дар охир зиёда аз 

300 созишнома ба имзо расид. Дар охири анҷуман Эъломияи 

уму- мие имзо мегардад, ки дар он табиати раванди 



ҷаҳонишавӣ муайян карда мешавад, ки он бо чунин арзишҳо, 

аз қабили озодӣ, баробарӣ, ҳамфикрӣ, таҳаммулпазирӣ, 

эҳтиром ба табиат, масъулияти тара- файн асос меёбад. 

Як гурӯҳ олимон ва зиёиён паҳлуҳои манфӣ ва ҷиҳатҳои 

мухо- лифатноки ҷаҳонишавиро ба инобат гирифта, ҳамчун 

аксуламал ҷараёни зиддиглобалистиро ташаккул додаанд. 

Онҳо на танҳо душ- манони ашадии ҷаҳонишавӣ мебошанд, 

балки бар зидди раванди ҷаҳонишавии замони муосир 

баромад намуда, қайд менамоянд, ки он танҳо ба ширкатҳои 

фаромиллӣ, ки бо сарварии ИМА фаъолият менамоянд, 

фоидаовар мебошад. Чунин ба назар мерасад, ки шумо- раи 

бештари мухолифони ҷаҳонишавӣ намояндагони давлатҳои 

қа- фомонда ва камбизоат мебошанд. Аммо дар воқеият чунин 

нест. Қишри аз ҳама фаъолтари ҷараёни зиддиглобалистиро 

қишри миё- наи аҳолии шаҳрнишини давлатҳои тараққикарда 

ташкил медиҳанд. 

Мухолифони ҷаҳонишавӣ аз усулҳои муборизаи сиёсии 

рӯирост истифода намуда, бо такя ба арзишҳои маънавию 

ахлоқӣ ҳарчи бештар диққати ВАО-ро ҷалб карданӣ мешаванд 

ва бо ин роҳ аз ҷониби қишри камбизоат ва истисморшаванда 

дастгирӣ меёбанд. Сарварони ҷараёни зиддиглобалистӣ аз 

ҳамкорӣ бо ниҳодҳои капи- талистӣ даст кашида, иброз 

медоранд, ки ҷаҳонишавӣ мавқеи онҳоро рӯз то рӯз 

мустаҳкамтар намуда истодааст. Шиори мухоли- фони 

ҷаҳонишавӣ чунин аст: «Дар сатҳи ҷаҳонӣ фикр кардан ва дар 

сатҳи маҳаллӣ амал намудан». Ин шиор маънои онро дорад, ки 

ҷаҳонишавӣ на аз боло ба поён, балки аз поён ба боло бояд 

сурат гирад. Ҳамин тариқ, антиглобалистон андешаҳои худро 

дар шакли хулоса ба таври зайл иброз медоранд: 

- рушди истеҳсолот дар сатҳи маҳал ва баробарарзиш 

гардони- дани тақсимоти ҷаҳонии меҳнат дар ин сатҳ; 

- амалӣ намудани муборизаи якдилонаи 

интернатсионалистӣ бар зидди чунин ниҳодҳо, аз қабили 

Созмони умумиҷаҳонии савдо, Хазинаи байналхалқии асъор, 

Бонкҳои ҷаҳонӣ ва ғ. 



- баробар намудани музди меҳнати кормандони касбу 

кори ягона дар ҳамаи давлатҳои дунё; 

- дар амал татбиқ намудани стандартҳои байналхалқии 

ҳифзи иҷтимоӣ ва меҳнат; 

- дар амал татбиқ намудани экспертизаи байналхалқии 

қонун- гузории миллӣ дар соҳаи ҳифзи меҳнат; 

- бо роҳи демократӣ ҳал намудани масъалаи муҳоҷирати 

меҳнатӣ; 

- коркарди санадҳои меъёрии байналхалқии 

маҳдудсозандаи фаъолияти ширкатҳои трансмиллӣ; 

- бахшидани қарзҳои давлатҳои қафомонда ва рӯ ба 

тараққӣ; 

- ҷорӣ намудани андозҳои расмӣ дар муносибат бо 

биржаҳои ҷаллобӣ. 

