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МУҚАДДИМА
Аҳамияти тадқиқи мавзуъ бо зарурати омӯзиши ғоя ва бунёди амалии ҷомеаи муосир, нақш
ва мақоми институтҳои сиёсӣ дар раванди гузариш аз ҷомеаи анъанавӣ ба ҷомеаи муосир дар
Тоҷикистон, муайян намудани моҳият, қонуниятҳои инкишоф ва махсусиятҳои эволютсионии
роҳҳо ва заминаҳои рушд аз нигоҳи илмҳои сиёсӣ мебошад. Инчунин мушаххас намудани
вазифаҳои сиёсӣ, мақом ва нақши ниҳодҳо дар раванди модернизатсияи сиёсии Ҷумҳурии
Тоҷикистон зарурати таҳқиқи илмӣ пайдо мекунад.
Тадқиқоти мазкур аҳамияти муҳим ва заруриро соҳиб аст. Зеро тағйирпазирии куллие, ки дар
ҳаёти фарди Тоҷикистон пайдо мешавад ва инчунин ҳалли масъалаҳои зиёди инкишофи сиёсӣ ба
ташаккули ҷомеаи муосир пайвасти ногусастанӣ доранд, таҳлил, натиҷагирӣ ва баҳогузории
илми сиёсиро талаб менамоянд. Муҳимияти омӯзиши мавзуъ бо талаботи мукаммалгардии
бардавоми назарияи инкишофи сиёсӣ, зарурати мушаххасгардонии фаҳми равандҳои
модернизатсионӣ дар таҷрибаи сиёсии Тоҷикистон, аҳамияти барҷастаи илмӣ пайдо мекунанд.
Симои модернизатсионии ҳар як кишвар, самт, ҳаракат ва хусусиятҳои эволютсияи ҷомеаи
гузариши демократӣ дар роҳи «модернизатсияи бошитоб» ҳамеша дар шакли зуҳуроти илмӣ,
масъалаи мубрами сиёсӣ ва баҳси академӣ, ки бо таҳлил ва ҷустуҷӯи роҳҳо ва механизмҳои
амалишавии инкишофи модернизатсионии босуръат пайваста аст, таҳлил ва арзёбӣ мешавад. Дар
баробари ҷой доштани самтҳои гуногуни тадқиқоти олимони ғарбӣ дар масъалаи мазкур ченаки
қафомонии ин ё он кишвари олам ба принсипи «ба меъёрҳои инкишоф мувофиқ нестанд» муайян
мегардад. Меъёри мазкур сифатҳои ҳаёти иҷтимоию сиёсиро, ки арзишҳои олами ғарбиро
инъикос мекунанд, тавсиф менамояд. Равандҳои модернизатсионии Тоҷикистон анҷом
наёфтаанд ва аз чунин ҳолат дуранд. Ба онҳо муносибатҳои анъанавие, ки ислоҳ нагардидаанд ва
замонавӣ нашудаанд, монеа мешаванд. Мо дар раванди тағйирпазирӣ бо дастовардҳои
иҷтимоиву сиёсӣ, ки хосияти ҷустуҷӯи роҳҳои навро барои бунёди «ҷомеаи оянда» дорад, қарор
дорем. Бинобар ин, масъалаҳои такмилёфтаи равандҳои сиёсии давраи модернизатсионӣ ва
таъсири он ба инкишофи истиқлоли Тоҷикистон нигоҳ ва таҳлили илмиро талаб менамоянд, ки
хусусияти вақт ва замон мебошад.
Ташаккули ҷомеаи муосир омили муҳими рушди давлатдории демократӣ, ҳуқуқбунёд ва
ҷомеаи воқеан озод, таҳаммулпазир ва таҳкими ҷомеаи маданӣ мебошад. Тоҷикистон низ дар
раванди инкишофи демократӣ қарор дорад. Дар чунин ҳолат зарурати муайян намудани унсурҳои
муҳими ҳамбастагӣ, таҳкими истиқлолияти давлатӣ ва соҳибихтиёрии миллӣ дар раванди
модернизатсияи сиёсӣ ба амал меояд.
Дигаргуниҳои куллие, ки дар ҳаёти ҷомеа ба вуҷуд меоянд, тағйироти мувофиқро дар афкори
мардум талаб доранд, зеро бе тағйири сатҳи ҷаҳонбинӣ дар шуури сиёсӣ, фарҳанг ва психологияи
одамон ҳалли масъалаҳои муҳими ҷомеаи демократӣ ғайриимкон мегардад. Бинобар ин,
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ташаккули нигоҳи сиёсии ҳар як инсон бо назардошти таъмини рӯҳияи мустақилияти миллӣ ва
истиқлолият, таъсиси ҷомеаи башарию демократӣ яке аз вазифаҳои ҷавҳарӣ дар раванди гузариш
ба ҳолати сифатан нави раванди сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Онҳо, бешубҳа ба
таҳлил ва арзёбии илмӣ ниёз доранд.
Падидаи меҳварии инкишофи ҷомеаи муосирро ташаккул ва инкишофи ҷомеаи маданӣ
ташкил намуда, таъсири он ба равандҳои сиёсӣ баръало намудор мешавад. Инкишофи
институтҳои ҷомеаи маданӣ бе шахсони фаъоли иҷтимоӣ, иттиҳодияҳои мустақил ва
ташаббускор номумкин аст. Чунин воқеият ба ташаккули ҷомеаи маданӣ замина мегузорад ва
бешубҳа яке аз унсурҳои самти илмиро дар омӯзиши равандҳои сиёсии Тоҷикистон собит
месозад.
Имконияти истифодаи консепсияҳои бунёдгарои модернизатсияро дар тадқиқи раванди
сиёсии Тоҷикистон ва муқоисаи онҳо бо равандҳои ҳамто дар кишварҳои дигар ҳолати муҳими
тадқиқоти мазкурро ташкил медиҳад. Зеро падидаҳо ва таҷрибаҳои инкишофи кишварҳои «олами
сеюм», ки зарурати илмиро пайдо намуда, чун консепсияҳои инкишоф эътироф гардидаанд, дар
ҷараёни таҳлили равандҳои кишвари мо мақоми махсусро соҳиб гардидаанд.
Байни модернизатсияи кишварҳои пешқадами Ғарб ва равандҳои ҳамтои кишварҳои дигар
фарқияти зиёд вуҷуд дорад. Дар ҳолати якум ҷараёни тағйирпазирӣ дар ҷодаи зиддиятҳои
дохилӣ, дар миқёси фарҳангии худ, ки эҳёгардии он аз ибтидои пайдоиш душворӣ дорад, ҷорӣ
гардида, пайваста мукаммал мешавад. Дар кишварҳои дигар модернизатсия дар зери таъсир ва
фишори қавии таҷрибаи Ғарб, ки намунаҳои самараноки фаъолиятро дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёт
ошкор сохта, роҳҳои ҳалли масъалаҳоро муайян месохт, сипарӣ гаштааст. Бинобар ин, дар рафти
тадқиқи равандҳои модернизатсионӣ дар Тоҷикистон рӯзмарра будани таҳлили ҳолати
тағйирпазирии сиёсӣ, ки натиҷаи он вазъи кунунии кишварро собит месозад, зарурати илмиро
пайдо мекунад. Дар иртибот бо равандҳои модернизатсионии умум мақоми Тоҷикистон дар
низоми ҷомеаи муосир баҳогузорӣ мешавад. Аз ин сабаб, муҳимияти масъалаи мазкур дар
раванди ташаккули ҷомеаи муосир, натиҷаи он дар бештари вақт аз фаъолияти институтҳои сиёсӣ
ва субъектҳои сиёсӣ ва аз шаклҳои ҳамбастагии онҳо вобаста буда, дар ҳаёти сиёсии Тоҷикистон
инъикос мешавад.
Тағйироти ҷиддие, ки дар аввали солҳои 90-уми асри ХХ дар Тоҷикистон ба амал омаданд,
дар назди сиёсатмадорон, олимон, ҷомеашиносон, шаҳрвандон масъалаи фаврии тағйири
системаи сиёсӣ, масъалаи мустақилияти сиёсӣ ва истиқлолияти давлатиро ба миён оварданд. Бо
эълон доштани истиқлолият Тоҷикистон ҳис намуд, ки дар гузаргоҳи байни ду тамаддун – шарқӣ
ва ғарбӣ қарор дорад. Эҳёи Роҳи Бузурги Абрешим, чораҳои самараноки Ҳукумати Тоҷикистон
дар муҳайё намудани робитаҳои иқтисодӣ, фарҳангӣ ва байналхалқӣ бо кишварҳои хориҷи дуру
наздик, танҳо пас аз барқароршавии сулҳ ва муътадилии кишвар маънои комили худро соҳиб
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гардида, барои амалишавии он заминаҳоро таъмин сохт. Чунин амалҳои ҳокимият ва давлати
Тоҷикистон бояд аз нигоҳи илмҳои сиёсӣ ва хусусиятҳои равандҳои модернизатсионӣ матраҳ
гардида, арзёбӣ шаванд.
Дар воқеияти олам чун дар давраи нави инкишофи ҷаҳонӣ хосияти муносибатҳои дохилии
системаи сиёсии давлатҳои зиёд ва инчунин, дар муносибатҳои байнидавлатӣ тағйироти сифатӣ
ба чашм мерасанд, ки дар онҳо майлони ташаккули низоми нави тартиботи ҷаҳонӣ мушоҳида
мешавад. Аз ин ҷост, ки ба таври пурра рафти инкишоф, хусусият ва умқи дигаргуниҳои
глобалиро дар фазои нави геополитикӣ таҳлил намуда, равандҳоро дар умумият аз назари
гузашта, ҳозира ва оянда тадқиқ созем.
Мавзуи рӯз будани масъалаи мазкур дар он зоҳир мегардад, ки дар айни ҳол таҷрибаи
модернизатсия чун арзиш эътироф гардида, дар тарҳи илмии ҷамъиятиву сиёсӣ таҳлил меёбад.
Инчунин, дар раванди ҳалли масъалаҳои рӯзмарра истифода ва таҳкими таҷрибаи амалии
равандҳои модернизатсионии кишварҳои гуногун, ки ба қатори ҷомеаҳои муосир, бо истифодаи
шаклҳои идоранамоии ғарбӣ дар сиёсат ва иқтисодиёт шомил шудаанд, зарур аст. Таҷрибаи
амалии Тоҷикистон, махсусан, дар солҳои истиқлолият, ки бо давраи ҷангӣ ва баъдиҷангӣ рост
меояд, чун намунаи таҳаввулоти низоми сиёсӣ бо натиҷаи ташаккули ҷумҳурии демократӣ асос
меёбад, зуҳури шакли мукаммали инкишофро роҷеъ ба ҳолати худ дорад.
Тадқиқи дигаргуниҳои инкишофи ҷамъиятиву сиёсӣ аҳамияти муҳимро на танҳо дар фаҳми
сабабҳо ва механизмҳои тағйироти иҷтимоӣ, балки дар маълумсозии самтҳои пешгӯинамоӣ ва
коркарди стратегияи дигаргуниҳои иҷтимоӣ пайдо мекунад. Дигаргуниҳои сиёсии мазкур, ки дар
низоми сиёсии ҷаҳонӣ пайдо мешаванд ба таҳлил ва тадқиқи амиқ ниёз доранд. Диққати махсусро
гузариши системаи сиёсӣ, ки тадқиқи он бояд ба таҳкими муносибатҳои сиёсӣ, ҳалли зиддиятҳо
ва бартарафсозии буҳрони гуногуни сиёсӣ мусоидат намояд, мақоми илмиро соҳиб мешавад.
Яке аз сабабҳои асосии тадқиқи хусусиятҳои раванди модернизатсионии Тоҷикистон, пеш аз
ҳама, бо дараҷаи коркард ва тадқиқи масъалаҳои ҷомеаи муосир дар доираи илмии Тоҷикистон
пайваст мебошад. Таҳлили маводҳои илмӣ собит месозанд, ки тадқиқоти мавҷуда ба таври пурра
нигоҳи воқеии сиёсиву иҷтимоиро дар ҷараёни модернизатсия ошкор намесозанд, оид ба сабабу
натиҷаи гузариши ҷомеа аз як ҳолат ба ҳолати дигар, ки рафти инкишофро дигаргун месозанд,
андешаи комилан илман асоснокгардида вуҷуд надоранд. Зеро онҳо ба воқияти инкишофи
замони муосир такя намекунанд, ё падидаи модернизатсия на чандон аз нуқтаи назари
тағйирпазирие, ки дар сиёсат ва ҷомеа ба амал меояд, дар чорчӯбаи самти назариявию
сиёсатшиносӣ, ки барои танзим ва таҳкими андешаҳо оид ба равандҳои модернизатсионӣ
мусоидат мекунанд, омӯхта шудаанд.
Таҳлили самтҳои илмиву тадқиқотии равандҳои модернизатсионӣ, махсусан, дар
Тоҷикистон имконияти ба фаҳми моҳияти қонуниятҳо ва хусусиятҳои равандҳои навташкил ва
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комили ҳаёти сиёсӣ дар замони буҳронҳо изофа намудани унсурҳои навини тадқиқотиро зарур
медонад. Махсусан, чунин ҳолатҳо ба ҳаёти сиёсӣ таъсир намуда, онро дигаргун месозанд.
Муҳимияти тадқиқот дар зарурати таҳлили доманадори равандҳои сиёсии пешина ва ҳозира бо
мақсади бунёди мазмун дар иртибот бо равандҳои модернизатсионӣ дар Тоҷикистон мебошад,
ки барои таҳкими дурнамои инкишоф ва имкониятҳои оянда, бо хоҳиши донистани қонуниятҳо
ва хусусиятҳои инкишофи муътадили он ба миён меояд.
Мавзуи тадқиқот аз нигоҳи илмӣ мазмунан ғанӣ буда, аз ҷиҳати назариявӣ ва амалӣ ҷолиб
мебошад. Омӯзиши шароитҳои таърихиву назариявии ташаккул ва инкишофи системаи сиёсӣ
аҳамияти муҳим дорад. Аз ин лиҳоз, дарки он барои амалӣ намудани мақсадҳои назариявии
модернизатсионии Тоҷикистон алоқаманд буда, моҳият, роҳҳо ва самтҳои татбиқи ғояҳои
модернизатсионӣ дар таҷрибаи муосири ҷомеаи тоҷикистонӣ мақоми меҳвариро соҳиб мебошад.
Махсусиятҳои назариявӣ ва амалии тадқиқ, таҳлил ва натиҷагирии масъалаҳои
модернизатсияи сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳолатҳои зерин маншаъ мегирад:
– омӯзиш ва дарки андешаҳо, консепсияҳо оид ба ҷомеаи муосир, ки бевосита марбути
масъалаҳои модернизатсияи сиёсӣ ва системаи идоракунии давлатӣ буда, ба равандҳои
модернизатсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳои объективиро дода метавонанд;
– зарурат ба дарки комили мафҳум, моҳият, мазмуни ҷомеаи модернизатсионӣ, махсусан,
истифодаи он нисбат ба кишварҳои тозаистиқлол талаботи заруриро ба миён меорад. Муайян
намудани мақом ва нақши институтҳо ва сарварони сиёсӣ, таъсири онҳо ба модернизатсияи
низоми давлатӣ, муайян намудани майлонҳо ва ҷараёнҳо ба сӯи ҷомеаи муосир, шароитҳо ва
вазифаҳои таъсиси он дар давраи муосири инкишоф барои таҳлили вазъи кунунӣ ва тадқиқу
таҳкими масъалаҳои модернизатсия дар Тоҷикистон хело муҳим аст;
– таҳлили нишонаҳои алоҳидаи системаи сиёсӣ, ба мисли институтҳои сиёсӣ, фарҳанги
сиёсӣ, арзишҳои сиёсӣ ва ғайра, ки барои таҳкими ҳамаҷонибаи дигаргуниҳои баамаломадаи
Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти хоса пайдо мекунанд.
Дараҷаи коркарди илмии проблемаи мавриди омӯзиш. Рисолаи мазкур, пеш аз ҳама, ба
масъалаҳои назариявии тадқиқи модернизатсияи сиёсӣ ва ҳолати воқеии он дар олами муосир, аз
ҷумла дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст.
Модернизатсия ва воқеияти он дар саросари олам, аз як тараф ҳолати муқаррарии инкишофи
ҷомеа буда, аз тарафи дигар зарурати коркарди тарҳҳои рушди сиёсии низоми давлатдориро ба миён
меорад. Зеро бе таҳлил ва омӯзиши инкишофи сиёсии кишварҳо, ояндаи онҳоро тарҳрезӣ намудан
амри маҳол аст. Омӯзиши модернизатсияи сиёсӣ ва таҷрибаи амалии он заҳмат ва кӯшишҳои зиёдро
барои дарки илмию мантиқии маводҳои бисёру гуногун, ки дар тадқиқоти донишмандон ҷамъ
гардидаанд, талаб дорад. Барои таҳлили ҳамаҷонибаи маводи илмӣ лозим аст, ки дар нисбати онҳо
таснифоте анҷом дода шавад.
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Ба қисмати аввал сарчашмаҳои илмие мансубанд, ки ба қалами олимони поягузори назарияи
модернизатсияи сиёсӣ дахл доранд. Дар навбати худ асарҳои асосгузорони таълимоти
модернизатсияи сиёсиро ба зерқисматҳо ҷудо намудан зарур аст, зеро онҳо мавзуъ ва тарафҳои
гуногуни масъалаи мазкурро дар бар гирифтаанд.
Ба зерқисмати якум андешаҳо оид ба ташаккули ғояи инкишофи сиёсӣ ва масълаҳои мубрами
он дохил мешаванд, ки мақоми марказиро дар ин ҷода асарҳои муҳаққиқон М.Вебер, Т.Парсонс,
А.Ҷ.Тойнби ва ғайра бозидаанд.1
М.Вебер дар асари «Ахлоқи протестантӣ ва рӯҳи капитализм» равандҳои гузариши ҷомеаи
анъанавӣ ба ҷомеаи муосирро таҳлил менамояд, ки онро ба сифати аввалин тадқиқоти
системаноки раванди модернизатсияи низоми иҷтимоӣ ва сиёсӣ қабул намудан мумкин аст.
М.Вебер «яке аз аввалин касонест, ки масъалаи муҳим ва нақши муайянкунанда доштани
омилҳои иҷтимоиву фарҳангиро дар ташаккули низоми махсуси бедоркунандаи (мотиватсия)
фаъолияти соҳибкорӣ, ки аз дигар фаъолияти хоҷагидорӣ дар ҷомеаи тобуржуазӣ тафовути куллӣ
дошт, ошкор сохта, дар бораи ташаккули ҳолати махсуси олам ва низоми арзишҳо изҳори назар
намудааст, ки баъдан онро «модернити» номиданд.2
Таъсири муайянкунандаро дар ташаккули назарияи модернизатсия асарҳои методологии
Т.Парсонс гузоштанд, ки комилшавии ҳолати системаи иҷтимоӣ, аз ҷумла сиёсиро аз назари
тарҳи сохтори функсионалӣ ва ғояҳои тафриқабандӣ дида баромадааст. Т.Парсонс гузариш ба
ҷомеаи муосирро бо ташаккули бюрократияи маъмурӣ, давлати ҳуқуқбунёд, иқтисоди бозоргонӣ
ва низоми интихоботии демократӣ алоқаманд медонад.3
Зерқисмати дуюми асарҳо аз ҷониби Г.Алмонд, Ҷ.Пауэлл ва дигарон матраҳ гардидаанд, ки
масъалаҳои тавлидшавии ҷараёнҳои тадқиқотиро оид ба инкишофи сиёсӣ муттаҳид месозанд.
Г.Алмонд дар асари «Сиёсат дар минтақаҳои рӯ ба тараққӣ» диққати асосиро ба кишварҳои
қафомонда додааст, ки барои инкишофи минбаъда умед доранд ва дар ин асос ӯ андешаи
ҳамоҳангсозии табиати рушди низоми сиёсиро бо фарҳанги сиёсӣ пешниҳод менамояд. 4 Ӯ бо
Ҷ.Пауэлл асареро бо номи «Сиёсатшиносии муқоисавӣ: аз нигоҳи назари инкишоф» интишор
намуд, ки дар он ба таври васеъ ва консепсияҳо ва хосиятҳои давраҳои инкишоф ошкор
гардидаанд.5 Назариячиёни ҷараёни мазкур кӯшиши истифодаи фаҳми анъанавии демократия ва

Ниг.: Вебер, М. Город [Текст] / М. Вебер. – М.: Strelka Press, 2017. – 705 с.; Боз вай. Протестантская этика и дух
капитализма [Текст] / М. Вебер. – М.: Прогресс, 1990. – 808 с.; Парсонс, Т. Система современных обществ [Текст] /
Т.Парсонс. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 269 с.; Боз вай. О структуре социального действия. Изд. 2-е. [Текст] / Т.
Парсонс. – М.: Академический проект, 2002. – 880 с.; Тойнби, А. Дж. Постижение истории [Текст] / А. Дж.Тойнби.
– М., 1999. – 411с.; Боз вай. Цивилизация перед судом истории [Текст] / А. Дж.Тойнби. – М.: Рольф, 2002. – 592 с.
2
Ниг.: Зарубина, Н.Н. Социокультурные факторы хозяйственного развития: М. Вебер и современные теории
модернизации [Текст] / Н.Н. Зарубина. – СПб, 1998. – С. 213.
3
Ниг.: Parsons, Т. Societies: evolutionary and comparatives [Text] / T. Parsons. – New Jersey, 1996. – 120 р.
4
Ниг.: Almond, G. Progress and its discontents [Text] / G. Almond. – Berkly, 1982. – 565 р.
5
Ниг.: Almond, G. Comparative Politins: A. Devolopmental Approach [Text] / G.Almond. J. Powell. – Boston, 1966. –
221 р.
1
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инкишофи сиёсиро қабул намуда, моҳияти аслии мафҳумҳоро бо истифодаи таҷрибаи сиёсии
англо-саксонӣ мукаммалтар менамоянд.
Зерқисмати сеюмини адабиёти илмӣ ба масъалаҳои назариявию методологии равандҳои
модернизатсионӣ шомил мебошанд, ки бештар ба масъалаҳои тағйирпазирии сиёсӣ ва
модернизатсияи системаи сиёсӣ мутааллиқанд. Аз ҷумла, асарҳои Д.Лей, Д.Эптер, ва ғайра дарҷ
гардидаанд. 1 Дар ин маврид асари муҳаққиқи америкоӣ С.Хантингтон «Тартиботи сиёсӣ дар
ҷомеаҳои тағйирёбанда» оид ба махсусиятҳои сиёсиву иҷтимоии равандҳои модернизатсионии
ҷомаеи анъанавӣ бахшида шудааст, аҳамият пайдо мекунад. Дар рисола рафти тағйирпазирии
институтҳои сиёсӣ, нақши сарварони сиёсӣ дар раванди дигаргуниҳои ҷомеа, вазъи табақаҳои
иҷтимоӣ ва мақоми ҳизбҳои сиёсӣ дар ҷомеа чун унсурҳои модернизатсионӣ таҳлил шуданд.2
Қисмати дуюми адабиёти илмӣ бо масъалаҳои бунёдии таълимоти модернизатсионӣ пайваст
аст, ки намояндагони мактабҳои либералӣ: Р.Арон, И.Бэнтам, Б.А.Леви, Д.С.Милл, К.Поппер,
Ф.Хайек ва дигарон таҳқиқ намудаанд. 3 Инчунин аз мавқеи ҷонибдорони ҷомеаи анъанавӣ
А.Бенуа, Р.Генон, Л.Дюмон, В.Зомбартд, Ф.Нитше, О.Шпенглер, Л.Штраусс,Ю.Эвола, М.Элиаде
масъалаи мазкур мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. 4
Инъикоси унсурҳои гуногуни модернизатсияи сиёсӣ дар тадқиқотҳои зиёде аён гардидаанд,
ки бештар ба масъалаи дигаргунии сифатии системаи сиёсии муосир ва ба ташаккули ҷомеаи
оянда тааллуқ дошта, дар рисолаҳои Д.Белл, О.Тоффлер, С.Хантингтон ва дигарон дарҷ
мешаванд.5
Бешубҳа, кӯшиши гурӯҳбандии назарияи сиёсӣ бо назардошти тадқиқоти муосир аз ҷониби
муаллифони рус, ба монанди Н.А.Баранов, В.А.Василев, К.С.Гаҷиев, И.А.Гобозов, И.П.Илин,

Ниг.: Lees, J.D. The political system of the Unted States [Text] / J.D. Lees. – L., 1983; Apter, D. Politik of
Modernization [Text] / D. Apter. – N.V., 1958. – 481 р.; Боз вай. Some Conceptual Approaches to the Study of
Modernization Englewood sliffs [Text] / D. Apter. – N.V., 1958. – 380 р.
2
Ниг.: Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах [Текст] / С.Хантингтон; пер. с англ.
В.Р.Рокитянского. – М.: Прогресс-Традиция, 2004. – 480 с.
3
Ниг.: Арон, Р. Демократия и тоталитаризм [Текст] / Р. Арон. – М., 1993. – 301 с.; Бэнтам, И. Избранные сочинения,
Т.1. [Текст] / И. Бэнтам. - СПб, 1867. – 706 с.; Levy, M. Modernization and the Structure of Societies. Vol. 1-2. [Text] / M.
Levy. – Princeton, 1966. – 855 р.; Милль, Дж. Система Логики. Изложение принципов доказательства в связи с
методами научного исследования [Текст] / Дж. Милль. – М., 2011. – 832 с.; Поппер, К. Открытое общество и его
враги. В 2 т. [Текст] / К. Поппер. – М., 1992. – 448/525 с.; Хайек, Ф. Дорога к рабству [Текст] / Ф.Хайек. – М.: Астрель,
2012. – 317 с.; Он же. Общество свободных. Сдерживание власти и развенчание политики [Текст] / Хайек Ф. –
London, Overseas Publications Interchange Ltd., 1991. – 309 с.
4
Ниг.: Бенуа, А. Закон джунглей [Текст] / А. Бенуа // Элементы. – 1994. № 5. – С. 43-48; Генон, Р. Восток и Запад.
[Текст] / Р. Генон. –М., 2005. – 234 с.; Боз вай. Кризис современного мира. [Текст] / Р. Генон. – М., 1991. – 781 с.;
Дюмон, Л. Homo hierarchicus: опыт описания системы каст [Текст] / Л. Дюмон. – М., 2001. – 449 с.; Зомбарт, В.
Буржуа [Текст] / В. Зомбарт. – М., 1994. – 46 с.; Ницше, Ф. О пользе и вреде истории для жизни [Текст] / Ницще Ф.
// Философия истории: системно-исторический очерк. – М., 1995. – С. 131-144.; Шпенглер, О. Закат Европы [Текст] /
Шпенглер О. – М., 1993. – 667 с.; Штраус, Л. Введение в политическую философию [Текст] / Л. Штраус. – М.: Логос,
2000. – 364 с.; Эвола, Ю. Языческий Империализм [Текст] / Ю. Эвола. – М., 1994. – 172 с.; Элиаде М. Священное и
мирское [Текст] / М. Элиаде. – М., 1994. –144 с.
5
Ниг.: Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество [Текст] / Д. Белл. – М., 2004. – 944 с.; Боз вай. Третья
технологическая революция и ее возможные социокультурные последствия [Текст] / Д.Белл. – М., 1990. – 8 с.;
Тофллер, О. Эра смещения власти [Текст] / О. Тофллер // Философия истории: системно-исторический очерк. –М.,
1995. – С. 322-339; Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций [Текст] / С. Хантингтон. – М., 2003. – 603 с.
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М.В.Илин,

Б.Г.Капустин,

А.И.Кравченко,

А.Ю.Мелвил,

Р.Т.Мухаев,

А.С.Панарин,

И.В.Побережников, А.Рябов, Т.Т.Тимофеев, В.Н.Шевченко хеле ҷолиб ва мазмунан ғанӣ матраҳ
гардидаанд, ки дар илми сиёсӣ аҳамияти муҳим доранд.1
Қисмати сеюми корҳои илмиеро, ки ба масъалаҳои умумии модернизатсияи сохтори
ҷамъиятӣ дахл доранд, чунин гурӯҳбандӣ намудан мумкин аст:
– асарҳое, ки ба масъалаҳои модернизатсияи сиёсӣ, шаклҳои амалишавӣ ва фарогирии он ба
кишварҳои дигар, махсусан, Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил алоқаманд мебошанд. Дар асоси
тадқиқи таҷрибаи кишварҳои мутараққии олам, ки давраи амалишавӣ ва паҳнсозии равандҳои
модернизатсияи сиёсиро паси сар карданд, асарҳои олимон Э.А.Азроянс, И.Валлерстайн,
А.Г.Дугин,

А.А.Кара-Мурза,

Г.Л.Купряшин,

В.В.Лапкин,

В.М.Межуев,

С.А.Панкратов,

Л.В.Сморгунов ва дигарон интишор гардиданд. 2 Муҳаққиқон тавсияҳои умумии баҳри ба таври
осоишта ҷоригардии раванди тағйирпазирии системаи сиёсии кишварҳоро дар рафти
модернизатсия коркард намуда, ба масъалаҳои мушаххаси он аҳамияти зарурӣ доданд. Таваҷҷуҳи
асосиро онҳо ба хусусиятҳои миллӣ, маҳаллӣ, таърихӣ ва минтақавии давлатҳо додаанд, ки дар

Ниг.: Баранов, Н.А. Трансформации современной демократии [Текст] / Н.А. Баранов. – СПб., 2006. – 214 с.;
Васильев, В.А. Единство и многообразие [Текст] / В.А. Васильев // Социально - гуманитарные знания. – 2016, № 3.
– С. 121-131.; Гаджиев, К.С. Проблема модернизации и политической демократии [Текст] / К.С. Гаджиев //
Политическая культура: теория и национальные модели. – М., 1994. – С. 12-23.; Гобозов, И. А. Философия политики
[Текст] / И.А. Гобозов. – М., 2002. – 230 с.; Ильин, И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм
[Текст] / И.П. Ильин. – М., 1996. – 256 с.; Ильин, М.В. Ритмы и масштабы перемен: о понятиях «процесс»,
«изменение» и «развитие» в политологии [Текст] М.В. Ильин // Полис. – 1993, № 2. – С. 57-68; Ильин, М.В.
Перспективы сравнительного изучения политической модернизации [Текст] / М.В. Ильин // Политическая наука. –
2003, № 2 – С. 30-41; Капустин, Б.Г. Современность как предмет политической теории [Текст] / Б.Г. Капустин. – М.,
1998. – 308 с.; Боз вай. Конец «транзитологии»? О теоретическом осмыслении первого посткоммунистического
десятилетия [Текст] / Б.Г. Капустин // Полис. – 2001, № 4. – С. 6-24.; Кравченко, И.И. Политика, наука и утопия
[Текст] / И.И. Кравченко // Драма обновления. М., 1990. – С. 305-329; Боз вай. Политическая мифология: вечность и
современность [Текст] / И.И. Кравченко // Вопросы философии. – 1999, № 1. – С. 3-17; Мельвиль, А.Ю.
Демократические транзиты [Текст] / А. Ю. Мельвиль. – М., 1999. – 108 с.; Мухаев, Р.Т. Трансформация
государственных и правовых институтов в условиях транзита [Текст]: дисс. … док. полит. наук / Р.Т. Мухаев. – М.,
1991. – 310 с.; Панарин, А.С. Россия в цивилизационном процессе (между атлантизмом и евразийством) [Текст] /
А.С. Панарин. – М., 1995. – 262 с.; Побережников, И.В. Переход от традиционного к индустриальному обществу:
теоретико-методологические проблемы модернизации [Текст] / И.В. Побережников. – М., 2006. – 237 с.; Рябов, А.
«Самобытность» вместо модернизации: парадоксы российской политики в постстабилизационную эпоху [Текст] /
А. Рябов. – М., 2005. – 64 с.; Тимофеев, Т.Т. Глобализация. Конфликт или диалог цивилизаций? [Текст] / Т.Т.
Тимофеев. – М., 2002. – 363 с.; Шевченко, В.Н. Теория модернизации с социально-философской точки зрения [Текст]
// Модернизация и национальная культура / В.Н. Шевченко. – М., 1995. – С. 68-74.
2
Ниг.: Азроянц, Э.А. Глобализация: Катастрофа или путь к развитию? [Текст] / Э.А. Азроянц. – М., 2002. – 480
с.; Валлерстайн, И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире [Текст] / И. Валлерстайн. – СПб., 2001.
– 416 с.; Дугин, А. Евразийский путь [Текст] / А. Дугин. – М., 2002. –144 с.; Боз вай. Философия традиционализма [Текст]
/ А. Дугин. – М., 2002. –271 с.; Кара-Мурза, А.А. Российская модернизация: проблемы и перспективы [Текст] / КараМурза // Вопросы философии. – 1993, №7. – С. 3-39; Купряшин, Г.Л. Модернизация государственного управления:
институты и интересы [Текст] / Г.Л. Купряшин. – М., 2012. – 312 с.; Лапкин, В.В. Модернизация в глобальном
контексте: повестка дня для России – Глобальный мир: к новым моделям национального и регионального развития.
Научная монография в 2 т. [Текст] / В.В. Лапкин. – М., 2014. 314/648 с.; Межуев, В.М. Проблема современности в
контексте модернизации и глобализации [Текст] // Этатистские модели модернизации / В.М. Межуев. – М., 2002. –
С.138-153; Панкратов, С.А. Модернизация как исторический феномен [Текст] / С.А. Панкратов. – Волгоград, 1999.
– 64 с.; Боз вай. На пути модернизации к устойчивому развитию России [Текст] / С.А. Панкратов. – Волгоград, 2001.
– 237 с.; Сморгунов, Л.В. Современная сравнительная политология [Текст] / Л.В. Сморгунов. – М., 2002. – 469 с.
1
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рафти трансформатсияи сиёсӣ қарор дошта, мақсади модерникунонии систамаи сиёсиро доранд.
Ба ин зергурӯҳи асарҳо, инчунин монографияҳои С.Н.Гавров ва В.Г.Федотова мансубанд.
Монографияи С.Н. Гавров «Модернизатсия бо номи империя: унсурҳои иҷтимоиву
фарҳангии равандҳои модернизатсионии Россия» оид ба масъалаҳои модернизатсия ва
хусусияти имперавии он ва қабули хосияти либералии муосиркунӣ чун шакли иловагӣ ва
ҷубронкунандаи ҳолати рушди Россия, бахшида мешавад. Ба андешаи муаллиф модернизатсия
дар Россия ба намунаи волои модерн ворид нагардидаст, зеро он дар бо назардошти асосҳои
феодаливу империявӣ, ки дар низоми фарҳангиву тамаддунӣ ташаккул ёфтанд, амалӣ гаштааст.
Дар ин шакли модернизатсия империя ва ташаккули минбаъдаи он чун мақсади модернизатсия
ва инсон танҳо воситаест барои амалӣ шудани нақшаҳои модернизатсионӣ эътироф гардидааст.1
Асари муаллифи мазкур бо номи «Модернизатсияи Россия: транзити баъдиимпериявӣ» ба
тадқиқи равандҳои модернизатсионии Россия бахшида шудааст, ки хусусиятҳои мусбиву
манфии рафти он ошкор гардидааст. Муаллиф андешаҳои намояндагони илму фарҳанг ва
сиёсатро дар асари худ таҳлил намуда, масъалаи модерникунониро бо назардошти талаботҳои
европоӣ ва мутобиқати он дар фазои иҷтимоиву иқтисодӣ ва сиёсии Россия матраҳ месозад.2
Монографияи В.Г. Федотова бо номи «Модернизатсияи Европаи «дигар»», ки яке аз аввалин
рисолаҳои илмӣ бахшида ба тадқиқи равандҳои модернизатсионӣ мебошад, таҳлили ҳолати
модернизатсионӣ,

ғайримодернизатсионӣ

ва

постмодернизатсионии

инкишофи

сиёсии

кишварҳои пасошӯравӣ ва масхусан Россияро дар бар мегирад. Муаллиф тарҳи мақбули
модернизатсияро барои кишварҳои посашӯравӣ ва махсусан Россия дар асоси таҳлили ҳолати
рушди иҷтимоиву иқтисодӣ ва сиёсӣ коркард намуда, номи онро бо ибораи Европаи «дигар»
маълум месозад. Рафти модернизатсияи Россия, Туркия, Япония дар замони баъдиҷангӣ дар
монография бо истифодаи методҳои таърихиву муқоисавӣ таҳлил ёфтааст, ки барои муҳаққиқон
хело ҷолиб мебошад. 3 Китоби дигари В.Г. Федотова «Модернизатсия ва фарҳанг» рафти
модернизатсияи европоӣ, модернизатсияи босуръати кишварҳои ғайриғарбӣ ва хусусиятҳои
милливу фарҳангии модернизатсияи кишварҳоро дар ибтидои асри XXI дар бар мегирад.
Муҳаққиқ иброз менамояд, ки дар ибтидои асри XXI кишварҳо дар раванди модерникунонӣ
бештар ба арзишҳои миллии худ такя мекунанд ва он маънои муосиршавии тарҳи европоиро
надошта, балки шакли такмилёфтаи модернизатсия бо хосияти омехташавии омилҳои дохилӣ
ва берунӣ мебошад;4

1
Ниг.: Гавров, С. Н. Модернизация во имя империи. Социокультурные аспекты модернизационных процессов в
России [Текст] / С.Н. Гавров. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 352 с.
2
Ниг.: Гавров, С.Н. Модернизация России: постимперский транзит [Текст] / С.Н. Гавров. – М.: МГУДТ, 2010. –
269 с.
3
Ниг.: Федотова, В.Г. Модернизация «другой» Европы [Текст] / В.Г. Федотова. – М., 1997. – 253 с.;
4
Ниг.: Федотова, В.Г. Модернизация и культура [Текст] / В.Г. Федотова. – М., 2016. – 336 с.
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– асарҳое, ки ба масъалаҳои алоҳидаи таъсисёбии ҷомеаи муосир, ба мисли ташаккули
режими демократӣ ва масъалаи ҳокимияти халқӣ марбутанд, дар рисолаҳои А.Турен,
С.Хантингтон, Ҷ.Шарп, Ш.Н.Эйзенштадт, Ч.Ф.Эндрейн тааллуқ доранд.

1

Ба ин қисмат

рисолаҳое, ки ба масъалаи таъсиси институтҳои сиёсӣ, иштироки сиёсӣ ва буҳронҳо ва
зиддиятҳои сиёсӣ дар раванди модернизатсия дохил мешаванд. Дар ин ҷо тадқиқотҳои
Р.Дарендорф, В.Елизаров, А.П.Манченко, В.С.Мартянов, Г.О'Доннел, Д.А.Ростау, А.Токвилл,
Ф.Шмиттер, И.Шумпетер ворид шуданд.2
– маводеро муттаҳид месозад, ки натиҷаи самараноки рафти моденизатсияро дар кишварҳои
олам таҳлил намудаанд. Равандҳо ва масъалаҳои модернизатсияи кишварҳои Ғарб, Осиёи Ҷанубу
Шарқӣ, Америкаи Лотинӣ ва Осиёи Миёна дар асарҳои И.С.Бегалиев, В.А.Красилшиков,
В.М.Мазуров, А.Пшеворский, Ж.С.Сааданбеков, И.А.Толстокулаков, Ф.Толипов, Д.Травин, О.
Маргания, Ху Ти мавриди омӯзиш қарор гирифтанд.3
Қисмати чоруми адабиёт, асарҳоеро дар бар мегирад, ки ба масъалаҳои ташаккули ҷомеаи
маданӣ ва баҳамтаъсиррасонии институтҳои ҷомеаи маданӣ ва давлати иҷтимоиро дар раванди
1
Ниг.: Турен, А. Способны ли мы жить вместе? Равные и различные [Текст] / А.Турен // Новая
постиндустриальная волна на Западе. – М., 1999. – С. 465-491; Хантингтон, С. Будущее демократического процесса:
от экспансии к консолидации / [Текст] С. Хантингтон // Мировая экономика и международные отношения. – 1995,
№ 6. – С. 90-103; Боз вай. Третья волна. Демократизация в конце ХХ века [Текст] / С.Хантингтон. – М., 2003. – 365
с.; Боз вай. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности [Текст] / С. Хантингтон. – М.: АСТ, 2008. –
635 с.; Шарп, Дж. От диктатуры к демократии: Стратегия и тактика освобождения [Текст] / Пер. с англ. Н.
Козловской / Дж. Шарп. М.: Новое издательство, 2005. – 84 с.; Эйзенштадт, Ш. Множественность модернизмов в век
глобализации [Текст] / Ш. Эйзенштадт // Глобализация: Контуры XXI века: Реф. сб. / РАН. ИНИОН.; Отд.
Восточной Европы. – М., 2002. Ч. 1. – С. 136-145; Боз вай. Революция и преобразование обществ. Сравнительное
изучение цивилизаций [Текст] / Ш. Эйзенштадт. – М., 1999. – 416 с.; Эндрейн, Ч.Ф. Сравнительный анализ
политических систем. Эффективность осуществления политического курса и социальные преобразования [Текст] /
Ш. Эйзенштадт. – М., 2000. – 318 с.
2
Ниг.: Дарендорф, Р. После 1989. Мораль, революция и гражданское общество: Размышления о революции в
Европе [Текст] / Р. Дарендорф. – М., 1998. – 271 с.; Елизаров, В. От авторитаризма к демократии: 2 модели [Текст] /
В. Елизаров. // Pro et contra. На путях к демократии. Т.3, – М., 1998. – С. 98-110; Манченко, А. П. Социальная
модернизация в современной России [Текст] /А. П. Манченко. – М., 2000. – 214 с.; Мартьянов, В. С. Глобальный
Модерн, постматериальные ценности и периферийный капитализм в России [Текст] / В.С. Мартьянов // Полис. 2014,
№ 1. – С. 83-98; Боз вай. Модерн продолжается? [Текст] / В.С. Мартьянов // Полис. 2012. № 3. – С. 108-122;
О'Доннелл, Г. Модернизация и бюрократический авторитаризм [Текст] / О'Доннелл Г. – М., 1979. – 178 с.; Ростоу, Д.А.
Переходы к демократии: попытка динамической модели [Текст] / Д. А. Ростоу // Полис. 1996, № 5. – С. 5-15;
Токвилль, А. Демократия в Америке [Текст] А. Токвилль. – М., 1992. – 552 с.; Шмиттер, Ф. Угрозы и дилеммы
демократии [Текст] / Ф. Шмиттер // Пределы власти – 1994, № 1. – С. 27-48; Шумпетер, И. Капитализм, социализм и
демократия [Текст] / И. Шумпетер. – М., 1995. – 540 с.
3
Ниг.: Бегалиев, И.С. Модернизационные процессы в политической жизни современного Кыргызстана:
эволюция модели общественно-политического развития [Текст]: автореф. дисс. … канд. полит. наук / И.С. Бегалиев.
– М., 2013. – 23 с.; Красильщиков, В.А. Вдогонку за прошедшим веком. Развитие России в 20 веке с точки зрения
мировых модернизаций [Текст] / В.А. Красильщиков В.А. – М., 1998. – 263 с.; Мазуров, В.М. Республика Корея:
проблемы и противоречия современного политического развития [Текст] // Корея на рубеже веков / В.М. Мазуров.
– М., 2002. – С.11-50.; Пшеворский, А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной
Европе и Латинской Америке [Текст] / А. Пшеворский. – М., 1999. – 319 с.; Сааданбеков, Ж.С. Современные
политические тенденции в странах Центральной Азии в контексте авторитарной и демократической альтернатив
[Текст]: автореф. дисс. … док. полит. наук / Ж.С. Сааданбеков. – Алмааты, 2002. – 50 с.; Толстокулаков, И.А.
Политическая модернизация в Республике Корея (194-1987 гг.) [Текст] / И.А. Толстокулаков // Вестник ДВО РАН.
– 2005, № 2. – С. 49-64; Толипов, Ф. Демократизм, национализм и регионализм в странах Центральной Азии [Текст]
/ Ф. Толипов // Центральная Азия и Кавказ. – 2015, № 4 (10). – С. 7-18; Травин, Д. Европейская модернизация. В 2.кн.
Кн.1. [Текст] / Д. Травин, О. Маргания. – М.-СПб. 2004. – 572 с.; Ху, Ти. Модернизационные процесы в политической
системе Камбоджи [Текст]: автореф. дисс. … канд. пол. наук / Ти. Ху. – Воронеж, 2011. – 24 c.
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модернизатсия матраҳ месозад. Шомили ин гурӯҳ асарҳои К.С.Гаҷиев, В.В.Гриб, В.А.Левашов,
С.П.Перегудов ва дигарон мебошанд. 1
Дар раванди тадқиқот асарҳои олимони тоҷик низ истифода гардидаанд, ки ба масъалаҳои
равандҳои трансформатсионӣ ва модернизатсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шуданд, ки
гурӯҳи панҷуми адабиёти илмиро ташкил мекунанд.
Асари М.Акмалова «Масъалаҳои сиёсӣ ва хусусиятҳои махсуси истиқлолияти давлатӣ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаҳои рушди Тоҷикистони муосир бахшида мешавад. 2
Сиёсатшиноси тоҷик, профессор Г.Н.Зокиров дар асари худ «Минтақаи кӯҳистон.
(Таҳқиқоти геополитикӣ)» ба масъалаи инкишофи Тоҷикистон аз нигоҳи вазъи географӣ ва
геополитикӣ тавуҷҷуҳ намуда холатҳои мухталифи инкишофи кишварро дар ҷараёни таърихӣ ва
замони муосир таҳлил месозад.3
Рисолаи доктории муҳаққиқ Ш.Каримов дар мавзуи «Нақши созмонҳои ғайридавлатӣ дар
ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон: таҳлили сиёсӣ» ба ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ
ва институти меҳварии он, яъне созмонҳои ғайридавлатӣ бахшида шудааст, бешубҳа яке аз
унсурҳои ҷомеаи муосир мебошад.4
Дар китоби ҷомеашиносони тоҷик С.Олимова ва М.Олимов «Тоҷикистон дар остонаи
тағйирот» масъалаҳои ҷомеаи трансформатсионии Тоҷикистон ва дар он ҷой доштани
бархурдҳои арзишҳои иқтибосшудаи либералӣ бо арзишҳои анъанавии замони шӯравӣ, тавлид
ёфтани унсурҳои нави давлатдорӣ ба мисли ҳизбҳо, низоми интихобӣ, ки плюраллизми сиёсиро
дар раванди демократияи навбунёд инъикос менамуданд, тадқиқ гардидаанд. Асари мазкур
масъалаҳои модерникунонии кишвар, ташаккули элитаи навсифат, ҳолати буҳронии кишвар,
ҳалли низоъ ва ризоияти миллӣ ва дигар масъалаҳои раванди гузаришро ба системаи демократӣ
дар бар мегирад.5
Муаллифи асарҳои зиёди илмиву оммавӣ профессор А.Ғ.Холиқзода ба монанди «Назарияи
идоракунии шарқӣ (дар афкори мутафаккиронифорс-тоҷик)», «Пешво ва оини давлатсозӣ» ва
ғайра ба таҳлили рушди сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии Тоҷикистони муосир
бахшида шудаанд. Муаллиф ба масъалаҳои ҳамгироӣ ва ҳамоҳангсозии анъанаҳои шарқӣ ва
Ниг.: Гаджиев, К.С. Концепция гражданского общества: идейные основы и основные вехи формирования
[Текст] / К.С. Гаджиев // Вопросы философии. – 1991, № 7. – С. 19-35; Гриб, В.В. Взаимодействие органов
государственной власти и институтов гражданского общества [Текст] / В.В. Гриб. – М., 2011. – 401 с.; Левашов, В.А.
Россия: социальное государство и стратегия устойчивого развития [Текст] / В.А. Левашов // Обозреватель. – 1996,
№ 8. – С.104-116; Перегудов, С. П. Гражданское общество как политический феномен [Текст] / С.П. Перегудов //
Свободная мысль. – 2014, № 9. – С. 42-56.
2
Ниг.: Акмалова, М.А. Политические проблемы и специфические особенности государственного суверенитета
Республики Таджикистан (монография) [Текст] / М.А. Акмалова. – Худжанд, 2020. – 232 с.
3
Ниг.: Зокиров, Г.Н. Минтақаи кӯҳистон. (Таҳқиқоти геополитикӣ) [Матн] / Г.Н. Зокиров.  Душанбе, 2016. 
152 с.
4
Каримов, Ш.Т. Роль неправительственных организаций в формировании гражданского общества в
Таджикистане: политологический анализ [Текст]: дис. … док. полит. наук / Ш.Т. Каримов.  Душанбе, 2015.  287
с.
5
Олимова, С. Таджикистан на пороге перемен [Текст] / С. Олимова, М. Олимов. – М., 1999. – 167 с.
1
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арзишҳои ҷаҳони муосир дар раванди идоракунӣ, таъсиррасонии вестернизатсияи мутлақ ба
ҷараёни ҳаёти ҷомеа андешаҳои худро иброз намудааст.1
Муҳаққиқони тоҷик Л.Додхудоева, Х.М.Зиёев, Г.Н.Зокиров, Х.У.Идиев, А.И.Имомов,
М.Р.Камолова,

Г.М.Майтдинова,

З.М.Мадамидҷонова,

А.Мамадазимов,

А.Маҳмадов,

М.Х.Раҳимов, Г.Сайдуллаева, М.У.Хидирова, С.И.Шарипов ва дигарон дар асарҳои худ
унсурҳои алоҳидаи раванди сиёсии Тоҷикистони муосирро таҳлил намуда, андешаҳоро иброз
доштанд.2
Бо ҷой доштани тадқиқоти илмӣ оид ба масъалаи модерникунонии системаи сиёсӣ, тадқиқот
бо назардошти таҳлили ҳамаҷонибаи раванди модернизатсионии инкишофи сиёсӣ бо
таҳлилсозии комёбиҳои мавҷуда ва тадқиқи умқи масъала дар таърихи навтарини Тоҷикистон
дар навбати аввал, дар замони истиқлолият вуҷуд надоранд. Онҳо ҳамаи ҷабҳаҳои дигаргуниҳои
сиёсиро дар бар намегиранд, ё ки бо таҳлили равандҳо маҳдуд гардида, масъалаҳои хоси
модернизатсияи сиёсиро муҳокима намекунанд. Маҳз ҳамин ҳолат водор сохт, ки кӯшиши
тадқиқи ҳамаҷонибаи масъалаи мазкур дар доираи донишҳои сиёсӣ анҷом дода шавад. Дар
раванди тадқиқи масъала ибрози андешаҳо нисбат ба моҳияти тарҳи тағйирпазирии сохтор ва
институтҳои сиёсӣ дар раванди модернизатсияи сиёсии Тоҷикистон собит мегардад.
Аз ин рӯ, муҳимияти тадқиқоти масъалаҳои модернизатсияи сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба омилҳо ва сабабҳои зерин пайваст аст:

1
Ниг.: Холиқзода, А.Ғ. Назарияи идоракунии шарқӣ (дар афкори мутафаккиронифорс-тоҷик) [Матн] / А.Ғ.
Холиқзода. – Душанбе; Эр-граф, 2017. – 400 с.; Боз вай. Пешво ва оини давлатсозӣ [Матн] / А.Ғ. Холиқзода. –
Душанбе: МН «Дониш», 2021. – 472 с.
2
Ниг.: Додхудоева, Л. Эволюция религиозности в Таджикистане в контексте взаимодействия традиции и
современности [Текст] // Традиции и процессы демократизации в Таджикистане / Л. Додхудоева. – Душанбе, 2010.
– С. 34-38; Зиёев, Х.М. Традиции и право (философский и юридико-антропологический анализ на примере
Таджикистана) [Текст] / ХМ. Зиёев. – Душанбе: Эҷод, 2009, – 144 с.; Боз вай. Системаи сиёсӣ: масъалаҳои рӯз ва
дурнамои инкишоф [Матн] / Г.Н.Зокиров. – Душанбе: Истеъдод, 2011. – 352 с.; Идиев, Х.У. Традиции инновации в
контексте изменения общественной жизни современного Таджикистана [Текст] / Х.У. Идиев. – Душанбе: Ирфон,
2006. – 120 с.; Имомов, А.И. Укрепление государственности и создание гражданского общества в Таджикистане /
А.И. Имомов.  Душанбе, 2003.  363 с.; Камолова, М.Р. Процесс выборов и их особенности в Республике
Таджикистан [Текст] / М.Р. Камолова.  Душанбе: Ирфон, 2015.  176 с.; Майтдинова, Г.М. Четверть века
суверенному Таджикистану: становление государственности, идеология, национальные интересы, безопасность
[Текст] // Национальные интересы и политика безопасности государств Центральной Евразии в условиях
геополитических перемен / Г.М.Майтдинова. – Душанбе, 2016; Мадамиджанова, З. М. Традиционное общество
таджиков: особенности процесса модернизации [Текст] // Традиции и процессы демократизации в Таджикистане /
З.М. Мадамиджанова. – Душанбе, 2010. – С. 28-33; Мамадазимов, А. Новый Таджикистан-вопросы становления
суверенитета. [Текст] / А. Мамадазимов. – Душанбе: Дониш, 1996. – 179 с.; Маҳмадов, А.Н. Тоҷикистон дар масири
истиқлолият [Матн] / А.Н. Маҳмадов.  Душанбе: Дониш, 2000.  110 с.; Рахимов, М. Х. Демократические процессы
сквозь призму традиционной таджикской ментальности [Текст] // Традиции и процессы демократизации в
Таджикистане / М.Х. Рахимов. – Душанбе, 2010. – С. 112-114; Сайдуллаева, Г. Трансформация традиционной
политической элиты Таджикистана в условиях перехода к демократии [Текст] // Традиции и процессы
демократизации в Таджикистане / Г. Сайдуллаева. – Душанбе, 2010. – С.77-87; Хидирова, М.У. Институт лидерства
в контексте трансформационного общества (на материалах Республики Таджикистан) [Текст]: автореф. дис. … док.
филос. наук / М.У. Хидирова.  Душанбе, 2009.  40 с.; Шарипов, С.И. Демократизация политических процессов в
Таджикистане [Текст]: дисс. ... док. полит. наук / С.И. Шарипов. – Душанбе, 2001. – 310 с.

14

– бо омӯзиши категорияи «модернизатсияи сиёсӣ» ва тафсири он нисбати равандҳои муосири
инкишофи ҷамъиятӣ, бо зарурати таҳияи назарияи комили модернизатсия ва низоми воқеият
ёфтани он, бо тадқиқи заминаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ, хосиятҳои сиёсӣ ва асосҳои иҷтимоиву
фарҳангӣ. Чунин алоқамандӣ асосҳои объективии дигаргуниҳои сиёсиро, ки ба ташаккули
ҷомеаи муосир мусоидат мекунанд, ошкор менамояд. Бо баробари тадқиқи мафҳуми
«модернизатсияи сиёсӣ», зарурати ошкорсозии мафҳумҳои дигар, ба монанди «инкишофи
сиёсӣ», «дигаргуниҳои сиёсӣ» ва ғайра пайдо мегардад, ки ҳамбастагии воқеии сиёсиро бо
асосҳои назариявӣ асоснок менамояд;
– дар раванди модернизатсияи сиёсӣ зарурати таҳқиқи ҷараёни таҳавуллотҳои демократӣ ва
сарчашмаи ташаккули давлати ҳуқуқбунёд ва иҷтимоӣ ба миён меояд. Инчунин, ба назар
гирифтани инкишофи ҷомеаи маданӣ, ки чун ангезаи ташаккули ҷомеаи муосир ё «ҷомеаи
модерн» аҳамияти хоса пайдо мекунад. Таҳаввулоти сиёсие, ки тавассути низоми сиёсии
Тоҷикистон амалӣ мегардад, ба тафсири амиқ ва васеи илмӣ эҳтиёҷ дорад. Таваҷҷуҳи зиёдро
масъалаҳои ислоҳоти сиёсӣ талаб дорад, зеро аз тадқиқи онҳо таҳкими муносибатҳои сиёсӣ ва
дар ҳамбастагии он ҳалли ихтилофҳо ва зиддиятҳо ба бартарафсозии буҳронҳои гуногуни сиёсӣ
мусоидат менамояд;
– зарурати таҳқиқоти дигаргуниҳои инкишофи ҷамъиятиву сиёсӣ, на танҳо барои фаҳми
сабабҳо ва механизмҳои тағйири иҷтимоӣ, балки барои коркарди самтҳо ва маълум сохтани
инкишоф ва барномаҳои иҷтимоиву сиёсӣ бо назардошти замони гузашта ва ҳозира муҳим
мебошанд;
– зарурати ҷустуҷӯи ҷавоб ба саволҳое пайдо мешаванд, ки ба масъалаҳои рушди Тоҷикистон
марбутанд: равандҳои модернизатсионӣ чӣ гуна ба системаи сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон
таъсир мекунанд? Дар инкишофи Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом қонуниятҳои модернизатсионӣ
истифода мешаванд? Кадом қонуниятҳои умумии модернизатсияи сиёсӣ ба воқеияти Ҷумҳурии
Тоҷикистон марбутанд? Кадом омилҳои таҷрибаи замонашавии низоми сиёсии кишварҳои дигар
метавонанд дар пешрафти Тоҷикистон истифода шаванд? Кадомин тарҳи инкишофро
Тоҷикистон вобаста ба ҳолати рушди худ метавонад бунёд кунад?
– баррасии масъалаҳои баҳамтаъсиррасонӣ ва ҳамоҳангии ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ, давлати
иҷтимоӣ ва таъсири онҳо ба равандҳои модернизатсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон, маълум
сохтани хусусияти зоҳиршавии ҷомеаи маданӣ ҳамчун унсури сиёсиву ҷамъиятӣ зарурати аслии
омӯзиши илмӣ дар мавриди мазкур мебошанд.
Объекти тадқиқот дар асоси таҳлили тағйирпазирии системаи сиёсӣ маълум намудани
заминаҳои ташаккул, масъалаҳои фарогирӣ ва натиҷаҳои модернизатсияи сиёсӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон мебошад.
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Предмети тадқиқот баррасии модернизатсияи сиёсӣ ҳамчун омиле, ки бо мақсади
ташаккули ҷомеаи муосир ба системаи сиёсӣ таъсир расонида, онро дигаргун месозад, муайян
кардани нақши давлат ва ҷомеаи маданӣ дар марҳилаи тағйирпазирии рушди Тоҷикистон
мебошад.
Дар асоси фарзияи тадқиқоти илмӣ андешаи муаллиф оид ба раванди модернизатсионӣ, ки
метавонад дар он мукаммалгардии фаъол ва тағйироти назаррас дар системаи сиёсӣ ва ниҳодҳои
он мушоҳида шавад, баромад мекунад. Пас, ба шарофати фарогирии модернизатсия, тағйироти
мазкур ба тамоми ҷабҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва одамон ворид гардида, заминаро барои таъсиси
ҷомеаи навин тайёр мекунанд. Бинобар ин, эҳтимол аст, ки барои иштироки фаъоли шаҳрвандон
дар ҷомеа, таҳкими ҳамбастагӣ ва ёрии мутақобила имкониятҳои васеъ фароҳам оварда шавад.
Ҳамин тариқ, модернизатсияи сиёсӣ метавонад омили босуботи рушди иҷтимоӣ гардида, ба
ташаккули низоми демократӣ ва ҷомеаи маданӣ дар ҷумҳурӣ мусоидат намояд.
Мақсади тадқиқот. Ҳадафи асосии тадқиқи рисола таҳлили ҳамаҷониба ва комплексӣ,
баррасӣ намудани мақом ва нақши модернизатсияи сиёсӣ дар ташаккул ва инкишофи мутаносиб
ва муътадили системаи сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.
Вазифаҳои тадқиқот. Барои ноил шудан ба мақсадҳои эътимодбахш вазифаҳои зерин
гузошта шудаанд:
– тавсиф намудан ва маълум сохтани асосҳои методологии таҳқиқи масъалаҳои
модернизатсияи сиёсӣ, таҳлили консепсияҳои асосии назарияи модернизатсияи сиёсӣ, муайян
намудани самтҳои асосии инкишофи ҷомеаи муосир роҷеъ ба таҳлили асосҳои методологии
таълимоти модернизатсияи сиёсӣ;
– таҳқиқи равандҳои модернизатсионӣ, рафт, рушд ва таҳкими он, таҳлили махсусиятҳои
раванди модернизатсионии кишварҳои мухталиф, маълум намудани аҳамият ва муҳимияти
дигаргуниҳои сиёсӣ дар рафти рушди босуботи муносибатҳои ҷамъиятӣ;
– таҳлили мақоми модернизатсияи сиёсӣ дар раванди самаранокгардонии ҷомеаи гузариш,
баррасии омилҳое, ки ба самаранокии низоми сиёсию маъмурӣ, ташаккули шаклҳои идоракунии
демократӣ ва амалишавии қарорҳои сиёсӣ таъсир мерасонандсисте;
– муайян намудани махсусиятҳои модернизатсияи сиёсӣ ва майлонҳои рушди ҷомеаи
навташкил, ошкор сохтани сарчашмаҳо, сабабҳои муваффақият ва нокомиҳо дар рафти
амалишавии самтҳои модернизатсия дар таҷрибаи кишварҳои муосир, муаяйн намудани
тамоюлҳои рушди ҷомеаи навташкил, таҳлили омилҳои асосии вазъи буҳронӣ, маълум сохтани
сабабҳои номуътадилии инкишоф дар ибтидои равандҳои модернизатсионӣ ва ошкор сохтани
механизмҳои самараноки муътадилсозии шароит ва бартарафсозии низоъ ва буҳронҳо;
– шаҳри заминаҳои ташаккул ва инкишофи модернизатсияи системаи сиёсии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, муайян кардани хусусиятҳои зуҳуроти он, ошкор сохтани аҳамияти воқеият ёфтани
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он, марҳилаҳо ва вазифаҳои ҳадафҳои модернизатсия, маълум намудани махсусиятҳои зуҳуроти
модернизатсия ва таъсиррасонии онҳо ба коркарди асосҳои тағйирпазирии ҷомеаи тоҷикистонӣ,
таҳлили хусусиятҳои ислоҳоти системаи сиёсӣ пайваста бо вазъи сиёсии муосир, муайян
намудани зарурати қабули қарорҳои сиёсӣ баҳри нигаҳдории самаранокӣ ва муътадилии
инкишофи ҷомеа;
– муайян намудани хусусиятҳои баҳамтаъсиррасонии ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ ва давлати
иҷтимоӣ дар раванди модернизатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳлили тамоюлҳо ва қонуниятҳои
баҳамтаъсиррасонии ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ ва давлати иҷтимоӣ дар раванди ташаккули
системаи сиёсии муосири кишвар, баррасии шаклҳои иштироки ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ дар
раванди модернизатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳлили фаъолияти ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ
баҳри пешгирӣ ва ҳалли низоъ ва иштироки онҳо дар ҳаёти сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
– маълум сохтани мақом ва нақши равандҳои модернизатсионӣ дар низоми мутақобилаи
давлати иҷтимоӣ ва ҷомеаи маданӣ, ки аз нигоҳи сохторӣ имкониятҳои ҳар ду субъектро фаъол
гардонида, яке нисбати дигар дар мухолифат қарор дошта, баҳри бартарафсозии камбудиҳои
ҷойдошта ва пайдо гардидани тамоюлҳои авторитарӣ дар инкишофи системаи сиёсӣ монеаҳо
эҷод месозад, тадқиқи тавозуни манфиатҳои субъектҳои ҷомеаи маданӣ ва давлати иҷтимоӣ дар
раванди фаъолгарии зиддиятҳо дар раванди модернизатсионӣ;
– тавсифи сабабҳо ва оқибатҳои буҳронии модернизатсияи сиёсӣ, таваҷҷуҳ намудан ба
таҳдидҳо ва оқибатҳои марҳилаҳои модернизатсия, ошкор сохтани зиддиятҳо ва самтҳои асосии
модернизатсияи системаи сиёсии ҷомеа;
– пешгӯи намудани зуҳури равандҳои модернизатсионии ҷомеаи муосири тоҷикистонӣ,
муайян намудани имконияти инкишоф ва ташаккули ҷомеаи муосир дар қаламрави Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар ҳамбастагӣ бо системаи сиёсии хоси он.
Навгонии илмии тадқиқот бо ҳалли вазифаҳои зерин муайян мегардад.
1. Ошкор гардидани асосҳои назариявию методологии омӯзиши масъалаҳои модернизатсияи
сиёсӣ, таҳлили консепсияҳои пешбурди назарияи модернизатсияи сиёсӣ, маълум сохтани
самтҳои асосии инкишофи ҷомеаи муосир.
2. Тадқиқ гардидани равандҳои модернизатсионӣ, ташаккул ва инкишофи он, таҳлили
махсусиятҳои модернизатсияи системаҳои мухталифи сиёсӣ.
3. Таҳлили мақоми модернизатсияи сиёсӣ дар низоми самаранокии ҷомеаҳои гузаришӣ,
баррасӣ гардидани омилҳое, ки ба самаранокии системаи сиёсӣ ва амалишавии қарорҳои сиёсӣ
таъсир мерасонанд.
4. Муайян гардидани махсусиятҳои модернизатсияи сиёсӣ ва тамоюлҳои инкишофи ҷомеаи
муосир, ошкор гардидани омилҳои таъсиррасони модернизатсионӣ дар таҷрибаи кишварҳои
муосир, таҳлили сабабҳои асосии рух додани буҳронҳои модернизатсионӣ дар раванди

17

амалишавии муносибатҳои навин, ошкор намудани роҳҳо ва воситаҳои чораҳои самаранок баҳри
муътадилсозии шароит ва бартарафсозии моҷароҳо ва муқовиматҳо, пешниҳод гардидани
тавсияҳо оид ба истифодаи тарзҳои алтернативии инкишофи кишварҳои муосир.
5. Баррасӣ гардидани заминаҳои ташаккул ва махсусиятҳои инкишофи системаи сиёсии
Ҷумҳурии Тоҷикистон, хусусиятҳои инкишофи системаи сиёсӣ, марҳилаҳо, вазифаҳо ва
мақсадҳои модернизатсионӣ, ошкор гардидани аҳамияти дигаргуниҳои сиёсӣ ва таъсири он ба
коркарди асосҳои модернизатсионии ҷомеа.
6. Нишон додани сабабҳо ва натиҷаҳои ҳолатҳои буҳронии модернизатсияи сиёсӣ, таваҷҷуҳи махсус ба таҳдидҳо ва натиҷаҳои давраҳои инкишофи модернизатсионӣ, баррасӣ гардидани
зиддиятҳои асосӣ ва самтҳои модернизатсияи системаи сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
7. Муайян намудани мақом ва нақши равандҳои модернизатсионӣ дар низоми ҳамбастагии
робитаи давлати муосир ва ҷомеаи маданӣ дар маънои амалишавии уҳдадории тарафайн, ки
имконияти фаъолсозии мавқеи ҳар ду ҷонибро муҳайё месозад ва кӯшиши онҳо баҳри
бартарафсозии зиддиятҳо ва воқеият ёфтани майлонҳои авторитарӣ дар системаи сиёсӣ.
8. Тавсифи хусусиятҳои баҳамтаъсирасонии давлати иҷтимоӣ ва ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ
дар раванди модернизатсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳлили шаклҳои иштироки акторҳои
ҷомеаи маданӣ дар равандҳои модернизатсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва фаъолияти касбии
онҳо.
9. Пешгӯӣ шудани равандҳои модернизатсионии ҷомеаи муосир бо мақсади ошкор кардани
имкониятҳои рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон, муайян намудани ташаккул ва инкишофи ҷомеаи
муосири хоси системаи сиёсии Тоҷикистон.
Нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда. Андешаҳои асосии зерин барои ҳимоя пешниҳод
мегардад, ки мазмуну муҳтавои аниқ ва дурусти навоварии илмиро ошкор сохта, дар рисола
моҳияти илмии онҳоро муттаҳид мекунад.
1. Мафҳуми «модернизатсияи сиёсӣ» яке аз категорияҳои асосии илми сиёсӣ ҳисобида
мешавад. Аз рӯи хосият он падидаи амалкунанда ва муттаҳидсозанда буда, аҳамияти хосаро дар
таҳлили масъалаҳои гуногунҷабҳа ва умумӣ дорад ва имкони муайян сохтани моҳият ва маълум
намудани самтҳои асосии рушди воқеияти сиёсиро пайдо мекунад. Новобаста аз ҳолати мазкур
дар илми сиёсӣ тафсири ягонаи мафҳум ҷой надорад. Чунин ҳолат ба мутахассисон имкони
интихоби озоди истифодаи мафҳумро баҳри маълумсозии раванди тадқиқи шаклҳои
амалигардии модернизатсияи сиёсӣ дар ин ё он кишвари алоҳида муҳайё месозад. Аз ҳамин
сабаб, истифодаи мафҳуми «модернизатсияи сиёсӣ» роҷеъ ба дигаргуниҳои сиёсии Тоҷикистони
интиҳои асри XX ва ибтидои асри XXI хело бамаврид аст. Зеро мафҳуми «модернизатсияи сиёсӣ»
дар доираи илмии Тоҷикистон категорияи нисбатан нав, таҳлилнагардида ба ҳисоб рафта, дар
байни мардум ва шуури ҷамъиятӣ ба таври васеъ паҳн нашудааст.
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2. Тавсифи модернизатсия ҳамчун намунаи илмӣ дар таҳлили тағйирпазирии системаи сиёсӣ
истифода мегардад. Муайян намудани асосҳои методологӣ, воситаҳои худташаккулёбӣ ва
самаранокии он чун раванди таърихӣ фаҳмида мешавад, ки дар худ маҷмӯи ислоҳоти иҷтимоиву
иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангиро ифода менамояд, ки аз асри XVII то қарни XX дар кишварҳои
Европаи Ғарбӣ ва Америкаи Шимолӣ паҳн гардида, баъдан дар асрҳои XIX ва XX дар минтақаҳои
дигари олам идома ёфтанд. Кишварҳои тозаистиқлол дар ҷустуҷӯи роҳи навини инкишоф ба
раванди фарогирии модернизатсионӣ ҳамроҳ гардиданд, ки аз ҷумла Тоҷикистон низ ба он қатор
дохил мешавад.
3. Дар навбати ошкор сохтани фаҳми масъалаҳои методологии тадқиқи модернизатсияи
сиёсӣ зарурат ба маълум сохтани ибораҳои нисбатан ҳаммаънои он бармеояд, ба мисли
«инкишофи сиёсӣ», «таҳаввулоти сиёсӣ», «тағйирпазирии сиёсӣ» ва ғайра. Таваҷҷуҳи зиёдро ба
равандҳои модернизатсионии кишварҳои мухталифи олам равона карда, бояд қайд намуд, ки
мафҳуми «модернизатсияи сиёсӣ» ҳамчун падидаи илмиву амалӣ бештар ба комёбиҳои
кишварҳои Ғарб мутааллиқ аст. Аз нуқтаи назари истифодаи амалӣ тарҳи классикии
модернизатсияи сиёсӣ дар кишварҳое, ки дар раванди модернизатсионӣ қарор доранд, истифода
нахоҳад шуд. Аз ҳамин сабаб зарур аст, ки нишонаҳо ва омилҳои раванди гузариши ҷомеаи
анъанавӣ ба ҷомеаи муосир сарҷамъ ва таҳлил гардида, дар шароити инкишофи кунунӣ истифода
шаванд.
4. Ҷустуҷӯи роҳу усулҳои таҳлили равандҳое, ки гуногунҷабҳагии давраҳои шикасти
системаи сиёсиро инъикос намуда. хосияти баръаксро соҳибанд, яке аз масъалаҳои муҳими
тадқиқоти илмӣ ҳисобида мешавад. Бо чунин объектҳои тадқиқ муаллиф дар мавриди истифодаи
таҳлили шаклҳо ва давраҳои умумии инкишофи ҷамъиятӣ, дар раванди гузариши ҷомеаи
анъанавӣ ба ҷомеаи муосир сарукор дорад. Дар баробари таҳлили ташаккул ва инкишофи
раванди модернизатсионӣ лозим аст, ки роҳҳо, воситаҳо, самтҳо ва масъалаҳои амалигардии он
ҳамаҷониба тадқиқ шаванд.
5. Бешубҳа, баррасии махсусиятҳои модернизатсияи сиёсӣ, пеш аз ҳама, аз ҳолати тадқиқи
тамоюлҳои рушди ҷомеаи навташкил бармеояд, ки заминаи асосиро баҳри гулгуншукуфии
бардавоми кишварҳои муосир омода месозад. Таҳлили самтҳои инкишоф ва натиҷаи комёбиҳои
ҳадафҳои модернизатсионии кишварҳои муосир бояд бо назардошти муқоисаи хусусиятҳои
сифатии омилҳои модернизатсионӣ, ба монанди ҷой доштани низоми оқилонаи сиёсиву
маъмурӣ, самаранокии ҳокимият ва баамалбароии қарорҳои сиёсӣ, самаранокгардонии системаи
сиёсӣ, таъсиси шаклҳои демократии идоракунӣ амалӣ гардад. Нишондодҳои асосии таҳлили
илмӣ, омӯзиши равандҳои мушаххас, ки бо қабули қарорҳои сиёсӣ алоқамандӣ доранд, аз
амалиётҳои демократӣ роҷеъ ба муносибатҳои нави демократӣ ва афзалиятҳо дар инкишофи
ҷамъиятӣ бармеоянд, тадқиқи онҳо ба илмҳои сиёсӣ унсурҳо ва категорияҳои навро ворид
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сохтаанд.
6. Махсусияти модернизатсияи системаи сиёсӣ бо дигаргуниҳои сиёсии даҳсолаҳои охир
сипарӣ гардиданд, ҳамқадам мебошад. Дар ин давра дар кишварҳои собиқи советӣ масъалаи
ташкили ҳокимияти легитимӣ, ҷомеаи маданӣ, ҳимояи моликияти хусусӣ ва риоя намудани
ҳуқуқҳои инсон чун мақоми талаботҳои замонавӣ баромад намуда, барқароршавии он моҳияти
навро соҳиб гаштааст. Ин равандҳои мураккабу мутақобила модернизатсияи системаи сиёсии
кишварҳои фазои баъдисоветиро тезонид ва дар он акси глобаликунонии раванди ҷаҳонӣ бо
ҳамаи унсурҳои мусбиву манфӣ таҷассум ёфт.
7. Нусхабардории идоракунии европоӣ аз ҷониби давлатҳои Ҷанубу Шарқии Осиё қобили
таваҷҷуҳ аст. Дар тафовут бо ҷомеаҳои ғарбӣ дар ин ҷо ҳуқуқи аксарият маънои ҳимояи ҳуқуқи
ақаллиятро надорад, балки дар ҳолати табаддулот аксарият имкони маҳрум сохтани ҳуқуқи
ақаллиятро пайдо мекунад. Равандҳои модернизатсиониро дар ин кишварҳо танҳо бо мувофиқоӣ
ба принсипҳои демократияи либералӣ дар фаҳми классикии он баҳогузорӣ кардан мумкин нест.
Балки зарурати мушаххасгардонии он бо ҳамоҳангии воқеияти сиёсӣ ба миён меояд, ки дорои
махсусиятҳои таърихӣ ва тамаддунӣ буда, ченаки инкишофро бо давраи «тодемократӣ» андоза
менамояд.
8. Буҳронҳои модернизатсионӣ бо мурури замон тезутунд гардида, вазъи кишварро
муташанниҷ месозанд ва ба тағйири системаи сиёсӣ меоранд, ки сохтори сиёсиро ба таври куллӣ
тағйир медиҳад. Сабабҳо ва натиҷаҳои ҳолатҳои буҳронӣ дар бештари кишварҳои тозаистиқлол
дар раванди гузаришӣ метавонад, боиси таҳдиди баъдинаи фаъолияти ҳама-ҷонибаи системаи
сиёсӣ ё умуман дар баъзе мавридҳо аз байн рафтани низоми давлатдорӣ гардад. Барои кишварҳое,
ки ба буҳронҳои сиёсии модернизатсионӣ рӯ ба рӯ гаштанд ва таъсири манфӣ дидаанд,
истифодаи тамоюли ретрадитсионаликунонӣ, яъне баргаштан ба ҳолати анъанавии инкишоф
зарур аст. Раванди ҷустуҷӯи роҳҳои алтернативии рушди кишварҳо ба таври пурра матраҳ
нагаштаанд, тарҳи инкишофи ниҳоӣ дар таҷрибаи кишварҳо вуҷуд надорад ва тарҳи босамар ба
коркард ниёз дорад.
9. Тадқиқи масъалаҳои равандҳои модернизатсионӣ дар шароити Тоҷикистон аҳамияти
илмиву назариявӣ ва амалӣ дорад. Аз ин сабаб, баррасӣ ва омӯзиши гуногунҷабҳаи омилҳои
иҷтимоиву сиёсӣ, ки ба рушди ҷомеа таъсир мерасонанд, қонунияти илмиро соҳиб мегарданд.
Зарур аст, ки таҳлили ин масъалаи мақсаднок бо масъалаҳои назариявӣ, пеш аз ҳама, бо таҳқиқи
марҳилаҳои модернизатсияи сиёсӣ дар Тоҷикистони муосир, ба монанди эълон гардидани
соҳибихтиёрии миллӣ, дарёфти роҳҳо ва воситаҳои таҳкими истиқлолияти давлатӣ, муайян
намудани мақом ва нақши кишвар дар ҷомеаи ҷаҳонӣ оғоз ёбад. Дар раванди таҳлил инчунин
моҳияти ҷараёни дигаргуниҳо дар ҷомеаи трансформатсионии тоҷикистонӣ ошкор мегардад, ки
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бо буҳронҳои инкишофи сиёсӣ, ба мисли буҳрони легитимияти ҳокимият, буҳрони
институтсионалӣ ва буҳрони иштироки сиёсӣ алоқаманд мебошад.
10. Нигарон аст, ки ҷомеаи муосир ҳамаънои ҷомеаи маданӣ мебошад. Бинобар ин,
ташаккули давлатдории муосир дар Тоҷикистон бе иштироки унсурҳои гуногуни ҷомеаи маданӣ
қобили қабул нест. Маҷмӯи муносибатҳо ва таркиботи байнишахсӣ, оилавӣ, ҷамъиятию
иқтисодӣ, маданӣ, динӣ ва ғайра, ки берун аз тобеияти давлат ва бе дахолати он инкишоф ёфта,
барои худамалишавии одамон шароит фароҳам меорад, чун ҷомеаи маданӣ қабул мегардад.
Робитаи байниҳамдигарӣ ва воқеияти ҷомеаи маданӣ ва давлати муосир на танҳо аён аст, балки
ба таври саҳеҳ ва пурра дар шаклҳои иштироки ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ дар раванди
модернизатсияи системаи сиёсӣ интишор мегардад. Инчунин, дигаргуниҳои ҷамъиятии мазкур
самараи равандҳои сиёсӣ мебошанд, ки ҳамчун кафили муътадилии сиёсии Ҷумҳурии
Тоҷикистон баромад мекунанд.
11. Ташаккули давлати демократӣ ва бунёди ҷомеаи маданӣ дар Тоҷикистон дар ҳамбастагии институтҳои сиёсӣ ва ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ ба миён меояд. Дар ин маврид масъалаи
тадқиқи механизмҳои баҳамтаъсиррасонии институтҳои давлатӣ аз лиҳози ҳокимиятҳои
қонунбарору иҷроя ва ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ, ба мисли ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои
ҷамъиятӣ, хосияти рӯзмарраро пайдо мекунанд. Дар рафти баррасӣ намудани хусусиятҳои
ҳамбастагии ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ ва давлати иҷтимоӣ ба раванди модернизатсионии
Ҷумҳурии Тоҷикистон мақом ва нақши онҳо дар ташаккули ҷомеаи муосир тавсиф мегардад.
12. Воситаҳо ва роҳҳои баҳамтаъсиррасонии самаранок ва ҳамбастагии ниҳодҳои ҷомеаи
маданӣ ва давлат ва ҳамоҳангии онҳо дар раванди демократикунонии муносибатҳои ҷамъиятӣ
бояд дар самтҳои зерин рушд ёбад: имконияти ба шаҳрвандон фароҳам сохтани иштирок дар
ҳаёти иҷтимоиву иқтисодӣ ва сиёсии ҷомеа ва дар ин замина ташаккули ҳуввияти сиёсӣ, амалӣ
намудани талаботи қонунии худ дар рафти қабул ва арзёбии қарорҳои стратегии ҳукумат ва
раванди амалишавии онҳо, иштирок намудан дар барномаҳои иҷтимоии кишвар ва ғайра. Дар
шароити инкишофи демократӣ ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ нақши асосиро дар субот ва
самаранокии раванди модернизатсионӣ тақвият мебахшанд.
13. Ҷараёни амалигардии самтҳои тағйирпазирии инкишофи Тоҷикистон, ки ба сарҳадоти
модернизатсия ворид шудааст ва бо ҷой доштани ҳолати давраи пас аз низоъ, барқароркунии
сулҳу субот ва муътадилии инкишоф аз дараҷаи ҷалбсозии шаҳрвандон ва иштироки онҳо дар
самтҳои фаъоли ташаккули ҷомеаи маданӣ ва ҳалли масъалаҳои ҳалталаби ҷомеаи муосир
вобаста мебошанд. Дарки ҳамаи ин пешрафтҳои иҷтимоӣ барои ҷомеа муқарарроти тақдирсозро
дар раванди гузариш ба ҷомеаи муосир, вазъи шаҳрвандӣ ва демократия муҳайё месозад.
Аҳамияти назариявию методологӣ ва илмию амалии тадқиқот. Таҳқиқи раванди сиёсии
давраи навини инкишофи сиёсии Тоҷикистон бо дарки майлонҳои ҳолати муосири ҷомеа оғоз
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меёбад, ки бешубҳа бо қонуниятҳои умумии рушди ҳаёти ҷамъиятӣ алоқаманд аст. Гузариш аз
ҷомеаи анъанавӣ ба ҷомеаи муосир вазифаи таърихии худро собит намуда, чун майлони
умумиҷамъиятӣ дар мазмуни сиёсӣ баромад мекунад. Бинобар ин, донистани қонуниятҳои
умумииҷтимоӣ, ки аз ҷониби ҷомеашиносии муосир матраҳ шудаанд, заминаи назариявиро
устувор гардонида, барои фаҳми объективии масъалаҳо ёрӣ мерасонад.
Хулосаҳои илмӣ ва андешаҳои дар рисола дарҷгардида барои дуруст ва ҳаматарафа
фаҳмидани моҳият ва махсусиятҳои равандҳои модернизатсионӣ дар шароити Ҷумҳурии
Тоҷикистон истифода мешаванд. Инчунин, аз лиҳози назариявӣ имконияти ошкор гардидани
махсусиятҳои амалигардии раванди модернизатсионӣ, истифодаи таҷрибаи сиёсӣ, ки либоси
илмиро ба худ пӯшида, метавонад барои ҳалли масъалаҳои рӯзмарраи Ҷумҳурии Тоҷикистон
истифода гардад, хеле муҳим аст.
Аз мавқеи истифодаи методҳои тадқиқот дар илми сиёсӣ самти махсус барои тадқиқи
қонунҳои умумиҷамъиятӣ вуҷуд дорад, ки қонуниятҳоро дар раванди инкишофи таърихӣ дар
шароитҳои мухталиф ва дар фазо ва вақт муайян мекунанд. Асосҳои методологии тадқиқотро
тарзу муносибати назариявию амалӣ ба масъала ташкил менамояд, ки дар сатҳи гуногун зоҳир
мегардад. Муносибати методологӣ дар доираи истифодаи муносибатҳои илмӣ (консептуалӣ,
системавию сохторӣ, меъёрию арзишӣ) ва методҳои умумиилмӣ (таърихӣ, сотсиологӣ) ва
методҳои таҳқиқи сиёсӣ (таҳлили танқидӣ, эмпирикӣ, бихевиористӣ, муқоисавӣ ва ғайра) ба амал
бароварда шудааст.
Аҳамияти илмии рисола бо истифодаи асарҳои олимон роҷеъ ба тарафҳои гуногуни масъала
пайваста ба сиёсат, ҷомеа, таърих, ҳуқуқ, дин ва фарҳанг, ки дар раванди омӯзиш қарор доштанд,
вобаста мебошад. Қонунҳо ва санадҳои зерқонунии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои
байналмиллалӣ, ки ба мавзӯъ пайвастагии ногусастанӣ доранд, дар назари муҳаққиқ мақоми
махсусро пайдо намуда, дар рафти таълифи рисола истифода шуданд.
Моҳияти амалии тадқиқот, пеш аз ҳама, бо имкониятҳои истифодаи натиҷаҳои он дар ҳалли
масъалаҳо ва вазифаҳои зарурӣ пайваст аст. Аз ин рӯ, онҳо метавонанд дар коркард ва
амалигардонии тарҳҳои рушди ҷомеаи муосир, мукаммалгардии таҷрибаи баамалбарории
ислоҳоти сиёсӣ, ворид сохтани тағйиру иловаҳо ба раванди қонунофаринии ҷумҳурӣ ва инчунин
ба таври самаранок дар раванди таълим, хусусан таълими фанҳои ҷамъиятӣ, ба монанди
сиёсатшиносӣ, ҷомеашиносӣ, фалсафаи иҷтимоӣ, таърихи навтарин, назарияи давлат ва ҳуқуқ,
таълими фанҳои тахассусӣ, ба мисли модернизатсияи сиёсӣ, глобалистикаи сиёсӣ ва курсҳои
махсуси таълимӣ истифода гарданд.
Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар тадқиқот. Таҳия, коркард ва
таҳлили ҳамаҷонибаи мавзуи тадқиқоти диссертатсионӣ маҳсули фаъолияти чандинсолаи
муаллиф мебошад. Ҳамаи давраи иҷроиши нақшаи кории илмӣ–тадқиқотии пешбинишуда бо
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иштирок ва пешниҳоди бевоситаи муаллиф роҳандозӣ шудаанд. Саҳми шахсии муаллиф дар
таҳлили равандҳои сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони тағйирпазирии сиёсии ҷомеа аз
системаи пешина ба ҷомеаи демократӣ хело ҷолиб ва асоснокгардида мебошад, зеро мақоми
асосии ғояи илмии муаллиф бо амиқ намудани тарҳи инкишофи сиёсии кишвар алоқаманд аст.
Масъалаи меҳварии тадқиқот муайян намудани ҳолати рушди сиёсии Тоҷикистони
соҳибистиқлол мебошад, ки дар раванди ҷараёнҳои глобалишавии муносибатҳои ҷамъиятӣ ва
махсусан, муносибатҳои сиёсӣ тарҳи ба худ муайяни инкишофро пайдо намуда, барои субот ва
амнияти кишвар роҳандозӣ мешавад. Дар ин самт нақши андешаҳои унвонҷӯй хосияти илмиро
пайдо мекунанд ва истифодаи воқеъбинона ва амалишаванда доранд.
Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ (бо шарҳ ва соҳаи
таҳқиқот). Диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ мутобиқат дорад.
Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Ҳолатҳои асосӣ, хулосаҳо, тавсия ва
пешниҳодҳо дар кори илмии мазкур дар шаш монография ва зиёда аз 44 мақолаҳои илмӣ инъикос
ёфтаанд. Натиҷаҳои тадқиқот истифодаи амалии хешро дар раванди таълим пайдо намудаанд.
Масъалаҳои рӯзмарра ва хулосаҳои таҳқиқот дар маводҳои конференсия ва семинарҳои
байналхалқӣ, ҷумҳуриявӣ ва минтақавӣ ба мисли «Особенности политической модернизации,
как главного направления государственного управления» // Проблемы модернизации
современного Российского государства / VIII Всемирная научно-практическая конференция.
Республика

Башкортостан,

г.

Стерлитамак,

23-24

май;

«Особенности

модернизации

политической системы государств постсоветского пространства» // International scientific review
of the Problems of law, sociology and Political science / collection of scientific articles. XIII
International correspondence scientific specialized conference (Boston, USA, february 27-28, 2020);
Проблемы политической модернизации Республики Таджикистан // ХV научно - практическая
конференция «Научные исследования: ключевые проблемы III тысячелетия». Москва, 23-24
апрель; «Традиция как доминирующий фактор развития современного общества» // Третья
международная научная конференция на тему: «Диалог двух культур Востока и Запада через
призму единства и многообразия: древний мир, средневековье, новое и новейшее время».
Алматы, 23 мая; «Терроризм чун омили зидди модернизатсионӣ» // Конфренсияи илмӣ-амалӣ
дар мавзуи «Терроризм ва роҳҳои ташаккули он дар замони муосир» // Душанбе, 12-13-уми
январи соли 2016; «Ҳамоҳангии моделҳои гуногуни модернизатсия дар раванди сиёсии
Тоҷикистони муосир» //Конфренсияи илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Иҷлосияи XVI Шӯрои Оли
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва масъалаҳои муҳимтарини инкишофи сиёсии кишвар» // Душанбе, 25уми октябри соли 2012; «Шаҳр ҳамчун омили замонашавии (модернизатсионии) ҷомеа»
//Конференсияи ҷумҳуравии илмию амалӣ дар мавзӯи «Урбанизатсия (шаҳришавӣ) ҳамчун
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омили азнавсозии ҷомеаи Тоҷикистон». Душанбе, 12 декабри соли 2019 моҳияти илмии худро
ошкор намуданд.
Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз сарсухан, се боб, нуҳ параграф, хулоса ва
рӯйхати адабиёт иборат буда, дар ҳаҷми 310 саҳифаи матни чопӣ иҷро шудааст.

24

БОБИ І. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ ТАДҚИҚИ
МОДЕРНИЗАТСИЯИ СИСТЕМАИ СИЁСИИ ҶОМЕАИ ГУЗАРИШӢ
1.1. Асосҳои назариявию методологии тадқиқи масъалаҳои
модернизатсияи сиёсӣ

Бо ташаккули давлатҳои миллӣ дар минтақаҳои гуногуни олам омилҳои идоракунии пешқадам,
ба мисли таъсиси парламент, низоми комили интихоботӣ, эътироф ва риояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон
ва ғайра аҳамияти хоса пайдо намуданд. Навовариҳои мазкур, ки дар муддати чандин асрҳо дар Ғарб
амалӣ шудаанд, тавассути мафҳуми «модернизатсия» ифода гардидаанд. Дар охири асри ХХ ва
ибтидои асри XXI инкишофи тамаддунҳои гуногун бо ҷараёнҳои модернизатсионӣ омезиш ёфта,
ҳолати мураккаби инкишофи ҷомеаи муосирро идома додаанд. Равандҳои модернизатсионӣ, чун
шаклҳои баамалбарории индустраликунонӣ, ғарбикунонӣ (вестернизатсия), демократикунонӣ ва
глобаликунонӣ ба ҳаёти сиёсии кишварҳои ворид гардида, бо унсурҳои анъанавии онҳо омезиш ёфта
«ҷомеаи модерн»-ро тавлид сохтаанд.
Чӣ хеле ки аз таърихи инкишофи кишварҳо бармеояд, ҷомеаҳои анъанавӣ ва муосир ҳамеша
дар раванди дигаргунӣ буда, бо баробари иваз гардидани ҷомеа, системаи сиёсӣ низ тарҳи навро
соҳиб мегардад. Яъне, бо замонавӣ гардидани ҷомеа системаи сиёсии онҳо низ замонавӣ
мегардад. Бинобар ин, мафҳуми модернизатсияи сиёсӣ пеш аз ҳама равандҳоеро инъикос
месозад, ки баҳри ташаккулёбии муносибатҳои нави сиёсӣ мусоидат намуда, чун натиҷаи ҳалли
зиддиятҳо ва бартарафкунии буҳронҳои гуногуни сиёсӣ, баромад мекунад.
Маънои этимологии мафҳуми «модернизатсия» (муосиркунӣ) аз калимаи «модерн» (муосир,
замонавӣ) гирифта шудааст. Аввалин кӯшиши истифоданамоии мафҳуми мазкур дар
конфренсияи соли 1958, бахшида ба масъалаҳои модернизатсияи Япония, рост меояд. Дар ибтидо
ғояи модернизатсия нисбат ба таҳлили асосии соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ, он ҷумла ҳаёти сиёсӣ
истифода мегашт, ки он ба тавлидшавии мафҳуми «модернизатсияи сиёсӣ» мусоидат намуд.
Дар баробари ошкор сохтани моҳияти сиёсӣ ва иҷтимоии фаҳми «модернизатсия» қайд намудан
зарур аст, ки мафҳумҳои «модернити» ва «модерн» дар санъатшиносӣ (яке аз усулҳои санъати
бадеии асрҳои XIX ва ибтидои XX) ба вуҷуд омадаанд. Мафҳумҳои «модерн» ва «модернизатсия»
дар илми сиёсӣ аз ҷониби Ш.Эйзенштадт бори аввал истифода гардидаанд. Мафҳуми кунунии
модернизатсия, ки ба масъалаҳои иҷтимоиву сиёсӣ дахл дорад, пеш аз ҳама бо мафҳуми «модерн»
пайваста буда, сарчашмаи тавлиди он аз тадқиқоти хоси илмҳои фарҳанг ва санъат (санъати
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модерн) оғоз меёбад.1 Модерн ё чӣ хеле, ки номида шудааст, «Модерни бузург» дар маънои васеъ
бо зуҳури насроният алоқаманд аст.2
Фаҳми «модерн» ё «модернизатсия», ки аслан маънои замонашавиро (муосиркунӣ, муосиршавӣ)
дорад, дар ҷодаи гуногуни муносибатҳои инсонӣ ба миён омада, ифодакунандаи навовариҳои ҳаёти
ҷамъиятӣ мебошад. Оид ба масъалаи мазкур дар байни муҳаққиқон андешаҳои гуногун ҷой доранд.
Баъзе аз таҳлилгарони сиёсӣ мафҳуми «модерн»-ро чун муосиршавӣ қабул намудаанд, лекин бо
баъзе сабабҳо онҳо қайд мекунанд, ки он наметавонад моҳияти аслии мафҳуми «модернизатсия»-ро
таҷассум намояд. Ба қавли файласуфи итолёвӣ В.Страда «модернизатсия» мафҳуме мебошад, ки дар
он фаҳми амиқи раванди муосиршавӣ зоҳир меёбад, яъне он қуллаи олии муосиршавиро инъикос
менамояд.3Ё ба қавли тадқиқотчии рус М.М. Федорова ««Модерн» дараҷаи навовариҳои воридшуда
дар дигаргуниҳои баамаломада мебошад».4
Мафҳуми «модерн» чӣ гунае, ки тадқиқотчии олмонӣ Ю.Хабермас қайд мекунад, бори аввал
нисбат ба воқеаҳои охири асри V дар Европа бо мақсади маълумсозии мақоми мавҷудаи дини
насронӣ ва динҳои пешинаи римӣ истифода гардидаст. 5 Дар ин маъно моҳияти имрӯзаи фаҳми
модернизатсия начандон рост меояд, зеро анъанаи динӣ чун «модерн» шинохта мешавад, лекин ин
бесабаб нест. Зеро дар мавриди ҷой доштани динҳои гуногуни маҳаллӣ дар Рими қадим ҷоришавии
дини насронӣ навовариро дар ҷодаи муносибатҳои ҷамъиятӣ бунёд сохтааст. Кашфиётҳои бузурги
географӣ ба рушди илм, ташаккули ҷаҳонбинӣ оид ба ягонагии олам мусоидат намуданд. Дар
охири асри XIV фарҳанги Эҳё дар Италияи Шимолӣ тавлид ёфта дар охири асри XV ва ибтидои
асри XVI дар Европаи Ғарбӣ ва Марказӣ паҳн гашт. Замони Эҳё ба мероси фарҳангии давраи
атиқа рӯй оварда онро дар фалсафа, адабиёт ва санъат бедор намуд. Тадқиқотчиён иброз
намуданд, ки дигаргуниҳои шуури ҷамъиятӣ дар асри XIX бо номҳои Ч.Дарвин, Г.Спенсер,
К.Маркс ва дар соҳаи фарҳанг бошад, бо номи Ш.Бодлер ва импрессионистҳо алоқаманд аст.
Бесабаб нест, ки маҳз дар асри XIX ғояи ҳуқуқҳои таббии инсон бо ғояи ҳуқуқҳои иҷтимоӣ,
барбарии иҷтимоӣ ва адолати иҷтимоӣ маҳдуд гардида, чун ғояҳои замони худ, исми «модерн»ро соҳиб шудааст. 6 Баъдан, бо мурури замон маънои «модерн» тағйир ёфт. Танҳо замони
Маорифпарварӣ ва романтизм моҳияти онро ба фаҳми замонавӣ наздик сохтанд. Аз ҳамон давра
модерн, муосир онро ҳисоб мекунанд, ки ба моҳияти объективии навташкили ногаҳонии руҳияи