§ 2. Назарияҳои геополитикии олам 

Низоми муносибатҳои байналхалқӣ доимо дар зери 

таъсири як қатор омилҳо қарор гирифта, пайваста ба 

дигаргуниҳои ҷиддӣ рӯ ба рӯ мегардад. Дар чунин шароит 

сиёсати хориҷии давлат аз страте- гияҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва 

ҳарбӣ вобаста гардида, нақш ва мавқеи худро тағйир медиҳад. 

Гузашта аз ин, нақши давлат дар низоми му- носибатҳои 

байналхалқӣ аз мавқеи ҷуғрофӣ, иқлим, бойигариҳои табиӣ ва 

имкониятҳои стратегӣ вобаста мебошад. Вобастагии сиё- сати 

хориҷии давлат ва тағйирёбии муносибатҳои байналхалқӣ аз 

стратегияҳои ҳарбӣ, сиёсӣ ва иқтисодӣ ба воситаи геополитика 

омӯхта мешаванд. Аз ин рӯ, коркарди стратегияи фаъолияти 

хо- риҷии давлат ва асоснок намудани механизмҳои амалӣ 

намудани он мақсади асосии геополитика мебошад. 

Геополитика ҳамчун илм исбот менамояд, ки ҳар давлате, 

ки фазоҳои калидии дорои аҳамияти геостратегиро назорат 

менамояд, афзалияти зиёдтаре пайдо мекунад. Аз даст додани 

назорати фазои геополитикӣ аз ҷониби як субъект, доимо 

маънои ба дасти субъекти дигари геополитикӣ гузаштани онро 

дорад. Гузашта аз ин, усту- ворӣ, рушди муназзам ва амнияти 

субъекти геополитикӣ ба воситаи дар зери назорати худ қарор 



додани фазоҳои гуногун таъмин карда мешавад. 

Бояд гуфт, ки раванди ҷаҳонишавӣ мавқеи ҷуғрофии 

давлатро аҳамиятнок гардонида, назорати манбаъҳои иқтисодӣ 

ва табиии минтақаҳои алоҳидаи ҷаҳонро барои субъектҳои 

геополитикӣ боз ҳам тезутунд намудааст. Махсусан, 

минтақаҳои дорои марказҳои молиявӣ, илмӣ-технологӣ, 

бозорҳои озоди иқтисодӣ диққати давлатҳоро ба худ ҷалб 

менамоянд. 

§ 3. Моделҳои классикии геополитика 

Асосгузорони геополитика олимони шинохта Ф.Ратсел, 

Р.Челлен, А.Мэхен, Х.Макиндер, К.Хаусхофер ва Н.Спайкмен 

ме- бошанд. 

Мафҳуми «геополитика» бори аввал аз ҷониби олим ва 

муҳаққиқи шведсиягӣ Рудолф Челлен (1846-1922) мавриди 

исти- фода қарор дода мешавад. Р.Челлен асосан роҳҳои 

ташаккули давлати пуриқтидорро таҳқиқ намуда, асосҳои 

ҷуғрофии онро муа- йян намудааст. Р.Челлен геополитикаро 

илме меномид, ки ба воси- таи он давлат ҳамчун организми 

ҷуғрофӣ ва ҳамчун фазои мушах- хас баррасӣ мегардид. 

Ҳарчанд Р.Челлен аввалин шуда мафҳуми «геополитика»-ро 

истифода намуда бошад ҳам, ба сифати асосгузо- ри 

геополитика олими немис Фридрих Ратсел (1844-1904) муар- 

рифӣ мегардад. Ф.Ратсел дар асарҳои худ аз ҳама бештар 

мафҳуми «ҷуғрофияи сиёсӣ»-ро истифода намудааст ва 

андешаҳои геполити- кии худро низ дар доираи он ташаккул 

додааст. Ратсел кураи за- минро ягонагии том муаррифӣ 

намуда, инсонро ҷузъи ҷудонаша- вандаи он медонист. 