Jameson F. Post-Modernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism. [Text] / F. Jameson. – L., 1992. – Р. 17.
Ниг.: Неклесс, А.И. Конец цивилизации, или Зигзаг истории [Текст] / А.И. Неклесс // Глобальное сообщество:
Картография постсовременного мира / Ред. А. И. Неклесса и др. – М., 2002. – С. 109.
3
Иқт. аз: Гавров, С. Н. Модернизация во имя империи. Социокультурные аспекты модернизационных процессов
в России [Текст] / С.Н. Гавров. – М., 2004. – С. 110.
4
Федорова, М.М. Модернизм и антимодернизм во французской политической мысли XIX века [Текст] / М.М.
Федорова. – М., 1997. – С. 57.
5
Ниг.: Модернизация зарубежный опыт и уроки для России [Текст] // В. А. Красильщиков, В. П. Гутник, В. И.
Кузнецов и др. – М: Едиториал УРСС, 1994. – С. 25.
6
Ниг.: Фомина, А.С. История модернизации в России [Текст] / А.С. Фомина. – М., 2003. – С.6.
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замон ба таври лозимӣ мусоидат намояд.1 Дар тадқиқотҳои муосири илми фарҳанг ва тамаддун
дар зери истифодаи мафҳумҳои «Модерн» ё «Модерни Бузург» (Mоdern ё Big Mоdern) давраи
Навро, ки аз замони Эҳё ва Ислоҳотхоҳӣ оғоз ёфта то татбиқгардии намунаҳои ҷаҳонбинии
постмодернизм дар чоряки интиҳоии қарни XX идома меёбад, фаҳмида мешавад.2
«Модернити» ё «модернӣ» ба таври зерин муайян карда мешавад. Аввал, он чун ҷонибдории
ратсинализми европоӣ, кӯшиш ба сӯи боигарии моддӣ, инфиродият, ғояи баробарии иҷтимоӣ ва
озодии шахсӣ фаҳмида мешавад. Баъдан, он кӯшиш ба рушди техникӣ, муносибат ва истифодаи
табиат чун ба объекти сарфакунандаи қувва ва донишҳои худ, тайёр будани одам ба
тағйирпазирии доимӣ дар истеҳсолот, дар тарзи ҳаёт, дар талабот, дар меъёрҳои ҳуқуқ ва
арзишҳои ахлоқӣ ва дар ин ҷода хоҳиши ташаббускорона доштани инсон қабул мегардад.3
Ба фикри мо фаҳми модерн дар миқёси таърихии худ бо замони инқилобҳои буржуазии
европоӣ (хусусан инқилоби Англия дар солҳои 1640–1642), ҷараёни инкишофи замони Нав ва
баъдан раванди гузариши баъзе аз кишварҳои пешқадам ба ҷомеаи баъдииндустралӣ ва
майлонҳои дигаргуншавии кишварҳои дигар дар охири асри XX ва ибтидои XXI ҳамсарҳад
аст. Кишварҳое, ки дар охири асри XX ва ибтидои XXI ба ҷараёни модернизатсия ворид
гаштанд, муосиршавиро чун дурнамои наздики инкишофи бардавоми сиёсӣ қабул намуданд,
ва аз ин ҷо он чун «модерни баъдина» эътироф гардид.4
Модернизатсия чун амалигардии шаклҳои комилан ташаккулёфтаи таърихӣ буда, ҳамеша дар
доираи дигаргуниҳо вуҷуд дорад. Мафҳуми модернизатсия аз ҷониби П.Штомпка чун синоними
ҳамаи тағйироти пешқадами иҷтимоӣ, ки ҷомеаро ба пеш мебарад, фаҳмида мешавад. Лекин ба
фикри ӯ роҷеъ ба истифодаи ин мафҳум дар назарияи модернизатсияи сиёсӣ ду маъно мувофиқ аст:
дар маънои аввал «модернизатсия» бо мафҳуми «муосиршавӣ» ҳаммаъно буда, маҷмӯи
тағйирпазирии иҷтимоӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва зеҳнии Ғарбро аз асри XVI ва то ба қуллаҳои
олӣ расидани он дар асрҳои XIX-XX дар бар мегирад. Ба ин ҷо инчунин равандҳои
индустриаликунонӣ, урбанизатсия, ратсионализатсия, бюрократизатсия, демократикунонӣ, мақоми
таъсирасони ҷомеаи капиталистӣ, ташаккули инфирод ва инкишофи ҳавасмандкунӣ, саҳмгузории
ақл ба илм ба назар мерасад. Модернизатсия дар фаҳми ноил гаштан ба комёбиҳои муосир, ки «дар
раванди мубаддалгардии ҷомеаи анъанавӣ ё тотехнологӣ вобаста ба тағйирпазирии он ба ҷомеае, ки
ба он технология, муносибати оқилона ва дунявӣ ва инчунин сохтори иҷтимоии мукаммалгардидаи
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Ниг.: Хабермас, Ю. Модерн - незавершенный проект [Текст] / Ю. Хамбермас // Вопросы философии, 1992. № 4. –
С.40.
2
Ниг.: Гавров, С.Н. Модернизация во имя империи. Социокультурные аспекты модернизационных процессов в
Росии [Текст] / С.Н. Гавров. – М.: Едиториал УРСС, – С.10.
3
Ниг.: Ҳамон ҷо.
4
Ниг.: Ҳамон ҷо. – С.11.
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олӣ мувофиқ аст, фаҳмида мешавад».1 Ба ин фаҳми мафҳуми модернизатсия асарҳои классикони
ҷомеашинос, ба монанди Конт, Спенсер, Маркс, Вебер, Дюркгейм ва Теннис бахшида мешавад.2
Дар маънои дуюм мафҳуми «модернизатсия» вобаста ба кишварҳои қафомонда ё тараққихоҳ
истифода гардидааст, ки мақсад ва кӯшиши расидан ба сатҳи инкишофи кишварҳои мутамаддинро
дар вақти муайяни таърихӣ дар миқёси ҷомеаи ҷаҳонӣ доранд. Ба қавли дигар мафҳуми
«модернизатсия» ҳаракати инкишофро аз ҳошия ба марказ маълум мекунад. Дар маҷмӯъ
модернизатсия чун раванди ҷамъиятӣ – таърихӣ фаҳмида мешавад, ки дар рафти он ҷомеаи анъанавӣ
ба инкишофи сиёсии прогрессивӣ ва иқтисодии индустриалӣ ноил мегардад.
Дар сиёсатшиносии иҷтимоӣ дар маънои васеъ мафҳуми «модерн» давраи таърихиест, ки аз
замони маорифпарварӣ оғоз гардида, то охири асри XX давом мекунад. «Модерн» чун замони
муташаккили тағйирпазирии олам бо «Замони нав» ҳамсарҳад аст. Дар маънои маҳдуд қабули,
фаҳми «модернизатсия» ба давраи гузариши кишварҳои тоиндустралӣ ба ҷомеаи индустралӣ дар
асрҳои XIX-ХХ рост меояд. Аз ин рӯ, модернизатсия чун тағйирпазирии иҷтимоӣ – сиёсиест, ки
гузаришро аз ҷомеаи пӯшида (анъанавӣ) ба ҷомеаи кушод (муосир) маълум сохта, хосияти ҷоришаванда ва низомиро соҳиб буда, ба таври осон ба ҳолатҳои тағйирпазирии ҳаёти иҷтимоӣ ва
иқтисодӣ мутобиқ мешавад. Ҷавҳари омӯзиши масъала ба таҳлили тағйирпазирии сиёсии кишварҳои
Европаи Ғарбӣ дар асрҳои XVIII-XIX рост меояд. Муҳаққиқон дар ин бобат дар доираи илми
умумиҷамъиятӣ ҷараёни «сотсиологияи инкишоф»-ро собит сохтанд, (Асосҳои методологии
онро Ф.Теннис, М.Вебер коркард намуданд.) ки ду шакли ҷомеаро ҷудо намуданд: ҷомеаи
анъанавӣ ва ҷомеаи муосир.
Фаҳми иҷтимоиву сиёсии мафҳуми «модернизатсия» дар раванди бузурги тағйирпазирии ҷомеа
аз низоми анъанавӣ ба низоми муосир баён мешавад. Дар ин маврид модернизатсия дар се маъно
интишор гардидааст. Аввалан, чун инкишофи дохилии кишварҳои Европаи Ғарбӣ ва Америкаи
Шимолӣ дар Замони нав. Дуюм, модернизатсияи босуръати кишварҳоеро, ки дар натиҷаи инкишофи
бошитоб мехоҳанд, ба сатҳи рушди кишварҳои мутамаддин баробар шаванд. Сеюм, инкишофи
муътадили пайдарпайи кишварҳои ғарбиевропоӣ мебошад, ки ба воситаҳои ислоҳот ва навовариҳо
ба ҷомеаи индустралӣ мубаддал шудаанд. Мақсади тадқиқоти иҷтимоиву сиёсӣ бо назардошти
таҳлили таълимоти модернизатсионӣ бо таъсиси барномаи объективию воқеӣ алоқамад аст.
Барномаи мазкур дар навбати худ мароми ҷобаҷогузории маърифатии шаклҳои гуногуни
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и дух капитализма. // Аналогия мировой политической мысли в 5 т. Т 2. – М.,1997.  830 с.; Дюргейм, Э.Ю. О
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инкишофи таърихиро дар қолаби муайян дошт. Ин кӯшиши навбатии ошкорнамоии моҳияти
назариявии хосиятҳо ва асоснокунии воқеии гузариши ҷомеаи анъанавӣ ва муосир буд.1
Дар тафсири иқтисодӣ моҳияти модернизатсия бо гузариш ба ҷомеаи сармоядорӣ, ҷомеаи
шакли ғарбӣ, манбаҳои сиёсиву иҷтимоӣ ва маънавию ахлоқӣ, ки дар салоҳияти ба
амалбароварандаи сармоя ва инкишофи воқеи соҳибкории озод муайя мегардад, фаҳмида
мешавад. Дар замони муосир масъалаи асосии тадқиқотҳои иқтисодӣ дар доираи ҷаҳоншавии
иқтисодиёти миллӣ ва майлонҳои гузариш ба ҷомеаи «намунаи ғарбӣ» ва ба марҳилаи
баъдииқтисодӣ матраҳ мегардад.
Дар самти таҳлили илми сиёсӣ таваҷҷуҳи асосӣ ба масъалаҳои ташаккули системаи сиёсӣ ва
самаранокии фаъолияти механизмҳои ҳокимият равона мегардад. «Сиёсатшиносон ҳолати
типологии сохтори сиёсӣ ва тағйирпазирии онро нисбат ба муаррихон, хело муайян, моҳиятан
саҳеҳ ва дуруст ошкор сохтанд. Лекин байни онҳо нисбати масъалаи мазкур фикри ягона вуҷуд
надорад, ки ба таври ягона ва ба шакли табиии дуруст ва меҳварӣ баромад кунад. Имрӯз
андешаҳои гуногун оид ба тағйирпазирии бардавоми системаҳои сиёсии муосир ҷой доранд, ки
муносибати илмиро нисбат ба ҷоришавии раванди трансформатсионии системаи сиёсӣ дигаргун
мекунад».2
Мафҳуми «модернизатсия» дар илми сиёсӣ хосияти хосро соҳиб аст. Дар он модернизатсияи
сиёсӣ чун тағйирпазирии намуди ҷомеаи анъанавӣ ба намуди ҷомеаи муосир, ки дар макон ва замони
гуногуни таърихӣ ва ҷуғрофӣ ба амал меоянд, фаҳмида мешавад. Ё модернизатсияи сиёсӣ чун
гузариш аз «ҷомеи пӯшида» ба «ҷомеаи кушод», аз низоми барҷомондаи дер мутобиқшаванда ба
олами беруна ба низоми ташаккулёбандаи тарҳи рушдёфта мебошад, ки чун ҳолати намуна –
модернизатсия қабул гардидааст. Аз гуфтаҳои боло маълум мешавад, ки мафҳуми «модернизатсия»
дар ҷомеаи анъанавӣ бегона гаштани намунаҳои пешин ва ворид кардани навоварӣ мебошад, ки
метавонад, чун «модерн» баромад кунад. Зарурат надорад, ки он мантиқан пайдарпай ва бо суръати
муътадил ба мисли Европаи Ғарбӣ сурат гирад. Вай метавонад ба таври босуръат ё дарозмуддат ҷорӣ
гардида, бе натиҷа ва беохир бошад. Дар бештари ҳолатҳо он омезиши арзишҳои гуногунро таҷассум
мекунад. Ба андешаи А.Г.Дугин дар раванди модернизатсияи европоӣ омилҳои консервативӣ
тавонистанд, ки ба худ бо истифодаи «забони муосир» ба ҷаҳони сиёсат ворид шаванд, чӣ гунае, ки
омилҳои муосир дар кишварҳои ғайриғарбӣ бо истифодаи «забони анъана» муосиршавиро ҷорӣ
сохтанд.3 Бинобар, «анъана» бо либос куҳнаи худ ба муосиршавӣ дохил гардида, омехтагии анъанаро
бо муосиршавӣ амалӣ намудааст. Дар назардошти намунаи европоии модернизатсия ин ҳолат
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мушоҳида мешавад. Баръакс, омилҳои муосиршавӣ дар зери пардаи анъана пинҳон гашта дар
кишварҳои ғайриғарбӣ ташаккул меёбанд. Назарияи эндогении ташаккул дар раванди
модернизатсия аз лиҳози он мебошад. Тадқиқотчӣ ба натиҷаҳои тадқиқоти илмҳои сиёсӣ такя
намуда, намунаи аслии «ҷомеаи анъанавӣ»-ро бо «ҷомеаи муосир» ба қалам дода дугонагии
хосияти сифатии онҳоро муайян месозанд, ки тазодҳои мутақобилаи байни ду шаклҳои
алтернативиро ба миён меорад. Баъзе аз муҳаққиқон дугонагии мазкурро дар намунаҳо чун
«забони анъана» ва «забони муосир (mоdernity)» қабул намуданд.1
Ҳамин тариқ, дар айни ҳол, қайд намудан зарур аст, ки назарияи модернизатсия ҳамчун
ҷараёни махсус, зарурӣ ва самараноки тадқиқотӣ ва намунаи илмии маҷмӯи дигаргунсозиҳои
иҷтимоиву иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ ба шумор равад. Дар нимсолаи якуми асри XX масъалаи
омӯзиши хусусиятҳои иҷтимоиву иқтисодӣ, бо ҷойдоштани ҷангҳои ҷаҳонӣ, ҳаракатҳои миллӣ–
озодихона аз назари олимон берун мондааст. Дар нимаи дувуми аср консепсияи инкишоф, ки
ғояи рушди оқилонаи европоиро ҷонибдорӣ менамуд, тавлид ёфт. Зуҳури он аз капитализм,
ҷомеаи маданӣ, секуляризатсия ва фаъолияти амалии оқилона оғоз дорад. Бояд тазаккур намуд,
ки роҳҳои дигари инкишофи ҷомеа аз ҷониби кишварҳои ғайриғарбӣ дар охири асри XIX ва
ибтидои XX метавонистанд, ташаккул ёбанд, лекин мавҷуд будани низоми мустамликадорӣ, ки
ғояи беҳамто будани тамаддуни Ғарб, ки ҳуқуқи идора намудани халқҳои ҷаҳонро дошт, монеа
эҷод кард.
Масъалаи дигаре, ки дар таҳқиқоти мазкур мавриди омӯзиш қарор меёбад, эътирофи омилҳои
инкишоф ва масъалаи марҳилавӣ будани равандҳои тағйирпазирӣ ва ба ҳолати пешрафта мубаддал
шудани онҳо бахшида мешавад, ки дар афкори мутафаккирони давраҳои гуногуни таърихӣ ба назар
мерасад.
Дар афкори қадимаи Европа масъалаи омӯзиши инкишофи пешрафта ба назар нарасад ҳам,
лекин сиёсат ва ҷараёни тағйирпазирии он дар шакли муносибати оқилона интишор гардида, дар
алоқамандӣ бо ахлоқ ё афкори космотеологӣ зоҳир мегардид. Ин муносибат хоҳу нохоҳ имконияти
зуҳур ёфтани андешаҳои беҳтарин ва замонавиро муҳайё сохт. Аз ин рӯ, мутафаккирони европоии
Дунёи қадим тавонистанд, ки андешаҳои худро аз эволютсияи афкори асотирӣ ба фалсафа ва аз
фалсафа ба таҳлили мантиқӣ ва ратсионалӣ ва дар охир бо тадқиқи илмӣ анҷом диҳанд, ки равандҳои
муосиршавиро дар ғояҳои онҳо интишор месозад. Дар ин асос гуфтан мумкин аст, ки унсурҳои
давлатдории пешқадамро онҳо таҳлил сохтанд, лекин моҳияти замонавӣ будани онро ошкор карда
натавонистанд. Албатта, дар замон ва маконе, ки онҳо умр доштанд, ин масъала дар хаёлоти асотирӣ
ҷой дошта, танҳо баъзе паҳлуҳои он таҳлили фалсафиву назариявии худро пайдо кардааст. Масалан,
камтар саҳеҳтар назар андозем, Суқрот беҳбудии идоракунии сиёсиро танҳо дар фаъолияти ақли
инсонӣ дидааст. Афлотун инкишофи комили сиёсиро дар созмон додани давлати идеалӣ эътироф
1

Ниг.: Дугин, А. Философия традиционализма [Текст] /А. Дугин.  М., 2002.  С. 56.
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кардааст. Арасту мақсади аслии сиёсати пешрафтаро дар таъмини хайрияти умум ифода намудааст.
Ӯ кӯшиши бунёди мавзунияти сиёсиро дар ҷомеа ба воситаи ҳамосоиштагии одамони озод ва
баробар дар раванди муколамаи ихтиёрӣ бо мақсади қонеъгардонии манфиатҳо дошт. Дар охир ғояи
мазкури Арасту ба яке аз унсурҳои ҷомеаи муосир табдил ёфт.
Дар Асрҳои миёна дар Европа равандҳои сиёсӣ хусусияти регресивиро соҳиб буданд, зеро
таъсири калисои католикӣ ва Папаи Рим ба кишварҳои мазкур мавқеи дин ва таълимоти теологиро
дар муносибатҳои сиёсӣ ва ҳаёти ҷомеавӣ пурзӯр сохт. Дар ин ҳолат, омилҳои олии мавҷуда бо
омилҳо ва қонунҳои динӣ иваз гардиданд, ки он баргаштан ба ҳолати начандон пешқадам буд. Қайд
намудан зарур аст, ки маҳз чунин ҳолати номусоиди инкишофи дар Европаи асримиёнагӣ
вуҷуддошта, боиси зуҳур ёфтани андешаҳои пешқадами замони Эҳё ва Ислоҳотхоҳӣ гардид. Дар он
ҷое, ки муқовиматҳои зиёд бар зидди инкишоф ҷой доранд, заминаҳо барои муосиршавӣ бештар аён
мегардад. Масалан, дар ҷодаи илми европоӣ усули реализми сиёсӣ, ки аз ҷониби Н.Макиавелли
тадқиқ гашт, ба мактабҳои католикӣ зарбаи сахт расонид.
Дар замони парокандагии сиёсии Европа, ҷой доштани ҷангҳои байни кишварҳо ва зиддиятҳои
сиёсӣ дар афкори сиёсӣ – ҷараёни утопизм ҳамчун ифодакунандаи орзуҳои мардум ба миён омад, ки
дар он рафти инкишофи сиёсат бо иҷтимоиёт алоқаманд буда, таъсиси кишвари босуботу баробар ва
ҷомеаи одилро мақсади худ ихтиёр намудааст. Пас аз интишор гардидани равияҳои протестантӣ ва
муносибатҳои сармоядорӣ дар ҳаёти сиёсии европоӣ тағйироти куллӣ ба миён омаданд, ки онҳоро
ибтидои замонашавӣ эътироф намудан мумкин аст. Баъдтар бо мурури замон маълум мешавад, ки
маҳз заминаҳои аслии ҷомеаҳои муосир аз ҳамин маврид оғоз ёфтааст. Албатта, маҳз ҳамон вақт,
андешаҳои оид ба ҷомеаи пешқадам ва тарҳи ташаккули он дар ғояҳои «давлати миллӣ»-и Ж.Боден,
«давлати либералӣ-ҳуқуқӣ»-и Ҷ. Локк, «идеологии гуманистӣ»-и Ш.Монтескё дарҷ мегарданд.
Мутафаккирони замони парокандашавии муносибатҳои феодалӣ раванди тағйирпазирии
ҷомеаро дар дигаргун сохтани сохтори сиёсии давлат медиданд. Маҳз бо воситаи шакли давлатдорӣ
онҳо кӯшиши тағйир додани ҳаёти ҷамъиятиро доштанд. Ин маънои онро дорад, ки дигаргуниҳо дар
ҷомеа «аз боло» бор карда мешаванд ва дар ин асос омилҳои субъективии муҳими ҷамъиятӣ аз назар
берун мемонанд. Дар илм механизмҳои сифатии тағйирпазирии талаботи тоифаҳои гуногуни ҷомеа
начандон таҳлил гардидаанд. Роҳ ва воситаҳои созмони чунин ҷомеа низ ба таври равшан исбот
нагаштааст.
Инкишофи сиёсии Европа дар замони нав, ки бо пайдоши муносибатҳои сармоядорӣ оғоз
мегардад, бо ҷараёнҳои Ислоҳотхоҳӣ ва Маорифпарварӣ маълум аст. Маҳз дар Замони нав (XVI–
XIX) кӯшишҳои бештар баҳри имконияти тағйири ҷомеа, ки аз принсипҳои ратсионализм, озодӣ,
баробарии шаҳрвандӣ ибтидо гирифтааст, тавлид меёбад. Ба ин замон пайдоиши мафҳумҳои
«ҳуқуқҳои табии инсон», «истиқлолияти халқӣ», «тақсимоти ҳокимият», «давлати ҳуқуқӣ», «ҷомеаи
маданӣ», таълимотҳои «шартномаи ҷамъиятӣ» ва «табиати иҷтимоӣ ва синфии давлат» рост меоянд.
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Назарияҳои мавҷуда тағйирпазирии сиёсатро пазируфта, инкишофи онро дар заминаи муносибатҳои
инкишофёфта эътироф сохтааст. Қарни XIX чун асри оғози муборизаҳо баҳри бунёди ҷомеаҳои
навини инсонпарвар муайян шудааст. Имрӯз андешаҳои тараққипарваронаи мутафаккирони Замони
нав дар бештари конститутсияҳо чун меъёрҳои идоракунии кишварҳо таҷассум ёфтанд. Ғояҳои
мутафаккирон пояи ҷомеаи муосирро бунёд намуданд, ки он дар намунаи европоии инкишоф тавлид
ёфтааст. Намунаи комили модернизатсияи сиёсӣ дар таҷрибаи Европаи Ғарбӣ, боиси истифодаи
кишварҳои дигар гардид, ки имрӯз онҳоро чун ҷомеаи демократӣ ё ҷомеаи индустралӣ мешиносанд.
Дар ташаккули таълимоте, ки модернизатсияро чун раванди бузурги ҷамъиятӣ, яъне раванди
гузариш аз ҷомеаи анъанавӣ ба муосир эътироф намудааст, саҳми махсусро асарҳои О.Конт,
Ч.Спенсер, К.Маркс, М.Вебер, Э.Дюркгейм, Ф.Теннис, Ч.Кули, Г.Мейн гузоштанд. Асарҳои
мутафаккирони шинохтаи Ғарб бештар ба омилҳои таъсиррасони раванди муосиркунӣ тааллуқ
доранд. Агарчи дар онҳо масъалаи меҳварии ивазшавии ҷомеаи анъанавӣ ба муосир таҳлил наёфта
бошад, ҳам лекин маҷмуан хосиятҳои муосиршавии ҷомеа кашф гардида буд. Назарияи
модернизатсияи сиёсӣ танҳо солҳои 50-ум ва миёнаи солҳои 60-уми асри XX эътирофи ҳамаҷонибаи
худро пайдо намуд. Дар ин замон асарҳои М.Леви, Э.Хаген, Т.Парсонс, Н.Смелзер, Д.Лернер,
Д.Эптер, Ш.Эйзенштадт, П.Бергер, У.Ростоу ва ғайра боиси комилан асоснок гардидани назарияи
модернизатсияи сиёсӣ гаштанд. Мутафаккирони мазкур бо маълум намудани масъалаҳои назариявӣ
ва илмии таълимот сарукор доштанд, ки бо таҳлилсозии назарияҳои гуногуни фалсафию иҷтимоии
то ин замон ҷой дошта, алоқаманд буд. Онҳо ба таълимоти илмӣ ба мисли назарияҳои функсионалӣ,
эволютсионӣ ва диффузионӣ такя намуда моҳияти илмии назарияи модернизатсияи сиёсиро ошкор
сохтанд.
Дар байни тадқиқоти намояндагони таълимоти функсионалӣ заҳматҳои ҷомеашиноси америкоӣ
Т.Парсонс хело назаррас аст. Ӯ раванди ҷоришавии таҷрибаи иҷтимоӣ ва маънавиро дар кишварҳои
майли модернизатсия дошта ошкор сохтааст. Т.Парсонс ба хулосае омадааст, ки дар натиҷаи
кӯшиши қабули таҷрибаи воридгаштаи фарҳангии бегона бо хоҳиши қабул кардан ва қабул накардан
майлони нигоҳдории арзишҳои фарҳангӣ ба миён меояд, ки «арзишҳои дараҷаи олӣ дар навбати худ
роҳро ба дигаргуниҳои радикалӣ собит месозанд, ва дараҷаи дигар, яъне дараҷаи махсусияти
арзишҳо бо дараҷаи функсионалии зерсистемаҳои асосӣ омезиш меёбад, ки дар он тағйиротҳои
мавҷуда амалӣ мешаванд».1
Эволютсионистҳо, пеш аз ҳама, ҷомеашиноси англис Г.Спенсер (1820-1903) дар андешаҳои
назариявии худ диққати асосиро ба масъалаи ташаккул ва инкишофи ҷомеа равона сохтааст.
Масъалаи мазкурро Г.Спенсер дар асари худ «Асосҳои сотсиология» матраҳ намудааст. Спенсер ва
ҷонибдорони андешаҳои ӯ диққати асосиро ба масъалаи пайдарпайии тағйирпазирии ҷомеа ва
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натиҷаҳои эволютсионии он, чун хусусияти раванди модернизатсионӣ равона сохтаанд. Онҳо изҳор
доштанд, ки тағйирпазирии модернизатсионӣ хосияти умумиҷабҳагиро дорад: кишварҳои начандон
инкишофёфта бояд бо он роҳи инкишофе равона шаванд, ки кишварҳои пешқадами муосиргардида
онро тай намуданд, зеро тағйирпазирӣ хусусиятӣ пайдарпай, бунёдсозанда ва ҷаҳонӣ дорад.
Муҳаққиқ П.Штомпка қайд мекунад, ки аз нуқтаи назари эволютсионистҳо модернизатсия бояд
барои беҳбудии ҳаёти иҷтимоӣ ва шароити арзандаи зиндагии инсон мусоидат намояд.
Модернизатсия ва конвергенсия ҳамчун равандҳои зарурӣ ва бебозгашт, эндогенӣ ва манфиатбахш
ҳисобида мешуданд. Роҳи тағйирпазирии модернизатсионӣ аз давраҳои пайдарпайи он иборат аст.
Ба мисли, давраҳои «анъанавӣ  даргузар  муосир», «анъанавӣ  давраи ноилгардӣ ба шароитҳои
ибтидоии тағйирот, ибтидои инкишофи босуръат  пухтарасӣ  расидан ба дараҷаи комёбиҳои
амалигардии талаботҳои оммавӣ».1
Диффузионистҳо ба монанди Ф.Ратсель, Л.Фробениус, Ф.Гребнер ва баъзе аз ҷонибдорони онҳо
раванди модернизатсияро хусусияти диффузинонӣ, яъне паҳншаванда қабул намуда бо табиати
эндогенӣ ва эволюсионии инкишоф муқобил мегузоштанд.2 Онҳо раванди инкишофро чун майли
тағйирпазирии ҷомеа собит сохта ҷоришавии онро «аз боло» аз ҷониби элитаи зеҳнӣ ва сиёсӣ
ҷонибдорӣ менамоянд. Диффузионистҳо хоҳиши ба воситаи нақшаҳо ва барномаҳои мақсаднок
бартарафсозии камбудиҳои мавҷударо доранд. Диффузия ба сифати механизми тағйирпазирии
модернизатсионӣ баромад мекунад. Ҳамгироӣ ва ҳамбастагии кишварҳои пешқадами муосиргашта
бо ҷомеаҳои начандон инкишофёфта омили ҳалкунандаи раванди модернизатсионӣ мебошад. Дар
кишварҳое, ки дар раванди тағйирпазирӣ ҷой доранд, ба сифати мақсади ниҳонӣ, усули ғарбии
инкишофро қабул намудаанд. Аз ин ҷо бармеояд, ки модернизатсия на танҳо раванди ногаҳонӣ дар
ҷараёни инкишофи пешқадам аст. Балки он дар фаҳми диффузионистҳо, муосиршавӣ, яъне раванди
қабули бевоситаи меъёрҳои бегона, арзишҳо, институтҳо, шаклҳои меҳнат ва истироҳати кишварҳои
гурӯҳи пешрафта аз ҷониби кишварҳои дигар мебошад. Модернизатсия аз нигоҳи имрӯз раванди
мустақили худташаккулёбанда нест. Он танҳо қабули намунаҳо, тарҳҳо ва комёбиҳои кишварҳои
пешқадам аст, ки онро ҷомеаҳои гуногун аз худ месозанд.
Назарияи классикии мавҷуда андешаҳоро роҷеъ ба кишварҳои ҷаҳони «якум» ва «сеюм» баён
намуданд. Ақидаҳои классикони назарияи модернизатсия дар замимаи консепсияҳои мазкур ба
таври зайл зоҳир гаштанд: Идеологияи инкишоф, ба худ хосияти дунявиро соҳиб гардида, дар
ҷараёни муосиршавӣ евромарказияти раванди таърихиро маълум намуд, ки ҳаракати халқиятҳои
гуногунро аз ратсионализм ва марказияти иқтисодӣ собит месохт. Сиёсатшиноси машҳури америкоӣ
Штомпка, П. Социология социальных изменений [Текст] / П. Штомпка.  М., 1996.  С. 172.
Ниг.: Ратцель, Ф. История политической мысли [Текст] / Ф. Ратцель [Электронный ресурс]. URL:allpolitologijaru /knigi/... (дата обращения: 15.12.2015.); Фробениус, Л. Детство человечества: Первобытная культура
абориегенов Африки и Америки [Текст] / Л. Фробениус.  М., 2012.  368 с.; Гребнер, Ф. История политической
мысли ХХ в. [Текст] / Ф. Гребнер [Электронный ресурс]. URL:all-politologija.ru/ knigi/... (дата обращения:
15.12.2015.)
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Р.Нисбет андешаҳои бунёдгарони назарияҳои иҷтимоӣ  сиёсиро оид ба инкишоф таҳлил сохта, қайд
мекунад, ки дар маҷмуъ таълимоти классикиро ҳамчун андешаи озодшавии инсоният аз тарс ва
ҷаҳолат, ҳаракат ба сӯйи сатҳи олии тамаддун фаҳмидан мумкин аст. Дар ин ҳолат назарияи
модернизатсия намунаи махсусии ҷоришавии инкишоф аст.1
Дар муайян намудани асосҳои методологии омӯзиши модернизатсияи сиёсӣ саҳми олим
М.Вебер хело калон аст. Ӯ асосгузори назарияи модернизатсияи сиёсӣ ба ҳисоб меравад. Ба М.Вебер
ғояи рушди тамаддуни европоӣ дар ҷараёни гузариш аз ҷомеаи анъанавӣ ба ҷомеаи муосир тааллуқ
дорад. Асоси ғояи мазкур рафтори оқилона ва омилҳои маънавии рушди капитализм дар Европа
мебошад. Агарчи барои М.Вебер масъалаи муосиршавии кишварҳои қафомонда ба таври зарурӣ ба
назар нарасидааст, усулҳои гуногуни таҳлили муқоисавии инкишофи капитализм бо ташаккули
ҷомеаҳои гуногун аз эътибор берун намондааст.
М.Вебер дар ташаккули назарияи модернизатсияи сиёсӣ таъсири зиёде дошт, лекин он ин
мафҳумро истифода накардааст. Ӯ манбаи асосии ташаккули нақши бюрократияро ҳамчун раванди
модернизатсия, ки чун омили «ратсионали»-и идоракунии ҷомеа баромад мекард, кашф сохт.
М.Вебер андеша дошт, ки ҳамаи раванди тағйирпазирӣ, ки дар ҷомеа амалӣ мешавад, хоҳу нохоҳ
таъсири оғози оқилонаи инкишоф аст. Яъне, дар ибтидои ташаккули ҷомеа хусусиятҳои оқилонаи
идоракунӣ ба назар намерасид, зеро одамон қобилияти баҳогузории рафтори худро ба воситаи
тафаккур ба инобат нагирифта бо ҳар гуна роҳҳо онро дуруст меҳисобиданд. Бо мурури замон
натиҷаи инкишофи ҷомеа ин муносибатро бо муносибати оқилона иваз менамояд.
Вебер нишонаҳои аввалини пайдоиши муносибати оқилонаро дар арзишҳо ва анъанаҳо
мебинад, ки онро бо мафҳуми арзишҳои оқилона изҳор месозад. «Ратсионализатсия»-и М. Вебер
маънои онро дорад, ки ҳамаи муносибатҳои олами муосир (бозори сармоя, муносибатҳои пуливу
молӣ) хосияти абстрактӣ, аслӣ  ақлониро нисбати он унсурҳое, ки то замони муосиршавӣ вуҷуд
доштанд, соҳиб мебошанд. Ақлоният чун хосияти асосии таҳлилсозии системаи сиёсии муосир дар
таълимоти классикони назарияи модернизатсияи сиёсӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин ҷода диққати асосӣ
ба мафҳумҳои аз ҷониби Вебер ворид гардида, ба мисли «инкишофи оқилона» чун «тақдири
бебозгашти Ғарб» дода мешавад. 2 Инчунин, андешаҳо оид ба зиддиятҳо ва бархӯрдҳои ногусастании фарҳангҳои анъанавӣ ва динҳои шарқӣ бо ахлоқи протестантӣ, ки дар он капитализми намунаи
ғарбӣ тавлид ёфтааст, хело ҷолибанд. М.Вебер дар асарҳои худ усули меҳвариро оид ба тадқиқи
инкишофи ҷамъиятӣ бунёд сохт. Усули мазкур имконияти истифодаи «ақлоният»-и Вебер-ро дар
таҳлили равандҳои инкишоф дошт.
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М., 1992.  С. 45.
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Модернизатсия яке аз давраҳои тӯлонии раванди ратсионаликунонӣ мебошад. Вобаста ба
назарияи Вебер ҳар як ҷомеа дар вақти муайян бояд ба муосиршавӣ майл кунад. Лекин ин маънои
онро надорад, ки муосиршавӣ бе ратсионаликунонӣ анҷом ёбад. Ратсионаликунонии ҳаёти инсонӣ
то модернизатсия низ вуҷуд дошт ва то ҳол дар он ҷомеае, ки мутлақан ба талаботи муосиршавӣ
ҷавобгӯй нест, хоҳад истифода гашт. Сухан дар он аст, ки ба сӯи ратсионаликунонӣ ҳаракат намуда,
модернизатсияро тай накардан амри маҳол аст. Бинобар ин, М.Вебер раванди ратсионализатсияро
чун ташаккули муносибатҳои навин собит намуда, натиҷаи онро дар амалӣ гаштани муносибатҳои
олами капитализм мебинад.
Дар ташаккули назарияи модернизатсияи сиёсӣ таъсири асарҳои методологии Т.Парсонс хело
назаррас аст. Ӯ таври ташаккули низоми иҷтимоӣ, аз ҷумла системаи сиёсиро аз назари усули
сохторӣ–функсионалӣ ва тафриқаандозӣ баррасӣ намудааст. Т.Парсонс қайд мекунад, ки системаҳои
мазкур қобилияти мутобиқшавиро дошта, бо назардошти талаботи замон тағйир меёбанд. Ӯ дар
бораи «қобилияти мутобиқшавии ҳамаҷониба»-и система вобаста ба тафриқаан-дозии функсионалӣ
ва мураккабгардии ташкилоти иҷтимоӣ сухан намуда, се шакли ҷомеаро муайян сохтааст. Шаклҳои
ҷомеа аз рӯи ақидаҳои Парсонс ба «ибтидоӣ», «даргузар» ва «муосир» тақсим мегарданд, ки гузариш
ба ҷомеаи муосир бо ташаккули бюрократияи маъмурӣ, давлати ҳуқуқбунёд, иқтисоди бозоргонӣ ва
низоми интихоботии демократӣ алоқаманд аст.
Т.Парсонс андешаҳои назариявии М.Веберро таҳлил сохта дар асоси онҳо қонунро оид ба
ратсионализатсияи комил тавсиф намуд. Моҳияти қонуни мазкур чунин аст: дар раванди
ратсионализатсия ва дар асоси ташаккули он заминаи мутобиқшавӣ зуҳур меёбад, ки дар он
инкишофи баъдинаи ақлоният ба амал меояд. Вай метавонад чун амалигардии мақсадҳо баромад
кунад, бо суръати тез ё тӯлонӣ амалӣ шавад, ба натиҷаҳои назаррас ноил гардад ё нохост аз ҳаракат
боздошт шавад, лекин асос он аст, ки чунин раванд ҷой дорад. Суръат ва пайдарпайии дигаргуниҳо
бо андозаҳои он ва таъсиррасонии монеаҳо, ки дар роҳи тағйирёбӣ мавҷуд аст, муайян карда
мешавад. 1 Т.Парсонс тавонист, ки ҳаракати амалишавии раванди модернизатсиониро дар шакли
умумӣ ошкор созад. Ӯ изҳор мекунад, ки оғози муосиркуниро ба таври дуруст ва аз нуқтаи назари
ҷуғрофӣ ва таърихӣ маълум сохтан мумкин аст. «Шакли муосири ҷомеа, дар минтақаи ягонаи
эволютсионӣ – дар Ғарб пайдо шудааст ва мазмунан он як қисмати Европаро, ки меросхӯри қисмати
ғарбии империяи Рим дар шимоли Баҳри Миёназамин буд, дар бар мегирад. Бешубҳа, ҷомеаи ғарбии
ҷаҳони насронӣ тавонист чун заминаи пайдоиши «ибтидои ташаккул», ки мо онро «системаи»
ҷомеаҳои муосир номидаем, гардад».2
Асосгузорони назария оид ба муосиршавии ҷомеа тавонистанд, ки қонунияти ташаккул ва
инкишофи ҷомеаро муайян намуда, мақоми андешаҳои оқилонаро дар бунёди ҷомеаи навин ошкор

1
2

Парсонс, Т. О структуре социального действия. [Текст] / Т. Парсонс.  М., 2002.  С. 188.
Парсонс, Т. Система современных обществ. [Текст] / Т. Парсонс.  М., 1997.  С. 33.
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созанд. Баъдан, охири солҳои 50-уми асри ХХ дар заминаи тадқиқотҳои мавҷуда дар чорчӯбаи
сиёсатшиносии муқоисавӣ ва кӯшиши муайян сохтани нишондодҳои раванди сиёсӣ ба ташаккули
ҷараёни мустақили таҳлили сиёсат  назарияи модернизатсияи сиёсӣ оварда расонид. Дар ин ҷода
муҳаққиқони назарияи модернизатсионӣ ба мероси тадқиқотчиёни шинохтаи охири асри XIX ва
ибтидои қарни XX такя намудаанд.1
Масъалаҳои дигари назариявӣ ва методологии таълимоти модернизатсияи сиёсӣ бо омилҳои
тавлидсозандаи он алоқаманд мебошанд. Дар адабиёти муосири сиёсӣ омилҳои гуногун ҷамъ оварда
шуданд, ки ба ташаккули назарияи модернизатсияи сиёсӣ мусоидат мекунанд. Вобаста ба
хусуиятҳои умумӣ, онҳо чунин гурӯҳбандӣ мешаванд:
Омили аввале, ки ба ташаккули назарияи модернизатсияи сиёсӣ таъсир расонидааст, омили
иҷтимоиву сиёсӣ мебошад. Дар ҷодаи илми сиёсии ғарб омӯзиши инкишофи кишварҳои «олами
сеюм», ки дар ҳолати мустамликавӣ ва ниммустамликавӣ буданд, диққати лозимиро талаб намекард,
он танҳо дар ҷодаи илмҳои иҷтимоӣ, аз ҷониби этнографҳо омӯхта шуда буд. Танҳо бо ташаккули
муносибатҳои озодихоҳона дар кишварҳои мазкур, талабот ба омӯзиши инкишофи сиёсии онҳо ба
миён омад. Ин амал, пеш аз ҳама, бо мақсади ҷорикунии инкишофи пешқадами Ғарб дар рушди ин
кишварҳо тавлид ёфтааст. Шарқшиносон ва сиёсатмадорони америкоӣ омӯзиши равандҳои сиёсӣ ва
иҷтимоии кишварҳои Осиёро зарур донистанд. Яке аз шарқшиносони америкоӣ А. Рейшауер қайд
намуда буд, ки «…надонистани ҳаёт ва шаклҳои тафаккури халқҳои Осиё барои ИМА марговар
аст». 2 Яъне, рафти ташаккули истиқлолиятхоҳӣ ва тақдири минбаъдаи рушди сиёсии кишварҳои
«ҷаҳони сеюм» ба ташаккули назарияи модернизатсияи сиёсӣ мусоидат намуд.
Омили дигаре, ки ба пайдоиши назария оид ба инкишофи сиёсии муосир таъсир намудааст,
иттилоотӣ  сиёсӣ мебошад. Мақсади аслии пайдоиши омили мазкур на танҳо бо ҷамъ овардани
иттилоот оид ба кишварҳои «олами сеюм» ба охир мерасад, балки бо коркарди пешниҳодҳои амалӣ
барои фаъолияти самараноки мақомотҳои кашшофии ИМА ва иттифоқчиёни он, алоқаманд
мегардад. Бо роҳи воридсозии муосиркунӣ кишварҳои мутамаддин оид ба хусусиятҳои беҳтари
давлатдории хеш иттилоотро паҳн намуда, мақсади тобеъ намудани кишварҳои «олами сеюм»-ро
доштанд.
Сабаби пайдоиши назарияи мазкур инчунин бо омилҳои идеологӣ низ алоқаманд аст, ки
ташаккули назарияи модернизатсияро чун алтернатива нисбати сотсиализм медонист ва мақсади
паҳн намудани онро дар кишварҳои «ҷаҳони сеюм» ва таъсиррасонии иқтисодиро ба онҳо дошт. Дар
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ин бора С.Хантингтон изҳор менамояд, ки ИМА бештар ба оромии сиёсии ҷаҳон ҳавасманд аст, аммо
вобастагии иқтисодӣ аз он низ муҳим аст.1
Омили чоруме, ки ба ташаккули назарияи модернизатсияи сиёсӣ таъсир расонидааст, ба
андешаи Б.Старостин ҳамчун омили назариявӣ қабул гардидааст. Мароми аслии омили мазкур барои
ҷомеашиносии Ғарб ташаккули намунаи мақбули инкишофи таърихиро дошт. Намунаи мазкур
хосиятҳои инкишофи беҳтарини ғарбиро дар асри ХХ ошкор сохта, бо асарҳои олимони шинохта
О.Шпенглер, А.Тойнби, П.Сорокин, К.Ясперс ва дигарон алоқаманд буд.2 Лекин консепсияи мазкур
ҳамчун намунаи оптимистии инкишоф ба раванди таърихӣ қабул нагардид ва нуқтаи куллии
инкишоф дар он муайян карда нашуд. Зарурати ташаккули назарияи алтернативии инкишоф ба миён
омад, ки бартарафкунии нокомиҳои мавҷудаи иҷтимоиро мароми худ дониста, беҳбудиҳои таъмини
ояндаи ҷомеаро матраҳ месохт ва бояд чун омили умуминазариявӣ баромад намуда, амалӣ мегашт.
Бо кӯшишҳои зиёд тавлиди чунин назария анҷом дода нашуд ва ба ҳар ҳол таълимоти
модернизатсияи сиёсӣ чун назарияи илмии дар асоси танҳо таҷрибаи ғарбӣ ташаккулёфта боқӣ монд.
Ба андешаи мо омилҳои номбурда, ки бештар хусусияти идеологӣ ва ҳарбӣ-иқтисодиро соҳиб
буданд, ҳамчун заминаҳои пайдоиши назарияи модернизатсияи сиёсӣ баромад мекунанд. Махсусан,
натиҷаи амалии нақшаҳои сиёсии баъдиҷангии кишварҳои мутамаддин, ки аз мавҷудияти омилҳои
мазкур далолат мекард, боиси ба вуҷудоии назария оид ба инкишофи сиёсии муосир гардид.
Дар ташаккули назарияи модернизатсияи сиёсӣ асарҳои Г.Алмонд ва Д.Пауэлл «Сиёсат
шиносии муқоисавӣ. Муносибат аз мавқеи «консепсияи инкишоф» (1966), С.Липсет «Инсони сиёсӣ»
(1960), Д.Эптер «Сиёсати модернизатсия» (1965), Д. Растоу «Ҷаҳони миллатҳо» (1967), Л.Пай
«Ҷиҳатҳои инкишофи сиёсӣ. Тадқиқоти таҳлилӣ» (1966), Ш.Эйзенштадт «Модернизатсия: эътироз
ва тағйирот» (1966), С.Хантингтон «Низоми сиёсӣ дар ҷаҳони тағйирёбанда» (1968) ва ғайра нақши
калон гузоштаанд. Муҳаққиқони мазкур тавонистанд, ки масъалаҳои рӯзмарраи раванди
модернизатсиониро вобаста ба унсурҳои ҷодогонаи он ба мисли ташаккулёбии давлати миллӣ,
ниҳодҳои сиёсӣ, сохтори фуксионалии ҷомеа, танқиди равандҳои модернизатсионӣ, мақоми инсон
дар рафти дигаргунӣ ва ғайра таҳлил намуда андешаи илмии худро иброз намоянд.
Оид ба омӯзиш ва таҳлили ҷараёни инкишофи сиёсии кишварҳои муосири олам ва ташаккули
назариявии модернизатсияи сиёсӣ муҳаққиқи америкоӣ Р.Х.Чилкот хизмати бузурге анҷом додаст.
Ӯ бештари адабиёти мавҷударо оид ба инкишофи сиёсӣ ва омилҳои пешбурди он ҷамъ намуда,

Ниг.: Хантингтон, С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности [Текст] / С. Хантингтон. 
М.: АСТ, 2008.  С. 43.
2
Ниг.: Шпенглер, О. Закат Европы. Очерки морфологии мирофой истории [Текст] / О. Шпенглер. Т.1.  М, 1993.
 667 с.; Тойнби, А. Постижение истории [Текст] / А. Тойнби.  М., 1999.  411с.; Сорокин, П. Социология
революции. Основания новой науки об общей природе наций [Текст] / П. Сорокин.  М.-Киев. 1994.  656 с.; Ясперс,
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хосиятҳои инкишофи сиёсиро ошкор намудааст. Ӯ қайд мекунад, ки пас аз ташкили кишварҳои нав,
яъне «кишварҳои ҷаҳони сеюм» диққати асосии олимон ба инкишофи сиёсӣ равон гаштааст.1
Асарҳоро вобаста ба аҳамият ва зарурати инкишофи сиёсӣ Р.Х.Чилкот тадқиқ намуда ба панҷ
қисмат тақсим намудааст:
1. Асарҳои Г.Алмонд «Сиёсат дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ» ва Д. Пауэлл «Сиёсатшиносии
муқоисавӣ. Муносибат аз мавқеи «консепсияи инкишоф», ки аслан ба таҷрибаи англо–амрикоии
модернизатсияи сиёсӣ марбутанд.
2. Асарҳои олимон вобаста ба ташаккул ва инкишофи давлатҳои миллӣ. Масалан, асари К.Дойч
«Миллатпарастӣ ва коммуникатсияи иҷтимоӣ», Р.У.Эмерсон «Аз империя ба миллат», К.Силверт
«Халқҳои навтавлид: миллатпарастӣ ва инкишоф».
3. Асарҳои олимон Д.Леви «Модернизатсия ва сохтори ҷомеа» ва Д.Эптер «Сиёсати
модернизатсия» мавриди таҳлил қарор додаст, ки бештар ба сохтори функсионалии ҷомеа вобаста
мебошанд.
4. Асари машҳури С.Хантингтон «Низоми сиёсӣ дар ҷомеаи тағйирёбанда», ки тағйироти сиёсӣ
ҳамчун объекти инкишофи сиёсӣ таҳлил гаштаанд.
5. Асарҳое, ки танқиди ақидаҳои этносентризмро дар бар мегиранд. Масалан, асарҳои А.Г.Франк
«Капитализм ва қафомонӣ дар Америкаи Лотинӣ, У.Родни «Чӣ гуна Европа Африкаро қафомонда
кард?» ва М.Колдуэлла «Бойгарӣ дар баъзе кишварҳо» аз зумраи онҳо мебошанд.
Вобаста ба тақсимоти илмии адабиёти мавҷуда нисбати инкишофи сиёсӣ Р.Х. Чилкот дар илм
масъалаҳои рӯзмарраи таҳқиқи инкишофи сиёсиро ба миён овард. Масъалаҳои мазкур ба шаш
қисмат гурӯҳбандӣ гардида буданд. Аз он ҷумла, инкишофи сиёсӣ, рушд ва миллатпарастӣ,
модернизатсия, қафомонии иқтисодӣ, мутеъшавӣ ва империализм. Масъалаҳои номбаршуда
моҳияти таълимотро оид ба рушд ва қафомонӣ эҷод намуданд ва дар илми сиёсӣ бештар ба се
масъалаи аввал аҳамияти хоса дода шуд. Якум, масъалаи инкишоф ва дигаргунии сиёсӣ  буҳрони
сиёсӣ ва натиҷаи он, дуюм вобастагии инкишофи сиёсӣ аз миллатгароӣ роҷеъ ба таҷрибаи сиёсии
кишварҳои Африка, Осиё ва Америкаи Лотинӣ ва сеюм ивазшавии ҷомеаи анъанавӣ ба муосир ба
миён омадаанд. Ҳамин тариқ, назарияи модернизатсияи сиёсӣ дар натиҷаи таҳлили ҳолати
инкишофи сиёсии кишварҳои ҷаҳон дар доираи таълимот оид ба рушд ва қафомонӣ тавлид ёфтааст.
Бинобар ин, дар ибтидо дар ҷомеашиносӣ ва илмҳои сиёсӣ фаҳми «модернизатсияи сиёсӣ» чун
инкишофи сиёсӣ бармеояд. Чунин нуқтаи назарро Г.Алмонд, Д.Пауэлл, Д.Эптер, С.Эйзеншадт
ҷонибдорӣ намуданд. Пас аз ташаккули таълимоти модернизатсияи сиёсӣ, масъалаи муосиршавӣ
чун инкишофи пешқадам эътироф гардидааст.