Бинобар ин, инсон бояд худро ба таври ҳатмӣ бо муҳити атроф 

мутобиқ намояд. Хусусиятҳои давлатро ӯ ба воси- таи ҳудуд ва 

мавқеи ҷойгиршавии он муайян менамояд. Ба ақидаи ӯ, давлат 

ҳар қадаре ки худро бо муҳит мутобиқ созад, ҳамон қадар 

беҳбудӣ ва рушду инкишоф меёбад. Давлат ба монанди орга- 

низмҳои решадор дар фазои муайян ҳамчун организми зинда 

мавҷудияти худро нигоҳ медорад. Он низ мисли организмҳои 



зинда тавлид мегардад, рушду инкишоф меёбад ва мемирад. 

Ф.Ратсел як қатор қонунҳои ғасби давлатҳоро пешниҳод 

намуда буд: дарозумрии давлат ба воситаи рушди фарҳанг ва 

маданият таъмин мегардад; давлат ҳангоми ғасб намудани 

ҳудудҳои дигар бояд кӯшиш намояд, ки ҳудудҳои назди соҳил, 

обанборҳо, водиҳо ва ҳудудҳои дорои бойигариҳои табииро 

дар зери назорати худ да- рорад; давлат ба воситаи дар зери 

назорати худ қарор додани ҳатто ҳудудҳои камаҳамият 

иқтидори худро боло мебарад. 

Инчунин, Ф.Ратсел таърифи «абарқудрати ҷаҳонӣ»-ро низ 

та- шаккул додааст. Ба ақидаи ӯ, давлатҳои бузург бо роҳи ғасби 

ҳудудҳои дигар фазои ҷуғрофии худро васеъ менамоянд ва 

тамоюли ба абарқудрати ҷаҳон табдил ёфтан хосси онҳост. 

Яке аз намояндагони дигари геополитика олими шинохтаи 

ан- глис Хэлфорд Маккиндер (1861-1947) мебошад. Ӯ дар асари 

худ «Меҳвари ҷуғрофии таърих» ба омилҳои ҷуғрофӣ ва 

таърихии гео- политика бо диди нав менигарад. Ба ақидаи ӯ, 

дар сайёраи Замин қитъаи Авруосиё мавқеи марказиро ишғол 

намуда, «қалби ҷаҳон» ба шумор меравад. Атрофи қитъаи 

Авруосиёро минтақаҳои назди соҳил иҳота намудаанд. 

Минтақаи мазкур барои рушди тамаддун хеле мувофиқ аст. 

Қитъаҳои Амрико, Африқо ва Австралия дар атрофи он 

ҷойгиранд. Бо назардошти ин, Маккиндер қонунияти зе- ринро 

пешниҳод намуда буд: давлате, ки Аврупои Шарқиро дар зе- ри 

назорати худ қарор медиҳад, он дар қитъаи Авруосиё 

афзалияти бештар пайдо менамояд. 

Х.Маккиндер таърихи геополитикии ҷаҳонро ба се 

марҳилаи асосӣ ҷудо намудааст: 

1) давраи пеш аз Колумб: халқиятҳое, ки дар қитъаҳои 

атрофи Авруосиё умр ба сар мебурданд, дар зери таҳдиди 

ғасбгароёни авруосиёӣ қарор доштанд; 

2) давраи Колумб: минтақаҳои дар назди соҳил 

ҷойгиршуда ба- рои ғасби ҳудудҳои номаълум оғоз менамоянд; 

3) давраи баъди Колумб: ҳудудҳои ғасбношуда дигар вуҷуд 

надоранд. 



Намояндаи дигари геополитика адмирали флоти амрикоӣ 

Ал- фред Мэхен (1840-1914) мебошад. Ба ақидаи ӯ, қудрати 

баҳрӣ тақдири таърихии халқиятҳоро муайян менамояд. Ӯ 

мавқеи геопо- литикии давлатро ба воситаи меъёрҳои зерин 

муайян намудааст: мавқеи ҷуғрофии давлат; масофаи сарҳади 

хушкӣ ва баҳрии давлат; ҳудудҳои стратегии назди соҳил; 

қобилияти дар зери назорати худ қарор додани ҳудудҳои дорои 

аҳамияти стратегӣ; характери сиёсӣ доштани идоракунии 

давлат. Мэхен қонунияти геополитикии худро дар шакли зерин 

пешниҳод менамояд: флоти ҳарбӣ+флоти баҳрӣ+пойгоҳҳои 

ҳарбии баҳрӣ. Мэхен роҳҳои ба абарқудрати ҷаҳонӣ табдил 

додани ИМА-ро пешниҳод намуда буд. Дар ин зами- на ӯ қайд 

менамояд, ки давлатҳои континенталӣ, аз ҷумла Русия, Чин ва 

Олмон барои тамаддуни баҳрӣ таҳдиди ҷиддӣ маҳсуб меё- 

банд. 

Яке аз намояндагони навбатии геополитика олими немис, 

про- фессори Донишгоҳи Мюнхен Карл Хаусхофер (1869-1946) 

мебо- шад. Масъалаи мавқеи Олмон дар низоми абарқудратҳои 

аврупоӣ ва ҷаҳонӣ барои Хаусхофер масъалаи калидӣ ба 

шумор мерафт. Ӯ асарҳои Ратсел, Челлен, Маккиндер ва 

Мэхенро таҳлил намуда, «дуализми сайёравӣ»-ро ташаккул 

медиҳад. Ба ақидаи ӯ, неруҳои баҳрӣ дар муқобили неруҳои 

хушкӣ қарор доранд. Хаусхофер «қудрати баҳрӣ» ва «қудрати 

хушкӣ»-ро аз ҳам фарқ намудааст. Чунин навъи мулоҳизаронӣ 

асрори сиёсати ҷаҳониро то дараҷае равшан мегардонад. Ӯ 

ташаккулдиҳандаи идеяи миллӣ ба шумор мерафт ва аз ин рӯ, 

кӯшиш менамуд, ки мавқеи Олмонро дар ни- зоми қудратҳои 

«баҳрӣ» ва «хушкӣ» муайян созад. Ба ақидаи ӯ, мавқеи 

ҷуғрофии Олмон, ки дар маркази Аврупо ҷойгир аст, вайро дар 

муқобили қудратҳои баҳрӣ - Англия, Фаронса ва ИМА қарор 

медиҳад. Хаусхофер бо мақсади истодагарӣ намудан дар 

муқобили қудратҳои баҳрӣ ташкили иттиҳоди авруосиёиро аз 

Берлин то Мас- каву Токио зарур мешуморид. 

Дар ҳамин давра дар ИМА профессори соҳаи 

муносибатҳои байналхалқӣ Николас Спайкмен (1893-1943) хеле 



фаъолона ба масъалаҳои геополитикӣ таваҷҷуҳ зоҳир менамуд. 

Ба ақидаи Спайкмен, геополитика ҳамчун методи таҳлилӣ ва 

ҳамчун воситаи рушди сиёсати хориҷии давлат имкон медиҳад, 

ки стратегияҳои са- мараноки сиёсати хориҷии давлат ба вуҷуд 

оварда шавад. Спайкмен қонунияти Маккиндерро тағйир дода, 

қайд менамояд, ки «ҳар давлате, ки дар минтақаҳои 

наздисоҳилии Авруосиё афзалият пайдо менамояд, он дар 

Аврупо ҳукмфармо мегардад ва давлате, ки дар Аврупо 

афзалият пайдо менамояд, тақдири ҷаҳонро дар дасти худ 

нигоҳ медорад». Спайкмен се маркази қудрати ҷаҳониро 

нишон до- дааст: соҳилҳои Амрикои Шимолӣ, соҳилҳои 

аврупоӣ ва Шарқи Дури Авруосиё. Ба ақидаи ӯ, барои ИМА 

минтақаҳои аврупоӣ аҳамияти хеле муҳимми стратегӣ доранд. 