Ниг.: Чилкот, Р.Х. Теории сравнительной политологии в поисках парадигмы [Текст] / Р.Х. Чилкот.  М., 2001.
 С. 24-25.
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Таълимоти модернизатсияи сиёсӣ ҳамчун назария бо мақсади омӯзонидани инкишофи сиёсӣ ба
миён омада, пеш аз ҳама, инкишофи сиёсии кишварҳои Европа ва Америкаро ҳамчун намуна нишон
додаст. Заминаҳои пайдоиши таълимоти модернизатсияи сиёсӣ бо омӯзиши дигаргуниҳои сиёсие,
ки ба рушди ҷомеа таъсир расонидаанд, алоқаманд мебошанд. Пас фарқияти назарияи
модернизатсионӣ аз таълимотҳои гуногуне, ки дар бораи инкишофи ҷомеа вуҷуд доштанд, дар чист?
Хусусияти фарқкунандаи таълимоти модернизатсияи сиёсӣ аз таълимотҳои дигар дар шакли
вазифаҳои таълимот ё имкониятҳои маълумкунандаи он баромад мекунанд. Чунин имкониятҳои
таълимоти модернизатсионӣ дар тарзи зайл инъикос мешавад:
 назарияи макросотсиологӣ, ба мисли таълимоти марксистӣ инкишофи ҷомеаро аз ибтидо то ба
охир таҳлил сохта, онро дар шакли форматсияҳои ҷамъиятӣ-иқтисодӣ тақсим намудааст. Лекин
рушди пуравҷи кишварҳои мутамаддини дунё, ки дар асри ХХ ба миён омад, нуқтаи назари
марксистиро зери шубҳа гузошт. Зеро таълимоти мазкур масъалаҳоро дар асоси муносибат ва
муборизаи синфӣ маълум сохта, ҷараёни пурпечутоб ва пуртуғёни инкишофи сиёсиро ба инобат
намегирифт. Таълимоти модернизатсияи сиёсӣ давраи муайяни инкишофро мавриди таҳлил қарор
додааст, ки фарқиятро нисбат бо дигар назария ва таълимот ба миён меорад;
 таълимоти модернизатсияи сиёсӣ имконияти дида баромадани механизмҳои воқеии
тағйирпазирии иҷтимоиро дорад, ки бештар дар низоми фарҳангӣ, одатҳои миллӣ, ғояҳои ахлоқӣ ва
менталитет таҷассум меёбанд. Дар рафти модернизатсия раванди ташаккули фарҳанги муколамаи
байни давлат ва ҷомеа ба миён меояд, ки инкишофи он маҳз ба кишварҳои демократии олам
алоқаманд аст. Бинобар ин, таълимоти модернизатсияи сиёсӣ раванди ратсионалии тағйирпазирии
иҷтимоӣ ва иқтисодиро ба таври мукаммал таҳлил месозад;
 дар таълимоти модернизатсияи сиёсӣ масъалаҳои инкишофи муътадилии ҷомеа бо қобилияти
тағйирпазирии моҳият ва вазифаҳои институтҳои ҷамъиятӣ, рафти одатнамоӣ ва тағйирёбии доимӣ,
азхудкунии онҳо, инчунин қобилияти дарки ҳамаҷонибаи манфиатҳои инфирод аз ҷониби системаи
сиёсӣ таҳлил мегарданд. Назарияи модернизатсияи сиёсӣ дар такя ба шароити иҷтимоӣ ва фарҳангии
ҷомеа мақоми инсонро таҳлил сохта, дарки манфиатҳо ва талаботҳои онро вазифаи худ медонад. Дар
ин асно қайд намудан зарур аст, ки на танҳо тағйирпазирии соҳавии инкишоф, балки маълум сохтани
махсусияти инфирод ва арзишҳои муҳими он боиси ба таври куллӣ иваз гардидани ҷомеаи анъанавӣ
ба муосир мешавад.
Хулоса, таълимоти модернизатсияи сиёсӣ таълимоти илмие мебошад, ки инкишофи ҷомеаи
муосирро вобаста ба тағйирпазирии пурпечутоб, бошитоб ва зиддиятнок тадқиқ намуда,
механизмҳои воқеии дигаргуниҳои иҷтимоӣ ва рафти амалигардии онҳоро дар бар мегирад.
Модернизатсия ин равандест, ки Европаро панҷ садсолаи охир фаро гирифта буд. Дар
ҷараёни садсолаҳои мазкур он намунаи ибрат ё тақлид барои кишварҳои минтақаҳои дигар
гардид. Аз ин рӯ барои фаҳмиши модернизатсия на танҳо ҳамчун инкишоф, балки чун хусусияти
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хоси гузариши ҷомеаи анъанавӣ ба муосир ва моро зарур аст, ки онро нисбат ба кишварҳои
ғайриғарбӣ истифода намоем, зеро кишварҳои ғарбӣ дар ин ҳолат аз қатори кишварҳои муосир
кайҳо дар канор мондаанд.

1

Аз ин рӯ кишварҳои пешрафтаи олам дар раванди

баъдимодернизатсионӣ қарор доранд ва мафҳуми «модернизатсия» ва равандҳои амалигардии он
дар айни ҳол ба кишварҳои майли модернизатсионӣ дошта мутааллиқ аст. Аз таҷрибаи
кишварҳои Европаи Ғарбӣ танҳо кишварҳои ба ном «палангони осиёгӣ» ба таври босуръат
истифода намуда ба қатори кишварҳои баъдимодернизатсионӣ шомил шуданд.
Бинобар он, фаҳми модернизатсия ва ошкор сохтани моҳияти он дар илми муосири
сиёсатшиносӣ масъалаи назарияии навро эҷод месозад, ки моҳияти классикии онро тағйир
медиҳад. Муҳақиққи рус В.М.Межуев раванди модернизатсияро чунин баҳо додааст: «Чӣ хеле,
мазмуни модернизатсияро қабул накунем, он ҳамеша дар дигаргунӣ аст, моҳияти он бо шиори
маъмули замони шӯравӣ – «ба сатҳи пеш расидан ва аз он ҳам гузаштан...» ошкор карда мешавад.
«Ба сатҳи пеш расидан» ба маънои утопӣ, яъне хаёлӣ ва «аз он гузаштан» ин мақсади воқеии
модернизатсия аст, ки «расидан ба сатҳи он» ном гирифтааст.2
Моҳияти илмии мафҳуми «модернизатсияи сиёсӣ» дар чунин шаклҳо тавсиф мешавад:
 мафҳуми «модернизатсияи сиёсӣ» ҳамчун таҷассуми ҷараёни ҳаёти сиёсӣ, раванду ҳодисаҳо,
тағйироти онҳо ва сатҳи инкишофи сиёсии ҷомеа фаҳмида мешавад. Масъалаи андозанамоии
инкишофи ҳаёти сиёсӣ мураккаб буда, онро зиддият ва монеаҳои мураккабтарин интизор аст. То
айни ҳол принсипҳо ва меъёрҳое вуҷуд надоранд, ки амали мазкурро андозанамоӣ намоянд;
 модернизатсияи сиёсӣ дар маънои гузариш аз ҷомеаи одӣ ва ҳаёти содаи сиёсӣ ба шакли
мураккабтари ташкили ҳаёти сиёсӣ фаҳмида мешавад. 3 Пас, моҳияти илмии мафҳуми модернизатсияи сиёсиро хосиятҳои ҷомеаи муосир ташкил медиҳанд, ки дар натиҷаҳои кӯшишҳои зиёди
тӯлонӣ воқеиятро пайдо намуданд. Он ивазшавии шаклҳои ҷомеаро аз ҳолати одӣ ба олӣ ва аз
анъанавӣ ба муосир муайян менамояд.
Муҳаққиқи рус А.С.Панарин оид ба «модернизатсияи системаи сиёсӣ», таваҷҷуҳ намуда
қайд месозад, ки дар раванди модернизатсия элитаи навоварихоҳ иродаи худро ба шаҳрвандон
бор мекунад ва барномаи рушди ҷомеа онро «аз боло» ҷорӣ месозад, ки начандон бо талаботи
мардум мувофиқ меояд. Махсусан, чунин андеша моҳияти назарияи гузариш ба демократияро ба
воситаи авторитаризм собит месозад, ки дар самти сиёсии кишварҳои пасошӯравӣ қабул
гардидааст. Муҳаққиқ таъкид месозад, ки гузариш ба системаи нав тазодҳои ҷомаеи муосир ва
хосиятҳои хоси онро нисбат ба инстутсионалиикунонии рафтори мутобиқи он, зиддиятҳои

Ниг.: Федотова, В.Г. Плюсы и минусы модели «догоняющей» модернизации [Текст] / В.Г. Федотова //
Модернизация и национальная культура: Материалы теоретического семинара. – М.: «Апрель-85», 1995.  С. 57.
2
Межуев, В.М. Проблема современности в контексте модернизации и глобализации [Текст] / В.М. Межуев //
Этатистские модели модернизации / ред. В.Н. Шевченко. – М., 2002. – С.136.
3
Ниг.: Зокиров, Г. Н. Донишномаи сиёсӣ. Ҷ .II. [Матн] / Г.Н.Зокиров. – Душанбе: «Андалеб-Р», 2015. – С. 262.
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мутақобилаи имкониятҳои воқеӣ ва қобилиятҳои амалисозии он муайян мекунад. Панарин
инчунин ҷаҳони баъдимодернизатсиониро таҳлил месозад ва қайд мекунад, ки «тааҷубовари
системаи баъдимодернизатсионӣ дар он аст, ки он бошуурона ҳолати низоъ ва ихтилофро тавлид
месозад, зеро он эҳтиёҷи навро ба сиёсат пиёда месозад».1 Б.Г.Капустин мафҳумҳои «замонавӣ»,
«модернизатсия» ва «равандҳои модернизатсиони»-ро таҳлил намуда, ба муосиршавӣ ҳамчун
масъалаи ҳаётӣ ва фарҳангӣ баҳо додааст.2
То замони пайдоиши назарияи модернизатсия дар сиёсатшиносии муқоисавӣ масъалаи
тадқиқи инкишофи сиёсӣ ва омилҳои таъсиррасони он дар ҷараёнҳои гуногун ҳалли худро пайдо
намудаанд.
Таълимоти детерминистӣ, ки инкишофи сиёсиро дар шакли раванди ростхата ё мутаносиб баён
мекунад. Дар ин ҷараён се ақида бештар ба назар мерасад. Тарафдорони ҷарёни якум сабаби асосии
инкишофи иҷтимоӣ ва сиёсиро бо инкишофи иқтисодиёт вобаста дониста, инчунин омилҳои
иҷтимоии ташаккулёфтаро ба инобат мегиранд. Масалан, У.Ростоу, С.Липсет ва дигарон. 3 Дар
навбати худ дар ин ҷо масъалаи ивазшавии низоми сиёсии мавҷуда бо низоми пешқадам дида
мешавад, ки демократия хоси он аст. Масалан, С.Липсет мақоми демократия ва қонунияти сиёсиро
бо инкишофи иқтисодиёт вобаста медонад. «Чӣ қадаре, ки миллат дар иқтисодиёт пешсаф аст, ҳамон
қадар имконияти зиёд дорад, ки миллати демократӣ шавад».4
Андешаи пайвастаи иқтисодиёт будани инкишофи сиёсӣ инчунин дар таълимоти марксизм ҷой
дорад. Марксизм инкишофи ҷомеаро бо иқтисодиёт алоқаманд дониста, тағйирпазирии онро бо
ивазшавии форматсияи ҷамъиятиву иқтисодӣ воқеият медиҳад. Рушди ниҳонии ҷомеаро бо сохтори
коммунизм ба итмом мерасонад. Таълимоти марксизм моҳияти раванди сиёсиро аз нуқтаи назари
синфӣ асоснок намудааст. К.Маркс инкишофи сиёсиро натиҷаи дигаргуниҳои иқтисодӣ медонад ва
қайд месозад, ки: «Муносибатҳои ҷамъиятӣ дар давраи муайяни рушди қувваҳои моддии истеҳсолӣ
пайдо гаштанд ва онҳо дар маҷмӯъ сохтори иқтисодии ҷомеаро ташкил мекунанд». 5 Инчунин, ӯ
инкишофи ҷомеаро ба назар гирифта қайд менамояд, ки: «Воситаҳои истеҳсолоти моддӣ хусусияти
равандҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ ва маънавиро муайян месозад. Ягон форматсияи ҷамъиятӣ пеш аз муҳлат
пароканда намешавад, то он замоне, ки воситаҳои истеҳлолие, ки он барои таъмини онҳо заминаро
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2
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муҳайё карда буданд, бо муносибатҳои нисбатан олӣ иваз гарданд ва то он мавриде, ки шароитҳои
моддии мавҷудияти ҷомеаи навин дар қаъри ҷомеаи кӯҳна пайдо нагардад».1
Тарафдорони назарияи детерминистӣ таъкид месозанд, ки инкишофи иқтисодиёт ба беҳбудии
зиндагӣ ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ мусоидат мекунад. Баъдтар, андешаҳои мазкур дар натиҷаи
рушди илму техника ва ивазшавии низоми сиёсӣ ва иқтисодӣ дар назарияҳо оид ба ҷомеаи
индустриалӣ баён гардида, дар асарҳои У.Ростоу, Р.Арон, Д.Белл интишор мешаванд.2
Ҷонибдорони ақидаи дуюм низоми арзишҳо, намунаҳои рафтор, дараҷаи иштироки сиёсии
оммаи мардумро асоси инкишофи сиёсӣ ҳисобиданд. Бояд иқрор шуд, ки дар ҷомеаи муосир мақоми
ин нишонаҳо хело барҷаста ва тадриҷан комилгардида мебошанд. Ҷонибдорони ақидаи мазкур
Д.Эптер, К.Дойч, АИнкелс мебошанд.3 Ақидаи сеюм олимонеро муттаҳид месохт, ки сабаби асосии
инкишофи сиёсиро дар муқовиматҳои функсионалии дохилии низоми ҷамъиятӣ ва махсусан, низоми
сиёсӣ медиданд. Ҷараёни мазкур аз ҷониби Т.Парсонс муаррифӣ гардидааст.
2. Ҷараёни дигар оид ба инкишофи сиёсии ҷомеа дар шакли ғайримутаносиб баромад мекунад,
ки бо мақсади муайян кардани натиҷаи инкишоф матраҳ гардид. Тадқиқотчиён ақидаҳои гуногунро
нисбат ба омилҳо ва унсурҳои инкишофи сиёсӣ ҷонибдорӣ мекунанд. Намояндагони ҷараёни мазкур
Г.Алмонд, Г.Пауэлл, С.Хантингтон, Б.Мур, Г. О'Доннелл, Ф.Шмиттер, А.Пшеворский ва дигарон
мебошанд. Онҳо аз рӯи имкониятҳои бадастовардаи кишвар дар соҳаҳои гуногуни ҷомеа, ё аз рӯи
қудрати институтҳои сиёсӣ ва нақши онҳо дар раванди сиёсӣ ибрози андеша намудаанд. Асоси
инкишофи сиёсии ҷомеа вобаста бо ҷой доштани омилҳои гуногун дар ақидаҳои олимон ба назар
мерасад. Масалан, С.Хантингтон қайд мекунад, ки омили асосиии инкишофи сиёсӣ аз дараҷаи
институтсионаликунонии манфиатҳо ва мақсадҳои институтҳои сиёсӣ дар ин ё он кишвар вобаста
мебошад. Танҳо инкишофи дараҷаи иштироки шаҳрвандон дар раванди сиёсӣ ва фаъолии иҷтимоии
онҳо манфиатҳоро дар ҷодаи сиёсат баррасӣ менамояд. 4 Мутобиқ ба ин ақида, андешаи Л.Пай
арзишманд аст. Ӯ қайд мекунад, ки инкишофи сиёсӣ аз ташаккули институтҳои сиёсӣ ва тарбияи
шаҳрвандон вобаста аст. Ба фикри Пай фаъолнокии аҳолӣ дар равандҳои сиёсӣ яке аз шартҳои
асосии пойдории демократия ва тартибот аст, ки аз як тараф мавқеи гуногунақидагӣ, низоми
бисёрҳизбӣ, рақобати сиёсиро пойдор намуда, аз тарафи дигар оромии сиёсиро барқарор месозад.
Лекин ба ақидаи Л.Пай чунин сохтори муътадили демократия танҳо ба воситаи ҳокимияти
қудратманди амалкунанда муяссар мегардад. Аз гуфтаҳои боло маълум мешавад, ки олимон
унсурҳои гуногунро чун омили инкишофи сиёсӣ эътироф намудаанд.
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Ҷонибдорони ҷараёни дуюм унсурҳоеро дар раванди инкишофи сиёсӣ арзёбӣ менамоянд, ки
хоси ҷомеаи муосир аст ва он бештар моҳияти сиёсии ҷомеадорӣ ва раванди демократиро ошкор
месозад. Таҷрибаи сиёсии кишварҳои навини замонавигардида аз он далолат мекунад, ки ҷомеаи
муосир бо воситаи ҳокимияти қудратманд бунёд мегардад. Пай қайд мекунад, ки инкишофи
демократӣ, бояд бо ҳокимияти қудратманд ва тавоно дар таносуб ҷойдошта, моҳияти таъин ба
вазифаҳои давлатӣ бо принципи салоҳиятнокӣ амалӣ шавад.1
Ба ақидаи мо ҳамаи таҳлилҳои илмии муаллифон мавҷуд будани омилҳои мухталифи
таъсиррасони инкишофро инкор намекунанд, зеро модернизатсия раванди гуногунҷабҳа буда
моҳияти амалигардии он дар ҳамбастагии тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа тадриҷ мегардад. Масъалаи
мазкур дар тадқиқоти илмӣ чунин ҳазм мешавад: ҷомеаҳое вуҷуд доранд, ки дар онҳо гузариш аз
як шакл ба шакли дигар бо дигаргунии иқтисодӣ оғоз меёбад, зеро заминаҳои иқтисодии
тағйирпазирии ҷомеа пухта расидаанд ва элитаи сиёсӣ маҷбуран барои қабули онҳо заминаро
муҳайё месозад. Дар қисме аз кишварҳо он аз сиёсат оғоз меёбад, чунки ҷомеа ба муътадилсозии
инкишоф ниёз дорад. Пас аз муътадилсозии вазъи сиёсиву иҷтимоӣ воридсозии тағйирот
заруратро ба миён меорад, зеро ҷомеаи пешин иваз намудани самти инкишофи худро ба сифати
нав эҳсос мекунад. Сиёсат дар ин маврид нақши ҳалкунанда ва баҳри таъмини ягонагӣ ва
устувории ҷомеа хизмат мекунад. Бояд қайд кард, ки ба як соҳаи ҳаёти ҷамъиятӣ побанд сохтани
инкишоф начандон дуруст аст, зеро он дар ҳар як кишвар махсусиятҳои худро дорад ва самти
ҷоришавии он аз омилҳои таърихӣ,ҷуғрофӣ, геополитикӣ, этнографӣ ва ғайра алоқаманд аст.
Роҷеъ ба андешаҳои мазкур оид ба инкишофи сиёсӣ дар илми сиёсии муосир ду муносибат арзи
вуҷуд дорад: а) ғояи детерминистӣ (К.Маркс, У.Ростоу, С.Липсет); б) назарияи макиавеллистӣ
(аввалин донистани моҳияти сиёсии инкишофи ҷамъиятӣ) (Макиавелли, Парето, Моска ,
Михелс).
Чӣ хеле, ки маълум аст, мафҳуми модернизатсия дар забонҳои англисӣ ва франсавӣ маънои
муосир ва хусусиятҳои муосиршавиро ифода мекунад. Лекин ин падидаи нозук ва қавӣ
масълаҳои ҳалноталабро эъҷод мекунад. Онро чунин иброз менамоем «замонашавиро чун
масъалаи муҳими ҳаётӣ ва фарҳангӣ эътироф намуда қайд сохтан зарур аст, ин масъала фавран
ҳалли худро намеёбад, зеро дар тафовут бо масъалаи техникӣ ё технологӣ он ба зудӣ бартараф
карда намешавад. Бинобар ин, бо масъалаҳои фарҳангӣ ва омезишёбии онҳо бо хосиятҳои нав,
масъалаи кӯҳна ва муосир ба миён меояд, ки онҳо чун ҷараёнҳои таҳлили инкишофи сиёсӣ
маълум шуданд. (Ба мисли равияи консерваторӣ ва либералии таълимоти модернизатсия). Ҳар як
ҷомеа, институти сиёсӣ амал ва меъёри ба худ мувофиқро таҷассум мекунад, ки дар он ду тарафи
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инкишоф таҷассум меёбад. Дар айни ҳол хосияти муосирро иқтисодиёти бозоргонӣ, демократияи
намояндагӣ, воситаҳои ахбори омма (ВАО), истеҳсолоти индустралӣ соҳиб мебошанд».1
Инкишофи ҷамъиятӣ роҳи пурпечутоби худро ба воситаи тағйирпазирии ҳаёти иҷтимоиву сиёсӣ
ва иқтисодӣ идома медиҳад. Тартиботи мавҷуда тадриҷан шакли навро пайдо намуда хусусиятҳои
пешқадамро соҳиб мешавад. Онҳо аз ҷиҳати хосиятҳои арзишҳои сиёсӣ, ақидаҳо ва тасаввурот,
шакли идоранамоӣ, дараҷаи иштироки омма дар ҳаёти сиёсӣ, воситаҳои таъсир-расонии институтҳои
сиёсӣ тафовут доранд. Масъалаҳои тағйирпазирии инкишофи ҷамъиятӣ ва сиёсӣ ҳамеша дар назари
таълимоти сиёсӣ қарор дошта, аз таҷрибаи субъектони аслии ҷаҳони тағйирпазир сарчашма
мегиранд. Дар натиҷаи таҳлили хусусиятҳои даврагии инкишофи сиёсӣ маълум мешавад, ки рушди
сиёсии ҷомеа бо унсурҳои гуногун алоқаманд буда, бо ҳолатҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангӣ
омезиш меёбад. Дар навбати худ масъалаи асосие, ки дар таълимоти модернизатсионӣ ба миён меояд,
пеш аз ҳама, ба масъалаҳои муосири идоракунӣ ё ҳокимиятдорӣ марбут аст. Системаи сиёсии
замонавӣ ба воситаи арзишҳои пешқадам назорат гардида, мақсади асосии он таъмини қадри инсон
ва ҳаёти арзандаи ӯ мебошад. Ҳамаи арзишҳои муосири ҳокимиятдорӣ таҷассумкунандаи инкишофи
оқилонаи ҷомеа мебошанд, ки танҳо дар ҳолати муътадилии ҷомеа ҳолати воқеӣ пайдо мекунанд.
Мутафаккирони назарияи модернизатсия диққати асосиро ба масъалаи «субот» ё «мутаъдили»-и
ҷомеа равон мекунанд ва онро чун такягоҳи инкишофи иҷтимоиву иқтисодии кишвар медонанд.
Онҳо кӯшиш намуданд, ки роҳҳо ва воситаҳои асосии нигоҳдории чунин оромиро маълум созанд.
Аз тарафи муҳаққиқон ду роҳи нигоҳ доштани муътадилӣ ва суботи сиёсӣ дар ду равия инъикос
мешавад: равияи либералӣ ва равияи консерваторӣ.
Ҷонибдорони равияи либералии модернизатсияи сиёсӣ муҳақкиқон Р.Дал, Г.Алмонд, Л.Пай
мебошанд. Онҳо моҳияти асосии модернизатсияро дар ташаккули низоми иҷтимоӣ ва сиёсии кушода
бо роҳи фаъолнокӣ ва муттаҳидкунии одамон дар сиёсат фаҳмида буданд. Нишондоди асосии
модернизатсияи сиёсӣ дар дараҷаи ҷалбшавии аҳолӣ ба низоми сиёсии намояндагӣ дарҷ мегардад.
Хусусият ва ташаккули модернизатсия аз рақобати кушоди элитаи озод ва дараҷаи ҳамроҳшавии
шаҳрвандони одӣ ба раванди сиёсӣ вобаста аст. Шарти муваффақиятнокии модернизатсия муҳайё
сохтани муътадилӣ ва тартибот ба ёрии муколамаи элита ва аҳолӣ, инчунин фаъолнокии омма
алоқаманд мебошад. Дар баробари ин қайд намудан зарур аст, ки ташкили муносибати меъёрӣ байни
элитаи сиёсӣ ва омма маънои ташаккули низоми кушоди иҷтимоӣ ва сиёсиро дорад, ки аз як тараф
дар табақаҳои иҷтимоӣ ва сатҳи фаъолнокии онҳоро дар бар гирифта, аз ҷониби дигар муносибати
таркиботиро байни гурӯҳҳои маъмурӣ ва институтҳои сиёсӣ таҷассум менамояд. Дар ин хусус Л.Пай
таъкид мекунад, ки дар рафти модернизатсия системаи сиёсӣ қодир аст, ки на танҳо масъалаҳои
иқтисодиву иҷтимоиро ҳал намояд, балки ба одамон имконияти ташаккули шуури фардӣ ва узвияти
комили иттиҳоди бузург буданро муҳайё созад. Барои ҳамин ҳам модернизатсияи сиёсӣ шумораи
1
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зиёди одамони на танҳо сазовори ҳуқуқбударо, балки одамоне, имконияти қабули қарори сиёсиро
доранд, дар бар мегирад. Мазмун ва моҳияти иштироки сиёсии фаъол қонуният, зарурат ва
мавҷудияти равандҳои гузаришро маълум месозад.
Равияи консерваторӣ дар таълимоти модернизатсионӣ бо ташаккули мактаби элитарӣавторитарӣ алоқаманд буда, аслан дар ду шакл таркиб ёфтааст. Шакли аввал таълимоти
«диктаторҳои инкишоф» ва шакли дуюм «ғояи тартибот» ном гирифтааст. Таълимоти «диктаторҳои
инкишоф» ақидаеро баҳри инкишофи иқтисодиёт аз демократия худдорӣ намуданро пешниҳод
мекунад. Бори аввал шаклҳои мазкур дар асари муаллиф Хантингтон «Низоми сиёсӣ дар ҷомеаи
тағйирёбанда» инъикос ёфтаанд, ки дар он муаллиф модернизатсияи институтҳои сиёсиро на аз
лиҳози демократикунонӣ, балки вобаста ба муташаккилӣ ва ташкилотчигӣ маълум сохтааст. Танҳо
режими пурқувват, ки тартиботро таҳти назорат дорад, метавонад гузаришро ба бозор ва ваҳдати
миллӣ омода созад.
Баъдан, ақидаҳои мазкур дар асари С.Хантингтон ва Ч.Нелсон «Интихоби мушкил: иштироки
сиёсӣ дар кишварҳои мутараққӣ» (1976) инъикос гардидаанд. Дар он муаллифон исбот карданд, ки
раванди инкишоф ҳамгироии низоми дохилии сиёсиро бо омилҳои гуногун ба мисли рушди
иқтисодӣ, ташаккули миллӣ, муътадилӣ, баробарӣ, иштирок ва интихоби роҳи афзалиятноки
инкишоф, ки аз ҷониби элитаи ҳукмрон ба дӯш гирифта шудааст, муяссар мегардад. Намояндагони
равияи консерваторӣ ба монанди Хантингтон, Нелсон ва Линс қайд менамуданд, ки масъалаи асосии
модернизатсия ҷой доштани низоъ байни аҳолии сафарбаршуда дар ҳаёти сиёсии ҷомеа, мақом ва
нақш пайдо намудани он ва институтсионаликунонии ҳаёти ҷамъиятӣ мебошад. Барои таъмини
манфиатҳои аҳолӣ ҷой доштани институтҳои сиёсӣ ва мақоми баланди онҳо дар ҳалли масъалаҳои
раванди гузариш хело зарур аст. Аз лиҳози дигар, тайёр набудани аҳолӣ ва қобилияти идоракунӣ
надоштани он ба бетаҷрибагӣ ва истифодаи нодурусти институтҳои сиёсӣ мебарад ва низоми
мавҷударо хароб гардонида ба шикаст дучор хоҳад кард.
Бояд тазаккур дод, ки дар равияҳои мазкур ду муносибатро нисбат ба инкишофи сиёсии муосир
дидан мумкин аст. Яке муколамаи элитаи сиёсӣ бо оммаи халқ, ки дар асоси он низоми муайяни
муносибатҳо ба миён меояд ва дигаре рафти инкишофро ба дӯши институтҳои сиёсӣ вогузор
менамояд. Ҳангоми муносибати дуюм тақозои оромӣ ва муътадилии рушди кишвар танҳо дар
фаъолияти ниҳодҳои сиёсӣ вогузор мешавад. Боиси қайд аст, ки дар давраи ибтидоии ташаккули
раванди модернизатсионӣ дар ҳар ду равия, модернизатсия на ҳамчун раванди пароканда ва
худташаккулёбанда, балки раванде, ки бо фаъолияти ташаббускорон ва барандагони он, аз ҷумлаи
элитаи сиёсӣ пайвасти ногусастанӣ дорад, амалӣ мешавад.
Дар қатори равияҳои номбурдашуда инчунин равияи дигари илмӣ вуҷуд дорад, ки инкишофи
сиёсии ташаккулёфтаи замонавиро эътироф месозад. Дар коркарди равияи мазкур бо ном полиархия
саҳми намояндаи машҳури назарияи модернизатсияи сиёсӣ Р.Дал хело бузург аст. Муҳақкиқи
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америкоӣ андешаҳои худро оид ба масъалаи ҷомеаи гузаришӣ ташаккул дода, хулосаҳои ҷолибро
пешниҳод кардааст. Р.Дал иқрор мешавад, ки инкишофи сиёсии самарабахш ва раванди
модернизатсионӣ аз мавҷуд будан ва сипарӣ гаштани ду нишондоди асосӣ дар ҷомеа вобаста
мебошад: дараҷаи баланди иштироки сиёсии шаҳрвандон; рақобати кушоди сиёсии гурӯҳҳои
гуногун ва сарварони сиёсӣ.1
Ба андешаи Р.Дал дар ҷаҳон ягон системаи сиёсие вуҷуд надорад, ки бо талаботи демократия ба
таври пурра ҷавобгӯй бошад. Барои баҳо додан ба ҳолати системаҳои сиёсии гуногуни аз нуқтаи
назари демократикунонӣ ё наздик будан ба нишонаҳои демократия талаботи идоракунии мардумиро
бояд ба иртибот гирифт. Р.Дал ҳамон режимҳои сиёсиро ба таври воқеияти демократӣ эътироф
мекунад, ки бе истифодаи маҷбурнамоии давлатӣ имконияти васеи изҳорнамоии манфиатҳои
шахсии шаҳрвандонро таъмин месозад. Он режими идеалӣ ба андешаи Р.Дал полиархия ном дорад.
Полиархия режими сиёсии воқеӣ мебошад, ки дараҷаи баланди иштироки сиёсии шаҳрвандон,
мубориза ва рақобати кушоди ташаккулёфтаи гурӯҳҳои иҷтимоиву сиёсӣ ва сарварони сиёсиро дар
қабули қарорҳои сиёсӣ таъмин месозад. Р.Дал ҳафт шароити таъсиррасониро ба раванди полиархия
муайян намудааст: пайдарҳамии таърихии қабули ислоҳотҳои сиёсӣ; дараҷаи фаъолияти
муташаккили ҳокимияти иқтисодӣ; дараҷаи инкишофи иҷтимоӣ  иқтисодӣ; муносибатҳои хоси
баробарӣ ва нобаробарӣ; таъсири берунӣ ба системаи сиёсӣ; мавҷудияти хосиятҳои боваринамоӣ ба
сарварони сиёсӣ.2 Ҳамгироии шароитҳои мавҷуда бо таҷрибаи воқеии модерникунонии кишварҳои
гуногун барои таҳлили ҳамаҷонибаи назариявӣ, ки сабабҳои номуътадилии ҷомеа ва натиҷаи
ҳолатҳои буҳронии инкишофи сиёсӣ гардидаанд, кӯмак менамояд.
Дар натиҷаи хулосагирӣ аз таълимоти мазкур ба андешае омаданд мумкин аст, ки он ҷараёни
мустақили назариявиро эҷод намуда, дорои таҳлили махсуси мантиқии сиёсӣ буда, равандҳои
гузаришӣ ва ҳолати инкишофи воқеии кишварҳои рӯ ба инкишофро маълум месозад. Тадқиқоти
сершумори илмӣ дар назардошти нишондодҳои назарияи полиархия ҷараёни умумӣ будани
инкишофи ҷомеаи ҷаҳониро ба сӯи марҳилаи индустралӣ (баъдииндустралӣ) ҳидоят месозанд. Ин
раванди глобалии таҳаввулот бо рушдёбии комёбиҳои илм ва технология, ҳамкории иқтисодӣ ва
савдо байни кишварҳо, ҳамгироии фарҳангии байни ҷомеаҳо, ташаккули коммуникатсия,
баландшавии маърифатнокии ҷомеа ва ғайра пайваста аст. Дар раванди таҳлили инкишофи таърихии
ҷомеаи нави модернизатсионӣ маълум мешавад, ки тавсифҳои зиёд ва намунаҳои инкишоф ба фаҳми
аввалинаи тарҳи инкишоф муқобил гузошта мешаванд ва хосиятҳои алтернативиро доро мебошанд.
Таҷрибаи ҷаҳоние, ки бо он кӯшишҳои зиёди таҳаввулотпазирӣ хос аст, барои маълум сохтан ва
коркарди талаботҳо ва стандартҳои инкишофи сиёсат, иқтисодиёт, муносибатҳои иҷтимоӣ, фарҳанг
заминаро муҳайё намудааст, ки мақсадҳои ниҳонии модернизатсияро ошкор месозад. Аз ин рӯ,
Ниг.: Даль, Р. Полиархия, плюрализм и пространство [Текст] / Р.Даль. [Электронный ресурс]. URL:htt:
gumer.Info/bibliotek_RUPS /politik/ dal. (дата обращения: 15.12.2015.)
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ташаккули сохтори кушоди иҷтимоӣ ва маҳдуд насохтани фаъолияти аҳолӣ дар соҳаҳои ҷамъиятӣ
чун талаботҳои умумии полиархия дар ҳаёти иҷтимоӣ баромад мекунанд. Дар раванди сиёсӣ он бо
таъмини ҳуқуқҳои инсон, ташаккули низоми ҳокимиятии гуногунмафкуравӣ, инкишофи
коммуникатсияи сиёсӣ, коркарди технологияи ҳамкорӣ ва ризоият, сохтори механизмҳои ба
ҳамтаъсиррасонии системаи сиёсӣ ва ҷомеа алоқаманд мебошад. Дар иқтисодёт нишондоди асосии
модернизатсия бо зиёдшавии маблағгузорӣ ба таълим ва илм, ки ба раванди амалишавии оқилонаи
муносибатҳои иқтисодӣ, ки танзимкунандаи истеҳсоли молию пулӣ мебошанд, алоқаманд аст. Ба
андешаи М.Братерский, «назарияи модернизатсия дар он ҳақ аст, ки дар асоси «муосиршавӣ»
воситаҳои молӣ ё ба маънои васеъ инкишофи бозорро ба инобат мегирад».1
Ҳамин тариқ, инкишофи сиёсӣ бо назардошти равияҳои гуногуни илмӣ ҷонибдори талаботҳои
дар субот нигоҳ доштани ҷомеаро дорад. Равияи либералӣ ҷонибдори фаъолнокии халқ дар раванди
қабули қарори сиёсӣ мебошад. Ҷараёни консерваторӣ тартибот ва ҳокимияти қудратмандро дар
рафти модернизатсия зарур медонад. Полиархия чун шакли ҳокимиятдорӣ аз омезиши ҳар ду замина
гирифта, асоси инкишофи иқтисодӣ ва сиёсии кишварро марбут бо равандҳои фаъолнокии мардум
ва ҳокимият амалӣ менамояд.
Раванди тадқиқ ва таҳлили асосҳои назариявӣ ва методологии таълимоти модернизатсия бо
хулосаҳои зерин ҷамъбаст мегардад:
Мафҳуми модернизатсияи сиёсӣ яке аз мафҳумҳои универсалии илми сиёсӣ мебошад. Он дар
байни

ҳамаи

соҳаҳои

ҳаёти

ҷамъиятӣ

мақоми

асосиро

ишғол

мекунад.

Мафҳуми

«модернизатсияи сиёсӣ» бо баробари моҳияти ҳамоҳангӣ, аз рӯи тафсир гуогунҷабҳа буданаш,
дар таҳлили масъалаҳои доманадор ва ҳамбастаи мураккаб, баҳри муайян сохтани моҳият ва
ҷараёнҳои эволютсияи воқеияти сиёсӣ истифода бурда мешавад. Модернизатсияи сиёсӣ ҳамчун
раванди таъсиси институтҳо ва механизмҳои ҳокимиятии самаранок, ташаккули бюроктатияи
салоҳиятнок ва бомасъул дар намунаи европоӣ, фарогирии иштироки мардум дар сиёсат, бунёди
давлати ҳуқуқбунёд ва ҷомеаи маданӣ арзёбӣ мегардад.
Ба фикри мо дар айни ҳол дар зери мафҳуми «модернизатсияи сиёсӣ» қобилияти ба
стандартҳои нави иҷтимоӣ ва сиёсӣ мутобиқ шудани системаи сиёсӣ ва ташаккули намудҳои
муосири институтҳои сиёсӣ, ки инкишофи системаи сиёсиву иҷтимоиро таъмин месозад,
фаҳмида мешавад. Раванди мазкур ҳам аз омилҳои объективӣ, яъне иҷтимоиву иқтисодӣ ва
фарҳангӣ ва аз ҳам омилҳои субъективӣ, яъне аз қобилияти қудратмандии салоҳияти роҳбарони
сиёсӣ, ки тағйири самараноки системаи сиёсӣ дар дӯш доранд, вобаста мебошад. Дар ин маврид
мақсадҳои модернизатсионӣ аён мешавад, ки аз таъсиси институтҳои нави сиёсӣ барои ҳалли
масъалаҳои доираи васеъдоштаи иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, дигаргун сохтани мафкураи амалии

Братерский, М.В. Теория модернизации: обзор американских концепций [Текст] / М.В. Братерский // США:
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сиёсии сарварон ва элитаи сиёсӣ барои муборизаи сиёсӣ ва ташаккули бюрократияи оқилона
иборат мебошад.
Таълимоти сиёсие, ки инкишофи сиёсии муосирро мавриди омӯзиш қарор додаст, солҳои 50-60уми асри ХХ дар доираи сиёсатшиносии муқоисавӣ ба миён омада, мактабҳо ва ҷараёнҳои гуногунро
дар бар гирифтааст. Таълимоти модернизатсияи сиёсӣ аввалан дар ғояҳои Макиавелли дар ҷодаи
реализми сиёсӣ пайдо гардид. Андешаҳои онро дар мактаби сотсиологияи сиёсӣ В.Парето, Г.Моска
ва Р.Михелс идома доданд.1 Онҳо ба сиёсат мавқеи олиро нисбат ба дигар соҳаҳои муносибатҳои
ҷамъиятӣ муносиб донистанд. Новобаста ба ҷой доштани равияҳои гуногун дар ибтидои ташаккули
назарияи модернизатсионӣ масъалаҳои иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷомеаи муосир ба таври пурра матраҳ
нагардидааст. Консепсияи мазкур бо ғояи универсализми тамаддуни ғарбӣ интишор гардида, аз
капитализм сарчашма мегирад ва ҷомеаи маданӣ, секуляризм ва фаъолияти ратсионалии амалиро
ҷонибдорӣ менамояд. Дар ин асос дар таълимоти модернизат-сионӣ зиддиятҳои ғоявӣ ба миён
омадаанд. Масъалаи мазкур дар ҷой доштани равияҳои гуногуни илмӣ (консерваторӣ ва либералӣ)
ва зиддиятҳо дар таълимоти модернизатсионӣ маълум мешавад.
Мафҳуми «модернизатсияи сиёсӣ» ҳамчун мафҳуми илмӣ дар ду ҳолат истифода гардидааст.
Аввало, ба сифати раванди инкишофи сиёсӣ ва баъдан чун таълимоти илмӣ. Хосияти сиёсии
мафҳуми «модернизатсия» дар мавриди якум ва дар фаҳми илми муосир бештар ба амал ва
фаъолияти давлат вобаста аст, ки онро муҳаққиқ Зокиров Г.Н. чунин маълум месозад:
«Модернизатсияи сиёсӣ - ҳамчун кӯшиши давлат ва системаи сиёсии ҷомеа, ки чандон инкишоф
наёфтаанд ва ба ҷомеаи мутамаддин расидани онҳо», фаҳмида мешавад. 2 Раванди мазкур дорои
марҳилаҳои фарогирӣ, шаклҳо ва роҳҳои амалишавӣ мебошад. Пас дар ин ҷо фаҳми таърихии
фарогирии модернизатсия, ки ба кишварҳои ғарбӣ хос мебошад начандон ба назар мерасад ва фаҳми
муосири раванди модернизатсия, ки ба кишварҳои Осиёи Ҷанубу Шарқӣ, Америкаи Лотинӣ,
Европаи Ҷанубу Шарқӣ муттаалиқ аст, бештар хосияти илмиро соҳиб мешавад. Дар мавриди дуюм
модернизатсияи сиёсӣ ҳамчун таълимоти илмӣ эътироф гардида, яке аз қисматҳои таркибии
сиёсатшиносии махсус ба ҳисоб меравад. Зарурати он омадааст, ки моҳият, мақом ва шакли ҷомеаи
муосирро маълум созем. Аз ин ҷост, ки масъалаи меҳварии таълимоти модернизатсияи сиёсӣ
масъалаи гузариши ҷомаи анъанавӣ ба ҷомеаи муосир, ки моҳияти назарияи мазкурро инъикос
мекунад, пайдо мегардад. Замонашавии кишварҳо ва системаи сиёсии онҳо ба раванди ташаккули
олии муносибатҳои инсонӣ ҳидоят мекунад, ки мақсади таълимоти мазкурро аён месозад.
Модернизатсияи сиёсӣ ин ҷараёни ташаккулёбӣ, инкишоф ва паҳнгардии институтҳои
сиёсии муосир мебошад, ки дараҷаи таъмини таъсиррасонии берунаро дар системаи сиёсӣ бо
1
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назардошти талаботи замон амалӣ месозад. Модернизатсияи сиёсӣ қисмати меҳварии раванди
умумии модернизатсионӣ мебошад, зеро бе тағйирпазириҳои лозимӣ дар сохтори ҳокимият ва
сиёсат тағйир додани рукнҳои дигари ҷомеа, аз он ҷумла иқтисодиёт, маориф ва фарҳанг
ғайриимкон аст.
Модернизатсия ҳамчун ҷараёни таърихӣ ба худ маҷмӯи ислоҳотҳои иҷтимоиву иқтисодӣ,
сиёсӣ ва фарҳангие, ки дар Европаи Ғарбӣ ва Америкаи Шимолӣ аз асри XVII то XX давом ёфта,
баъдтар дар асрҳои XIX-XX минтақаҳои дигарро фаро мегирад, фаҳмида мешавад. Имрӯз дар
ибтидои асри XXI ба зери пардаи ин раванд кишварҳое кӯшиш ворид шудан доранд, ки дар онҳо
трансформатсияи системаи иҷтимоиву сиёсӣ, ки қобилияти худташаккулёбӣ ва амалинамоии
самараноки қоида ва тартиботҳои марҳилаи модернизатсиониро дорад, ба назар мерасад. Дар
маънои муосир «модернизатсия» нисбатан мафҳуми нав мебошад, ки раванди дигаргунии
кишварҳои «ғайриевропоӣ», дар навбати аввал, минтақаҳои ҷануби америкоӣ, осиёгӣ, африкоиро
инъикос намуда моҳияти ҳаракати тағйирпазирии соҳаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ дар
минтақаҳои мазкур бо стандартҳои европоии инкишоф андозагирӣ менамояд. Чунин тарзи
инкишоф ақидаро оид ба инкишофи инсоният чун «киштии ягона», ки ба ҷараёни ягонаи
имкониятҳои кушод дар шакли ғарбӣ шино мекунад, исбот месозад.1
Модернизатсия ҳамчун намунаи илмӣ, дараҷаи тағйирпазирии (трансформатсияи) системаи
иҷтимоиву сиёсӣ, махсусиятҳо ва дигаргун гаштани онро нисбат ба унсурҳои ҷамъиятиву
иқтисодӣ, ахлоқиву фарҳангӣ бо назардошти мақоми системаи сиёсӣ таҳлил месозад. Дар ин
бобат хусусиятҳои хоси модернизатсия чун мавҷуд будани фаъолияти амалии субъектҳои сиёсӣ,
таъсиррасонии неруҳои мухталифи сиёсӣ, арзёбинамоии ҳолати фаъолияти неруҳои сиёсӣ,
мавҷуд будани умумиятҳои фаъоли иҷтимоӣ ва ғайра. Маълум намудани манфиатҳо, коркарди
қабули қарори сиёсӣ, амалинамоии қарорҳои сиёсӣ ва ғайра мазмуни сохтории модернизатсияи
сиёсиро ташкил мекунанд.

Ниг.: Панкратов, С.А. Политическая модернизация. России в контексте устойчивого развития: теоретический
аспект [Текст]: дисс. … док. полит. наук / С.А. Панкратов. – Волгоград, 2006. – С. 43.
1

49

1.2. Равандҳои модернизатсионӣ: ҷараёни ташаккул ва таҳкими
муносибатҳои ҷамъиятӣ

Таълимоти модернизатсияи сиёсӣ консепсияи илмие мебошад, ки начандон таърихи тӯлонӣ
дорад. Он чун қисмати сиёсатшиносии махсус дар солҳои 50-60-уми асри ХХ дар зери таъсири
омилҳои гуногун пайдо гардидааст. Яке аз сабабҳои аслии пайдоиши таълимоти мазкур, пеш аз ҳама,
бо зиддиятҳои ҷаҳонии асри ХХ, раванди «ҷанги сард», ки боиси тақсимсозии олам гардида буд,
алоқаманд аст. Мутафаккирони кишварҳои Ғарб зарурати кӯшиши истифодаи таҷрибаи сиёсии
кишварҳои Европаи Ғарбӣ ва ИМА-ро ҳамчун намунаи инкишоф дар кишварҳои «олами сеюм»
донистаанд. Чунин андешаронӣ ва майли илмии муҳаққиқон бо пайдо шудани мафҳуми
«модернизатсия», яъне замонашавӣ анҷомид. Бархе аз андешаҳо оид ба замонашавӣ маҳз масъалаи
ба пеш, ба сӯи олами ғарбӣ ҳаракат сохтани кишварҳоро дошт. Замонавӣ будан, яъне дар як саф бо
онҳо ҷой доштанро муайян менамуд. Дар ин бобат қайд намудан зарур аст, ки ин амали назариявии
тадқиқотчиёни ғарбӣ бесабаб набуд, зеро дар олам майлонҳои сотсиалистишавии кишварҳо пас аз
озодшавӣ аз зери асорати метрополияҳо ба назар мерасид. Бо баҳонаи тарғиби ҳолати инкишофи
сиёсии пешқадами Ғарб, таълимоти модернизатсия, чун таълимоти илмӣ дар сиёсатшиносии Ғарб
пайдо гашт. Аз тарафи дигар нусхабардории ҳолати сиёсии ғарбӣ ва ба кишварҳои «олами сеюм»
ҷорӣ намудани он, начандон натиҷаи самарабахшро муҳайё месохт. Лекин таълимоти мавҷуда пояи
назариявии хешро дар асоси тадқиқоти мутафаккирони ҷомеашиносии давраҳои гуногуни таърихӣ
асоснок намуда, чун илм оид ба омӯзиши қонунияти мубаддалшавии ҷомеаи анъанавӣ ба муосир
тавлид ёфт. Бо мурури замон, пас дар асоси таҷрибаи кишварҳои мутамаддин пайдо гаштани
намунаҳои пешқадами инкишофи сиёсӣ масъалаи гузариши ҷомеаи анъанавӣ ба муосир ба объекти
таълимоти модернизатсияи сиёсӣ мубаддал мешавад. Таълимоти мазкур ҳамчун назарияи ягонаи
тадқиқотии инкишофи сиёсӣ дар илми сиёсӣ бунёд гардид ва аҳамияти муҳимро ҳам пайдо намуд.
Он дар заминаи донишҳои таърихан ташаккулёфта ва бо истифода аз таҷрибаи ҷомеаҳои гуногун ба
миён омадааст. Он натиҷаи заҳмати илмии муҳаққиқони макон ва замони мухталиф аст. Тавлиди
назарияи мазкур дарки масъалаҳои назариявӣ ва методологии онро ба миён овард. Аз сабабе, ки
таълимоти мазкур тағйирпазирии сохторию низомиро ифода намуда, онро дар раванди дигаргун
гаштани низоми анъанавӣ ба муосир таҳлил месохт, ба назарияҳои мавҷудаи илмии то ин маврид
ҷой дошта такя карда масъалаҳои асосии тадқиқотии худро муайян намуд. Дар ин асос баҳсҳои
гуногуни илмӣ ба миён омаданд, ки бештар ба масъалаи тағйирпазирии сиёсӣ алоқаманд буданд. То
ба вуҷуд омадани таълимоти модернизатсияи сиёсӣ байни мафҳумҳои илмӣ ба монанди «инкишофи
сиёсӣ», «тағйирпазирии сиёсӣ» ва «модернизатсияи сиёсӣ» тафовуте ба назар намерасид. Зеро рафти
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инкишоф чун ҷараёни муқаррарии дигаргун гаштани ҳодисаҳо дониста шуда, ҳолатҳои тағйирёбӣ ба
назаррас набуд. Масалан, агар ба ҷараёни инкишофи сиёсии олам назар андозем, ҳолатҳои сиёсӣ аз
як навъ ба навъи дигар иваз гардида бошанд, ҳам дар онҳо нишонаҳои муосиршавӣ начандон аён
гаштаанд. Ё воқеа ва падидаҳои гуногуни сиёсиро дар муддати муайяни таърихӣ ҷамъ овардан зарур
буд, ки моҳияти пешқадам будани он маълум карда шавад. Бинобар ин, таълимоти мазкур, маҳз
масъалаи муосиршавӣ ва ё ба ҳолати пешқадам иваз гардидани системаи сиёсиву иҷтимоиро ба
инобат гирифта, онро масъалаи меҳварии тадқиқотии худ донист. Дар ин асос дар илми сиёсӣ
мафҳумҳое пайдо гардиданд, ки гӯё ҳаммаъно ҳастанду, бо мафҳумҳои ҷудогона исмгузорӣ
намудани онҳо зарурате надоранд, масъалаи наверо ба луғати илмии сиёсӣ ворид намуд. Мафҳумҳои
«инкишофи сиёсӣ», «тағйирпазирии сиёсӣ» ва «модернизат-сияи сиёсӣ» чун ҷараёнҳои гуногуни
раванди сиёсӣ фаҳмида шуда байни худ айният ва тафовутро ба миён оварданд. Пас, фарқият байни
ин мафҳумҳои сиёсӣ дар чист? Аввалан, дар бораи мафҳуми «инкишофи сиёсӣ» ҳарф мезанем.
Мафҳуми инкишофи сиёсӣ ифодаи ҷараёнест, ки рафти амалишавии сиёсатро дар маҷмӯъ бо
ҳолатҳои тағйирпазирии он муайян мекунад. Инкишофи сиёсӣ метавонад ба қуллаҳои олӣ расад ва
ё дар ҳолатҳои муътадил рушд ёбад. Дар ҳар маврид он инкишоф аст. Таърихи башарият, ки бештар
аз низоъҳо, зиддиятҳо ва мисолҳои мушаххаси бунёди давлату ҷомеадорӣ иборат аст, хоҳу нохоҳ он
чун раванди инкишоф эътироф мегардад. Дар илми сиёсӣ фаҳми «инкишофи сиёсӣ» бо як андешаи
пурра ҳазм намеёбад. Масалан, муаллифон В.Смогунов ва В.Семенов ин масъаларо ба таври зайл
тавсиф сохтанд: «Инкишофи сиёсӣ  ин раванди тағйирпазирии зарурии омодашудааст, ки ба
системаи сиёсӣ ворид мешавад ва дар он хусусиятҳои талаботи сиёсии дохилӣ ё талаботи берунаи
муҳити иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангӣ зоҳир меёбад».1 Онҳо инчунин қайд мекунанд, ки «баъзан
инкишофи сиёсӣ бо модернизатсияи сиёсӣ ҳаммаъно аст. Лекин, модернизатсияи сиёсӣ яке аз
шаклҳои инкишофи сиёсӣ мебошад».2 Муаллифон инкишофи сиёсиро дар маҷмӯъ ба се намуд ҷудо
намудаанд: модернизатсияи сиёсӣ (инкишофи ҷомеаи анъанавӣ ба сӯи ҷомеа муосир),
модификатсияи сиёсӣ (тағйирпазирӣ ва ташаккули институтҳои сиёсӣ), трансформатсияи сиёсӣ
(раванди тағйирпазирии байни ё тавассути форматсияҳо ё системаи сиёсӣ, ки метавонад ҳам
хусусияти пешқадам ва ҳам хусусияти начандон пешқадам дошта бошад). Роҷеъ ба андешаҳои боло
чунин хулосабарорӣ намудан мумкин аст: Аввалан, дар сиёсатшиносии солҳои 50-60-уми асри ХХ
мафҳуми «модернизатсияи сиёсӣ» аз ҷониби олимон чун шакли гузариши ҷомеа аз намуди анъанавӣ
ба муосир фаҳмида шудааст ва он чун инкишофи пешқадам эътироф гардидааст. Дуюм,
модернизатсияи сиёсӣ ин давраи гузариши ҷомеаи анъанавӣ ба муосир мебошад. Дар ин маврид
андешаҳои Л.Сморгунов ва В.Семенов ҷонибдорӣ мешаванд. Баъдан, чӣ хеле ки дар таҷрибаи
кишварҳои мутамаддин собит гашт, инкишофи мазкур раванди баъдимодернизатсиониро соҳиб

1
2

Сморгунов, Л. Политология. [Текст] / Л. Сморгунов, В. Семенов  СПб., 1996.  С. 124.
Ҳамон ҷо.
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гардида, ҷомеа ба ҷомеаи технологӣ, индустралӣ ё иттилоотии комилан муосиргашта мубаддал
мешавад. Ё бештари маврид онро чун ҷомеаи муосиргардида шарҳ медиҳанд. Чорум, инкишофи
баъдинаи раванди сиёсии давраи гузариш ҳамчун модификатсияи сиёсӣ ва трансформатсияи сиёсӣ
ҷорӣ мегардад. Бояд тазаккур намуд, ки дар раванди модернизатсия ҳам омилҳои трансформатсионӣ
ва модификатсионӣ ҷой доранд. Пас, инкишофи сиёсӣ дар шаклҳои гуногун зуҳур ёфта, ё яке
дигареро иваз мекунад ва натиҷаи дилхоҳро соҳиб мегардад, ё онҳо дар ҳамбастагии ҳамдигар амалӣ
мешаванд, ки самараи умумии раванди инкишофро маълум месозанд. Модернизатсияи сиёсӣ омили
ҷамъбастии инкишофи сиёсӣ мебошад, ки хусусияти сифатии ивазшавии ҷомеа аз шакли анъанавиро
ба муосир муайян мекунад. Дар раванди инкишофи сиёсӣ ҳам ҳолатҳои трансформатсионӣ ва ҳам
модернизатсионӣ мушоҳида мешаванд. Ё ҳамаи ҷараёнҳои модернизатсионӣ дар ибтидо ҳолати
трансформатсиониро доштанд ва баъдан майли онҳо ба ҷомеаи муосир маълум гардидааст. Пас
инкишофи сиёсӣ масъалаест, ки ҳамеша бо рафти инкишофи таърихи инсоният ҳамқадам буда,
ҷараёнҳои пешқадамро соҳиб гашт ва маҷмӯи чунин воситаҳои пешрафта ҷомеаи муосирро тавлид
сохт, ки тадқиқи онро таълимоти модернизатсияи сиёсӣ дар дӯш дорад.
Баъдан, диққати худро ба мафҳуми «трансформатсияи сиёсӣ» равона месозем. Дар мавриде, ки
сухан дар бораи кишварҳои «ҷаҳони сеюм» меравад, ки моҳияти аслии модернизатсия дар раванди
инкишофи онҳо ба назар намерасад. Яъне, дар кишварҳои «ҷаҳони сеюм» ҳолати анъанавӣ ба
муосиршавӣ майл дорад, лекин онро онҳо қисман қабул намуда, аз унсурҳои анъанавии ҷомеадорӣ
(авторитарӣ) ба таври пурра даст накашидаанд. Дар ин бобат, муҳаққиқон Ҷ.Нэсбитт ва П.Эбурдин
инкишофи системаи сиёсии кишварҳои мазкурро ба инобат гирифта, онро бо мафҳуми
«трансформатсия» ишора месозанд.1 Ҷ.Нэсбитт ва П.Эбурдин таъкид месозанд, ки инкишофи сиёсӣ,
иҷтимоӣ ва технологӣ дар кишварҳои Шарқ аз «муосиркунии» системаи сиёсӣ  иҷтимоӣ ва
иқтисодии Ғарб тафовут дорад. Ё ба андешаи С.Хантингтон дар кишварҳои шарқӣ модернизатсия бе
вестернизатсия амалӣ мешавад. Ӯ қайд мекунад «…дар баробари инкишофи тарҳҳои гуногуни
технологӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии муосир, хосиятҳои динӣ, сиёсӣ ва фарҳанге, ки ба ҷомеаи анъанавӣ
хосанд, ҷой доранд».2 Агар Ҷ.Нэсбитт ва П.Эбурдин модернизатсияро танҳо хоси ҷомеаи европоӣ ва
намунаи европоӣ донанд, пас С.Хантингтон онро тағйирпазирии васеи ҷомеаҳои алоҳида медонад,
ки ҷараёни иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсии худро соҳибанд. Дар ин ҷо омезиши муосиршавии шакли
европоӣ бо арзишҳои ҷойдошта ё муносибатҳои эндогенӣ ба назар мерасад, ки бештари олимон, ба
мисли Абдумалик, А.Турен, С.Хантингтон, Ш.Эйзенштадт ҷонибдорӣ намудаанд. Абдумалик
муҳаққиқи мисрӣ, ба ҳисоб гирифтани шаклҳои эндогении инкишофи кишварҳои «ҷаҳони сеюм»-ро
дар рафти модернизатсия зарур дониста, таъкид мекунад, ки хосиятҳои кулли ҷомеаҳои гуногунро

Ниг.: Нэсбитт, Дж. Что нас ждет в 90-е годы. Мегатенденции. Год 2000 [Текст] / Дж. Нэсбитт, П. Эбурдин. 
М., 1992.  С. 113.
2
Хантингтон, С. Будущее демократического процесса: от экспансии к консолидации [Текст] / С. Хантингтон //
Мировая экономика и международные отношения.  1995, № 6.  С. 96.
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дар ҳолати мазкур ба инобат гирифтан муҳим аст. Абдумалик муқобилгузории анъанаҳои шарқӣ ва
раванди модернизатсиониро дар таълимоти модернизатсия хато ҳисобида, кӯшиш намудааст, ки дар
мавриди қабули модернизатсия хусусиятҳои эндогении кишварҳои ғайриғарбӣ ба назар гирифта
шавад. Манбаи асосии ғояҳои ӯ дар таълимоти эндогенӣ зоҳир ёфтааст. Таълимоти мазкур
истифодаи таҷрибаи эҷодӣ, мероси фарҳангӣ ва шаклҳои фарҳанге, ки ба халқҳои гуногун хос
мебошанд, ифода мекунад. Аз ин рӯ, маълум мешавад, ки дар ҳолатҳои тағйирпазирии ҷомеа
омилҳои гуногуни инкишоф мавҷуданду ба шакли воқеии талаботҳои эълондошта ҷавобгуй нестанд,
чун трансформатсия пазируфта мешаванд. Инчунин, дар фаҳми сиёсии мафҳуми «модернизатсия»
бо мафҳумҳои нисбатан ба он алоқаманд, ба мисли «модификатсия», «демократикунонӣ»,
«вестернизатсия» рӯ ба рӯ мешавем, ки ҳамчун шаклҳои тағйирпазирии ҷомеа қабул гардиданд.
Мафҳумҳои мазкур барои тадқиқи тағйирпазирии ҷомеа, махсусан, институтҳои сиёсӣ ва равандҳои
сиёсӣ истифода мешаванд. Бештар чунин хосият ба мафҳуми «трансформатсия» рост меояд.
«Трансформатсия» равиши дигаргуниҳои бунёдии сохтор ва пояи системаи сиёсии ҷомеаро инъикос
мекунад. Дар маънои аслӣ мафҳуми «трансформатсия» чун раванди модернизатсияи сиёсӣ, дар
маънои васеъ чун гузариш аз ҷомеаи анъанавӣ ба ҷомеаи муосир ё баръакс (яъне, аз ҷомеаи муосир
ба анъанавӣ) ва ё чун тағйирпазирии маҳдуди сохтори анъанавӣ масалан, ивазшавии арзишҳои
фарҳангӣ, маънавӣ фаҳмида мешавад. Чунин ҳолат дар таҷрибаи сиёсии кишварҳои муосир низ
дучор мешавад. Дар бештари маврид дар кишварҳое, ки ба модернизатсия рӯй оварданд, намунаҳои
навоварӣ дар шаклҳои мухталиф қабул гардида, яке дигареро иваз намуда, натиҷаҳои аслии
модернизатсияро намедиҳанд. Ҳолатҳои мазкур ҳамчун раванди трасформатсия фаҳмида мешаванд.
Дар охир бо мафҳуми «трансформатсия»-и сохтор ва институтҳои сиёсӣ равандҳоеро ворид намудан
лозим аст, ки ба худ омезиши намунаҳои гуногуни тағйирпазириро соҳиб буда, на пайдарҳам ва
ботартибона, балки лаҳзавӣ ҷорӣ гардида, хосияти умумро доро мебошанд. Ба чунин намунаҳои
тағйирпазирии сиёсӣ кишварҳои Осиёи Ҷанубу Шарқӣ мансубанд, ки дар андешаҳои Ҷ.Нэсбитт ва
П.Эбурдин инъикоси хешро пайдо намудаанд.
Модернизатсияи сиёсӣ ҳамчун таълимот ба масъалаи омӯзиши инкишофи сиёсии ҷомеа, рафти
таърихии инкишофи сиёсии пешқадам, намунаҳои инкишофи сиёсӣ ва таҷрибаҳои кишварҳои
гуногун, роҳҳои гузариш ва хусусиятҳои он, раванди демократикунонӣ ва индустраликунонии
кишварҳои муосирро дар бар мегирад. Фаҳми модернизатсияи сиёсӣ дар асоси таҳлили равияҳои
гуногун оид ба воқеаҳои сиёсии муосир истифода гардида, то андозае дарки муносибатҳои навинро
дар ҷодаи сиёсат маълум месозад. Таҳлили муқоисавии ҳодисаҳо ва падидаҳои сиёсӣ боиси
ташаккули шуури сиёсӣ ва васеъшавии ҷаҳонбинии сиёсӣ гардида, муносибати оқилонаро дар
қабули қарорҳои сиёсӣ таҷассум намуда, таъмини муътадилиро баҳри бартарафкунии низоъ муҳайё
месозад. Бешубҳа, тартиботи сиёсие, ки ба характеру арзишҳои сиёсӣ, тасаввуроти сиёсӣ, шакли
идоракунӣ, дараҷаи иштироки оммаи халқ дар ҳаёти сиёсӣ ва шохаҳои ҳокимият таъсир мерасонад
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дар тамоми кишварҳо аз якдигар фарқ мекунад. Вобаста ба тафовутҳои мавҷуда ва аз назари
инкишофи таърихӣ ду навъи асосии ҷомеа бармеояд: ҷомеаи анъанавӣ ва ҷомеаи муосир.
Принсипи тақсимсозии таърихи тамаддуни инсонӣ ба марҳилаҳои анъанавӣ ва муосир ва
таҳким намудани ғояи давраи гузариш ба раванди муосир ба андешаи меҳварии модернизатсия
пайванд аст. Он ҳамчун алтернатива ба даврабандии таърихи инсонӣ дар асарҳои К.Маркс,
Ҷ.Вико, О.Шпенглер, А.Тойнби, П.Сорокин,1 ва дигарон, ки самти ҳаракати инкишофи ҷомеаро
дар маҷмӯи равандҳои худтанзимшаванда ва системаи сиёсии ба дархостҳои замон ҷавобгӯй
таҳқиқ шуданд, маълум карда шудааст. Тавлиди илми ҷомеашиносӣ дар асри XIX чун кӯшиши
фаҳмидан ва ҳазм сохтани ҷаҳишҳои бузурги Ғарб дар замони гузариш аз ҷомеаи анъанавӣ ба
ҷомеаи муосир, ки дар марҳилаи «модернизатсия» омода гардида буд, алоқаманд аст.2
Ҷомеаҳои анъанавӣ ва муосир вобаста ба нишондодҳои зерин аз ҳамдигар фарқ доранд: бо ҷой
доштани механизҳои тағйирпазирии иҷтимоӣ – раванди инкишофи иқтисодиёт, манфиатҳо ва
талаботҳои шахс; бо ҷой доштани воситаҳои танзимнамоии муносибатҳои иҷтимоӣ ва
назоратнамоии ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъият аз ҷониби ҳокимият; бо мақом ва нақши шахс дар
ҷомеа; бо шакл ва хосиятҳои ҳаёти одамон; бо нақш ва вазифаҳои ниҳодҳои иҷтимоӣ.
Ҷомеаи анъанавӣ хоси кишварҳои начандон инкишофёфта аст. Дар ҷомеаи анъанавӣ ҳаёти сиёсӣ
ба воситаи урфу одат ва анъанаҳо танзим карда мешавад. Он дар ҳолати қафомонии иқтисодӣ ва
технологӣ ҷой дошта дар асоси арзишҳои маҳал, ки хосияти авлодиву аҷдодӣ ва қавмиву халқӣ
дорад, рушд меёбад. Муносибатҳои ҷамъиятӣ бо талабот ва меъёрҳои ахлоқӣ ва фарҳанги эҷодии
мавҷуда танзим мегарданд. Вазифаҳои сиёсиро институтҳое иҷро мекунанд, ки аз ҷиҳати сиёсӣ на
он қадар пешқадаманд. Дигаргуниҳое, ки навсозиро талаб мекунанд аз тарафи ҷомеа ба зудӣ қабул
карда намешаванд. Ниҳодҳои сиёсии ҷомеа ба тағйиротҳои сиёсӣ ба зудӣ ҷавоб дода наметавонанд.
Табақаҳои идоракунанда ва қисман аҳолӣ дигаргуниҳоро қабул карданӣ нестанд. Манбаи асосии
ҳокимиятдорӣ дар асоси арзишҳои анъанавӣ ва эътиқоди фарҳангӣ сипарӣ мегардад. Инсон дар
ҷомеаи анъанвӣ дар тобеъият аз иқтидори қудратманди сиёсӣ ҷой дорад. Он аслан манфиатҳои
сиёсии худро дар раванди сиёсӣ маълум сохта наметавонад. Инфирод дар ҳолати «карахтӣ»,
тағйирнаёбанда мавҷуд буда, баъзан дар назди таъсири системаи сиёсӣ оҷиз аст. Дар ҷомеа
манфиатҳои гурӯҳӣ аз манфиатҳои инфиродӣ боло мегиранд. Инфирод дар миқёси умумигардии
манфиатҳо ва талабот хоҳишҳои худро маълум сохта наметавонад ва баҳри воқеӣ шудани он
мубориза ҳам намебарад. Ҳуқуқ ва озодиҳои он маҳдуд ва талаботу манфиатҳои сиёсиаш аслан ноаён
аст. Хосиятҳои дарксозии мавқеи инфирод дар асоси ҷабҳаҳои ғайриоқилона, ки бо низоми эътиқодӣ
Ниг.: Маркс, К. Соч. Т.13. [Текст] / К. Маркс, Ф. Энгельс.  М., 1959.  771 с.; Вико, Дж. Основания новой науки
об общей природе наций [Текст] / Дж. Вико.  М., Киев, 1994.  656 с.; Шпенглер, О. Закат Европы. Очерки
морфологии мировой истории [Текст] Т. 1. Гештальт и действительность / О.Шпенглер. – М: Мысль, 1993. – 667 с.;
Тойнби, А. Постижение истории [Текст] / А. Тойнби  М., 1999.  411 с.; Сорокин, П. А. Социология революции.
Основания новой науки об общей природе наций [Текст] / П.А. Сорокин. – М. - Киев. 1994. – 656 с.
2
Штомпка П. Социология социальных изменений [Текст] / П. Штомка.  М., 1996.  С. 67.
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ва эътибори шахсиятҳои алоҳида таҷассум меёбад, амалӣ мешавад. Шуури инсон қобилияти қабул
ва дарки навоварӣ надошта, балки ба он муқобил аст. Дар вуҷуди он бадбинӣ ва тобноварӣ ба
арзишҳои нав вуҷуд дорад ва мутобиқшавӣ ба он хело мушкил аст. Ҷомеаи анъанавӣ ба ташаккул ва
рушди унсурҳои ҷомеаи маданӣ ҳавасманд набуда, унсурҳои ташаккулёфтаи онро поймол месозад.
Дар ҷомеа муносибатҳо хосияти парастишнамоии сарварони сиёсӣ ва эътибори онро дар ҳалли
масъалаҳои ҷамъиятӣ бараъло инъикос мекунад.
Ҷомеаи муосир марбути кишварҳои мутараққӣ аст. Он қабули муносибатҳои навро вазифаи худ
медонад. Ҷомеаи пешқадам ба талаботи гурӯҳҳои иҷтимоӣ омезиш ёфта, имконияти муҳайёсозии
манфиатҳоро дорад. Дар ҷомеаи муосир муносибатҳои ратсионалии идоранамоӣ дар системаи сиёсӣ
боло мегирад. Инфирод бо талаботи оқилонаи муносибати ҷамъиятӣ ба мисли озодии интихобот,
моликиятдорӣ, муколамаи фарҳангӣ ва ғайра мутобиқ аст. Талаботи ӯ на дар ҷодаи дастаҷамъӣ,
балки вобаста ба манфиатҳои фардии ӯ ҳал меёбад. Шахс ба рафтор ва ҳаракатҳои худ ҷавобгар аст,
зеро онҳо бо манфиатҳои ӯ алоқаманд мебошанд. Чунин шахс дар замони Маорифпарварӣ ибтидо
ба ташаккулёбӣ мекунад ва он чун субъекти модернизаторӣ дорои ғояхо ва амалҳои татбиқшаванда
мебошад. Чунин шакли инсон дар адабиёти илмӣ инсони иқтисодӣ ном гирифтааст. Инсони
иқтисодӣ  ин инфиродияти қавӣ мебошад, ки бо мақсади таъсиррасонӣ ба олами беруна,
муваффақияти моддӣ ва ғункунии боигариро вазифаи худ медонад. Ҷомеаи муосир аз
шаҳрвандоне иборат мебошад, ки дорои ҳуқуқҳо ва имконияти фаъолияти мураккабгардидаи
истифодаи онҳоро дар системаи сиёсӣ доранд. Ё чӣ тавре ки В.Красилшиков қайд мекунад,
модернизатсия бо фаъолият ва ташаккули «шакли прометеӣ –фаустоии инсон», алоқаманд аст, ки
кӯшиши фаъолро дар иртибот ба воситаи таъсири олами гирду атроф мутеъ сохтани ҷаҳони воқеӣ,
табиат ва фазоро дошта, худро чун мутаҳаррики тағйирёбӣ медонад. 1 Муносибати озодонаи одамон
дар ҷомеа заминаро барои ташаккули институтҳои ҷомеаи маданӣ, ки дар назди он бюрократияи
ратсионалӣ ва ҳукумат масъул аст, омада месозад. Тағйирпазирии доимии инфирод мукаммалгардии
муносибатҳои ҷамъиятиро талаб дорад, ки чун имконияти қабули амалисозии таҳаввулот баромад
мекунад.
Ҷомеаи муосир бо ташаккули ниҳодҳои бунёдӣ алоқаманд аст: демократияи рақобатпазир,
иқтисоди бозоргонӣ, бунёдгароии хайрияти умум; мавҷудияти коммуникатсияи оммавӣ,
таъмингардии ҳуқуқҳои интихоботӣ; қонуният; эътирофи умумии ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ: институтсионаликунонии муносибатҳои иҷтимоӣ; ҷой доштани фарҳангӣ дунявӣ ва секуляризм; ратсионализатсия; бюрократикунонии оқилона; махсусиятнамоии касбӣ; ташаккул ва рушди маърифатнокӣ
ба воситаи низоми воситаҳои ахбори омма (ВАО), фаъолнокии иҷтимоӣ ва касбии аҳолӣ ва ғайра.

Ниг.: Красильщиков, В.А. Модернизация и Россия на пороге ХХI века [Текст] / В.А. Красильщиков // Вопросы
философии. – 1993, № 7. – С.44.
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Муҳаққиқони назарияи модернизатсияи сиёсӣ изҳор доранд, ки ҷомеаҳои анъанавӣ ва муосир
дар системаи сиёсӣ дар намунаи аслии худ вуҷуд надоранд. Дар ҳамаи шаклҳои ҷомеа онҳо дар
омезиш ва ҳамбастагӣ қарор доранд, ки чун ҷомеаи «омехта» баромад мекунанд. Афзалияти
нишонаҳои яке аз дигаре чун дараҷаи ҳолати инкишоф дар системаи сиёсӣ қабул мегардад. Лекин
дар натиҷаи гузариш аз низоми анъанавии муносибатҳои ҷомеа ба низоми муосир қонуниятҳо ва
махсусиятҳои зиёде ҷой доранд, ки тафовути онҳоро амиқ намуда хосиятҳои воқеии ҷомеадориро
маълум месозанд. Бинобар он, бо мафҳуми «раванди гузариш» ҷараёни табдилёбии ҷомеаи анъанавӣ
ба муосир истифода мегардад. Гузариш аз ҷомеаи анъанавӣ ба муосир хосияти тағйирпазирии ҳаёти
ҷамъиятӣ, гузариш аз шакли побанди талаботҳои инфиродӣ ва ташаккули нишонаҳои аввалини
муносибатҳои умумӣ, ки дар натиҷаи он манфиатҳои инфирод боло гирифта, муносибатҳои иҷтимоӣ
дигаргун ва мукаммал мешаванд, ба амал меояд. Раванди мазкури таҳаввулотпазирӣ чун
модернизатсия баромад мекунад.
Раванди гузариш аз як системаи сиёсӣ ба системаи сиёсии дигар, яъне аз системаи анъанавӣ ба
системаи сиёсии муосир ё пешқадам дар илми сиёсатшиносӣ инчунин бо мафҳуми «давраи гузариш»
ифода меёбад. Давраи гузариш самтҳои инкишофро маълум намуда аз шароитҳои воқеӣ оғоз
мешавад, ки он ё ҳаракати инкишофро ба сатҳи боло нишон медиҳад, ё боз майл ба қафомонӣ дорад.
Ин ҳаракат дар ду маврид ҳам бебоздошт ва гуногунҷабҳа буда, зиддиятҳои зиёдро дорост. Дар ин
асос ибораи модернизатсияи сиёсӣ, ҳамчун рафти инъикоси инкишофи ҳаёти сиёсӣ, суръати
тағйирпазирии он ва муайянкунандаи дараҷаҳои инкишофи ҷомеа қабул гардида, рафти гузариши
системаи анъанавӣ ба демократия ва воқеияти аслии онро маълум мекунад.
Тағйирпазирии ҷомеа дар шакли дигаргуншавии омилҳои гуногун маълум мешавад. Дар ин
маврид масъалаи андоза намудани тағйирпазирӣ пайдо мешавад. Масъалаи андозанамоии
тағйирпазирӣ (байни ҷомеаи анъанавӣ ва муосир), дигаргун гаштани хусусият ва сифати он бо
маълум сохтани нишондодҳо ё ченакҳои ҳолатҳои тағйирпазирии ҷомеа алоқаманд мебошанд.
Нишондодҳои муайянкунандаи модернизатсияи сиёсӣ бо ҳар гуна омилҳои таъсиррасони раванди
модернизатсия вобаста мебошад, ки он аз ҷониби олимон мавриди таҳлил ва тадқиқ қарор
гирифтааст. Баъзе омилҳоро бештаре муҳақкиқон ҳамчун нишондодҳои асосии модернизатсия қабул
намуданд. Бинобар ин, модернизатсия ҳамчун шакли тағйирёбии ҷомеа ва инфирод чунин андозаҳо
ё ченакҳои дигаргуниро дар худ таҷассум менамояд:
1. Гузариш аз сохтори иҷтимоии одӣ ба сохтори иҷтимоии мураккаб; 2. Гузариш аз хосияти
интегратсионии ғайрииқтисодӣ ба интегратсияи иқтисодии ҷомеа; 3. Гузариш аз этатизм ба иқтисоди
бозоргонӣ; 4. Мубаддалшавии инсони офаранда ба инсони ихтироъкор; 5. Гузариш аз шаклҳои одии
шуур ба гуногунақидагӣ; 6. Гузариш аз мустаҳкамии комил ба тағйирёбии доимӣ; 7. Гузариш аз
тоталитаризм ва авторитаризм ба демократия.1
1

Ниг.: Мухаев, Р.Т. Политология [Текст] / Р.Т. Мухаев. – М.: Проспект, 2011. – С. 486.
56

Тағйироти зикргардида байни ҳам алоқамандӣ доранд ва инкишофи ҳамдигарро таъмин
месозанд. Агар алоқамандии онҳо коста гардида ба мақсадҳои зарурӣ нарасад, пас натиҷаи
модернизатсия низ маҳдуд ё қисман ба миён меояду халос.
Бояд қайд намуд, ки бо баробари таҳлилсозии рафти инкишофи сиёсӣ зарур аст, ки матраҳшавии
масъалаи мазкурро дар ҷодаи назарияи марксистӣ таҳлил созем. Пеш аз ҳама дар таълимоти мазкур
марҳилабандии инкишофи сиёсӣ дар шакли форматсияҳои ҷамъиятӣ сурат мегирад, ба мисли ҷомеаи
тоиқтисодӣ (ибтидоӣ), иқтисодӣ ва ғайрииқтисодӣ (коммунистӣ). Агар таълимоти марксизмро дар
муқоиса бо назарияи модернизатсияи сиёсӣ қарор диҳем, пас маълум мегардад, ки ҷавҳари дугонагии
«анъана–муосир» дар таълимоти инкишофи сиёсӣ бо «ҷомеаи ибтидоӣ ва баъдина»-и марксизм
мувофиқ меояд. Дар назарияи модернизатсионӣ муносибатҳои анъанавӣ аз рӯи хосияти
тақсимоти меҳнат ва мубодилаи мол баҳо дода намешавад, балки он вобаста ба омилҳои муайян
тағйир меёбад ва марҳилаи хронологӣ надорад. Як давраи инкишофи таърихӣ дигареро
дунболагирӣ намекунад, балки дар меҳвари муносибатҳои пешин пайдо мешавад. То ба вуҷуд
омадани назарияи муосир оид ба инкишофи иҷтимоӣ, дар таълимоти марксистӣ андешаҳо баҳри
дигаргунсозии ояндаи ҷомеаи инсонӣ оварда шуданд. Асосгузорони марксизм ғояҳоро ба мисли
ҷомеаи баъдииқтисодӣ ё баъдиматериалӣ маълум намуданд. Бояд қайд кард, ки хеле пеш аз
тавлиди назарияҳои муосири рушди иҷтимоӣ, асосгузорони марксизм фаҳмиши ҷомеаи ояндаро
ҳамчун ҷомеаи «пасиқтисодӣ» ё «баъд аз материалӣ» пешгӯӣ мекарданд. Дар ин маврид
мафҳумҳои «инфиродияти озод», қобилиятҳои эҷодии инсон, бекор кардани меҳнати вазнини
ҷисмонӣ, ки имрӯз дар таълимотҳои инкишоф ва модернизатсияи сиёсӣ ба таври пурра дарҷ
шудааст, решаҳои ғоявии худро дар таълимоти марксистӣ сабзонида буданд. Дар таълимоти
модернизатсияи сиёсӣ пешгӯинамоии инкишофи сиёсӣ сарбаста аст, танҳо таҷрибаи кишварҳои
мутамаддин собит сохтааст, ҷомеаи модерн бо ҷомеаи постмодерн ё постиндустралӣ иваз
мешавад.
Масъалаи дигаре, ки дар назарияи модернизатсияи сиёсӣ бо масъалаҳои илмӣ алоқаманд аст, ин
масъалаи таъсири омилҳои гуногун ба раванди модернизатсионии кишварҳои ғарбӣ мебошад. Ба
оғоз, равиш ва амалишавии муосиршавии ҷомеа хоҳу нохоҳ таъсири сабабҳои дохилӣ ва берунӣ
назаррас аст. Бо таҳлили сабабҳои дохилӣ ва инчунин мавҷуд будани баҳсҳои гуногуни илмӣ дар
ошкор сохтани масъалаи инкишофи сиёсӣ кашфиётҳои М.Вебер назаррас аст. Тадқиқоти М.Вебер
ба масъалаҳои Европаи оғози Замони нав алоқаманд аст, ки дар асараш «Ахлоқи протестантӣ ва рӯҳи
капитализм» таҳлил сохтааст. Ба андешаи ӯ катализатор ё муҳаррики инкишофи капитализми
европоӣ, яъне муҳаррики модернизатсия бо ташаккули протестантизм ва дар он асос бунёд ёфтани
ахлоқи шомили меҳнатӣ, ки инсонро барои фаъолияти муяйни меҳнатии босамар ва дар раванди он
ноил гаштан ба мақсадҳои муайяни оқилона ҳидоят мекунад, алоқаманд аст. Аз назари Вебер
ҷамъияти насронии Европа ба андозае оқилона бунёд ёфта буд, ки дар он капитализм рушд кард.
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Ҳамон қадар шаҳри европоӣ низ оқилона сохта шудааст, ки дар он аввалин муносибатҳои навини
пешқадам тавлид ёфтанд.
М.Вебер дар асари худ «Шаҳр» бунёди шаҳрҳо на бо манфиатҳои сиёсӣ ё ҳарбии иттифоқҳои
заминдорон, балки аз хоҳиши иқтисодии асосгузорони он, ки барои гирифтани боҷҳо, андозҳо ва
дигар намуди даромадҳои савдоӣ тайёранд, алоқаманд медонад. Дар ин маврид мафҳумҳои хоҷагии
шаҳрӣ ва сиёсати хоҷагии шаҳрӣ аз ҷониби муҳаққиқ истифода шуданд.1 Шаҳр барои Вебер пеш аз
ҳама макони хоҷагидорӣ, на иттиҳодияи ҳарбӣ фаҳмида шудааст. Ба андешаи муҳаққиқ дар натиҷаи
идоракунии бюргерӣ мустақилияти иқтисодӣ эҳсос шудааст. М.Вебер фарқияти шаҳрҳои
асримиёнагиро бо полисҳои антиқа маълум сохта, изҳор намудааст, ки асосҳои бунёдии шаҳрҳои
асримиёнагиро ташкили хоҷагидории оқилона муайян месохт. 2 Ақлонияти насронии ғарбӣ бо
ақлонияти ҳаёти шаҳрӣ омезиш ёфтааст. Ахлоқи протестантӣ манбаи аслии таъсиррасониро дар
ташаккули инсони навин муайян сохт. М.Вебер қайд намудааст, ки «…ба сифати воситаи беҳтарини
муҳайёсозии боварии ботинӣ ба фаъолияти муайян дар соҳаи ихтисоси худ соҳиб будан лозим аст».3
Ҳамин тариқ, инсон фаъолияти меҳнатии худро на барои ҷамъ овардани неъматҳо, балки барои
суботу беҳбудии худ истифода мекунад.
Ба ақидаи баъзе аз тадқиқотчиён дар раванди модерникунонӣ таъсири омилҳои беруна низ эҳсос
мешаванд, ки чун заминаи тағйирпазирии ҷомеаҳои «маҳдуд» ё начандон инкишофёфта мегарданд.
Махсусан, таҷрибаи имрӯзаи кишварҳои гуногуни олам ба ин масъала равшанӣ медиҳад. Таъсири
омилҳои беруна ба модернизатсия аз ҷониби олими ҷомеашиноси франсавӣ Г.Тард ошкор гардида,
чун қонуни тақлид қабул шудааст. Г.Тард худ оид ба модернизатсия чизе нагуфтааст, лекин ӯ
механизмҳое, ки ба воситаи онҳо дар ҷомеа навовариҳо паҳн мешаванд, маълум менамояд. Ба
андешаи ӯ ҳамаи навовариро модернизатсия гуфтан мумкин аст, зеро ҷомеашинос қайд мекунад, ки
«ҳама гуна ҳодисаҳои иҷтимоӣ: дар забон, дин, сиёсат, ҳуқуқ, саноат, санъат навоварӣ аст».4 Ҳамаи
дигаргуниҳое, ки дар таърихи инсоният ба амал омадаанд, натиҷаи андешаҳои муайяни одамон
мебошанд. Андешаҳо аввалан дар майнаи сари инсон пайдо гашта, баъдан хосияти амалишавӣ ё
тақлид шуданро пайдо мекунанд.5 Асари худро Г.Тард «Қонунҳои тақлид» номидааст.
Навовариро аввалан баъзеҳо амалӣ месозанд, баъдан дигарон аз онҳо ибрат мегиранд. Баъзеҳо
ин масъаларо пештар ҳал намуда, соҳиби комёбиҳои беназир мегарданд, ки хоҳиши ба онҳо дар як
сатҳ буданро кишварҳои дигар ҳам пайдо мекунанд. Бинобар ин, Г.Тард «ҳамаи он чизе ки дар
ҳодисаҳои ҷомеаҳои инсонӣ дар шакли иҷтимоӣ, на дар шакли ҳаётӣ ё табиӣ мавҷуд аст ва он
тафовут ё айнияте дорад, албатта бо сабаби қабул кардан ба миён меояд»,6 қобили тақлид медонад.
Ниг.: Вебер, М. Город [Текст] / М. Вебер. – М.: Strelka Press, 2017.  С. 20.
Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма [Текст] / М.Вебер.  М., 1990.  С. 49.
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Г.Тард андешаи худро дар асоси унсурҳои гуногуни ҷойдоштаи таърихи ҷаҳонӣ рушд додааст. Лекин
мо таъкид карда наметавонем, ки ӯ раванди тағйирпазирии ҷомеаро ба таври пурра ва дар ҷодаи
мураккабияти он таҳлил намудааст. Дар ин асос асари Г.Тард бо асарҳои М.Вебер, ки такягоҳи
назарияи модернизатсияи сиёсӣ буданд, дар як зина ҷой дошта наметавонад. Лекин хизмати Г.Тард,
ки аввалин олиме, ки муҳимияти масъаларо ошкор сохта, роҳҳои дурусти ҳалли онро маълум
намудааст, хело бузург аст. Албатта, таҳаввулоти пешқадам ва самаранок дар як ҷомеа боиси қабули
он аз тарафи ҷомеаи дигар, махсусан, ҷомеаи ҳамсоя мегардад, ки он натиҷаи рушди сиёсии гурӯҳи
кишварҳо дар минтақаи муайяни олам мешавад. С.Хантингтон масъалаи мазкурро тадқиқ намуда,
оид ба раванди тақлидсозӣ ё иқтибосбардорӣ дар соҳаи тағйироти сиёсӣ ва махсусан, дар раванди
демократикунонӣ андешаронӣ намудааст. Ӯ якчанд мафҳумҳоро, ки чун раванди ҷоришавии сохтори
демократии як кишвар ба кишвари дигар мешаванд, маълум месозад. С.Хантингтон оид ба таъсири
намоишкорӣ, оид ба таъсири заҳролудгардӣ, оид ба паҳншавӣ, оид ба тақлидкорӣ, оид ба таъсири
«барфолудшавӣ» ва инчунин оид ба самараи домино гуфтааст.1
Хосияти тақлидкорӣ ё нусхабардории рафти инкишофи як кишвар аз ҷониби кишвари дигар
чун анъанаи фарҳангӣ дар баъзе давлатҳои шарқӣ вуҷуд дошт. Масалан, Япония анъанаи
нусхабардории рафти инкишофи Хитойро дошт. Амали мазкур ба Япония дар рафти
азхуднамоии дастовардҳои Ғарб пас аз инқилоби Мэйҷи кӯмак расонид. Тааҷубовар нест, ки
Япония дар асри XX муҷизаи иқтисодӣ офарид. Агар ба Япония, интиҳои асри XIX таваҷҷуҳ
намоем, пас маълум мешавад, ки он чун ҷомеаи анъанавии дорои қафомонии иқтисодиву
технологӣ, сохтори табақавӣ буд, агарчӣ бо феодализми европоӣ нишонаҳои умумӣ дошт
(масалан, мавҷуд будани моликияти хусусӣ, ташаккули манафактураҳо, истифодаи технологии
коркарди биринҷ).
Мафҳумҳои зиёдеро пайдо намудан мумкин аст, ки хоҳиши тағйирпазирии кишварҳоро ошкор
мекунанд. Бешубҳа, барои маълумсозии омилҳои берунӣ ва таъсири онҳо ба тағйирпазирии сифатии
иҷтимоӣ ва ошкорсозии сабабҳои қабули онҳо аз ҷониби кишварҳои гуногун асари муаррихи англис
А.Тойнби «Маърифати таърих» хело калон аст. А.Тойнби на танҳо оид ба тақлидкорӣ чун Тард
гуфтаст, балки он тақлидкориеро дар назар доштааст, ки аз он даст кашидан мумкин нест. Ба таври
дигар, ҷомеа қудрати қабул накардани навовариҳоро, ки дар ҳамсояҳои он амалӣ шудааст, надорад.
Зеро манъи қабули ин навовариҳо ба марги низоми консерваторӣ мубаддал мешавад. Таълимоти
А.Тойнби «даъват ва ҷавоб» ном гирифтааст. Моҳияти он дар даъват аз берун аст, ки ба дохил мавҷи
эҷодиро дар воқеъгардонии таҳаввулотпазирӣ амалӣ мекунад, вобаста аст.2 Субъекте, ки даъвати
беруниро қабул намудааст аз ҳолати ғайрифаъол ба ҳолати фаъол ворид мешавад. Баъдан, буҳрони
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Ниг.: Хантингтон, С. Третья волна. Демократизация в конце ХХ века / [Текст] С. Хантингтон. М., 2003.  С.

113.
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Ниг.: Тойнби, А. Постижение истории [Текст] / А. Тойнби  М., 1999.  С. 108.
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мураккаби дохилӣ ба амал меояд. Сипас, дар натиҷаи таъсиррасонии буҳрон гузариш ба системаи
нав ва ба дараҷаи инкишофёфта воқеӣ мешавад.
Тадқиқотчиён Д.Травин ва О.Маргани изҳор менамоянд, ки дар гузашта чунин омилҳои берунӣ
ин ҳодисаҳои таббиӣ буданд, ки ба тағйирпазирии ҳаёти одамон дар шакли қабули навовариҳо амалӣ
мешуданд.1 Инчунин, қайд намудан лозим аст, ки омилҳои берунӣ ба мисли таъсири ҷанг ё озод
будан аз ҳамлаи ҳамсоягон, навовариҳоро дар қабули қарорҳои сиёсӣ муҳайё сохтаанд. Инчунин, ба
андешаи мо омилҳои беруна як шакли ҳавасмандкунии шаҳрвандон баҳри инкишофи минбаъда ва
расидан ба сатҳи баланди рушди ҷаҳонӣ аст. Махсусан, чунин намуди ҳавасмандкунӣ дар асри XIX
бо забти заминҳои нав, бунёди мустамликаҳо ва тақсимоти ҷаҳон алоқаманд буд.
Омилҳои беруна на танҳо ба амнияти дохилӣ, балки ба комёбиҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии кишвар
таъсир расондаанд. Махсусан, дар замони муосир ин масъала хосияти муҳимро доро аст. Омилҳои
иттилоотии беруна сабабгори инкишофи дохилии кишвар мегарданд, зеро онҳо моҳияти аслии
мавҷударо дар заминаи қафомонӣ ошкор сохта, ба элита ва аҳолии кишвар собит месозанд, ки
навовариро қабул намуда, дар сатҳи кишварҳои пешқадам ҷой доштан вазифаи инкишоф аст. Дар
асри XX модернизатсияи босуръат ба воситаи чунин «даъват» амалӣ шудааст. А.Тойнби назарияи
«даъват ва ҷавоб»-ро барои он истифода намуд, ки механизми ташаккули тамаддунҳои гуногунро
ошкор созад. Ӯ новобаста ба масъалаи амалишавии модернизатсия бо масъалаи фарҳангӣ сарукор
дошт, ки хусусияти фардиятро нисбати масъалаҳои умумии тамаддун соҳиб буд. Усули классикии
тадқиқи муосиршавӣ, ки аз ҷониби А.Тойнби коркард шуд ва аз ҷониби намояндагони дигари
муҳақкиқони равандҳои модернизатсионӣ чун замина қабул гардид. У.Ростоу қайд мекунад, ки
«…аслан заминаҳо барои расидан ба сатҳи олӣ дар рафти таърихи навин ба вуҷудомада, на дар асоси
воситаҳои дохилӣ, балки бо таъсири омилҳои берунӣ, бо таъсири неруи ҷомеаҳои мутамаддин амалӣ
мешаванд».2«Ин воридшавӣ дар маънои аслӣ ва маҷозӣ ба парокандашавии ҷомеаҳои анъанавӣ ё ба
тезонидани суръати парокандашавии онҳо мусоидат намуданд. Ғайр аз ин амали мазкур ба одамон
андешаҳо ва эҳсосотеро бедор сохтанд, ки дар он шаклҳои нави ҷомеадорӣ ба муқобили ҷомеаи
анъанавӣ гузошта шуда, нишонаҳои муосиршавиро, ки дер боз дар заминаи фарҳанги куҳан ҷойгир
буданд, аён менамуданд».3 Кишвари даъват-қабулнамуда, ё дар арафаи таҳдиди беруна қарордошта,
ё бо инкишофи босуръати иқтисодии кишвари ҳамсоя рӯ ба рӯ гашта, ки хатари ҷиддиро ба миён
меорад, зарурати қабули навовариро дорад. Дар навбати худ ҷавоби ин даъватро на танҳо элитаи
ҳукмрон, ки таҳдидро эҳсос мекунад, балки қисми зиёди аҳолӣ, ки дар муқоиса бо кишварҳои дигар
таҷрибаи самараноки корӣ – меҳнатӣ, афзалиятҳои фарҳанги рафтор, меъёрҳои нави талаботро аз худ
мекунад, бояд диҳад.

1

Ниг.: Травин, Д. Европейская модернизация. В 2. кн. Кн. 1 [Текст] / Д.Травин, О.Маргания. – М.– СПб. 2004.  С.
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Баъдан У.Ростоу андешаи худро такмил дода, нишон медиҳад, ки барои чӣ даъвате, ки аз берун
ба ҷомеаҳои гуногун ворид шудааст ба ноил гардидани тағйиротҳои иқтисодиву сиёсии мушаххас
мебарад? «Одамоне, ки дар арсаи ҳокимият ҳастанд, ё ба он таъсир расонида метавонанд, – қайд
мекунад муҳаққиқ – кӯшиши решаканкунии асосҳои анъанавии ҳаётро на барои зиёд гаштани
даромадҳои иқтисодӣ, балки барои он, ки ҷомеаи анъанавӣ онҳоро аз забткориҳои хориҷиён халос
карда наметавонад, доранд». 1 Албатта, механизмҳои амалигардии модернизатсия метавонад хислатҳои дигар дошта бошад. Лекин дар бештари ҳолат забткориҳои ҷомеаи анъанавӣ ба воситаҳои
идеологӣ, ҳарбӣ, блокӣ ё иқтисодӣ амалӣ мешаванд. Аз ҳар ҷиҳат таъсири омилҳои беруна дар рафти
муосиршавӣ хело калон аст.
Дар натиҷаи таҳлили омилҳои таъсиррасони модернизатсионӣ дар кишварҳои ғарбӣ моро зарур
аст, ки онҳоро дар иртибот бо таҷрибаи муосиршавии олам дар рафти инкишофи таърихӣ матраҳ
намоем. Масалан, таърихи ташаккули инсоният аз ҳолатҳои ваҳшоният то ба тамаддун хоҳу ноҳоҳ
омили пешрафта ва дар замону макони воқеии худ муосир буда, интишор гардидааст. Агар ба
ташаккули давлатҳои қадим, ба мисли Шумер ва Акат, Миср ва Юнон назар андозем, нисбат ба
муносибатҳои пешини мавҷуда онҳо пешқадамтар буданд. Дар навбати худ, бо баробари пешсаф
будан, онҳо ба таназзул дучор гардида, боиси зуҳур ёфтани кишварҳои нав гаштанд. Дар мисоли
ҳуҷуми варварҳо ба империяи ғарбии Рим ва таъсиси кишварҳои европоӣ ҳолати мазкурро мушоҳида
намудан мумкин аст. Кишварҳои навтаъсис дар заминаи нишонаҳои пешқадами давлатҳои пешин
бунёд шуданд ва ташаккул ёфтанд.
Мисоле аз таърихи Шарқ. Рӯ овардан ба омилҳои гуногуни ахлоқӣ ва иҷтимоӣ инсониятро аз
ҳолати ваҳшоният раҳоӣ додааст. Масалан, дар афкори Шарқи Қадим чунин воситаҳои инкишофи
пешқадам бо ҷой доштани анъана, дин ва ахлоқ алоқаманд аст. Инкишофи сиёсат бо рушди ҳаёти
иҷтимоӣ, ки саросар аз меъёрҳои ахлоқӣ ва динӣ баҳравар буд, сарчашма гирифта, дар он талаботи
дунявият ё «муосиршавӣ» ба назар намерасид. Муҳаққиқони он замон низ рафти инкишоф ва
самаранокии сиёсиро бо мавҷуд будани талаботи маънавӣ ва тартиботи ахлоқӣ комёб дониста,
кӯшишҳо баҳри бунёди ҷомеаи адолатнокро доштанд. Аз ин воқеияти таърихӣ бармеояд, ки дар
Шарқи Қадим омилҳои ахлоқиву динӣ маҳсули муосиршавии ҷомеа буданд. Аз ҷумла, Конфутсий
мақсади аслии инкишофи пешқадамро дар мавҷуд будани манбаъҳои ахлоқии идоранамоии кишвар
ва инчунин бо фаъолияти сарвари оқил ва маърифатпазир вобаста донистааст. Дар таълимоти
қадимаи ҳиндуӣ низ инкишофи сиёсӣ бо ахлоқи динӣ, дар ибтидо бо браҳманизм ва баъдан, бо
буддоия алоқаманд буд, ки ҳар дуи он тарғиби алоқамандии ҳаёти инсониро бо қонунҳои илоҳӣ
вазифаи худ дониста, инкишофи сиёсиро бо дин омезиш доданд. Дар ин зумра сиёсат чун шакли
муносибати иҷтимоӣ баромад намуда, мавқеи номаълумро соҳиб гашта буд. Унсурҳои асосии сиёсӣ
чун ифодакунандагони тавоноӣ ва қудратмандӣ аз ҷониби намояндагони ҳокимият истифода
1

Ростау, У. Стадии экономического роста [Текст] / У. Ростоу. – Нью-Йорк, 1961.  С. 48.
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гардида ҳамчун воситаи ҷоришавии тартиботи сиёсӣ маълум мешаванд. Дар ҳамин асно гӯё онҳо
пешсафтар буданд. Ба таърихи динҳои аҷдодиамон назар биандозем, пас маълум мешавад, ки дини
ислом нисбат ба зардуштӣ ва буддоӣ хело пешқадамтар буд.
Модернизатсия ба раванди инкишофи ҷомеа таъсир расонида онро сифатан тағйир медиҳад.
Дар он нақши ҳалкунандаро на танҳо элита балки шаҳрвандони қаторӣ мебозанд. Лекин аз
ҷониби дигар дигаргуниҳои мазкур барои он амалӣ мешаванд, ки ҷомеа ҳамеша дар ҳаракат буда
талаби тағйирпазириро дорад. Ҷомеа унсури қолабгирифтаи доимӣ нест, он инкишоф меёбад, ё
чӣ тавре, ки марксистҳо мегӯянд, аз ҳолати одӣ ба ҳолати мураккаб мегузарад. Агар раванди
барқароршавии модернизатсиониро бо вазъияти инқилобии назарияи марксистӣ, ки В.И.Ленин
коркард намудааст, муқоиса намоем, хусусиятҳои умумии таҳлили ҳар ду ҳолат ба назар
мерасад.1 Яъне, дар ҳар ду ҳолат шароитҳои зарурӣ барои гузариш ё дигаргунӣ оғоз меёбад, зеро
вазъи сиёсӣ гузаронидани ислоҳотҳо ва таҳаввулоти системаи сиёсиро талаб дорад. Дар мавриди
амалӣ нашудани таҳаввуллотҳои сиёсӣ ҳолати мавҷуда ба инқилоб ё анархия мубаддал мешавад.
Дар таълимоти модернизатсионӣ ҷомеа ба ҳолати пешин, ба ҷомеаи ананавӣ бар мегардад. Дар
назарияи модернизатсия, ҳолатҳои мазкур дар қолаби шиори моденизатсионӣ «муосиркунии
ҳаёти ҷомеа» баромад мекунанд, бе инқилоб ҷорӣ мешавад. Дар маълум сохтани вазъи инқилобӣ
манфиатҳои синфи коргар ё меҳнаткаш инъикос гардад, пас дар назарияи модернизатсияи сиёсӣ,
дар раванди бе инқилоб манфиатҳои сиёсии субъектҳои сиёсӣ, ки ҷонибдорони таҳаввулоти
сиёсӣ мебошанд, муттаҳид гардида баҳри амалигардонии мақсадҳо сайю кӯшиш менамоянд.
Дар назарияи трансформатсияи сиёсӣ вазъи инқилобӣ, чун давраи махсуси гузариш, ки дар
номуйянии инкишофи системаи сиёсӣ ба назар мерасад, таҳқиқ хоҳад гашт. Дар чунин ҳолатҳо
маънои гузариш номаълум ва гуногунҷабҳагии натиҷаи он ба назар мерасад. Барқароршавии
режими сиёсӣ самти инкишофи ояндаро маълум месозад. Ҷой доштани номуайянӣ дар раванди
гузариш аз як система ба системаи дигар дар тадқиқотҳои Д.Ростоу, А.Пшеворский,
С.Хантингтон, Ф .Шмиттер, Г. О 'Доннел ва дигарон таҳлил ёфтанд. Мутобиқи таҳқиқотҳои
А.Пшеворский ва Ф.Шмиттер раванди номуътадилӣ ё номуайянӣ дар ҷомеа ҳамчун раванди
либераликунонӣ, яъне институтсионаликунонии

озодиҳои

шаҳрвандӣ қабул

мешавад.