Зеро ба воситаи онҳо ба Атлантика роҳ ёфтан мумкин аст. Ӯ 

лоиҳаи ташкил намудани НАТО-ро ҷонибдорӣ намуда буд. 

§ 4. Моделҳои постклассикии геополитика 

Аввалин намояндаи консепсияҳои постклассикии 

геополитика ҷомеашинос ва файласуфи амрикоӣ Имануил 

Валлерстайн (тав. 1930) мебошад. Ӯ дар таълимоти худ қайд 

менамояд, ки дар асри XVI муборизаи империяҳои ҷаҳонӣ 

барои мустаҳкам намудани ҳокимияти худ ва дар зери назорати 

худ қарор додани иқтисоди ҷаҳонию тиҷорати ҷаҳонӣ оқибат 

боиси ташаккул ёфтани низоми муосири сармоядорӣ гардид. 

Оҳиста-оҳиста марказҳои қудрат аз Испания ба Голландия, 

каме дертар ба Британияи Кабир ва сипас ба ИМА кӯчиданд. 

Таҳлили 500-солаи таърихи геополитикии олам ба Валлерстайн 

имкон дод, ки ӯ як қатор қонуниятҳоро ташаккул диҳад: 

давлати абарқудрат ҳифзи геополитикӣ ва идеологии худро ба 

воситаи тиҷорати озод ва андешаҳои либералӣ таъмин 

менамояд; рушди давлат аз соҳаи агросаноатӣ оғоз меёбад; 

рушду инкишофи бештар дар марҳилаи ба роҳ мондани 

тиҷорат ба вуҷуд меояд; оғози марҳилаи амалиётҳои молиявии 

бонкӣ барои давлатҳои абарқудрат марҳилаи зиёновар 

мебошад. Валлерстайн пешгӯӣ менамояд, ки дар асри XXI 



маркази ҷаҳонии неруҳои асосӣ дар минтақаи Осиёиву уқёнуси 

Ором ташаккул меёбад. 

Дар охири асри ХХ сиёсатшиноси амрикоӣ Самуэл 

Хантинг- тон (1927-2008) бо пешниҳоди назарияи «бархӯрди 

тамаддунҳо» консепсияи таҷзияи фарҳангию тамаддунии 

геополитикаро ташак- кул додааст. Ба андешаи ӯ, баъди анҷоми 

«ҷанги сард» ва пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ тартиботи ҷаҳонӣ 

на ба воситаи муқобилиятҳои идеологӣ, балки дар заминаи 

рақобати 7-8 тамаддуни ҷаҳонӣ муа- йян карда мешавад. 

Хантингтон мавҷудияти марказҳои мухталифи қудратро 

нишон медиҳад, ки дар миёни онҳо низоъҳои пуриқтидор ба 

амал меоянд. Ба ақидаи ӯ, марзҳои шикасту рехти тамаддунҳо 

макони низоъҳои навбатӣ мебошанд. Хантингтон дар асари худ 

«Бархӯрди тамаддунҳо» аз мавҷудияти 8 тамаддуни ҷаҳонӣ 

дарак додааст. Ӯ панҷ тамаддуни аввалро тамаддунҳои дар тӯли 

таърих ташаккулёфта мешуморад: ҳиндуию буддоӣ; 

конфутсианию чинӣ; мусулмонию арабӣ; ғарбию масеҳӣ ва 

славянию православӣ. Хан- тингтон се тамаддуни дигарро дар 

ин номгӯ ҳамроҳ мекунад: та- маддунҳои ҷопонӣ, амрикои 

лотинӣ ва африқоӣ. Ба андешаи ӯ, дар миёни Ғарб ва 

тамаддунҳои дигар меҳвари асосии муносибатҳои байналхалқӣ 

сурат мегирад ва дар ин раванд нақш ва мавқеи давлатҳои ғарбӣ 

коҳиш меёбанд. Буҳрони тамаддунӣ ИМА-ро низ фаро 

мегирад, ки дар натиҷа Амрико аз байн меравад. Хантингтон 

дар низоми нави ҷаҳонӣ андешаҳои динӣ ва маданияти сиёсии 

мил- лиро дар мадди аввал мегузорад.