А.Пшеворский демократияро «олами номуайяниҳо» меномад. Онро ҳамчун реставратсияи
авторитаризм ва эмонсипатсияи демократӣ тавсиф мекунад. Ӯ қайд мекунад, ки «демократия – ин
рақобати солими муборизаи сиёсии байни ҳизбҳо мебошад, ки мағлубият на шармандагии иҷтимоӣ
ва на ҷиноят аст».2
Дар муқоиса бо назарияи марксистӣ муҳаққиқон танҳо бо ҷой доштани манфиати як субъектпролетариат, маҳдуд нашуданд, балки мақом ва нақши элитаи сиёсӣ ва субъектҳои дигари
Ниг.: Ленин, В.И. Крах II Интернационала [Текст] / В.И. Ленин. ПСС. Т. 26. – С. 321.
Пшеворский, А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной Европе и
Латинской Америке [Текст] / А. Пшеворский.  М.: «РОССПЭН», 1999.  С. 48.
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раванди сиёсии давраи гузаришро таҳлил сохтанд. Онҳо инчунин унсурҳои асосиро маълум
сохтанд, ки қобилияти дигаргун сохтани хосиятҳои системаи сиёсӣ ва вазифаҳои ниҳодҳои
ҷамъиятиро дошта, манфиат ва талаботҳои ҷомеаро дида метавонад. Бояд қайд намуд, ки дар
назарияҳои мазкур инкишофи сиёсӣ раванди ногаҳонии худташаккулёбанда нест. Балки он
равандест, ки бо ташабусси субъектҳои сиёсӣ тағйир ёфта сифари навро соҳиб мешавад. Дар
марксизм ҳамин гуна субъект синфи коргар ва дар назарияи модернизатсияи сиёсӣ элитаи сиёсие,
ки пайваста сиёсати модернизатсиониро роҳбарӣ менамояд, ҳисобида мешавад. Марксизм чун
таълимоти модернизатсионӣ ҳолати тағйирпазирии инкишофи сиёсиро пешгӯӣ менамояд, ки бо
коммунизм ё аз байн рафтани давлат анҷом меёбад. Ба ҷомеаи бе давлат, бе синф, бе моликият
бо баробарии комили ҳамагон, ки чун хаёлоти бузург боқӣ монд, тавсиф ёфтааст. Дар назарияи
модернизатсионӣ ҷомеаи муосир ба ҷомеаи баъдимодерн ё баъдиинстриалӣ иваз мегардад. Дар
интиҳо он ба кадомин ҷомеа мубаддал мешавад, танҳо аз заминаҳои объективу субъективӣ ҳолат
ва рафти инкишоф вобаста аст ва он айни ҳол ба пешгӯӣ ниёз надорад.
Бинобар ин, масъалаи асосии муосиркунӣ дар рафти ташаккули назарияи модернизатсияи сиёсӣ
бо дигаргун гаштани ҷараёни инкишофи сиёсии кишварҳои алоҳида алоқаманд буда, хусусияти
ибтидои таълимоти мазкур намунаи дигарро соҳиб мегардад. Умуман, вақте, ки мо мафҳуми
модернизатсияро истифода менамоем, бо ҳамаи навовариҳои ҳаёти ҷамъиятӣ рӯ ба рӯ гашта онҳоро
таҳлил месозем ва ба шакли муайяни муносибатҳои пешқадам ворид мешавем. Дар ин маврид бояд
оид ба масъалаи тағйирпазирии ҷомеа, ки асрҳои зиёд сипарӣ шудааст, назар андохта, оид ба раванди
таърихии ташаккули модернизатсияи ҷомеа ҳарф занем. Дар рафти инкишофи тарҳи классикии
модернизатсия, ки хоси кишварҳои Европаи Ғарбӣ аст, мо давраҳои таърихии модернизатсияро ба
таври зайл тақсим намудаем: серкуляризатсия, ратсионализатсия, конститутсианализм, ташаккули
системаи сиёсиву миллӣ.
Дар сиёсатшиносии муосир оид ба раванди ташаккул ва фарогирии модернизатсияи сиёсӣ се
муносибат вуҷуд дорад: 1. Классикӣ (солҳои 50-80-уми асри ХХ)  модернизатсияро ҳамчун омили
пешрафти сиёсӣ ва иқтисодӣ бо мақсади инкишофи истеҳсолот ва системаи сиёсӣ қабул дорад.
Ҷонибдорони ин ақида М. Вебер, Э.Дюргейм, П.Штомка ва ғайра. 2. Неомодернистӣ (солҳои 80уми асри ХХ) гуногунҷабҳагии инкишофи ҷомеаро бо назардошти анъанаҳо ва таъсири онҳоро
дар раванди модернизатсия эътироф месозад. Намояндагони ҷараёни мазкур ба мисли М.Леви,
А.Турен, Ш.Эйзанштадт, С.Хантингтон омилҳои эндогениро дар инкишофи технология ва сиёсат
муҳим медонанд. 3. Постмодернистӣ (охири асри ХХ) тарҳи ягонаи инкишофи ҷомеаро инкор
намуда роҳи инкишофи давлатро дар шакли модернизатсияи миллӣ, зуҳури арзишҳои миллӣ ва
робитаҳои сиёсиву иқтисодӣ мебинад. Ба чунин шакли модернизатсия дар асарҳои Г.Инглҳарт,
В.Федотова ва дигарон диққат дода шудааст.
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Дар тӯли инкишофи худ ҷомеа бештар аз анъанаҳо ва одатҳои сиёсӣ истифода намудааст, бо
тақозои замон онҳо бегона гаштанд ва ё бо муносибати пешқадам ва оқилона иваз шудаанд. То
ташаккули таълимоти модернизатсияи сиёсӣ ин масъала аз назар берун мондааст ва хусусияти
рӯзмарраро низ надоштааст. Ин бесабаб нест, зеро нишондоди муқоисаи ҷомеаҳо вуҷуд надошт.
Танҳо тақсимсозии идеологии ҷаҳон аз мавҷуд будани ҷомеаҳои ба ҳам зид, ба монанди капитализм
ва сотсиализмро муайян менамуд. Мавҷуд будани ҷомеаи анъанавӣ ва хосиятҳои он дар натиҷаи
инкишофи босуръати кишварҳои Европа, ки тафовути худро нисбати дигар кишварҳои олам пайдо
намуд, ба вуҷуд омад. Пас зарурати муайян намудани хосиятҳои ҷомеаи анъанавӣ ва ҷомеаи муосир
танҳо бо тавлиди таълимоти модернизатсияи сиёсӣ алоқаманд аст. Пайдоиш ва паҳнгардии
ҷараёнҳои модернизатсионӣ дар олам муносибатҳои гуногунро дар рафти ташаккули он ба вуҷуд
овард. Андешаҳо оид ба сифатҳои мусбии равандҳои замонашавӣ дар саросари олам пазируфта
шуда, имконияти ғолибияти стандартҳои Европаро муҳайё месохт. Аз тарафи дигар зиддиятҳои
мухталиф дар ҷараёни амалигардии модернизатсия дар кишварҳои ғайриғарбӣ ба назар мерасид, ки
«тарҳи идеалӣ» будани онро зери шубҳа мегузошт. Таълимоти модернизатсияи сиёсӣ ва принсипҳои
ибтидоии бунёди он дар мувозинати доимии андешаҳои илмӣ қарор надошт. Бархе аз олимон дар
таълимоти модернизатсияи сиёсӣ зиддиятҳои назариявиро бо амалияи ҷамъиятӣ ошкор карда, онро
чун роҳи дурусти инкишоф қабул надоштанд. Дар ин асос равияҳои танқидӣ дар таълимоти
модернизатсияи сиёсӣ ба вуҷуд омаданд.
Пас саволе ба миён меояд, ки сабаби пайдоиши равияҳои танқидӣ дар таълимоти
модернизатсияи сиёсӣ дар чист? Пеш аз ҳама, барои ҷавоби ин савол моро зарур аст, ки ба таҷрибаи
сиёсии солҳои 70-90-уми асри ХХ кишварҳои гуногуни олам назар намоем. Таҷрибаи кишварҳои
ғайриевропоӣ дар солҳои 70-80-уми асри ХХ аз он далолат мекунад, ки нусхабардории демократияи
европоӣ ва америкаӣ дар рафти демократикунонии кишварҳои Осиё, Африка ва Америкаи Лотинӣ
номувофиқиро ба миён овард. Ҷомеаи анъанавӣ ба таври осон аз арзишҳои фарҳангии худ даст
кашида натавониста, ба гирдоби зиддиятҳои навин дучор мегардад. Пас барои чӣ чунин муносибат
нисбат ба раванди модернизатсионӣ, махсусан, дар кишварҳои ғайриевропоӣ ба миён омад? Аввалан,
сабаби асосӣ дар ҷой доштани умумиятҳои анъанавии гуногун дар ҷомеаи анъанавӣ ва боздошти
навовариҳо аз ҷониби онҳо ба назар мерасид. Ин масъала таҳлили ҳамаҷонибаро ба худ ҷалб намуд.
Аҳамияти муҳим дар он буд, ки анъанаҳои ҷойдошта хосияти низомӣ, гуногунҷабҳагӣ ва мураккаби
таърихӣ доштанд. Дар чорчӯбаи муайяни илмӣ хусусиятҳои зарурии ҷомеаҳои мазкур, ки ба
арзишҳои замонавӣ ва ҷомеаи мутамаддин мутобиқ буданд, ба инобат гирифта шуданд, лекин дар
амалияи истифода ва ҳамгироии онҳо нуқсонҳои навин пайдо намуданд. Арзишҳои мазкури ҷомеаи
анъанавӣ баҳри мустаҳкамкунии ягонагии ҷомеа ва муътадилии он такягоҳ ҳисобида мешуданд.
Нобудсозии ин такягоҳи анъанавӣ дар муддати хело кӯтоҳ номумкин буд. Лекин аз сабаби муайян
набудани роҳи инкишофи шахсӣ, ки дар асоси анъана ташаккул меёфт, модернизатсияи аз берун
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воридгашта воситаи хело беҳтар ва эътирофгардида ҳисобида мешуд. Албатта, заминаҳои
субъективии ҷоригардии усули навини ҷомеадорӣ ба инобат гирифта намешуд. Мардуме, ки солҳои
зиёд дар арсаи ҷаҳолат ва ҳукмфармоӣ зиндагӣ дошт, ба воситаҳои «афсонавии» идоранамоии ҷомеа
боварӣ ҳам надошт. Дар рафти инкишофи дуру дароз агар баъзе кишварҳо соҳиби комёбиҳои
баланди иқтисодӣ ташаккули системаи сиёсии демократӣ ва ғайра гарданд, пас кишварҳои дигар
дар зери асорат, табаддулотҳои сиёсӣ ва карахтии иқтисодӣ, қашшоқиву парокандагӣ қарор
доштанд. Таҳаввулоте, ки бо комёбиҳои беназир анҷом ёфтанд, дар кишварҳои Япония, Корея,
ва Туркия ба назар мерасид. Дар кишварҳои мазкур пас аз чандин кӯшишиҳои навсозии бесамар
тағйиротҳои ҷиддӣ ба амал омаданд. Танҳо дар Эрон, ки рафти «инқилоби сафед» бо
барқароршавии режими исломӣ анҷомид. Муҳаққиқон дар натиҷаи таҳлили заминаҳои иқтисодӣ,
сиёсӣ ва фарҳангии «инқилоби сафед», ба хулосае омаданд, ки сабаби ба анҷом нарасидани
модернизатсияи Эрон пеш аз ҳама бо ҷой доштани сиёсати иртиҷоӣ ва кӯҳнапарастонаи шоҳ
алоқаманд аст. Шоҳи Эрон дар системаи ташкилии ҷомеа дигаргуниҳои заруриро дар намунаи
европоӣ лозим дониста бошад, ҳам дар системаи сиёсӣ қабули онҳо мушоҳида намешуданд. Шоҳ
хоҳиш ва кӯшиши дигаргун сохтани системаи идоракунии давлат ва мустаҳкамнамоии робитаи
ҳокимиятро бо ҷомеа надошт. Сарчашмаҳои шикасти низоми шоҳӣ ва дурнамои инкишофи он,
ки шоҳ қабул карда буд, ҳамчун маълумсозии ибораи «хайрияи ҷамъиятӣ» равона гардида,
имкониятҳои худташаккулёбии ҷомеаро маҳдуд месохт.1
Баъдан, хосиятҳоеро ҷомеаи анъанавӣ соҳиб буданд, ки қобилияти таъмини омилҳои дохилӣ ё
эндогениро доштанд. Ҷараёни вестернизатсия, ки хосияти ташфиқу тарғиби тамаддуни Ғарбро дошт,
ба зиддиятҳо рӯ ба рӯ гашт. Бояд маълум сохт, ки муносибатҳои қавмиву авлодие, ки дар ҷомеаҳои
баъди мустамликавӣ ҷой дошт, бо тағйирпазирии зоҳирӣ хосиятҳои аслии худро аз даст надод. Танҳо
бо воситаи тарғиби озодии инсон ва кафолати ҳуқуқҳои он кишварҳои «олами сеюм» ба муосиршавӣ
майл намуданд, зеро дар зери асорати чандинасраи ҳокимони бузурги ҷаҳонӣ ҷой доштан ба онҳо
инро муҳайё насохта буд. Пас аз ба даст овардани истиқлолият принсипҳои давлатдории европоӣ, ки
бештар хусусиятҳои гуманистӣ дошт, ҳамчун орзуҳои амалисозии давлатдории кишварҳои «ҷаҳони
сеюм» қабул гардид. Сипас, омилҳои модернизатсионии ғарбӣ дар таҷрибаи олами ғайриғарбӣ ба
нокомиҳо дучор гардид. Маълум гашт, ки самти ғарбикунонӣ дар маънои аслии худ на ҳамеша
дар раванди инкишофи кишварҳои тараққихоҳ истифода мегардад. Аз тарафи дигар дар раванди
таҳаввулот ҷомеаи ғайриғарбӣ бо баробари қабул доштани сохторҳои муосир, боз ба ҳамон
одатҳо ва анъанаҳои ҷойдоштаи хоси худ ворид гашта моҳияти муосиршавиро аз назар дур
месозад. Дар ин маврид оид ба инкишофи Япония ва кишварҳои бо ном «палангҳои осиёгӣ»
(Кореяи Ҷанубӣ, Тайван, Сингапур, Гонконг ва Малайзия) ёдовар шудан лозим аст. Лекин бо
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баробари қабули самти инкишофи иқтисодии ғарбӣ, онҳо хусусиятҳои хоси фарҳангӣ ва динии
худро дар ташкили меҳнат, тарҳи идорасозӣ ворид сохтанд. Ҳамин тавр, дар таълимоти
модернизатсия равияҳои гуногуни танқидӣ пайдо гаштанд.
Нахустин равияҳои танқидӣ дар таълимоти модернизатсионӣ дар солҳои 60-уми асри ХХ
ташаккул ёфтанд. Лекин пайдошавии равияҳои мазкур ба «олами сеюм» ва рафти замонавишавии он
ягон муносибате надошт. Он ба масъалаи модернизатсияи Европа пайваст буд. Соли 1967 муҳақкиқ
Р.Бендикс ҳамоҳангсозии анъана ва раванди муосирро дар таълимоти модернизатсия ошкор сохт. Ӯ
диққати худро ба раванди модернизатсионии Европа, махсусан, ба кишварҳои Англия ва Франсия
равона намуд ва маълум сохт, ки модернизаитсия ба анъана такя мекунад ва дар алоқамандӣ бо он
амалӣ мешавад. Агарчи Британияи Кабир кишвари анъанавии ташаккулёфта эътироф гардад, он чун
кишвари рушдёфтаи муосир пазируфта мешавад. Маҳз омилҳои анъанавӣ ба мисли ахлоқи динӣ ё
хусусиятҳои

менталитети

миллии

кишварҳо боиси

босамар

анҷом

ёфтани

равандҳои

модернизатсионӣ гардидаанд. Бешубҳа, модернизатсия аз ҳаво пайдо намешавад ва муқобилгузории
анъана ва раванди муосиршавӣ нодуруст аст. Аз тарафи дигар муҳаққиқони зиёди таълимоти
модернизатсионӣ ба хулосае омаданд, ки модернизатсия ин раванди бегонашавии анъана набуда,
балки инкишоф ба воситаи анъана аст, ки хусусияти раванди модернизатсиониро муайян намуда,
ҳамчун омили танзимгари он баромад мекунад. Тақсимкунии унсурҳои манфӣ ва мусбии
модернизатсия ба миён меояд. Масалан, ҷой доштани унсурҳои этиқодие, ки инсонро ҳамчун
махлуқи универсалӣ аз рӯи ахлоқи протестантӣ меҳисобиданд, яке аз падидаҳои мусбии
модернизатсия эътироф мешуд. Ё унсури манфӣ дар шакли ҷой доштани иттиҳодияи муташаккили
анъанавӣ, ки мақсади қабули дигаргуниро надошт, ба назар мерасид.
Масъалаи дигаре, ки дар таълимоти модернизатсияи сиёсӣ ба аҳамияти хоса пайдо намудааст,
нисбияти ҷой доштани анъана ва раванди муосиршавӣ буд. Муҳақкиқон қайд намуданд, ки байни
анъанавӣ будан ва замонавӣ гардонидани муносибатҳо зиддияти ҷиддие вуҷуд надорад ва ҳар яки он
ба воситаи ҳамдигар ишкишоф меёбанд. Бештари олимон омилҳои модернизатсиониро ба мисли
рушди технологӣ, ғарбикунонии инкишофи сиёсии кишварҳои ғайриғарбӣ чандон муҳим
намеҳисобанд ва вобастагии онҳоро аз муносибатҳои этникӣ, иҷтимоӣ ва арзишҳои таъминсозандаи
он медонанд. Аз ин рӯ, дар миёнаи солҳои 80-уми асри ХХ дар таълимоти модернизатсионӣ
«назарияи майл ба модернизатсия» ба миён омад, ки инкишофи сиёсиро аз анъанаҳои хоси
халқиятҳои алоҳида ҳисобида, инкишофи онро бе таъсири арзишҳои бегона таҷассум менамояд.
Ҷонибдорони таълимоти мазкур Абдулмалик, А.Турен, С.Хантингтон, Ш.Эйзенштадт мебошанд, ки
нуқтаи назареро оид ба хусусияти универсалии инкишофи ҷамъиятӣ ва сиёсӣ ба инобат гирифта
таъкид месозанд, ки универсализм бештар метавонад бо партикуляризм ҳамоҳанг шавад ва дар
ҳолати маҳдудияти он модернизатсия ба муваффақият ноил хоҳад гашт. Модернизатсия ҳамчун
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раванди худинкишофёбанда ба ҳисоб рафта, дар амалишавии он на танҳо нақши элитаи сиёсӣ, балки
таъсири ҳолатҳои объективӣ ва рафтори аъзоёни қатории ҷомеа муҳим аст, фаҳмида мешавад.
Назарияи майл ба модернизатсия бештар ба худ хусусиятҳои иҷтимоӣ ва фарҳангии умумиятҳои
ҷудоганаро дар бар мегирифт, ки шумораи онҳо дар олами муосир хеле зиёд ҳам набуданду
имконияти муттаҳидкунии омилҳои хоси ин халқиятҳо низ амри маҳол буд. Дар ин асос олимон
кӯшиш намуданд, ки як таълимотеро оид ба муттаҳидсозии арзишҳои ғарбӣ ва ғайриғарбӣ, ки асоси
таълимоти модернизатсионии олам гардад, ба миён оранд. Аммо чунин ҳадафҳо ва кӯшишҳо натиҷае
набахшиданд. Мақсади асосии бунёди чунин таълимот пайдо намудани нишонаҳои анъанавие, ки ба
нишонаҳои анъанавии европоӣ монанданд ва дар заминаи он ҷорӣ намудани раванди
модернизатсиониро қабул дорад, буд. Яъне, унсурҳои европоии модернизатсияиро бо омилҳои
анъанавии кишварҳои «олами сеюм» муттаҳид сохта, тарҳи нави модернизатсияро маълум намудан
зарур буд, ки аз ҷониби кишварҳои ғайриғарбӣ қабул гардад. Кӯшишҳои зиёде баҳри ҳамоҳангсозии
хусусиятҳои фарҳангиву эътиқодии кишварҳои Шарқ бо арзишҳои либералии ғарбӣ аз ҷониби
муҳаққиқон натиҷаи дилхоҳро надод. Бинобар ин, олимон омилҳои иҷтимоӣ ва фарҳангиро ҳамчун
яке аз унсурҳои амаликунандаи модернизатсия қабул намуданд. Масалан, Ш.Эйзенштейн қайд
мекунад, ки «нобуд сохтани куҳна на дар ҳама ҳолат ба бунёди нав мубаддал мешавад».1 Бештар
шикасти муносибатҳои анъанавӣ на ба решаканкунии арзишҳо ва барқароршавии ниҳодҳои нав,
балки ба парокандагӣ, бесарусомонӣ ва бенизомӣ мебарад.
Лекин инкишофи кишварҳои Осиёи Ҷанубу Шарқӣ ва Япония дарак медиҳад, ки чунин шакли
ҳамгироӣ бо бартарии арзишҳои либералӣ қобили қабул аст. Аз тарафи дигар муҳаққиқони
модернизатсия таъкид намуданд, сабабҳои амалан ҷорӣ нагаштани назарияи майл ба модернизатсия
дар он аст, ки арзишҳои фарҳангӣ ва эътиқодии кишварҳои Шарқ нисбат ба арзишҳои ғарбӣ решаҳои
таърихии куҳан дошта, аз ибтидо хусусияти иҷтимоиро соҳиб буданд ва муносибатҳои сиёсӣ низ
хосияти онҳоянд. Инчунин, ҷорисозии равандҳои замонашавӣ аз талабот ва имконияти ҷомеаи
муосиршаванда вобаста аст. Албатта, солҳои 60-ум барои кишварҳои Африка, Осиё ва Америкаи
Лотинӣ чунин талаботу дархостҳо вуҷуд надоштанд ва он кӯшишҳои замонашавӣ ба бархӯрди
тамаддунҳои анъанавӣ ва муосир мубаддал гашт. Дар мисоли замонашавии Япония ва Кореяи
Ҷанубӣ заминаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсии майлсозӣ ба модернизатсия хело аён буд.
Ҷараёнҳои танқидӣ дар модернизатсия, пеш аз ҳама, манбаи зиддиятро байни анъана ва
замонашавӣ ҷорӣ сохтанд, ки аз ҷониби муҳаққиқон ба таври гуногун қабул гардиданд. Аз ин рӯ,
имконияти аз нав дида баромадани нишондодҳои ибтидоии таълимоти модернизатсияи сиёсӣ ба
миён наомад, зеро талаботҳои инкишоф дар ҳолати пешина афзалият дошт. Пас ҳамон ҷомеаи
муосир дар шакли ҷомеаи кушоди европоӣ ва анъанавӣ дар шакли ҷомеаи на чандон инкишофёфта
Ниг.: Эйзенштадт, Ш.Н. Множественность модернизмов в век глобализации [Текст] / Ш.Н. Эйзенштадт //
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боқӣ монд. Танҳо таҷрибаи ҷаҳонӣ собит сохт, ки ҷомеаи муосир инчунин метавонад дар шакли
омезиш бо ҷомеаи анъанавӣ амалӣ шавад. Танҳо дар равандҳои модернизатсионӣ дар кишварҳои
европоӣ арзишҳои сиёсӣ бартарии зиёд доранд ва хосияти фарҳангии онҳо начандон ба назар
мерасанд. Дар кишварҳои ғайриғарбӣ бошад, фарҳанг омили асосии рафти инкишофи сиёсӣ ва
умуман, тамоми соҳаҳои ҷомеа ба ҳисоб меравад. Маҳз дар ҳамин ҳолат нофаҳмиҳои назариявӣ ва
амалӣ ба миён меоянд, ки моҷарои ду низоми ҷаҳониро таъмин месозанд. Аз тарафи дигар, агар дар
шакли модернизатсияи классикӣ омилҳои пешбурди ҷомеа ахлоқ, дин ва анъанаи европоӣ буданд,
пас дар замони мо низ дар кишварҳои гуногун фарҳанги миллӣ, чун замина ва поягузори раванди
модернизатсия қабул мешавад.
Дар илми сиёсии муосир ҷараёнҳои танқидии бар хилофи таълимоти модернизатсияи сиёсӣ низ
ҷой доранд. Ба онҳо мафҳумҳои аксулмодернизатсия ва зиддимодернизатсия мансубанд.
Мафҳумҳои аксулмодернизатсия ва зиддимодернизатсия чун мафҳумҳои илмӣ пас аз пошхӯрии
режими тоталитарӣ дар собиқ Иттифоқи Советӣ ва кишварҳои Европаи Шарқӣ пайдо гаштанд.
Аксулмодернизатсия расман маънои алтернативии модернизатсияи ғайриғарбиро дорад. Ба
аксулмодернизатсия раванди замонагардонӣ дар Иттифоқи Советӣ ва ислоҳоти солҳои 50-уми асри
ХХ дар Ҷумҳурии Халқии Хитой мисол шуда метавонанд. Мафҳуми мазкур таҷассуми
модернизатсияро на дар арзишҳои ғарбӣ, балки дар ифодагарии сиёсии кишварҳои муосиршаванда
мебинад. Шакл, восита ва унсурҳои модернизатсия дар раванди мазкур аз ҷониби талаботи ҷомеа ва
хусусиятҳои инкишофии сиёсӣ муайян карда мешавад, ки ба модернизатсиякунонии европоӣ
тамоман монанд нест.
Мафҳуми «зиддимодернизатсия» муборизаи кушод ба муқобили модернизатсия мебошад, ки
дар он субъектони раванди мазкур на умумиятҳои халқӣ, балки элитаи сиёсӣ ва зеҳнӣ шуморида
мешаванд. Дар ин маврид модернизатсия бештар талаботи аз боло ҷоришавии навовариро надошта,
балки эҳтиёҷоти ҷомеа ва хоҳиши омма мебошад. Боиси қайд аст, ки маҳз таҷассумкунии мавқеи
миллатҳои алоҳида дар раванди инкишофи сиёсӣ бо мафҳумҳои арабикунонӣ, чинигардонӣ,
русикунонӣ ва ғайра маълум мешавад. Омилҳои мазкур чун равияҳои зиддимодернизатсионӣ
баромад мекунанд. Ба ақидаи муҳаққиқ А.Турен ҷараёнҳои мазкур тамоюлҳои асосии инкишофи
иҷтимоӣ–сиёсиро дар асри ХХ ба вуҷуд оварданд, ки муносибати нобовариро нисбат ба принсипҳои
универсализм зиёд намуд.1
Ҳамин тариқ, модернизатсияи сиёсӣ ҳамчун мафҳуми илмӣ ва раванди сиёсӣ бо тазодҳои
гуногун рӯ ба рӯ гаштааст, ки ба фаҳми он душворӣ ва монеаҳоро эҷод месозад. Новобаста аз ин
таълимоти модернизатсионӣ хосияти илмии муташаккил пайдо намуда, дар чорчӯбаи муайяни
сифатҳои худ таҳлили босазо ва муҳими инкишофи ҷамъиятро дорост.

Ниг.: Турен, А. Способны ли мы жить вместе? Равные и различные [Текст] / А.Турен // Новая
постиндустриальная волна на Западе. – М., 1999. – С. 468.
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Побанд сохтани шаклҳои гуногуни фарҳанг ба мардуми ғайриғарбӣ дар замони пойдор будани
муносибатҳои мустамликадорӣ оғоз ёфта буд. Кишварҳои зиёд чунин ҳолат ҷой дошт ва онҳо кӯшиш
намуданд, ки ба сӯи ҷомеаи муосир ҳаракат кунанд. Лекин ин рафти муосиркунӣ бо назардошти
фарҳанг ва таъсиррасонии муайяни мустамликадор ҷорӣ мегашт. Бинобар дар ҳамон давра андешаи
муосиршавӣ баҳри бекорсозии қафомонии иқтисодӣ ва тағйир додани фарҳанги анъанавии
консерваторӣ бо тақлидкунӣ ё нусхабардории тарзи ҳаёти мустамликадор пайваста буд. Ин ҳолат ба
ташаккулёбии ҷомеаҳои «муосир» дар олами мустамликадорӣ бо мафҳумҳои «англизатсия» дар
Ҳиндустон, «галлизатсия» дар Ҳиндухитой пайдо гаштанд, ки ҳамаънои модернизатсия буданд.
Дар интиҳо муносибати бархурдории фарҳангҳо, тақлидсозӣ баҳри бартарафсозии қафомонӣ ва
имконияти баробар шудан ба дастовардҳои Ғарб мафҳуми «вестернизатсия»-ро тавлид сохт.
Мафҳуми мазкур ҳам нисбати кишварҳои дар асорати мустамликадорӣ ҷойдошта ва ҳам нисбати
кишварҳои озод, ки масъалаҳои қафомонии инкишофро дар дӯш доштанд (Япония, Хитой,
Туркия) истифода мешуд.
Бо баробари мавҷудияти омилҳои муосиршавӣ дар раванди ташаккули системаи сиёсии
кишварҳои ғайриғарбӣ мақоми арзишҳо ва анъанаҳои маҳаллӣ ва миллӣ аён мегарданд.
Модернизатсия тавсифи дигаргуниҳои сиёсиву иқтисодӣ, иҷтимоиву фарҳангӣ ва идеологиро дар
бар гирифта рафти гузаришро аз ҷомеаи анъанавӣ ба муосир тағйир медиҳад. Ҳолати фарогирии
модернизатсия дар намуди европоӣ инкишофи «модерн»-ро дар асоси таҷрибаи умумиятҳои
иҷтимоиву фарҳангӣ таъмин намуда натавонист. Зеро фарогирии воқеан раванди нав бегонагии
мардумро нисбат ба институтҳои сиёсӣ бедор намуд. Вогузор намудани қабули арзишҳои навин
барои ҷомеаи анъанавӣ хело мушкил ва дарки он нофаҳмиро эҷод мекард. Аз ин рӯ зарурати
омезиши унсурҳои бегона ва худӣ ба миён омад, ки дар бештари кишварҳо натиҷаи босамар дод.
Масалан, ғояи конфусиагароӣ ҳамчун консепсияи инкишофи ҷомеаи хитоӣ барои инкишофи
демократия на танҳо монеа, балки барои рушди он мусоидат менамояд. Андешаи «minben» дар
назарияи конфусионӣ маънои «идоракунии халқӣ» ё «идоракунӣ барои халқ» дорад. Маънои
анъана «xuetang» – шакли оммавии муносибати бйни элита мебошад, ки дар масъалаҳои ахлоқиву
фарҳангӣ, сиёсиву иқтисодӣ муҳокима мешаванд. Чунин шакли муносибатро чун майдони
муҳокимаронии шаҳрвандӣ барои ҳалли масъалаҳои ҷамъиятӣ, эътироф сохтан мумкин аст.
Конфусиагароӣ бисёрдиниро эътироф намуда муносибати таҳаммулпазиронаро нисбат ба
гуногунандешӣ ташфиқ менамояд. Дар муқоиса бо андешаҳои либералӣ, конфусиагароӣ низ
қадру қиммати инсон дахлнопазирии онро эътироф ва эҳтиром намуда манфиатҳои ҷомеаро
афзалтар аз манфиатҳои шахсони алоҳида медонад. «Ren» – арзиши меҳварии таълимоти мазкур
ба ҳисоб рафта моҳияти он дар робитаи одам бо дигарон таҷассум меёбад. «Ren» – ин «ғулаи
меҳрубонӣ, ғамхорӣ, саховатмандӣ ва эҳтиром» мебошад. Натиҷаи воқеии принсипҳои мазкур
ҷомеаро ба таҳкими комёбиҳои ахлоқӣ мерасонад, ки мароми вопасини инкишоф дар он дарҷ
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гардидааст. Ғояи «ren» чун заминаи назариявӣ барои андешаҳо оид ба озодиҳо ва ҳуқуқҳои инсон
шуда метавонад. Андешаҳои сабру таҳаммул, ҳоҳишу кӯшиш, ки дар таълимоти конфуциагароӣ
моҳияти ахлоқӣ ва маънавии худро пайдо карданд, яке аз асосҳои поягузори назарияи демократӣ
мебошанд.1
Дар байни ғояҳои фaрҳангӣ конфутсиягароӣ дар ташаккули худшиносии миллии японҳо мавқеи
махсус дорад. Вай чун синтези синтоизм ва буддоия баромад мекунад. Конфутсиогароӣ хусусиятҳои
анъанавии синтоизм ва хосиятҳои инфиродпарстии буддоияро омезиш дода, дар тафаккури миллии
японҳо манбаи худшиносӣ ва худогоҳиро таъмин месозад, ки баҳри ташаккули давлати миллии онҳо
равона гардидааст. Инсон дар тафаккури миллии японҳо ҳамчун офаранда, ихтироъкор ва
такмилдиҳандаи ҳаёти хеш ва ҷомеа ҳисобида мешавад. Мавҷуд будани чунин заминаи мафкуравӣ
боиси қабули дастаҷамъонаи навовариҳои сиёсӣ аз ҷониби мардум мегардад.
Ба ақидаи мо, анъана омили таъсиррасони замони муосиршавӣ буд. Дар Шарқ мазмуни ҳаёти
ҷамъиятӣ бо анъанаи ҳаёти обшинагӣ андоза мегашт. Меҳвари асосии низоми сиёсиву ҳуқуқиро дар
Шарқ пеш аз ҳама ҷаҳонбинии диниву мифологии сохторҳои пешинаи авлодӣ меросгузошта ташкил
месохт. Дар навбати худ ба дин мақоми махсус дода мешуд. Масъалаҳои санъати идоракунӣ,
механизми ҳокимиятдорӣ ва адолати судӣ масъалаҳои ҷаҳонбинии диниву мифологии Шарқ
буданд. Аз сабабе, ки дар ташаккули пояҳои давлатдорӣ ва тартиботи ҷамъиятӣ ахлоқ бениҳоят
таъсири амиқ дошт, таълимоти шарқӣ ҳамчун доктринаҳои ахлоқиву сиёсӣ эътироф гардиданд.
Аз ҳамин сабаб мақом ва нақши анъана дар раванди муосиркунии муносибатҳои ҷамъиятӣ
бараъло инъикос гардид. Масалан, заминаҳои ҳуқуқӣ ва иқтисодии модернизатсия дар Япония
начандон рушд ёфта буданд, ба рафти он монеаро эҷод карданд. Лекин истифодаи фарҳанги
миллӣ, ки ҳамчун омили таҳкимдиҳанда ва муттаҳидсозандаи ҷомеа баромад мекард, тавонист
баҳри дигаргуниҳои либералӣ заминаро муҳайё созад. Азхуднамоии муносибатҳои бозоргонӣ
дар робитаи мустаҳками арзишҳои пешин ва инфиродӣ ба миён омад, ки фарҳанги
модернизатсионӣ ва ҳуввияти муосиршавии ҷомеаи японро ташаккул дод.
Шарқ ба воситаи ахлоқ, анъана ва дин рушд намуда онҳоро омилҳои пешбар ва таъмини
ҳаёти ҷомеа ва давлат медонад ва дар ин асно қайд намудан зарур аст, ки «Шарқ бештар ба
мазмун ва моҳият диққат медиҳад, Ғарб бошад ба шакл ва зоҳир».2 Дар идораи шарқӣ вобаста ба
халқҳои оини эронинажод низ арзишҳои зиёде мавҷуданд, ки оид аз истифодаи принсипҳои
таҳаммулпазирӣ, ҳақиқатпарастӣ ва таъмини адолат далолат мекунанд, ки хоҳу нохоҳ бо
меъёрҳои имрӯзаи идораи ҷомеаи демократӣ мутобиқат мекунанд.

Ниг.: Фукуяма, Ф. Конфуцианство и демократия [Текст] / Ф.Фукуяма. [Электронный ресурс]. URL: www.polit
nauka. (дата обращения: 18.11.2015).
2
Холиқзода, А.Ғ. Назарияи идоракунии шарқӣ (дар афкори мутафаккиронифорс-тоҷик) [Матн] / А.Ғ. Холиқзода.
– Душанбе, 2017. – С.36.
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Арзишҳои шарқӣ ва муносибатҳои эндогении иҷтимову фарҳангӣ дар Шарқ ба мафҳуми
«модернӣ» мувофиқат накард, бинобар олимон тасмим гирифтанд, ки анъанаро чун омили
таъсиррасони модернизатсия эътироф намоянд. Шикасти муносибатҳои пешин ҷомеаро ба
бетартибиву парокадагӣ, нооромиву номуътадилӣ мебарад, аз ин рӯ зарур аст, ки ҳамбастагии онҳо
муҳаё гардад. Хосиятҳои модернизатсионӣ барои ташаккули ҳуввияти миллии кишварҳои
ғайриғарбӣ, ки дар раванди ташаккули муносибатҳои модерн истифода мегардид, нақши
ҳалкунандаро бозид. Ҳуввият манбаи ибтидоии фаҳми равандҳои модернизатсионӣ гардид, ки аз
мақсад ва вазифаҳо иборат буд ва барои ташаккули принсипҳои худмуайянкунии миллатҳо
мусоидат намуд. Принсипи мазкур дурнамои инкишоф ва натиҷагирии онро воқеъбинона таҳлил
месохт ва барои амали гардидани мақсадҳо равона шуда буд. Ҳамин ҳолат ва муносибат ба раванди
модернизатсионии кишварҳои Шарқ намунаи дигари модернизатсиро дар қатори вестернизатсия
тавлид намуд. Ш.Эйзенштадт аз нигоҳи тадқиқотӣ ва таҳлилӣ намуна ё парадигмаи
модернизатсияи кишварҳои ғайриғарбиро омода сохт, ки аз чунин ҳолатҳо иборат аст: муҳимияти
ҷой доштани шаклҳои иҷтимоиву фарҳангии усули идоракунӣ ҳамчун манбаи муътадилӣ ва
мустақилии ҷомеа; мустаҳкам будани омилҳои арзишиву мафкуравӣ дар танзими ҳаёти сиёсиву
иқтисодӣ; гуногунсамтии фаҳми институтсионалӣ, рамзи идеологии модернизатсия, ки барои
дарки равандҳои он дар кишварҳои мухталиф аҳамият дода мешуд. 1
Муҳаққиқи тоҷик Холиқзода А.Ғ. дар мавриди қабули таҷрибаи пешқадами ҷаҳонӣ чунин қайд
мекунад: «Дар ин самт тақлид бояд бо таҳлили вазъу манфиатҳои миллат ва давлат сурат гирад...
бояд ба табиати миллат ва халқият наздик буда, ба урфу одат анъаноти миллӣ ва табиати динию
ҷаҳонбинии мардум мухолифат нанамояд». 2 Муҳаққиқ инчунин мафҳуми «вестернизат-сияи
мутлақ»-ро дар қабули усулҳои ноошно ва тақлиди яктарафаи инкишофи ғарбӣ қабул намуда
таъкид менамояд, ки истифодаи он «ба он оварда мерасонад, ки тамоми мақомоти давлатӣ ҳаст,
онҳо фаъолият мекунанд, вале таъсиррасонии онҳо на ҳамеша мақсаднок буда, пешравӣ ва
беҳбудии кор ба мушкилотҳо мувоҷеҳ мешавад».3
Пас аз ин дар доираи таҳлили илмӣ ба модернизатсия, ҳамчун раванди мураккаб,
муқарраркунандаи ҳаёти ҷомеа, ки омезиш ва ҳамбастагии арзишҳо ва ниҳодҳои эндогениву
экзогениро дорад ва дар рафти баҳамтаъсиррасонии сарчашма ва заминаҳои дохилӣ ва берунӣ ба
амал бароварда мешавад, баррасӣ мегардад. Аз ин рӯ, дар фаҳми мафҳумҳои илмӣ низ тағйирот ба
назар мерасад. Истифодаи мафҳуми «модернизатсия» ва «инкишоф» бо «трансформатсия»,
«индустриаликунонӣ», истифодаи мафҳуми «анъана» бо «эндогенӣ» ва «ҳуввият» иваз мегардад.