ХУЛОСА 

Сиёсат яке аз падидаҳои мураккаби ҳаёти ҷамъиятӣ ба 

шумор рафта, омӯзиши амиқу дақиқ ва ҳамаҷонибаро талаб 

менамояд. Омӯзиши фанни сиёсатшиносӣ ва дарки 

қонуниятҳои ҳаёти сиёсӣ аз он хотир барои ҳама зарур 

мебошад, ки ҳимояи манфиатҳои инсон характери дастаҷамъӣ 

доранд. Зарурати дигари омӯзиши сиёсатши- носӣ дар он 

ифода меёбад, ки он характери универсалӣ дошта, та- моми 

ҷабҳаҳои ҳаёти инсонро дар бар мегирад. Ин аст, ки тӯли сад 

соли охир омӯзиши фанни мазкур дар аксар кишварҳои ҷаҳон 

ба таври ҷиддӣ ба роҳ монда шудааст. 

Аз ин рӯ, дар шароити муосир омӯзиши фанни 

сиёсатшиносӣ на танҳо барои донишҷӯён, балки барои ҳар як 

шаҳрванди ҷомеаи демократӣ шарт ва зарур буда, барои баланд 

бардоштани масъули- яти шаҳрвандӣ ва ҳимояи манфиатҳои 

миллӣ шароит фароҳам меоварад. 

Айни замон сиёсатшиносӣ дар низоми донишҳои 

гуманитарию ҷомеашиносӣ мавқеи махсусро ишғол намуда, 

воқеияти сиёсиро мавриди омӯзиш қарор медиҳад ва 

ояндабинии онро низ амалӣ ме- гардонад. Инчунин, фанни 

мазкур низоми мукаммали донишҳои назариявӣ ва амалиро 

ташаккул дода, дар танзими муносибатҳои сиёсии одамон ва 

гурӯҳҳои иҷтимоӣ саҳми бузург мегузорад. Дар баробари ин, ба 

таҳқиқи арзишҳои сиёсӣ машғул гардида, идеалҳои мушаххаси 

сиёсиро ба вуҷуд меоварад ва роҳу воситаҳои дар амал татбиқ 

намудани онҳоро пешкаш месозад. Чунин шакли дониш ба 

инсон имконият медиҳад, ки мавқеи худро дар ҷомеа муайян 

намо- яд ва равандҳои сиёсии дохилӣ ва хориҷиро назорат 

намуда, дар атрофи онҳо ба таври дуруст мулоҳизаронӣ намояд. 

Китоби мазкур дар асоси барномаи фанни сиёсатшиносӣ ва 

усулҳои нави таълими илмҳои ҷомеашиносӣ, ҳамзамон бо 

истифода аз таҷрибаи таълими фанни сиёсатшиносӣ ва бо 

назардошти тағйиротҳои муосири ҷомеа омода гардида, 



самтҳои мухталифи ҳа- ёти сиёсии кишварро дар бар мегирад. 

Умед аст, ки фикру андешаҳои нав ва тағйиротҳои 

гуногуне, ки дар ин китоби дарсӣ пешниҳод гардидаанд, ба 

дили хонандагон роҳ ёфта, дар раванди таълиму тарбия ва 

фаъолияти сиёсии онҳо роҳбалади хубе шуда метавонад. 

Ҳамзамон, муаллифон барои қабу- ли пешниҳоду андешаҳои 

хонандагон ҳамеша омода ва сипосгузор мебошанд. 
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