1
Ниг.: Ниг.: Эйзенштадт, Ш.Н. Множественность модернизмов в век глобализации [Текст] / Ш.Н. Эйзенштадт //
Глобализация: Контуры XXI века: Реф. сб. / РАН. ИНИОН. Центр научно-информ. исслед. глобальных и
региональных пробл. Отд. Восточной Европы; Отв. ред. Малиновский П. В. Ч.2. – M., 2002. – С. 146.
2
Холиқзода, А.Ғ. Назарияи идоракунии шарқӣ (дар афкори мутафаккиронифорс-тоҷик) [Матн] / А.Ғ. Холиқзода.
– Душанбе, 2017. – С.31.
3
Ҳамон ҷо.
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«Эндогенӣ» тобеъияти инкишофро ба омилҳои дохилӣ ё худӣ, ба монанди фарҳанги худ, арзишҳо
ва институтҳои худ, мефаҳмонад. «Ҳуввият» – мафҳуме, ки дар раванди тағйироти ҷамъиятӣ
моҳияти худшиносии шахс, ҷомеа ва миллатро ошкор месозад ва мақоми хусусии онҳоро дар
дигаргуниҳо таъмин менамояд.
Танқиди модернизатсия умедҳои кишварҳоро ба сӯи муосиршавӣ канда сохт, аслан солҳои 6070-уми асри ХХ муддати оромиву муътадилиро дар ҷаҳони илмӣ овард. Танҳо солҳои 80-ум,
замоне ки кишварҳои Ҷанубу Шарқии Осиё ба амалинамоии модернизатсияи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа
рӯй оварданд, диққати олимон ба таълимоти инкишофи муосири ҷомеа дучанд гашт. Пас аз
пошхӯрии низоми сотсиалистии олам, гузариш аз низоми барҷомондаи коммунистӣ ба роҳи
инкишофи капиталистӣ андешаҳои модернизатсионӣ на танҳо дар чорчӯбаи илмӣ, балки дар
дурнамои инкишофи кишварҳои пасошӯравӣ дарҷ гардиданд. Дар доираи илмӣ Ш.Эйзенштадт,
М.Леви таъкид намудан, ки назарияи модернизатсия аз нав эҳё гардида омилҳои таъсиррасони он
аз нигоҳи замони кунунӣ омӯхта шаванд. Лекин бар ҷавоби ин таклиф «назарияи
неомодернизатсия» (Э.Трикиян), «назарияи постмодернизатсия» (Ҷ.Александер) ва назарияи
модернизатсияи экологӣ (Э.Гидденс, У.Бек) пайдо шуданд. Тарҳи инкишофи кишварҳои
пасошӯравӣ ва ташхиси системаи сиёсии онҳо ба назарияи модернизатсия мафҳум ва категорияҳои
навро зам намуд, ки моҳияти классикии онро ба ҳолати замони муосир мутобиқ намуд. Ҳамин
тариқ, роҳи ташаккули назарияи модернизатсияи сиёсӣ бо самти назарияҳои дигар, ки омӯзиши
инкишофи муосирро вазифаи худ медонистанд, дар як пайраҳа ҳамроҳ гардиданд. Таълимоти
навин вазифаи модернизатсияро чун роҳи инкишоф маълум сохта, таҳлили ояндаи рушди ҷомеаро
ба дӯши худ гирифтанд. Аз нуқтаи назари неомодернизатсия, модернизатсия раванди таърихии
маҳдуд мебошад, ки ниҳодҳо ва арзишҳои муосирро ба мисли демократия, бозоргонӣ, маориф,
маъмурияти оқилона, худтарбиякунӣ, ахлоқи меҳнатӣ ва ғайра интишор намуда қонунияти илмии
амалишавии онҳоро ошкор сохт.1
Унсурҳои ташаккулёфтаи модернизатсия ба монанди индустраликунонӣ, урбанизатсия, рушди
мутахассисони касбӣ, ташаккули дараҷаи баланди маориф ва таълим аз нигоҳи Р.Инглеҳрад чун
ҷараёнест, ба сӯи пеш ҳаракат намуда, нуқтаи олии инкишофро соҳиб гаштанд, бинобар онро
«постмодернизатсия» номидан мумкин аст. Дар постмодернизм меъёрҳои мавҷудаи сиёсӣ, оилавӣ,
ҷинсӣ, фарҳангӣ ва динӣ бо назардошти талаботҳои ахлоқиву физологӣ ва инфиродӣ муайян
мегарданд. Муҳаққиқ қайд мекунад, ки: «Мафҳуми постмодернизатсия аҳамияи ҳалкунанда пайдо
мекунад, вақте ки он равандҳое, ки ба модернизатсия мувофиқ буданд, имрӯзҳо ба дархостҳо ва
талаботи ҷомеаи навин ҷавобгӯй нестанд ва он дар таърихи инсоният ҳодисаи бопасине нестанд,
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ки моҳияти таҳаввулотҳои замони муосирро ошкор созанд». 1 Ҷомеаи баъдимодернизатсионӣ аз
ҷомеаи модернизатсионӣ бо ҷой доштани ҷомеаи воқиеан инсонпарвар, ки барои шахсият фазои
васеи амалнамудани фаъолияти худофарин, худинъикоссозанда ва бисёрҷабҳаро баҳри муҳайё
кардани имкониятҳои ӯ ташкил месозад, фарқ мекунад. Назарияи баъдимодернизатсионӣ аз
унсурҳои пешқадами ҷомеаи модернизатсионӣ ба мисли иқтисодиёти босамар, сохтори
бюроктратии хоқимият ва ратсионализми илмӣ даст мекашад ва иброз менамояд, ки ҷомеаи
баъдина бояд танҳо барои инсон хизмат намояд. Категорияи «модернизатсияи сиёсӣ» бошад,
ҳолати реалии объектҳои сиёсиро, ки бо ният ва умедҳои бошууронаи субъектҳои он, дар натиҷаи
таъсиррасонии ҷабҳаҳои гуногун ва дар парокандагӣ ба амал меояд, ба инобат мегирад. Дар ин
маъно модернизатсияи сиёсӣ худро вазифадор намесозад, ки ояндаро пешгӯӣ намояд ё самти худро
баитмомрасида эълон созад.
Дар мавриди таҳлили таълимоти модернизатсия ва хусусиятҳои истифодаи он бо омехтасозии
таълимотҳои дигар низ гуфтан мумкин аст, ки назарияи конвергенсияро тавлид месозад. Дар он
наздикшавии капитализм ва сотсиализм, либерализм ва марксизм ба назар мерасад. Бештар аз
сотсиализм гирифтани иқтисодиётӣ нақшавӣ ва аз капитализм истифода намудани принсипҳои
идоракунии демократӣ дар таълимоти конвергенсия мушоҳида мешавад. Пас аз парокандашавии
сотсиализм мисоли истифодаи унсурҳои ғарбӣ дар иқтисодиёти Хитой ба назар мерасад.
Дар натиҷаи таҳлили равандҳои модернизатсионӣ ва таҳлили илмии рафт, рушд ва таҳкими
муносибатҳои ҷамъиятӣ хулосаҳои зерин бармеоянд:
Дар илми сиёсӣ бо баробари истифодаи мафҳуми «модернизатсияи сиёсӣ» мафҳумҳои
нисбатан ҳаммаънои он ба мисли инкишофи сиёсӣ, тағйирпазирии сиёсӣ, таҳаввулоти сиёсӣ,
ислоҳоти сиёсӣ, модификатсияи сиёсӣ, трансформатсияи сиёсӣ, демократикунонӣ (дар маънои
илми сиёсӣ), индустраликунонӣ (мафҳуми иқтисодӣ) ва ғарбикунонӣ ((вестернизатсия) дар
фаҳми иҷтимоиву фарҳангӣ)) истифода мешаванд, ки дар тафсирсозии сохторҳои иҷтимоиву
иқтисодӣ, сохтори давлатӣ ва хусусиятҳои муносибатҳои иҷтимоиву сиёсӣ аз ҳамдигар фарқ
доранд. Бешубҳа, истифодаи мафҳуми «модернизатсияи сиёсӣ» дар ҳолати муайян намудани
хосияти инкишофи кишварҳои муосир, ки майл ба самти дигаргун сохтани идоранамоии
анъанавиро ба муосир доранд, хело мувофиқ аст. Дар ин ҷо моҳияти сиёсии мафҳуми
«модернизатсия» бо гуногунҷабҳагии ҳаёти иҷтимоиву сиёсии ҷомеа ва инчунин бо хосиятҳои
ҷомеаи ҷаҳонӣ, ки ба он гуногунсамтии инкишофи сиёсӣ хос аст, муайян карда мешавад. Чӣ тавре
ки ҷомеашиноси америкаӣ Ҷ.Холл навишта буд: «Бунёди мафҳуми ягонаи «модернизатсия»
тавҷҷуҳи васеи онро нисбат ба он мафҳумҳои ғайриқобили қабул, ки маънои инкишофи ҷаҳони
муосирро ба мисли мафҳумҳои вестернизатсия, демократикунонӣ ва индустраликунонӣ қабул
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карда буданд, зарба расонид. Маҳз дар ҳамин миқёс мафҳуми «модернизатсия», ки бо худ
иттилооти зиёдро чун лангараки тағйирпазирӣ дошта ба инкишофи ҷомеа дар Замони нав таъсир
расонида буд, тавлид ёфт».1
Тарҳи анъанавии системаи сиёсӣ бо сохтори иҷтимоии сулолавию табақавӣ, ки мутлақияти
ҳокимияти сиёсӣ, шакли идораи авторитарӣ, моноидеология, мавҷуд набудани давлати ҳуқуқӣ
хоси он аст, муайян карда мешавад. Системаи сиёсии муосир дорои сохтори иҷтимоии мураккаб
мебошад. Хосияти он бо ҷой доштани фаъолнокии воқеии иҷтимоӣ, мавҷуд будани нишонаҳои
ҷомеаи маданӣ, гузариш ба низоми намояндагӣ (парламентаризм) ва шаклҳои идоракунии
демократӣ бо назардошти ҷой доштани институти интихобот, бисёрҳизбӣ, арзишҳои мафкуравӣ
ва плюрализм.
Модернизатсияи сиёсӣ ҳолати зарурии замони гузариш, аз як системаи сиёсӣ ба системаи
сиёсии дигар мебошад. Модернизатсияи тарҳи анъанавии системаи сиёсӣ вазифаи таъсиси
сохтори нави иҷтимоӣ, бо мақоми синфи миёнаро дорад. Инчунин, хусусияти хоси
модернизатсияи системаи сиёсии анъанавӣ бо гузариш аз яккаҳокимиятӣ ба низоми намояндагӣ
ва шакли идоракунии демократӣ маълум мегардад. Махсусияти ташаккули системаи сиёсии
муосир дар мавҷуд будани давлати баробарҳуқуқӣ хосиятҳои асосии он дар тақсимоти ҳокимият,
интихоботи алтернативӣ, кафолати ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон инъикос мегардад.
Модернизатсия дар соҳаи сиёсӣ бо фаъолгардии воқеии иштироки сиёсии аҳолӣ, рушди
бисёрҳизбӣ ва ташаккули системаи сиёсии кушод ва плюралистӣ маълум мешавад. Чӣ тавре, ки
таҷрибаи кишварҳои намоёни саноатӣ ва демократӣ собит сохт, ягон шакли модернизатсия, яъне
модернизатсияи иқтисодӣ, модернизатсияи технологӣ, мордернизатсияи иҷтимоӣ ва ғайра
навовариҳо бе таъсир ва қудрати модернизатсияи сиёсӣ ба амал бароварда наметавонанд. Дар
раванди таҳлил ва баррасӣ намудани таҷрибаи ҷойдоштаи кишварҳои олам, масъалаҳои раванди
тағйирпазирии кишварамонро дар ҳамоҳангсозии умумии рафти ҳаракати олам мутобиқ намудан
зарур аст.
Дар назарияи модернизатсияи сиёсӣ масъалаи таъсири омилҳои гуногун ба раванди
модернизатсионии кишварҳои ғарбӣ таҳлил ёфтааст, ки дар асарҳои олимони намоёни Ғарб ба мисли
М.Вебер, Г.Тард ва А.Тойнби дарҷ гардиданд. Бояд тазаккур намуд, ки мутафаккирони мазкур
тавонистанд, ки моҳияти инкишофи пешқадамро ошкор намуда омилҳои таъсиррасони онро баррасӣ
намоянд. Ахлоқи протестантӣ, мавҷуд будани шаҳрҳои асримиёнагӣ, хоҷагии катипалистӣ,
муносибати оқилона ва ғайраҳо сабаби инкишофи минтақаи пешрафтаи олам гардиданд. Ба оғоз,
равиш ва амалишавии муосиршавии ҷомеа хоҳу нохоҳ таъсири сабабҳои дохилӣ ва берунӣ назаррас
аст. Бо таҳлили сабабҳои дохилӣ ва берунии рушди модернизатсионӣ, инчунин онҳо дар ошкор
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сохтани масъалаҳои инкишофи сиёсӣ кашфиётҳои назаррасро анҷом доданд. Агарчи мутафаккирони
мазкур оид ба мафҳум ва рафти модернизатсия ба маънои имрӯзааш маълумоте надоштанд.
Масъалаи асосии муосиркунӣ аз масъалаи марҳилабандии он сарчашма мегирад. Дар рафти
инкишофи таърихӣ рафти ташаккули муносибатҳои навин ба назар мерасад, ки чун намунаи
беҳтарин ва дорои қабул мегардад. Хар давру замон хосияти ворид сохтани навовариро дорад, ки
махсусан ба таърихи инкишофи сиёсии Европаи Ғарбӣ ҳамсарҳад мебошад. Махсусияти онҳо дар
марҳилаҳои

таърихии

модернизатсия

дар

шакли

секуляризатсия,

ратсионализатсия,

конститутсианализм, ташаккули системаи сиёсиву миллӣ собит мешавад, ки моҳияти тағйирпазирии
чандинасраи инкишофи босамари кишварҳои замонавӣ маълум менамояд. Ногуфта намонад, ки
марҳилабандии кунунии давраҳои модернизатсия хосиятҳои дигар доранд, ба мисли ташаккули
идоракунии демократӣ ва ҷомеаи маданӣ.
Инкишофи сиёсат аз ибтидо то ба имрӯз ба худ тағйирпазирии сифатҳои одӣ ва мураккаб,
муътадил ва пешқадам, анъанавӣ ва муосирро касб намуда, хосиятҳои мутобиқшавӣ ва одатнамоиро
дар рушди низоми ҷамъиятӣ пайдо кардааст. Инкишофи сиёсӣ ҳамчун ҷараёни сиёсатест, ки дар
рафти ташаккули худ бо зиддиятҳо, бурдбориву нокомиҳо дучор гардида, хело гуногунҷабҳа ва
пуртуғён аст, ки шаҳодати мукаммалгардии муносибатҳои ҷамъиятӣ мебошад. Дар ин асно маҳз бо
дарки воқеият ва имкониятҳои омодасохтаи ҷомеаи муосир, ки дар таҷрибаи кишварҳои Европаи
Ғарбӣ ба таври тӯлонӣ ва пароканда аён мешавад, чун тарҳи классикии модернизатсия маълум
шудааст.
Вобаста ба моҳият ва мақсади амалишавии равандҳои модернизатсионӣ дар заминаи таҷрибаи
сиёсии кишварҳои мухталиф, таълимоти модернизатсияи сиёсӣ ба чор гурӯҳ тақсим мешавад:
назарияи инкишофи прогрессивӣ модернизатсияро ҳамчун тағйироти инқилобии инкишофи сиёсӣ
эътироф месозад; назарияи расидан ба сатҳи инкишофи пешрафт, ки масъалаҳои қафомонии
кишварҳоро вобаста ба ҳолатҳои иқтисодию сиёсӣ таҳлил намуда, кӯшиши онҳоро ба сатҳи
пешкадам маълум мекунад; назарияи тобеии инкишоф ба тадқиқи ҳамоҳангии инкишофи сиёсиву
технологӣ сарукор дорад; назарияи аксулмодернизатсия, модернизатсияро ҳамчун дурнамои
инкишоф инкор месозад.
Ҷараёни танқид ва тавлид ёфтани равияҳои танқидӣ дар таълимоти модернизатсионӣ
масъалаи аз нав дида баромадани асосҳои назариявии онро ба миён овард. Кӯшиши олимони зиёд
буд, ки назарияи мазкур чун таълимот боқӣ монд ва рушд намуд. Таълимоти модерни-затсионӣ,
ки бо мақсади ҷорисозии тарҳи инкишофи пешқадам, дар кишварҳои ғайриғарбӣ дошт ва дар
ибтидо начандон ба мароми худ расида буд, баҳри ташаккули дигар назария ва консепсияҳои
илмӣ заминаи ғоявиро эҷод намуд. Дар заминаи таълимоти модернизатсияи сиёсӣ назарияҳои
илмӣ ба монанди консепсияи ҷомеаи баъдимодернизатсионӣ, назарияи ҷомеаи технологӣ,
назарияи ҷомеаи индустралӣ, консепсияи ҷомеаи иттоолотӣ ва ғайра тавлид ёфтанд.
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Дар ҷараёни ҷоришавии модернизатсияи сиёсӣ дар кишварҳои «олами сеюм» андешаҳои
мухталифи илмӣ оид ба ҳамоҳангии инкишофи ғарбӣ ва шарқӣ ба миён омад. Дар ин ҷода
назарияи эндогении инкишофи сиёсӣ матраҳ гардида рафти модернизатсияро пайваста бо
омилҳои дохилӣ, ба мисли дин, анъана, ахлоқ донист. Анъана, ки дар ибтидои ташаккулёбии
назарияи модернизатсия ба рафти муосири инкишоф муқобил гузошта мешуд, акнун омили
таъсиррасони муосиршавӣ пазируфта шуд. Агар анъана дар Европа ҳамқадами раванди
модернизатсионӣ буд, пас дар кишварҳои Шарқ он омили таъсиррасон ва ҳалкунандаи рафти
инкишофи сиёсӣ гардидааст.
Модернизатсияи системаи сиёсӣ дар ташаккули худ бо монеаҳо дучор мешавад. Махсусан,
монеаҳои мавҷуда дар ҷомеаи баъдиҷангӣ ё навташкил ба назар мерасад. Пеш аз ҳама дар рафти
ташаккули сулҳи шаҳрвандӣ душворӣ ба амал меояд. Дар натиҷаи баста нашудани ризоият баҳри
ҷорӣ намудани муносибатҳои модернизатсионӣ ҷомеа ҳолати номуътадилӣ ва нооромиро касб
менамояд. Технократия дар баъзе кишварҳо, эҳтиёҷҳои иҷтимоии ҷомеаро пинҳон месозад,
популизм хоҳиши аслии элитаро ки модернизатсияро дар шакли оммавӣ қабул надорад, низоми
парокандаи сиёсиро фаро мегирад. Дар чунин ҳолати мудҳиш ва вазнин зарур аст, муколамаи
байни давлат ва ҷомеа барқарор гардад ва дар ин асно зарурати қабули барномаҳои
модернизатсионӣ пайдо мешавад.
Гузариш ба низоми муосир аз омилҳои мухталиф ба монанди анъана, дин, инкишофи таърихӣ
ибтидо мегирад. Ҷараёни баъдинаи модернизатсионӣ пеш аз ҳама бо дараҷаи қудратмандии
ҳокимияти легитимӣ, ки майл ба модернизатсия дорад, аз ҳолати воқеии масъалаҳои этникиву
миллӣ дар ҷомеа, аз мақоми ҳокимияти муттамаркази давлатӣ вобастагӣ дорад. Инчунин, сиёсати
модернизатсионии кишвар, ки масъалаҳои мубрами ҳалталабро дар раванди қабули ислоҳотҳо ва
амалигардонии воқеии онҳо талаб мекунад, мақоми махсусро дар барномаи рушди кишвар
сазовор мешавад.
Барои омоданамоии модернизатсияи босамари ҷомеа зарурати инкишоф додани институтҳои
сиёсие, ки тағйироти иҷтимоиро ҳазм намуда метавонад, ба миён меояд. Андешаҳоро оид ба
гуногунии роҳҳои инкишофи оянда, ки кишварҳо дар таҷрибаи амалии худ қабул намуданд, дар
таълимоти модернизатсионӣ таҳлил ёфтанд ва чун озмуни лоиҳаҳои алтернативию
инноватсионии инкишоф баромад менамоянд. Бо баробари ин зарур аст, ки афзалияти меъёрҳои
асосӣ ва талаботҳои модернизатсия наметавонад барои ҳамаи кишварҳои начандон инкишофёфта
чун барномаи дастрас омода карда шавад. Нишондоди асосии модернизатсия ин маҷмӯи
аломатҳо баҳри барқароркунии он мебошад, ки барои ҷорӣ намудани он кишварҳо метавонанд,
самти гуногуни гузаришро ба системаи сиёсии муосир истифода намуда ба мақсад расанд.
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1.3. Махсусиятҳои модернизатсияи сиёсӣ ва майлонҳои
инкишофи ҷомеаи навташкил

Барои саҳеҳ ва пурра ошкор намудани махсусиятҳои модернизатсионӣ зарурати ҷудо
намудани нишондодҳои он ба миён меояд. Вобаста ба хусусиятҳои равиш, амалигардӣ, омилҳои
таъсиррасон, мавҷуд будани зиддиятҳо ва мухолифат ва ғайра шартан онҳоро дар шакли зайл
маълум сохтан мумкин аст: вобаста бо марҳилаҳои таърихии модернизатсия, вобаста ба тарҳҳои
модернизатсия, ки дар асоси таҷрибаи инкишофи кишварҳои алоҳида матраҳ гаштаанд, вобаста
ба мақом ва нақши анънана ва одатҳои сиёсӣ дар раванди модернизатсионӣ ва вобаста ба мавҷуд
будани буҳронҳои инкишофи сиёсӣ.
Махсусиятҳои модернизатсияи сиёсӣ дар ҳар кишвари алоҳида аз дараҷаи ташаккули он,
самт, рафт, натиҷа ва комёбиҳои раванди муосиршавӣ ошкор мегардад. Вобаста ба муттаҳидсозии хосиятҳои мавҷуда дар фазо ва макони муайян бо назардошти инкишофи таърихӣ,
системаи сиёсии ҷаҳониро ба се марҳила тақсим намудан мумкин аст. Ба марҳилаи аввал
кишварҳои Европаи Ғарбӣ ва Америкаи Шимолӣ инчунин Австралия ва Зеландияи Нав
мансубанд, (асрҳои XV-XIX) ки майлонҳои муосиршавии онҳо дар тамоми олам паҳн гардидааст.
Хусусияти модернизатсияи кишварҳои мазкур маҳдуд, ё бо мафҳуми назарияи модернизатсия
агар муайян созем, эндогенӣ буд. Заминаҳои дохилии он барои инкишофи кишвар, самти
фарогирии таҳаввулотҳо дар соҳаҳои гуногуни ҳаёт сиёсат, иқтисодиёт, фарҳанг, муносибатҳои
иҷтимоӣ ва ғайра мусоидат намуданд. Ба таври муътадил ва пайдарҳам ҷоришавии сохторҳои
ҷомеаи феодалӣ тавлиди тарҳи органикии инкишофи онро таъмин сохт. Модернизатсияи
марҳилаи якуми кишварҳо шакли инқилоберо собит месохт, ки гӯё таърих ва рафти инкишоф
омода намуда буд. Агарчи ҳаракати модернизатсия дар кишварҳои мазкур, ба таври муътадил
ҷорӣ гардида бошад, ҳам он дар фазо ва вақти муайян якранг набуд. Дар бештари мавридҳо бо
низоҳои иҷтимоӣ ва ҷангҳои шаҳрвандӣ ҳамсарҳад буд. Дар мисоли ҷанги байни Шимол ва
Ҷануб дар ИМА дар солҳои 1861-1865 дидан мумкин аст.
Махсусияти дигари модернизатсияи кишварҳои мансуб ба марҳилаи якум дар рафти
ташаккули низоми мувофиқ, бо дараҷаи ҷалбсозии шаҳрвандони қаторӣ дар системаи
намояндагии демократӣ, ки рақобати озодро дар байни элитаи сиёсӣ дар раванди овоздиҳӣ
муҳайё месозад, мушоҳида мегардид. Дар раванди модернизатсия арзишҳои либералӣ тавлид
ёфта дар тафаккури одамон чун шакли дурусти ташкили ҳаёти ҷомеа ворид гардидаданд ва майл
барои воқеӣ шуданро пайдо карданд. Дар таҷрибаи рӯзмарра либерализми ба ҳаёт водоршуда на
ҳама вақт ба назарияи он, ки аз ҷониби асосгузорони таълимот бунёд гардида буд, мувофиқ
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меояд. Бинобар ин, принсипҳои либерализм на дар шакли воқеӣ, балки чун намуди арзишҳое, ки
бештари мардум ҷонибдорӣ менамуданд, қабул мегардад. Раванди модернизатсионӣ аз ду унсури
заминавӣ иборат аст: татбиқи арзишҳои либералӣ ва истифодаи самараноки комёбиҳои
прогресси илмиву техникӣ.
Ба марҳилаи дуюми таърихии модернизатсионӣ (асрҳои XVIII-XX) кишварҳои Ҷанубу
Шарқии ва Шарқии Европа, Туркия, Ҷанубии Италия, Португалия ва қисман Испания, баъзе
кишварҳои Америкаи Лотинӣ (Аргентина, Бразилия, Уругвай, Чили), ва инчунин Япония ва
Россия дохил мешаванд. Дар ин маврид низоми тақсимоти ҷаҳонӣ ба марказ, нимҳошия ва ҳошия
ба ёд меояд, яке аз дигаре нисбатан пешсафтар мебошад. Дар кишварҳои мазкур заминаҳои
муносибатҳои сармоядорӣ начандон ташаккул ёфтанд, ки дар як сатҳи инкишоф бо кишварони
сарварони ҷаҳон қарор гиранд. Манфиатҳои элитаи сиёсӣ ва доираҳои идоракунандаи
консерваторӣ ва ивазгардии он дар рафти инқилобҳо, ҷангҳо, таҳдидҳои берунӣ ва табаддулоти
давлатӣ ҳолати махсусро пайдо карданд. Масъалаҳои асосии модернизаторӣ, ки бояд самти
таҳаввулотҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоиро таъмин месохт, дар ин маврид аз назар берун монд.
Модернизатсия дар ҳолати мазкур хусусияти беруна (экзогенӣ) дошт. Танҳо бо нусхабардории
босуръати шаклҳои ташкили истеҳсолот ва ҳаёти иҷтимоии кишварҳои пешқадамтар кишварҳои
марҳилаи дуюми модернизатсия тавонистанд ба натиҷаи босамари модернизатсия соҳиб шаванд.
Танҳо, Япония тавонист, ки дар асри ХХ аз қатори кишварҳои мазкур ҷудо гардида бо сатҳи
инкишофи кишварҳои қатораи якум ҳамроҳ гардад ва дар баъзе соҳаҳо аз онҳо низ пешсаф
шавад.1
Дар навбати худ нобаробарии инкишофи босуръати кишварҳои қатораи дуюм ба ҳамаи онҳо
имконияти якрангро на дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ муҳайё сохт. Масалан, яке аз соҳаҳои
муносибати иҷтимоӣ бо назардошти талаботи низоми ҷаҳонӣ мувофиқ буд, дигаре хело дар
ҳолати қафомонда қарор дошт. Чунин шароит низоҳои гуногуни соҳавӣ ва ҷамъиятиро пайдо
менамуд, ки инкишофи умумии ҷомеаро бозмедошт. Махсусияти ташаккули равандҳои
модернизатсионӣ кишварҳои марҳилаи дуюм чун принсипи «даъват ва ҷавоб»-и Тойнби сурат
гирифт. Яъне, қабули даъвати кишварҳои пешқадамтар ва дар ин асно аз худ намудан ва такмил
додани технологияи бегона, таклиф кардани мутахассисони соҳаи мазкур, маблағгузоии он ба миён
омад.
Ба марҳилаи сеюми модернизатсионӣ (нимаи дуюми асри XX, солҳои 70-80-ум) кишварҳои
Ҷанубу Шарқии Осиё – Кореяи Ҷанубӣ, Сингапур, Тайван, ки «палангҳои осиёӣ» ё «палангҳои
саноатӣ» мегӯянд, мансубанд. Омили таъсиррасон ба раванди модернизатсионӣ ба мақоми давлат
ва элитаи сиёсӣ мансуб буд. Ғояҳои модернизатории онҳо, сиёсати модернизаторӣ ва кӯшиш
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баҳри бартарафсозии нуқсонҳои садди роҳи модернизатсия имконияти ташаккули муносибатҳои
иқтисодиву саноатиро муҳаё сохт. Авторитаризми анъанавӣ ва авторитаризми модернизаторӣ
омезиш ёфт ва дар намунаи «авторитаризми инкишоф» баромад намуд.1 Авторитаризм дар ин
маъно усулҳои иқтисодӣ ва маъмурии маблағгузорӣ ва баланд намудани Маҷмуӣ маҳсулоти
дохилиро коркард намуд, ки бештар он аз ҳисоби маблағгузории аҳолии сарватманд ташаккул
меёфт. Кишварҳои мазкур сиёсати пешбурди модернизатсияи технологӣ, ки барои баланд
бардоштани навъҳои гуногуни хоҷагидорӣ нигаронида шуда буд, таъмини шароити меҳнат ва
таёрии касбӣ, таъсиси низоми миллии маориф ва марказҳои тадқиқотӣ амалӣ намуд. Хосияти
идоракунии яккаву танҳои шахс ё гурӯҳ ё эътибори он дар ҳалли масъалаҳои сиёсӣ, ки хоси реҷаи
авторитарӣ аст, дар авторитаризми инкишоф ғайричашмдошт гардид. Зеро авторитаризми
инкишоф маҷбурнамоиро баҳри инкишоф истифода мебурд. Қариб дар ҳамаи ҳолатҳои қабули
қарор он ба муколамаи ҷамъиятӣ ва созишу муросо рӯй меовард ва натиҷагирӣ менамуд. Ҷомеа
ва давлат байни ҳам воситаи муколамаи умумӣ, баҳри амалисозии марому нақшаҳо доштанд. Яке
роҳбар ва идоракунанда, дигаре барои амалисозии мақсадҳо розӣ аст, ки аз озодиҳои сиёсӣ даст
кашад ва мувақатан побанди талаботҳои босамари давлат гардад. Бо маънои дигар
«авторитаризми инкишоф», аз як тараф ҷомеаро аз бекорон, танбалон ва ноуҳдабаророн тоза
намуда аз тарафи дигар дар натиҷаи таъсиррасони ба онҳо, замина ва имкониятҳои рушдро, дар
ташаккули шахсияти муосир тайёр менамуд. Одамон имконияти тағйир додани худ, ба воситаи
роҳи дуруст баланд бардоштани сатҳи касбӣ (роҳ надодан ба коррупсия), ташаккул додани сатҳи
иҷтимоии худ заминаро пайдо намуданд, ки танҳо аз хоҳиш ва талошҳои онҳо вобаста буд. Чунин
муносибат имрӯз низ дар Хитой ва Ветнам дида мешавад.2
Дар афкори ҷамъиятии халқҳои Шарқӣ ва Ҷанубу Шарқии Осиё сабру тоқат ба меҳнати
вазнин, ҳурмат нисбати калонсолон ва эҳтироми давлат, содиқ будан ба принсипҳои худ
имконияти рушдро муҳаё сохт. Чунин муносибат инчунин сатҳи нобаробарии иҷтимоиро кам
кард. Дар Сингапур давлат вазифаи таъмини иҷтимоиро ба дӯши худ гирифт. Дар Кореяи Ҷанубӣ
коорпаратсияҳои ба ном «давлатӣ» ташкил шуданд, ки коргарон дар он кор ва зиндагонӣ
мекарданд, ин сатҳи камбизотиро паст кард. Патернализм ба вазифаи инсонпарваронаи давлат
мубаддал гашт. Яъне, кишварҳои шарқие, ки имрӯз чун кишварҳои муосир эътироф мешаванд, дар
гузаштаи наздик чун ҷомеаи анъанавӣ бо ҷой доштани қафомонии иқтисодӣ ва иҷтимоӣ,
муносибатҳои авлодиву қавмӣ шинохта мешуданд.? Омилҳои анъанавии идораи ҷомеа сабабгори
аслии ташаккулёбии муносибатҳои нави фарҳангӣ гардиданд, ки заминаҳои субъективиро дар
таҳаввулоти сиёсиву иҷтимоии ҷомеа муҳайё сохтанд.
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Арзишҳои ахлоқӣ дар низоми фарҳангиву динӣ дар Кореяи Ҷанубӣ, Сингапур, Тайван дар
раванди ислоҳотҳои иқтисодӣ ҳамчун омили таҳкимсозандаи ҷомеа баромад намуданд, ки дар
натиҷаи он намунаҳои гуногуни шакли хоҷагидориро пайдо гашт. Тафовутҳои ҷойдоштаи байни
таълимоти дини протестантӣ, католикӣ, будоӣ ва ғайра, ки бештар бо низоми фарҳангӣ
алоқаманд буданд, имконияти ба таври тез қабул намудан ва аз худ кардани навовариҳои
истеҳсоливу технологӣ, иҷтимоиву маънавиро муҳайё сохт. Анъанаи фарҳангӣ барои ҳазми
дигаргуниҳои раванди муосиршавӣ ва сарҷамъ намудани арзишҳои инфиродии ҷомеаи навин бо
нигоҳ доштани шаклҳои ташкили ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсии миллӣ мусоидат намуд.
Масалан, хусусияти омодашавии бошитоб ва ҷараёни одатнамоии ҷомеаи шарқӣ ба дигаргуниҳои
сиёси, иқтисодӣ, психологӣ ва ғайра бо таъсири арзишҳои динӣ алоқаманд буд. Дар ин маврид
бояд эътироф намуд, мавҷуд будани маҷмӯи арзишҳо ва эътиқодҳои махсуси осиёгӣ, ки онро аз
Ғарб дар фарқият нигоҳ медорад, «сабаби ба демокрития ва Осиё баҳои номувофиқ доданро рад
месозад».1 Барои исботи андешаи мазкур бояд иқрор шуд, ки низоми анъанавии конфусиягароӣ
барои интихоби довталабон ба вазифаи давлатӣ, имтиҳони давлатиро зарур медонад. Барои
татбиқи он дар низоми давлатӣ мавҷуд будани пажуҳишигоҳ, ки иқтидори волоии таҳкими
элитаро дар дӯш дорад, ба миён меояд. Ташаккул додани соҳаи маориф хоҳу нохоҳ чун нишонаи
дуюми демократикунонӣ ҳисобида мешавад.
Ҳамин тариқ, дар натиҷаи таҳлили се марҳилаи модернизатсия иброз намудан зарур аст, ки
равандҳои модернизатсионӣ вобаста ба самти ҷоришавӣ, ҳолати таърихӣ, заминаҳои иҷтимоиву
иқтисодӣ ва инчунин аз шароитҳои субъективӣ ва дараҷаи хоҳишу талаботи элитаи сиёсӣ ва
шаҳрвандони қаторӣ амалӣ мешаванд. Оид ба марҳилаи чоруми модернизатсионӣ гуфтан мумкин
аст, ки ба он кишварҳои пасошӯравиро дохил кардан мумкин аст, агарчӣ онҳо ба стандартҳои
модернизми европоӣ ва ҳолатҳои кишварҳои модернизатсияшуда мутобиқат накунанд, ҳам лекин
чун шакли омезиши инкишоф ба «сӯи муосиршавӣ» фаҳмида мешавад.
Дар асоси таҷрибаи кишварҳои муосир масъалаи сарҷамъ намудани хосиятҳои муҳими раванди
муташаккили инкишофи сиёсӣ ба миён меояд, ки намунаҳои модернизатсияро дар шакли тарҳҳои он
маълум месозад. Дар интишори тарҳҳои модернизатсия чунин нишондодҳо ба назар гирифта
мешаванд: имконияти мавҷуд будан ё мавҷуд набудани заминаҳои модернизатсия, ки ба хосиятҳои
он таъсир мерасонад; имконияти мавдуд будани заминаҳои қабули навовариҳо дар як соҳаи ҷомеа
(ба мисли сиёсӣ ё иқтисодӣ) ва ё дар ҳамаи соҳаҳо ба инобат гирифта мешаванд; рафти суръати
ҳаракати модернизатсия. Дар ин ҷо суръати ҳаракати ислоҳоти модернизатсионӣ, ки дар муддати
кӯтоҳ ё муддати тӯлонӣ ба амал меояд, ба назар гирифта мешаванд; стратегия ва тактикаи раванди
модернизатсионӣ. Дигаргуниҳо, ки аз боло ба воситаи ҳокимияти боқудрат ё аз поён ба воситаи
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таъсири оммаи халқ, ё ҳар ду ба амал меоянд, масъалаҳои асосии ҷоришавии раванди
модернизатсионӣ ҳисобида мешаванд.
Аз рӯи нишондодҳои мазкур чунин тарҳҳои модернизатсия вуҷуд доранд: тарҳи классикӣ ё
парокандаи модернизатсия (давлатҳои Европаи Ғарбӣ, ИМА ва Австралия); тарҳи қафомонда ё
номаҳдуди модернизатсия (Бразилия, Аргентина); тарҳи испанӣ; тарҳи маҷбурӣ, фишурда ё
босуръати модернизатсия (кишварҳои Ҷанубу Шарқии Осиё); тарҳи японии модернизатсия; тарҳи
скандинавии модернизатсия.1
Тарҳи классикии (пароканда, маҳдуд) модернизатсия. Асоси инкишофи тарҳи мазкур аз
муносибатҳои мустамликадории кишварҳои Европаи Ғарбӣ оғоз шуда, бо таъсири дигар омилҳои
мавҷуда идома ёфтааст. Ба омилҳои дигар давраи озодии соҳибкорӣ (асри XVI), ахлоқи протестантӣ,
инқилобҳои буржуазӣ, зиддиятҳои синфӣ ва ҷангҳои динӣ дохил мешаванд. Тарҳи мазкурро ба
андешаи мо бо ибораи тарҳи маҳдуд низ ишора кардан мумкин аст. Маҳдудияти он дар ҷой доштани
инкишофи пайдарпайӣ ҳолатҳо, ташаккули шароит ва ба вуҷуд омадани унсурҳои тағйиротҳои зина
ба зина дар соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ бе таъсири омилҳои беруна таҷассум меёбанд. Рафти
пайдарҳамии инкишоф заминаро барои муосиргардонӣ фароҳам сохт.
Инкишофи иқтисодӣ бо таназзули муносибатҳои феодалӣ оғоз ёфта, бо пайдо шудани воситаҳои
техникӣ ва синфи миёна ҳамчун субъекти муносибатҳои бозоргонӣ ва демократияи иҷтимоӣ идома
намуд. Дар ин давра аввалин иттиҳодияҳои иқтисодӣ ба мисли биржаҳои савдо, ширкатҳои саҳҳомӣ,
ки манбаи асосии истеҳсолот ва муомилоти мол буданд, ба вуҷуд омаданд. Яке аз хусусияти муҳими
тарҳи классикии модернизатсия дар инъикос ёфтани институти моликияти хусусӣ ва таъмини
ҳуқуқии он зоҳир мешавад.
Инчунин, ташаккули давлати ҳуқуқбунёд, ки асоси онро афзалияти мавқеи инсон дар
қонунгузории кишвар ташкил медод, ҳамчун омили ҳатмии инкишофи пешқадам дониста мешавад.
Дар навбати худ бо таҷассуми мақоми моликияти хусусӣ ва кафолати ҳуқуқии ҳуқуқ ва озодиҳои
инсон заминаи ташаккули ҷомеаи маданӣ ба миён омад, ки имконияти таъсиррасониро ба ҳаёти
шахсӣ ва ҷамъиятии инфирод аз ҷониби давлат маҳдуд гардонидааст. Инкишофи моликияти хусусӣ
сабаби ба вуҷуд омадани манфиатҳои гуногун мешавад. Дар низоми сиёсӣ манфиатҳои мазкур
хусусияти мафкуравӣ, гуногунақидагӣ ва намояндагиро соҳиб гаштанд, ки бо воситаи ҳокимият,
низоми бисёрҳизбӣ ва сарқонун амалӣ мешуданд. Дараҷаи баланди саводнокии аҳолӣ, мухторияти
шахсро, ки таъсири равандҳои ислоҳотхоҳӣ ташаккул дода буд, дар раванди сиёсӣ баръало инъикос
менамуд. Модернизатсияи тарҳи классикӣ дар ҳолати хосияти дохилӣ, эндогенӣ ва ба ишораи
баъзе мутахассисон ба шаклҳои органикӣ модернизатсия ҷорӣ мешавад. Модернизатсияи органикӣ
ба он кишварҳое тааллуқ дорад, ки дар онҳо таҳаввулоти сиёсӣ бо таъсири омилҳои эндогенӣ, яъне
дохилӣ амалӣ шудааст. Чунин шакли модернизатсия ба Англия хос аст. Ба қавли муҳаққиқ Н.Ф.
1
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Наумова «Англия ягона кишварест, ки дар он маҳсулоти муддати тӯлонӣ инкишофёфтаи ҷомеа рушд
намудааст».1
Асоси инкишофи тарҳи мазкур аз муносибатҳои мустамликадории кишварҳои Европаи Ғарбӣ
оғоз шуда, бо таъсири дигар омилҳои мавҷуда идома ёфтааст. Ба омилҳои дигар давраи озодии
соҳибкорӣ (асри XVI), ахлоқи протестантӣ, инқилобҳои буржуазӣ, зиддиятҳои синфӣ ва ҷангҳои
динӣ дохил мешаванд. Тарҳи мазкурро ба андешаи мо бо ибораи тарҳи маҳдуд низ ишора кардан
мумкин аст. Маҳдудияти он дар ҷой доштани инкишофи пайдарпайӣ ҳолатҳо, ташаккули шароит ва
ба вуҷуд омадани унсурҳои тағйироти зина ба зина дар соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ бе таъсири омилҳои
беруна таҷассум меёбанд. Рафти пайдарҳамии инкишоф заминаро барои муосиргардонӣ фароҳам
сохт.
Инкишофи иқтисодӣ бо таназзули муносибатҳои феодалӣ оғоз ёфта, бо пайдо шудани воситаҳои
техникӣ ва синфи миёна ҳамчун субъекти муносибатҳои бозоргонӣ ва демократияи иҷтимоӣ идома
намуд. Дар ин давра аввалин иттиҳодияҳои иқтисодӣ ба мисли биржаҳои савдо, ширкатҳои саҳҳомӣ,
ки манбаи асосии истеҳсолот ва муомилоти мол буданд, ба вуҷуд омаданд. Яке аз хусусияти муҳими
тарҳи классикии модернизатсия дар инъикос ёфтани институти моликияти хусусӣ ва таъмини
ҳуқуқии он зоҳир мешавад. Инчунин, ташаккули давлати ҳуқуқӣ, ки асоси онро афзалияти мавқеи
инсон дар қонунгузории кишвар ташкил медод, ҳамчун омили ҳатмии инкишофи пешқадам дониста
мешавад. Дар навбати худ бо таҷассуми мақоми моликияти хусусӣ ва кафолати ҳуқуқии ҳимояи
ҳуқуқ ва озодиҳои инсон заминаи ташаккули ҷомеаи маданӣ ба миён омад, ки имконияти
таъсиррасониро ба ҳаёти шахсӣ ва ҷамъиятии инфирод аз ҷониби давлат маҳдуд гардонидааст.
Инкишофи моликияти хусусӣ сабаби ба вуҷуд омадани манфиатҳои гуногун мешавад. Дар системаи
сиёсӣ манфиатҳои мазкур хусусияти мафкуравӣ, гуногунақидагӣ ва намояндагиро соҳиб гаштанд, ки
бо воситаи ҳокимият, низоми бисёрҳизбӣ ва сарқонун амалӣ мешуданд. Дараҷаи баланди саводнокии
аҳолӣ, мухторияти шахсро, ки таъсири равандҳои ислоҳотхоҳӣ ташаккул дода буд, дар раванди сиёсӣ
баръало инъикос менамуд.
Тарҳи классикии модернизатсия дар муддати тӯлонӣ, яъне панҷ аср (ХIV-XIX) ба таври
эволютсионӣ ва мустаҳкамии нисбӣ ташаккул ёфтааст. Ташаккули муносибатҳои бозоргонӣ
зиддиятҳои иҷтимоиро ба вуҷуд овард. Зиддиятҳои мазкур бо роҳи истифодаи сармояи беруна (аз
манбаи мустамликадорӣ) ва арзишҳои маънавии протестантӣ муътадил гаштанд. Ба сифати омилҳои таъсиррасони модернизатсия дин, ҷангҳои динӣ, зиддиятҳои синфӣ, анъанаҳои фарҳангӣ
баромад мекарданд, ки ҳамгироии фарҳанг ва инкишофи муосирро таъмин месохтанд.
Тарҳи номаҳдуд ё қафомондаи модернизатсия. Тарҳи мазкур ба давлатҳои Бразилия,
Аргентина ва кишварҳои Балкан хос мебошад. Бояд қайд намуд, ки дар тарҳи номаҳду гузариш ба
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модернизатсия нисбатан дертар оғоз ёфта, рафти он ба асрҳои XVIII-XIX тааллуқ дорад. Дар
кишварҳои мазкур заминаҳои гузариш ба модернизатсия вуҷуд надоштанд. Нишонаҳои инкишоф
наёфтани муносибатҳои бозоргонӣ, ҷомеаи маданӣ ва давлати ҳуқуқбунёд ба инкишофи
модернизатсия монеа шуда, роҳу усули инкишофи онро боз медоштанд. Аз сабабе, ки кишварҳои
зерин хусусияти идоракунии авторитариро доштанд, дигаргуниҳо дар зери таъсири давлат ва сарвари
сиёсӣ амалӣ мегашт. Чунин ҳолатҳо метавонад аз як тараф ба ташаккули бюрократия ва аз тарафи
дигар ба поймолгардии пайдарҳамии қабули ислоҳот барад. Давраҳои модернизатсия хусусияти
ҷаҳишро аз як давра ба давраи дигар пеша мекунад, ки он самараи модернизатсияро боз медорад ё
рафти онро ба низоми пешина бармегардонад. Бетаҷрибагӣ ва набудани заминаҳои модернизатсия
равиш ва ҳадафҳои модернизатсияро тағйир медиҳанд ва натиҷаи онро бесамар мегардонанд.
Номаҳдуд муаррифӣ гардидани шакли модернизатсияи баъдина бо кушода будани он ва бо
қабули зуҳуроти навин, ки дар таҷрибаи сиёсии кишварҳои гуногун аён гаштааст, алоқаманд
мебошад. Тағйирот метавонанд дар баъзе соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ вуҷуд дошта, дар қисме аз онҳо
инкишоф наёбанд. Навъи дуюми модернизатсия дар ҳолате ба натиҷаи хуб мерасад, ки агар
институтҳои ҷамъиятию сиёсӣ самаранок амал намоянд ва ба ҳар гуна дигаргунӣ ҷавоб гардонида
тавонанд. Дар ҳолати баръакс низоми сиёсӣ дар зери хатари нобудшавӣ монда, боиси ба вуҷудоии
моҷароҳо мегардад.
Таҷрибаи кишварҳои мансуби тарҳи номаҳдуд як катор қонуниятҳоро ошкор сохтанд:
– гузариш ба ҷомеаи муосир бо ҳал намудани масъалаҳои асосии инкишоф оғоз меёбад: ташаккули институтҳои давлатӣ, таҳияи конститутсия, муайян намудани принсипҳои асосии сохтори
миллӣ-давлатӣ ва ғайра;
– ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ муваққатан ба ҷойи дуюм гузошта мешаванд. Дигаргуниҳо дар
соҳаи иқтисодӣ пас аз анҷоми дигаргуниҳои сиёсӣ ба миён меоянд ва танҳо пас аз ҳал гаштани
масъалаҳои сиёсӣ, ба назар мерасанд;
– пайдарҳамӣ ва суръати гузаронидани модернизатсия аз ҷониби режими сиёсии авторитарӣ
танзим карда мешавад;
– дар зери назорати режими авторитарӣ ҷой доштани воситаҳои модернизатсия имкон меди-ҳад,
ки дар як вақт масъалаҳои ҳалнаёфтаи давраҳои гуногуни таърихӣ иҷро гарданд. Масалан, баробар
амалӣ намудани гузариш ба технологияи иттилоотӣ, таъсиси демократияи парламентӣ ва бунёди
давлати ҳуқуқбунёд.
Боиси қайд аст, ки модернизатсия дар тарҳи мазкур аз боло ба воситаи элитаи сиёсӣ ба поён ба
таври амудӣ амалӣ шудааст.
Тарҳи испанӣ. Махсусияти тарҳи мазкур дар он аст, ки модернизатсияи иқтисодӣ нисбат ба
модернизатсияи сиёсӣ бартарӣ дошт. Таҷрибаи сиёсии Испания баҳсро оид ба ҷорикунии
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модернизатсия дар ҳолати маҳдуд будани озодиҳои инфиродӣ ҳал намуд. Зеро дар илм ақидае вуҷуд
дошт, ки гӯё модернизатсия дар низоми мустаҳками авторитарӣ амалӣ карда намешавад.
Режими авторитарии мавҷудаи Испания тавонист, ки ҷомеаро дар ҳолати инқирози сиёсӣ аз
ҷанги шаҳрвандӣ боз дорад. Боиси қайд аст, ки буҳрони модернизатсионӣ ба мисли буҳрони қонуни
будани ҳокимият, буҳрони низоми институтсионалӣ ва буҳрони иштирок заминаҳои объективии
тағйирёбии режими сиёсиро ташкил намуданд ва ҳамгироии ҳокимият ва ҷомеа мукаммал гашт.
Либераликунонии муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки мақсади бекор кардани режими франкиро дошт
бо манфиатҳои гуногуни иҷтимоӣ рӯ ба рӯ гашт. Омили асосии ташаккули манфиатҳои ба
вуҷудомадаро, пеш аз ҳама, иқтисоди бозоргонӣ, моликияти хусусӣ ва ҷомеаи маданӣ ташкил медод.
Лекин дар шароити мавҷуд набудани сатҳи зарурии маданияти сиёсӣ зиддиятҳои гуногуни иҷтимоӣ
ба миён омаданд. Масалан, ҳалли нопурраи масъалаҳои миллӣ муборизаи сиёсии ақалиятҳои
миллиро, ба монанди баскҳо, католониҳо, галийсҳоро ҷоннок сохт. Дар чунин ҳолатҳо омили
муташаккилу созандаи ҷомеа дар шакли институтҳои демократии хусусияти авторитаридошта
баромад мекарданд, ки дар натиҷаи низоми бисёрҳизбӣ ва интихоботи озод мукаммал гардида
буданд. Институтҳои мазкур ҳам дар таркиботи амудӣ ва ҳам дар таркиботи уфуқӣ хусусияти
қонунии худро соҳиб буданд. Нокомиҳо ва камбудиҳои ҷойдошта дар рафти дигаргуниҳои сиёсӣ
неруҳои зидди ҳокимиятиро ташаккул доданд. Танҳо воситаи ризоияти оқилонаи ҳукумат ва
мухолифин дар мақомоти қонунгузор боиси баста шудани шартномаи Монклоа (номи дарбори шоҳ)
гардид, ки мувофиқи он баъзе ҳуқуқҳои сиёсӣ ба мисли гирдиҳамоӣ ва корпартоӣ муваққатан
боздошта шуданд. Чунин ҳолати барои оромии кишвар зарур барои ҳалли масъалаҳои муҳим
шароити мусоидро фароҳам овард.
Омили таҳкимбахши равандҳои модернизатсионӣ ҳокимияти шоҳ ба ҳисоб мерафт. Шоҳ Хуан
Карлос на танҳо сарфармондеҳи қувваҳои мусаллаҳ, балки рамзи ягонагӣ ва даргоҳи муттаҳидсозии
миллат ҳисобида мешуд. Шоҳ инчунин рафти дигаргуниҳоро назорат намуда, бо ҳукумат ҳамкорӣ
дошт. Бо сабти низоми бисёрҳизбӣ дар сарқонун заминаҳои амалии он ҷорӣ гардиданд.
Модернизатсия дар асоси нақша пайдарпай амалӣ мегашт ва натиҷаҳои ҳар давраи он самаранокии
худро нишон медод.
Ҳамин тариқ, дар Испания модернизатсия аз иқтисодиёт оғоз ёфта, бо афзалияти омилҳои сиёсӣ
ба охир расид. Зеро сиёсати ратсионалии ҳокимияти давлатӣ рафти дигаргуниҳоро зери назорат
қарор дода, ба инкишофи онҳо монеа нагашт, балки ҳамоҳангии онҳоро таъмин сохт.
Тарҳи маҷбурӣ ё босуръати модернизатсия. Дар кишварҳои мазкур замина барои гузаришба
низоми нав вуҷуд надошт. Муносибатҳои капиталистӣ бо ҳамоҳангсозии зулму истибдоди низоми
мустамликадорӣ рушд меёфтанд. Дар он гузариш аз режимҳои тоталитарӣ ва авторитарӣ ба
демократия дар муддати хеле кӯтоҳ ба амал омад. Кишварҳои мазкур ба хосияти кишвари хошиявӣ
нигоҳ накарда дар муддати кӯтоҳ модернизатсияи саноатии босуратро анҷом доданд. Танҳо 30-35
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сол лозим гардид, ки ҷомеаи авторитарӣ ба шакли ҷомеаи демократӣ мубаддал гардад. Системаи
сиёсии мавҷуда худ, на танҳо ташаббускори гузаронидани ислоҳот, бакли ҳамчун омили таҳкиму
такмил, тартибот ва муътадилии инкишофи ҷомеа баромад кардааст. Ислоҳот дар тарҳи мазкур аз
иқтисодиёт, махсусан аз хоҷагии кишлоқ оғоз меёбад. Сармояи ҷамъомада баъдан барои таҳким ва
инкишофи саноати вазнин истифода мегардад. Дар ибтидо раванди модернизатсионии иқтисодиёт
ба экспорти маҳсулоти истеъмолӣ машғул мешавад. Баъдан, барои авҷи савдои байналхалқӣ, сифати
маҳсулот ва рақобатпазирии он баланд гардид. Бояд қайд намуд, ки кишварҳои Ҷанубу Шарқии Осиё
дар савдои ҷаҳонӣ дар соҳаҳое рақобатпазирии худро нишон доданд, ки он соҳаҳо қайҳо боз аз
ҷониби кишварҳои ғарбӣ ба монополияи савдои ҷаҳонӣ табдил ёфта буданд. Ба мисли радиотехника,
киштисозӣ, саноати бофандагӣ ва ғайра.
Хулоса, тарҳи модернизатсияи босуръат дар асоси меъёрҳои муайяни инкишоф, ки вобаста ба
вазъи таърихӣ, иқтисодӣ ва фaрҳангии ҷомеа ба миён омаданд ва дар муддати кӯтоҳ бе таъсири
беруна амалӣ гаштааст, ташаккул меёбад.
Тарҳи японӣ. Япония то нимаи дуюми асри XIX чун ҷомеаи анъанавӣ бо нишонаҳои сохти
табақавӣ ва қафомондагии иқтисодиву иҷтимоӣ боқӣ мондааст. Агар дар шароити парокандагии
феодалии Япония хусусиятҳои ҷомеаи буржуазии Европа дида шавад ҳам, лекин заминаҳо барои
инкишофи арзишҳои либералӣ ба вуҷуд наомада буданд. Зеро анъанаҳои таърихӣ ва фарҳангӣ
мазмуни аслии ҳаёти сиёсии япониҳоро таъмин месохтанд ва ташаккули арзишҳои нав зарурат
надоштанд. Бинобар ин, танҳо дар натиҷаи омехтагардии анъанаҳои маҳаллӣ бо арзишҳои либералӣ
навовариҳои сиёсӣ аз ҷониби ҷомеа пазируфта шуданд.
Дастаҷамъии қабули арзишҳои нав бо унсурҳои психологии миллати японӣ алоқаманд буд. Дар
руҳияи психологии японҳо хосиятҳои пешбурд будани онҳо дар нисбати дигар халқу миллатҳо, ба
камолоти ҳамаҷонибаи миллӣ расидан манбаи ғоявиро ташкил медод. Ғояҳои динӣ ва фарҳангии
онҳо ба мисли синтоизм, буддоия ва конфутсиягароӣ аст, ки аз манбаъҳои ахлоқӣ сарчашма
мегирифт ва заминаи такмили муносибатҳои навин гаштанд. Махсусан, инкишофи ғояи миллӣ дар
синтоизм акс ёфта японҳоро ҳамчун халқи илоҳӣ тавсиф намуда, шахсияти императорро воло
медонад. Он арзиши муҳим ба ҳисоб мерафт. Буддоия бошад кӯшиши мутобиқшавиро дар раванди
тағйирот таъмин карда, мухторияти шахс ва инфиродиятро таҷассум намуда, дар руҳияи арзишҳои
қадршиносӣ, поквиҷдонӣ, масъулиятшиносӣ, инсондӯстӣ ва ғайра тарбия менамояд. Илова бар ин,
шароити ҷуғрофии кишвар ва хусусиятҳои анъанавии муносибат нисбат ба он, масалан, сарфакорона
истифода намудани сарватҳои таббиӣ, такмили интизоми меҳнат, фаъол будан дар соҳаи коркарди
технологӣ ва ғайра вазифаи аввалиндараҷаи ҷомеаи японӣ дониста мешавад. Дар рафти амалишавии
тарҳи японӣ мавҷуд будани зиддиятҳо дар манфиатҳои гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва такмили чунин
муносибатҳо дар сатҳи институтҳои сиёсӣ, ки бо ҳокимияти давлатӣ алоқаманд буданд, хело зарур
аст. Чунин инкишоф ёфтани муносибатҳо дар низоми модернизатсионӣ баробарӣ ва муътадилии
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қабули қарорҳои сиёсӣ ва пайдарҳамии онҳоро таъмин намуда, ҳолати баръаксро, яъне аз низоми
навин ба пешина баргаштанро ба вуҷуд намеорад. Ҳамин тариқ, тарҳи японии модернизатсия тарҳи
дар заминаи таҷрибаи хуби ахлоқӣ таъсисёфта, алоқамандии таркиботи амудӣ ва уфуқии
ҳокимиятдориро муҳайё сохт.
Тарҳи cкандинавии модернизатсия. Он тарҳи идеалӣ ҳисоб мешавад. Зеро дигаргуниҳо ба
таври баробар ҳам дар иқтисодиёт ва ҳам дар сиёсат амалӣ гаштаанд. Модернизатсияи сиёсӣ
инкишофи низоми намоядагии манфиатҳоро, ки мазмуни барқароркунии муносибатҳои бозоргониро
дорад, таҷассум менамояд. Лекин назорати рафти модернизатсия дар ду соҳа-иқтисодиёт ва сиёсат
хело душвор аст. Бинобар ин, шаклҳо ва механизмҳои модернизатсия ба заминаҳои таърихиву
фарҳангӣ, иҷтимоиву сиёсии ҷомеа такя менамояд.
Дар кишварҳои Европаи Шимолӣ рафти демократикунонӣ бо ташаккули муносибатҳои
бозоргонӣ дар муддати тақрибан 180 сол такмил ёфта, амалӣ гаштааст. Ба ин пеш аз ҳама, ахлоқи
протестантӣ, ки арзишҳои инфиродият, моликият, озодӣ ва рақобати солимро ташвиқ менамуд,
мусоидат намудааст. Мавҷуд будани санадҳои ҳуқуқӣ, ки муносибатҳои ҳуқуқии соҳибкорони
озодро дар ҷомеа ва давлат таъмин месохтанд, боиси кафолати ҳимояи ҳуқуқии онҳо гаштанд.
Дараҷаи инкишофи доимии некӯаҳволии мардум зиддиятҳои синфиро то андозае нарм сохт ва
комёбиҳои он дар шакли макроконсенсус (ризоияти умум вобаста ба арзишҳо ва инкишоф) зоҳир
гардид. Равшан аст, ки ҳолати бетарафии кишварҳои мазкур дар сиёсати берунӣ боиси истифодаи
ҳамаи воситаҳои моддӣ барои муносибатҳо ва ҳалли масъалаҳои ҳаёти дохилӣ сарфа гардиданд, на
барои ҳарбикунонии кишвар. Дар чунин ҳолат новобаста аз камбудиҳои ҷойдошта тарҳи
скандинавии модернизатсия вазифаҳои худро ба хубӣ анҷом дод. Пеш аз ҳама механизмҳои
мақсадноки фаъолияти инсонӣ коркард шуд ва истифодаи самараноки он муҳайё гашт. Ба мисли
муҳайё сохтан ва таъмини кафолати ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, шаклҳои гуногуни худшиносии
иҷтимоӣ, таъмини мустаҳкамии низом ва фаъолнокии институтҳои сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва ғайра.
Ҳамин тавр, тарҳҳои зикршудаи модернизатсия намунаи интиҳоии тақсимоти таҷрибаи сиёсии
кишварҳои олам ба ҳисоб намераванд. Равшан аст, ки таҷрибаи сиёсии бештари кишварҳои олам, ки
замонашавии навъи хосаро пеша кардаанд, масъалаи ташаккули тарҳҳои навро дар назар доранд.
Тарҳҳои модернизатсия заминаи асосӣ баҳри ташаккули тарҳҳои дигар мебошанд, ки дар такя ба
онҳо сохта мешаванд.
Масъалаи давлатдорӣ ва принсипҳои асосии идоракунии кишварҳои муосир бештар ба
арзишҳои европоӣ ва таълимоти либералии ғарб такя менамоянд. Ин гуна муносибат на дар як
муддати кӯтоҳ, балки дар рафти инкишофи дуру дарози таърихӣ ба миён омадааст. Аз ҷониби дигар
изҳор намудан зарур аст, ки дар олам кишварҳое низ арзи ҳастӣ доранд, ки арзишҳои фарҳангӣ ва
меъёрҳои ахлоқии худро ҳамчун таҷассумкунандаи талаботҳои сиёсӣ ва воситаи идоракунӣ
медонанд. Арзишҳои фарҳангӣ ва эътиқодии онҳо, ки дар раванди инкишофи давлатдориашон
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ташаккул ёфтанд, то имрӯз аҳамияти худро гум накардаанд. Пас, онҳо ба меъёрҳои давлатдории
муосир рост меоянд ё не?
Барои ҷавоби ин суол ба мо зарур аст, ки ба ду мафҳуми илмӣ назар афканем. Ин мафҳумҳо
секуляризм ва релятивизм мебошанд. Мафҳуми секуляризм, (дунявият), маҷмӯи равандҳои фарҳангӣ
мебошад, ки ҷомеаро дар бар гирифта дар он моҳияти арзишҳо ва меъёрҳои этиқодии гуногуни
вуҷуддошта бо ақидаҳо ва қоидаҳои оқилона (ратсионалӣ) иваз мегарданд. Чунин ивазшавии
арзишҳо дар кишварҳои Европа аз асрҳои XV–XVI оғоз ёфта, ҳамчун зарурати таърихӣ пойдор
гаштаст ва ҳалли сиёсии худро ноил шудааст. Дар кишварҳои Осиё ва Африка ин раванд дар тӯли
асри ХХ ташаккул ва идома ёфта, то ҳоло давом дорад. Масалан, бо эълон доштани соҳибихтиёрии
кишварҳои Осиё ва Африка қисме аз онҳо сохтори сиёсиро дар заминаи арзишҳои ғарбӣ эълон
доштанд. Қисме аз кишварҳои мазкур агарчи исломӣ буданд, қабули дигаргуниҳои ҳаёти сиёсии
европоиро вазифаи худ донистанд. Чунин ҳодисаҳо аз як тараф зарурати инкишофи сиёсӣ ва аз
ҷониби дигар натиҷагирии раванди глобализатсияро таҷассум менамуд. Масалан, дар Туркия дар
замони ҳукмронии Камол Отатурк чунин тағйирот дида мешаванд. Ӯ Туркияро ҷумҳурӣ эълон
намуд, қонунгузории дунявӣ, низоми европоии маорифро қабул намуда, мавқеи дин ва ҳуқуқи
диндоронро вобаста ба идоранамоии кишвар маҳдуд сохт. Ё Эрон солҳои 1906-1907-ум аввалин
конститутсияи худро қабул намуд, ки дар асоси он парламенти мамлакат ба кор оғоз кард. Вобаста
ба конститутсия аввалин ҳизбҳо таъсис меёбанд, ки бештари онҳо идеологияи либералии ғарбро
дастгирӣ менамуданд. Махсусан, раванди секуляризатсия дар замони Ризошоҳи Паҳлавӣ (1925-1941)
босуръат ворид гаштааст. Мавриди дуюмии қабули қоидаҳои оқилонаи инкишофи сиёсӣ ба давраи
ҳукмронии Муҳаммад Паҳлавӣ солҳои 60-70-уми асри ХХ рост меояд. Ин давра бештар бо хусусияти
модернизатсияи иқтисодии худ шуҳрат дорад ва аз мустаҳкам гаштани мавқеи Эрон дар арсаи
байналхалқӣ шаҳодат медиҳад.
Дар айни ҳол нишонаҳои дунявият ва омезишёбии он бо дин дар кишварҳое, хосиятҳои исломии
давлатдорӣ, аз он ҷумла, идеологияи диниро - идеологияи давлатӣ эълон доранд, ба назар мерасад.
Масалан, дар ҳаёти сиёсии кишварҳои Миср, Марокаш, Тунис, Покистон принсипҳои идоракунии
демократӣ дар шакли муборизаи кушод, ҷой доштани гуногунақидагӣ ва низоми ҳизбӣ, ки
хусусиятҳои муосири давлатдорӣ мебошанд, намудор мегарданд. Ё дар кишварҳои монархии исломӣ
ба мисли Қувайт, Арабистони Саудӣ, Баҳрайн ва ғайра мақомоти машваратӣ вуҷуд доранд, ки дар
шакли «ҷанини парламентӣ» баромад мекунанд, ҳуқуқи мақомоти қонунбарориро доранд. Дар
ҷомеаҳоии авторитарии динӣ онҳоро чун унсурҳои демократӣ пазируфтан мумкин аст. Ё дар
кишварҳои Марокаш ва Урдун, сарқонун ташкили институтҳои сиёсиро иҷозат медиҳад, системаи
бисёрҳизбӣ ва кафолати ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон аз ҷониби давлат эътироф гардидааст.
Мафҳуми дигаре, ки мавриди истифода қарор додаем дар инкишофи муосири кишварҳои
ғайриевропоӣ бо ном релятивизми фарҳангӣ маълум аст. Ин мафҳум бештар дар инкишофи
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фарҳангии миллатҳои гуногун таҷассум ёфта, нисбати принсипҳои идоракунии муосири европоӣ
афзалтар донистани фарҳанги хеш, анъана, урфу одат ва арзишҳои эътиқодӣ мебошад, ки дар низоми
давлатдории баъзе аз кишварҳои олам ба чашм мерасад. Ба маънои дигар, омезиш ва ҳамоҳангии
нишонаҳои фарҳанг бо меъёрҳои ҳуқуқии идоранамоӣ мебошад, ки дар таҷрибаи сиёсии баъзе аз
кишварҳои ғайриғарбӣ қабул гардидааст. Дар ин ҳол мо қайд намуда метавонем, ки ин раванд ҳамчун
раванди баръакси секуляризм баромад хоҳад кард. Пас, чунин раванди муосиршавии кишварҳо бо
принсипҳои умумиҷаҳонии ҳокимиятдорӣ мувофиқ меояд ё не?
Вобаста ба ин масъала дар Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид (СММ) андешае баён шудааст,
ки мувофиқи он меъёрҳои ҳуқуқи байналхалқӣ ҳамчун сарчашма баромад мекунанд, аммо ҳамаи
кишварҳо, аз он ҷумла мамлакати хурд ё аз ҷиҳати иқтисодӣ заиф ҳуқуқи интихоби озоди системаи
сиёсӣ, роҳи инкишоф, ки мутобиқи арзишҳои фарҳангӣ ва эътиқодиашон инъикос мегардад, доранд.
Аз ин лиҳоз кишварҳо дар доираи салоҳияти худ баҳри таъмини амният ва озодии хеш мустақиланд.
Дар ҳолати дигар таъсири беруна ё худ бор кардани арзишҳои ташаккулёфтаи сиёсии минтақаҳои
гуногун, ба хусус кишварҳои пешқадами ҷаҳонӣ ба кишварҳое, ки аз лиҳози давлатдорӣ барои қабул
тайёр нестанд, боиси косташавии истиқлолияти онҳо гашта, ҳамчун субъекти мустақили
муносибатҳои байналхалқӣ аз байн рафтани онҳо мусоидат мекунанд. Бинобар ин, дар раванди
сиёсии кишварҳои ғайриевропоӣ (хоҳ дунявӣ, хоҳ динӣ) хусусиятҳое ба назар мерасад, ки онҳоро на
ҳамчун давлати муосир, балки кишваре, ки бо таъсири арзишҳои фарҳангии давраҳои гуногуни
таърихӣ инкишоф ёфтаанд, маълум месозад. Арзишҳои фарҳангӣ дар кишварҳои мазкур ҳамчун
арзишҳои пешқадам ва мутлақан ташаккулёфта ҳисобида мешаванд ва дар раванди сиёсӣ бо
баробари ҷой доштани нишондодҳои навини давлатдорӣ, истифода мешаванд. Масалан, мувофиқи
конститутсияи Тунис танҳо мусулмонон ҳуқуқи овоздиҳӣ доранду халос, ё аз рӯи сарқонуни Миср
(1971) дини ислом – дини давлатӣ ва қонунҳои шариат ҳамчун сарчашмаи асосии ҳуқуқ баромад
мекунанд.
Масъалаҳои зикргардида, махсусан, дар низоми ҳуқуқии кишварҳои мазкур чашмрас аст, ки
қонунҳои шариат меъёри низоми ҳуқуқиро ташкил медиҳанд. Масалан, ҳукми қатл, истифодаи
латукуб чун ҷазо, бисёрникоҳии мардон ва ғайра аз лиҳози ин мисолҳо баромад мекунанд.
Ҳамин тариқ, дар рафти дида баромадани ду маврид секуляризм ва релятивизми фарҳангӣ дар
инкишофи сиёсии кишварҳои олам ба хулосае омадан мумкин аст, ки: Аввалан, дар кишварҳои
ғайриевропоӣ рафти модернизатсияи сиёсӣ давра ба давра ташаккул наёфтааст ва хусусияти
омехтагии давраҳои гуногуни раванди мазкур дида мешаванд. Агар давраҳои модернизатсияи сиёсӣ
дар асоси таҷрибаи кишварҳои Европаи Ғарбӣ ба секулярикунонӣ, ратсионаликунонӣ,
конститутсиаликунонӣ ва ташаккули системаи сиёсии миллӣ тақсим шуда, ҳар давра мутобиқи
қонуниятҳои худ инкишоф ёфта, мукаммал гардида бошад, пас дар кишварҳои ғайриғарбӣ давраҳои
мазкур ба таври омехта сурат мегирад. Аз ин ҷо бармеояд, ки дар кишварҳои Осиё ва Африка бо
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баробари ҷой доштани раванди бегонашавии анъанаҳо, инчунин раванди конститутсионализм ва
ташаккули кишварҳои миллӣ дар як маврид ба миён меоянд, ки боиси тӯлонӣ гаштани рафти
модернизатсияи сиёсӣ шудааст. Баъдан, модернизатсияи сиёсии кишварҳои исломӣ, ки қисман
европоӣ ва қисман исломӣ мебошанд, дар интиҳо ба шакли модернизатсияи ғарбӣ нахоҳад расид,
зеро дар кишварҳои мазкур арзишҳои динӣ аз ибтидо ҳамчун арзишҳои сиёсӣ баромад намуда
манфиатҳои сиёсиро ҳимоя мекарданд. Қайд намудан зарур аст, ки муборизаи кушоди дин ва сиёсат
дар Шарқ ба мисли Европа ҷой надошт, ки мақоми онҳоро дар ҷомеа нисбат ба талаботҳои маънавӣ
ва сиёсии инсон маълум сохта, мавқеи онҳоро дар арсаи давлат ва ҷомеа таҷассум намояд. Меъёрҳои
динӣ чун меъёрҳои сиёсиву ҳуқуқӣ баромад намуда дар иртибот дар ҳамгироӣ амалӣ гардида,
танзимкунандаи муносибатҳои ҷамъиятӣ буданд. Дар айни ҳол ин масъала омӯзиши дақиқро талаб
мекунад ва ҳамаҷониба хосияти муҳимро дорад. Эҳтимол аст, ки дар оянда масъалаи мазкур ба яке
аз соҳаҳои алоҳидаи низоми модернизатсионӣ табдил ёфта дар илми сиёсӣ ҳамчун яке аз таълимоти
илмии мукаммалгашта баромад намояд ё дар заминаи чунин шакли инкишоф тарҳи нави замонашавӣ
матраҳ гардад.
Масъалаи ҳамгироии анъана ва раванди муосиршавӣ, ки бо мафҳумҳои гуногун собит мешавад,
дар асл чун раванди таҳкимбахши инкишоф қабул мегардад. Масъалаи мазкур дар раванди
модернизатсионӣ ҳамчун анъана ва одатҳои сиёсӣ баромад мекунад ва он чун ҳамгироии омилҳои
дохилӣ, яъне эндогенӣ ва берунӣ, яъне экзогенӣ фаҳмида мешавад.
Кишварҳои муосир дар системаи сиёсии худ арзишҳои ғарбиро истифода намуданд, ки дар давру
замонҳои гуногун маҳсули андешаҳои олии намояндагони илму маърифати тамаддуни европоӣ
буданд. Хосиятҳои умумии қабулгардидаи давлатдорӣ ба мисоли истиқлолияти давлатӣ, давлати
ҳуқуқбунёд, ҷомеаи маданӣ, таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва ғайра мебошанд, ки чун арзишҳои
умумибашарӣ қабул шуданд, дар санадҳои меъёрӣ ва ҳуқуқии кишварҳои гуногуни олам сабт
гардида, чун нишонаҳои муосири давлатдорӣ баромад мекунанд. Бешубҳа, чунин муносибат натиҷаи
муборизаҳои сиёсӣ дар роҳи ҷустуҷӯи идоранамоии одилона мебошад. Дар олами муосир дар
раванди демократикунонии кишварҳо нишондодҳои мазкур, чӣ хеле ки қайд гардид, чун арзишҳои
ғарбӣ таҷассум меёбанд. Чунин ҳолати мавҷудаи арзишҳо пеш аз ҳама бо равандҳои глобаликунонии
олам, тағйирпазирии муносибатҳои маънавӣ – фарҳангӣ, сохторҳои сиёсӣ – ҳарбӣ, ташаккулёбии
институтҳои демократӣ ва ҳамгироии омилҳои берунӣ ва дохилӣ алоқаманд мебошанд. Барои
маълум сохтани ҳамгирои омилҳои эндогенӣ ва экзогенӣ моро зарур аст, ки ба таҷрибаи сиёсии
кишварҳои Шарқ назар намоем. Дар ин маврид оид ба ҷой доштани «стандартҳои дугона» дар
низоми идоракунии кишварҳои шарқӣ гуфтан мумкин аст, ки бо омезишёбии омилҳои берунӣ ва
дохилӣ амалӣ гашта, яке анъанавӣ дигаре замонавӣ мебошад. Ба омилҳои эндогенӣ унсурҳои эҷодӣ,
мероси фарҳангӣ ва нишонаҳои ҳаёти халқҳои алоҳида, яъне омилҳое, ки дар дохили кишвари
муосиршаванда ҷой доранд ва ба раванди модернизатсия таъсир мекунанд. Омилҳои экзогенӣ он
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аломатҳое мебошанд, ки ба системаи сиёсӣ аз берун ворид гашта мавқеи худро дар он мустаҳкам
намудаанд. Масалан, Покистон ва Бангладеш барои ноил гаштан ба инкишофи муосир аз нишонаҳои
анъана дар раванди созмони системаи муосири сиёсии кишвар даст кашидаанд.
Омилҳои эндогении аслии кишварҳои шарқӣ бо ҷой доштани афкори миллӣ, ҳаракатҳои
озодихоҳона, ҳимояи ҳуввияти фарҳангӣ, ҷаҳонбинии динӣ ва мафкуравӣ ва ғайра тақвият меёбанд.
Истифодаи омилҳои дохилӣ ба мисли анъана, фарҳанг дар кишварҳои шарқӣ боиси зуҳур ёфтани
назарияи эндогении модернизатсия гаштааст. Таълимоти мазкур бо мақсади ҳимоя сохтани
арзишҳои фарҳангии кишварҳои ғайриғарбӣ дар раванди модернизасия аз тарафи муҳаққиқи мисрӣ
Абдумалик интишор гардид, ки намунаи алтернативии инкишофро нисбат ба рушди ғарбӣ бунёд
кард. Дар асоси тадқиқоти олимон Абдулмалик, А.Турен, С.Хантингтон, Ш.Эйзенштадт назарияи
инкишоф оид ба нигоҳ доштани анъанаҳои иҷтимоӣ – фарҳангӣ ва ба инобат нагирифтани
намунаҳои ғарбӣ дар раванди муосиршавӣ пайдо гашт. Албатта, арзишҳои ғарбӣ дар системаи сиёсӣ
ворид гашта, шаклҳои давлатдориро тағйир медоданд. Лекин арзишҳои ғарбӣ ба мисли
либераликунонии «пурра»-и ҳаёти иҷтимоӣ ба раванди тағйирпазирии кишварҳои ғайриғарбӣ ба
назар нарасида, танҳо нишонаҳои сиёсии он ба инобат гирифта шудааст.
Омилҳои дохилӣ бозсозии системаи сиёсии кишварро роҷеъ ба талаботҳои дохилӣ муайян
сохтаанд, ки таҳаввулоти сиёсиро дар принсипҳои давлатдорӣ, мақоми ҳизбҳои сиёсӣ ва ғайра ба
миён оварданд. Махсусан, дар раванди муосиршавии кишварҳои шарқӣ арзишҳои динӣ дар низоми
идоранамоии сиёсӣ мақоми махсусро соҳиб гашт. Дар мисоли таҳлили ваъзи сиёсии кишварҳо
маълум мешавад, ки дар Лубнон ҷойҳо дар парламент ва дастгоҳи давлатӣ дар байни намояндагони
ҳабдаҳ иттиҳодияҳои динӣ тақсим гардидаанд. Дар навбати худ ҳар яке аз онҳо дар раванди қабули
қарори сиёсӣ дар маҷмӯъ уҳдадор ҳастанд, ки аз принсипҳои баробарии имкониятҳо истифода
намуда, манфиатҳои худро ҳимоя созанд.
Ниҳодҳои сиёсие, ки чун омилҳои беруна дар Шарқи Наздик ворид шуданд, ҳизбҳои сиёсӣ
мебошанд. Ҳизбҳои сиёсӣ хусусияти панарабӣ ва панисломиро соҳиб буда чун иттиҳодияҳои
муташаккили сиёсӣ баромад мекунанд. Мақоми ҳизбҳо дар системаи сиёсии баъзе аз кишварҳо аз
муносибати ҳокимияти сиёсӣ вобаста аст. Яъне, ҳизбҳо дар зери парастории моддии сулолаҳои
ҳокимиятдор ба вуҷуд меоянд. Масалан, дар Урдун сулолаҳои идоракунанда ҳизбҳоро ҷонибдорӣ
менамоянд, лекин нақши мақомотҳои қабилавиро дар машваратҳои халқӣ афзалтар медонанд. Дар
Ливия дар замони Муаммар Қазофӣ фаъолияти ҳизбҳо ба хотири он, ки халқ бояд худ изҳорсозандаи
дархостҳо ва талаботи худ бошад, манъ гаштанд. Аз ин лиҳоз, гӯё мавҷуд будани ҳизбҳо ба
коҳишёбии ваҳдати миллӣ мебаранд. Дар Арабистони Саудӣ, Қувайт, Қатар, Баҳрайн, Яман,
Аморати Муттаҳидаи Араб ҳизбҳо вуҷуд надоранд. Дар ин кишварҳо қонунҳои шариат чун
меъёрҳои ҳуқуқӣ ва сиёсии идоракунанда баромад мекунанд, ки чун омилҳои дохилӣ пазируфта
шуданд.
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Чӣ хеле ки дар боло қайд намудаем, раванди секуляризатсияи ҳаёти ҷамъиятӣ чун омили
экзогенӣ дар таҷрибаи кишварҳои Шарқ баромад хоҳад кард. Лекин таври фаврии ҷорикунии
омилҳои беруна дар системаи сиёсӣ бо мафҳуми «инқилоби сафед» таҷассум меёбад. Инқилоби
сафед – инқилоби бехунрезӣ ва аз ҷониби ҳокимияти олӣ дар Эрон дар давраи ҳукмронии шоҳ
Муҳаммад Паҳлавӣ ба амал омада, мақсади бартарафкунии нишонаҳои феодализм ва бунёди
системаи сиёсии капиталистиро дошт. Бо номи ислоҳоти сафед ҳам маълум аст.
Дар баробари ҷой доштани омилҳои дохилӣ ва берунӣ дар системаи сиёсии кишварҳои шарқӣ
инчунин ҳамгироии онҳо ба амал меояд, ки ҳамбастагиро дар талаботҳои сиёсии он дарҷ менамояд.
Масалан, чӣ тавре ки тадқиқотчӣ Ш. Ёвкович қайд мекунад: «Неруҳои сиёсии идоракунандаи Сурия,
Ироқ ва Миср бо назардошти баланд будани дараҷаи динпарастии аҳолӣ арзишҳои исломӣ ва
қонунияти исломро ба сифати аломатҳои ҷудонашавандаи системаи сиёсӣ эълон доштанд. Агарчи
ин кишварҳо ҳамчун кишварҳои дунявӣ шинохта шуда буданд ва принсипҳои давлатдории онҳо аз
рӯи талаботи ғарбӣ омода гаштаааст».1
Дар кишварҳои мазкур кӯшишҳои диндорон барои бунёди кишвари мутлақан исломӣ муяссар
нагардид. Дар навбати худ манфиатҳои секуляристии баъзе аз табақаҳои идоракунанда зиддиятҳои
ҷойдоштаи идеологиро байни дин ва дунявият ҳал накард. Ягон шохаи ҳокимият дар фаъолияти хеш
аз таъсири идеологияи динӣ бе баҳра намондааст. Масалан, дар Миср бо назардошти талаботҳои
сиёсии мардум конститутсияи соли 1971 исломро дини давлатӣ ва қонунҳои шариати исломро
«сарчашмаи асосии ҳуқуқ» эълон дошт, ки дар сарқонунҳои солҳои 1923, 1956 ва 1964 ин хосият
вуҷуд надошт. Дар ин маврид нишонаи дунявияти кишвар, ки конститутсия қабул кардааст, коҳиш
ёфта раванди исломигардонии сиёсат ба миён меояд, ки аз талаботҳои мардум ва манфиатҳои элитаи
ҳукмрон оғоз меёбад.
Таври омезишёбии омилҳои берунӣ ва дохилӣ дар таҷрибаи кишварҳои монархии араб ба
монади Арабистони Саудӣ, Қувайт, Катар, Баҳрайн, Яман ва Аморати муттаҳидаи Араб хело ҷолиб
аст. Дар кишварҳои мазкур дар асосҳои идеологияии системаи сиёсӣ мавқеи ислом намудор аст,
лекин дар таҷрибаи амалӣ мавҷуд будани арзишҳо ва меъёрҳои ғарбӣ мушоҳида мешаванд. Дар ин
кишварҳо дар ташкили асосҳои сохтори давлатдорӣ хосиятҳои пешқадами либералӣ ба мисли
ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳо, муҳайё сохтани ҳаёти арзанда ва имтиёзҳои иҷтимоӣ оварда шудаанд. Дар
навбати худ онҳо чун омилҳои исломӣ низ пазируфта мешаванд, ки қадр ва қиммати инсонро унсури
муҳими давлатдорӣ ҳисобида фаъолияти кишварро баҳри таъмини ҳаёти арзандаи мардум ҳидоят
месозанд. Сохтори идоракунии муосир, мақомотҳои машваратӣ, ки дар асоси принсипҳои таъйинотӣ
ва интихоботӣ амалӣ шуданд, дар кишварҳои номбурда ҷой доранд. Мавҷуд будани мақомоти
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машваратӣ, агарчи хосияти парламенти муосирро зоҳир насозанд ҳам, лекин нишонае аз идоракунии
муосир мебошанд.
Дар байни монархияҳои арабӣ Марокаш ва Урдун кишварҳои замонавӣ шуморида мешаванд.
Новобата аз ҷой доштани режими авторитарӣ дар ин кишварҳо бо сарқонун мавҷудияти институти
парламент, низоми бисёрҳизбӣ, ҳуқуқ ва озодиҳои шахс эълон гаштанд, ки ба сӯи демократия майл
намудани онҳоро собит месозад. Ба суханони дигар агар ҳолати ҳамгироии омилҳои дохилӣ ва
беруниро маълум созем, пас бармеояд, ки онҳо алоқамандии анъана ва раванди муосиршавиро ба
вуҷуд меорад. Дар ин ҷо масъалаи ҳамгироии анъана бо раванди муосир ва бархурди мутақобилаи
онҳо ба амал меояд, ки яке дигареро мустаҳкам месозад. Маълум мешавад, арзишҳои пешқадами
сиёсӣ дар омезиш бо анъана ба худ сифати навро соҳиб гашта, муосир шуданд. Аз ин ҷо бар меояд,
ки модернизатсия танҳо ба воситаи анъана ба амал меояд ва бе он ҳам вуҷуд надорад.
Дар мисоли кишварҳои Европаи Ғарбӣ омилҳои анъанавӣ сабаби ташаккули муносибатҳои
навин гардиданд, ки дар ин ҷода мақоми ахлоқҳои динӣ хело назаррас аст. Кишварҳои монархии
Европа дар раванди муосиршавӣ ҳамеша бо анъана ҳамқадам буданд. Масалан, ахлоқи протестантӣ
сабабгори аслии тағйирпазирии ҷомеа ва пайдо гаштани андешаҳои оқилонаи илмиву маърифатӣ, ки
боиси ташкили муносибатҳои бозоргонӣ, моливу пулӣ гардидааст. Дар кишварҳои Европаи Шимолӣ
ба раванди омезишёбии анъана ва муосиршавӣ ахлоқи протестантӣ мусоидат намуда арзишҳои
инфиродият, моликият, озодӣ ва рақобатро ба ҳаёти рӯзмарраи мардум ворид кардааст.
Арзишҳои динии кишварҳои муосиргашта ба монанди ахлоқи протестантӣ, католикӣ, православӣ, буддоӣ ва инчунин исломӣ шароити мутобиқшавии босуръатро дар раванди қабули
навовариҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, истеҳсолӣ, технологӣ, иҷтимоӣ ва маънавӣ ҷорӣ сохтанд. Дар
кишварҳои ғайриғарбӣ анъанаи фарҳангӣ чун омили инкишоф ба раванди тағйирпазирии ҷомеа ва
табдилшавии он ба ҷомеаи муосир таъсири амиқ дорад, ки арзишҳои парокандагаштаи фардиро
сарҷамъ намуда шаклҳои миллии ташкили ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоиро фароҳам меорад.
Бинобар ин, дар олами муосир анъана ва раванди муосиршавӣ ҳамеша дар як саф қарор доранд ва
дар ҳамгироӣ ва алоқамандӣ фаъолият мекунанд. Анъана майлонҳои муосиршавиро ҷонибдорӣ
менамояд ва раванди муосиршавӣ бо кӯмаки анъана рушд меёбад.
Бояд изҳор намуд, ки дар замони муосир бо баробари қабули тарҳҳои инкишофи муосир,
кишварҳои ғайриғарбӣ ба натиҷаҳои муҳими модернизатсия нарасида, балки ба зиддиятҳои навин
дучор гардиданд. Дар ин кишварҳо принсипҳои бунёди ҷомеаи муосир аз лиҳози иҷтимоиву сиёсӣ
ба назарияи ташкили системаи сиёсии замонавӣ мусоидат накарда, балки гурӯҳҳои муташаккили
зиддимодернизатсиониро ба вуҷуд оварданд, ки дастовардҳои модернизатсиониро поймол
месохтанд. Онҳо идоракунии авторитарии худро ҷорӣ намуда принсипҳои демократияро аз назар
дур карданд. Аз ин рӯ дар замони муосир дар раванди ҷаҳонишавии беканор масъалаҳои
муосиршавии кишварҳо бо таълимотҳои гуногуни илмӣ ва амалӣ алоқамандӣ доранд ва майл ба
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озодшавӣ аз таъсири авторитаризмро пайдо мекунанд. Асари муҳаққиқи америкоӣ Шарп Д. «Аз
диктатура ба демократия: Стратегия ва тактикаи озодшавӣ» маҳз ҳамин гуна масъалаи
баҳсталабро дар бар мегирад. Муаллиф 198 методи шаклҳои истифодаи муборизаи
ғайризӯровариро овардааст, ки дар натиҷаи он режими авторитарии мавҷуда метавонанд ба
демократия мубаддал гардад ва арзишҳои онро ҳифз намояд.1
Мавҷи нооромиҳои сиёсӣ, ки солҳои 2010-2011 дар кишварҳои арабӣ ба амал омаданд ва чун
«Баҳори араб» номгузорӣ шуданд, кӯшишҳои тағйир додан ва таъсир намудан ба низоми
авторитарии кишварҳои араб ба мисли Тунис, Миср, Ливия, Марокаш, Ироқ, Аҷазоир ва ғайра
буданд. Инчунин чунин ҳолатҳои истифодаи стратегия ва тактикаи оозодшавӣ аз авторитаризмро
дар Сербия ва дар кишварҳои пасошӯравӣ ба мисли Грузия ва Украина истифода намуданд.
«Баҳори араб» чун ҷунбишҳои зиддиавторитарӣ андешаи тағйири системаи сиёсиро бо таъмини
демократия ва дигар унсурҳои давлатдории муосир пайваст намуда кӯшиши ташкили ҷомеаи
муосирро бо назардошти талаботҳои замон дошт ва доктринаи тағйирпазирии системаи сиёсиро бо
назардошти андешаҳои Ҷ.Шарп амалӣ намудан мехост. Андешаҳои Шарп як шакл ва воситаи
таъсиси ҷомеаи муосир мебошад, ки паҳншавӣ ва ташаккули режимҳои авторитарии анъанавиро дар
кишварҳои муосир боз медорад. Гуфтан мумкин аст, ки ғояҳои муҳаққиқ на дар ҳамаи кишварҳои
авторитарие, ки мардум дар тобеияти давлатӣ қарор дошта, ҳуқуқ ва озодиҳои хешро истифода карда
наметавонад, дахл дорад. Лекин мавҷуд будани чунин доктринае, ки одамонро ҳушёр месозад,
метавонад заминаҳои сӯистеъмолнамоии элитаро аз салоҳиятҳои касбӣ дар баъзе кишварҳо нигоҳ
дорад. Дар ин ҷода элита низ кӯшиш менамояд, ки пояҳои ташаккули демократияро мустаҳкам
намуда, барномаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии ташаккул ва рушди кишварро бо талаботҳо ва
манфиатҳои шаҳрвандон омода созад.
Зиддиятҳои модернизатсионӣ дар фаҳмиши муқовимати байни анъана ва муосиршавӣ ҳамеша
ҷой доранд. Зиддиятҳои модернизатсионӣ мавқеи худро дар идеологияи сиёсӣ, дар арзишҳои
милливу эътиқодӣ ва муносибатҳои иҷтимоиву сиёсӣ боло мегиранд ва кӯшиши ҳалли худро пайдо
накарда бештари ҳол ба низоъ мебаранд. Онҳо дар рафти инкишофи кишварҳои ғайриғарбӣ дар
шаклҳои гуногун чун хусусияти инкишофи кишвар баромад мекунанд ва механизмҳои таҳким ва
такмили худро доранд.
Инкишофи кишварҳои пасошӯравӣ, ки пас аз парокандашавии кишвари абарқудрат ба низоми
модернизатсионӣ ворид гардиданд, махсусиятҳои худро дорад. Равандҳои модернизатсионӣ дар
кишварҳои ҷавони соҳибистиқлол, ки дар гузаштаи наздик дар низоми авторитариву тоталитарӣ
қарор доштанд, ба одамон умеди бунёди ояндаи беҳтаринро бедор намуданд. Лекин дар раванди
модернизатсионикунонии саросема ё хело тӯлонӣ умедҳои шаҳрвандон ҷомаи амал нашуда, элитаи
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сиёсӣ низ ба тоифаи идоракунандае, ки аз халқ дур гаштааст, мубаддал мешавад. Ислоҳоти бесамар,
паст шудани сатҳи зиндагӣ, амалӣ нагаштани эҳтиёҷҳои мардум ва ғайра ҳолатҳои буҳрониро омода
месозанд. Дар ин асно, махсусияти раванди модернизатсионӣ маҳз бо ҳолати мазкур, яъне бо
мавҷуд будани муқовиматҳо алоқамандӣ дорад. Бештари вақт натиҷаи ҳал ва бартарафкунии
онҳо, рушди бомувафақияти модернизатсияро таъмин мекунад.
Раванди муосиршавӣ роҳи осон ва бемонеа нест. Он раванди бебозгашт буда, бо ҳолатҳои
гуногун дучоршаванда аст. Дар он шароитҳое мавҷуданд, ки инкишофи сиёсӣ ва натиҷаи он шубҳаро
эҷод месозанд. Зиддиятҳо ва муқовиматҳои зиёд дар роҳи модернизатсионӣ боиси таназзули
равандҳои он мегарданд, ки баъзан вақт баргаштан ба ҳолати «пешина» ба вуқуъ меояд. Ин ҳолат
вазъи муқаррарии рушди ҷомеа мебошад ва он чун буҳронҳои модернизатсионӣ ё инкишофи сиёсӣ
баромад мекунад. Аз тарафи дигар маҳз мавҷуд будани буҳронҳои инкишофи сиёсӣ дар рафти рушд
ба натиҷаи босамар ҳидоят мекунад. Дар раванди ҷоришавии буҳрони сиёсӣ дар мавриди инкишофи
муайяни ҷомеа ҳолатҳои зарурии қабули қарорҳои сиёсӣ ба миён меояд, ки ҷомеаро ба сифати
комилан нав мубаддал месозад. Буҳронҳои модернизатсионӣ чун зиддиятҳои модернизатсия ва
қонуниятҳои тағйирпазирии сиёсӣ ва муътадили гузариши ҷомеаи авторитарӣ ё анъанавиро ба
ҷомеаи демократӣ ё муосир маълум мекунанд. Бештар онҳо дар шакли буҳрони қонуни будани
ҳокимият, буҳрони институтсионалӣ ва буҳрони иштироки сиёсӣ баромад мекунанд.
Қонунӣ будани ҳокимият маънои дар раванди демократӣ таъсис ёфтани ҳокимиятеро ҷонибдорӣ менамояд, ки пеш аз ҳама бо манфиати халқ амал кунад. Масалан, дар замони мавҷудияти
Иттифоқи Шӯравӣ хосияти легитимии ҳокимият бо ифодаёбии идоракунии ҳизбӣ, режими
қудратманди маҷбурсозӣ ва зӯровар муайян мегашт. Буҳрони ҳокимиятдории шӯравӣ барои он ба
амал омад, ки бо талаботҳои навини ҷомеа бархурдор шуд. Салтанати ҳизбӣ бо низоми интихоботӣ
ва плюраллизми сиёсӣ иваз гардид. Ва дар ин ҳолат бе таҷриба будани элитаи сиёсӣ ва дар вазъи паст
ҷой доштани фарҳанги демократӣ ба зиддиятҳои ҳокимиятдорӣ мусоидат намуданд. Зиддиятҳои
ҳокимиятдорӣ дар натиҷаи ҳалли ду масъала аз байн мераванд: Аввалан, боварӣ ва ҷонибдории
сиёсати ҳокимияти воқеии давлат. Амали мазкур дар ҳамон маврид ба миён меояд, ки вазъи моддии
табақаҳои мухталифи кишвар ба сатҳи боло тағйир ёбад. Пеш аз ҳама, он бо ҷорисозии инкишофи
муътадил ва пайдарпаи иқтисодӣ ва ҳимояи манфиатҳои иҷтимоии мардум равона шавад; Баъдан,
таъсиси механизмҳои бартарафкунии буҳронҳои иҷтимоӣ, ки ҳолатҳои низоъро бартараф намуда
заминаҳои тавлидшавии онро пешгӯӣ мекунад. Дар ин маврид масъалаи муайянсозии манфиатҳои
табақаҳои иҷтимоӣ ва муҳайёнамоии оқилонаи арзишҳои пешқадам ба миён меояд, ки онҳоро
мардум хоҳиши қабул кардан дорад. Ва ин манфиатҳо бо эълон доштани озодиҳои иқтисодӣ барои
табақаи навташкили иқтисодӣ ва ҷорӣ намудани имтиёзҳои иҷтимоӣ барои аҳолии камҳимояи
кишвар собит мегардад.
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Дар бештари маврид буҳрони қонунӣ будани ҳокимият ҳалли худро дар натиҷаи муайян сохтани
муколама ва ҳамбастагии арзишҳои анъана ва муосиршавӣ соҳиб мешавад, ки онро маҳз қисмати
зеҳнии ҷомеа ифода мекунад. Дар ин асно зиддиятҳои арзишӣ дар низоми идоракунӣ ба воситаҳои
анъанаҳои мавҷуда ворид гашта, моҳияти навро пайдо мекунанд.
Буҳрони институтсионалӣ бо назардошти ҷавобгӯй набудани ҳолати идоракунии ниҳодҳои
сиёсӣ, ки дар рафти дигаргун гаштани ҳаёти ҷамъиятӣ қобилияти босалоҳияти худро аз даст
медиҳанд, муайян мешавад. Яъне, механизмҳои сиёсии пешина ба талаботҳои навини ҷомеа
мувофиқ нестанд. Дар системаи сиёсии кишварҳои коммунистӣ ҳокимияти яккаҳизбӣ аз намунаи
онҳост. Идоракунии ҳизбӣ дар Иттифоқи Советӣ раванди сиёсиро бо манфиатҳои худ омезиш дода,
роҳҳои нигаҳ доштани инкишофи «сотсиалистӣ»-ро дошт. Он ҷонибдори дигаргунӣ набуда, балки
сохтори коммунизмро дар ҳолати карахтии ҷомеа эълон намуд. Мавҷуд набудани озодиҳои
институтсионалии ниҳодҳои сиёсӣ ба раванди инкишофи давлати ҳуқуқӣ муқобил гузошта шудаанд.
Ба таври мувафақиятнок ҳал ёфтани буҳрони ниҳодии ҷомеа, пеш аз ҳама, дар қабули сохтори нави
сиёсӣ ва ҷонибдории он аз тарафи гурӯҳҳои иҷтимоӣ зоҳир мегардад. Масалан: қабули конститутсия,
ташкили парламент, низоми ҳизбӣ ва инчунин пайдо шудани гурӯҳҳои иҷтимоие, ки манфиатҳои
гуногун доранд. Лекин на ҳама вақт, қабули сарқонун ва эълон доштани сохтори конститутсионии
муосир дар кишварҳои ғайриғарбӣ ба ҳалли зиддиятҳои ҷойдоштаи институтсионалӣ мебарад.
Бинобар зарур аст, ки механизмҳои дарки талаботҳо ва муҳайёсозии он дар фаъолияти институтҳои
давлатӣ бунёд гардад, ки садди роҳи инкишофи бемасъулиятонаи сиёсатро кафолат медиҳад.
Махсусан, механизмҳои мавҷуда дар фаъолияти ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ ба мисли ҳизбҳо ва
ташкилотҳои ҷамъиятӣ маълум мешаванд. Буҳрони институтсионалӣ нақши ҳалкунандаро дар
раванди парокандашавӣ ё шикасти системаи сиёсӣ муайян мекунад. Институтҳои давлатӣ
имконияти амалан иҷро накардани салоҳияти худро пайдо мекунанд, ки он бештари ҳол аз ҷониби
ниҳодҳои қудратманди авторитарӣ иҷро мешаванд. Тарҳи бесамаранок ва бемасъули идоранамоии
авторитарӣ ба ташаккули буҳрони институтсионалӣ заминаро муҳайё месозад.
Буҳрони иштироки сиёсии одамон, ки бо ҷой доштани зиддиятҳо дар рафтор ва иштироки
сиёсии одамон инъикос мегардад. Буҳрони мавҷуда бо зиддиятҳои мафкуравӣ ё идеологӣ алоқаманд
буда, дар замони гузариш бо ҷой доштан ва аён гаштани манфиатҳои гурӯҳҳои иҷтимоӣ, ба мисли
соҳибкорон, иқтисодчиён, ташкилотҳои ҷамъиятию этникӣ ва ғайра муайян мешавад. Зеро ин
манфиатҳо метавонанд дар сатҳи умумӣ ба сиёсат таъсир расонанд ва онро дигаргун созанд. Аён
гаштани манфиатҳои табақаҳои нав ҷомеаро водор месозанд, ки дар он дигаргуниҳо дохил шаванд
ва сиёсат ин тағйиротҳоро ба худ қабул кунад. Инкишофи сиёсии ҷомеа аз рафтор ва фаъолияти
сиёсии гурӯҳҳои иҷтимоӣ вобаста аст, ки манфиатҳои онҳо бештари ҳол дар шакли гурӯҳҳои
мухолифин баромад намуда, боиси дар ҷомеа инкишоф ёфтани ҳамбастагии сиёсии субъектҳои
сиёсӣ, ташаккули маданияти сиёсии одамон, мукаммалгардии донишҳои сиёсӣ ва васеъшавии
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ҷаҳонбинии сиёсии мардум мешаванд. Ҳалли буҳрони иштироки сиёсӣ бо мавҷуд будани
муносибати гурӯҳҳои гуногуни ҷомеа сурат мегирад, ки барои муҳайёсозии инкишофи мавзун ва
низоми намояндагии иҷтимоӣ ва иттилоотии сиёсӣ мусоидат мекунад. Муколамаи ҷомеавии
табақаҳои гуногун дар рафти инкишофи сиёсӣ манбаи зарбарасониро ба ҳукмронии яккаҳизбӣ ё
гурӯҳе амалӣ намуда, имконияти назоратро аз болои фаъолияти элитаи сиёсӣ дорад. Аз тарафи дигар
элитаи сиёсӣ уҳдадор мешавад, ки барои амалӣ намудани чунин муколама заминаҳоро барои рушди
талаботҳои гуногуни қувваҳои мухталиф дар системаи сиёсӣ кафолат диҳад ва оппозитсияи сиёсиро
расман ҷонибдорӣ намояд. Албатта, дар солҳои мавҷудияти Ҳокимияти Советӣ чунин муколама
вуҷуд надошт, зеро манфиатҳо дар ном «халқӣ» буданду дар асл «ҳизбӣ».
Дар натиҷаи муайян кардани буҳронҳои инкишоф ва таҳлили онҳо бармеояд, ки ҷомеаи муосир
бояд ҳамеша дар асоси ба инобат гирифтани манфиатҳои умум амалӣ шавад ва дар ҳолати баръакс,
он боз ба ҷомеаи анъанавӣ мубаддал мешавад.
Буҳронҳои инкишофи сиёсӣ чун махсусияти дигари раванди модернизатсионӣ дар
ташаккули таҷрибаи тағйирпазирии кишварҳои Осиёи Миёна ба назар мерасанд. Пас аз
пошхӯрии Иттифоқи Советӣ масъалаҳои ташаккули майлонҳои демократӣ ва муносибатҳои
бозоргонӣ дар кишварҳои пасошӯравӣ масъалаи дуюмдараҷа буданд. Зеро масъалаи муътадилии
инкишоф, масъалаи муҳими сиёсӣ ҳисобида мешуд. Наҷот ёфтани худро кишварҳои мазкур
танҳо дар ташаккули системаи сиёсии самаранок пайваст намуданд. Вазъи сиёсӣ дар минтақаи
мазкур чунин хосиятҳоро дошт: мавҷуд будани буҳрони иқтисодӣ, ғайриқобили амал гаштани
фаъолияти механизмҳои ҳокимияти давлатӣ, нобаробарии молу мулкӣ, баланд шудани сатҳи
ҷинояткорӣ, зуҳур ёфтани моҷароҳои хоси этнозабонӣ ва байналмиллӣ, тезутунд гардидани
муқовиматҳои идеологӣ ва ғайра.1
Кишварҳои Осиёи Миёна дар самти бартарафсозии нуқсонҳои мавҷуда пеш аз ҳама ба
бунёди «ҳокимияти қудратманд» ва амудии иҷроя таваҷҷуҳ доданд. Маҳз ташкили чунин
мақомот ва таҳрири пойдевори қонунгузорӣ самти коркард ва амали намудани сохтор ва
механизҳои ҳокимияти давлатиро ба таври фаврӣ ва босуръат дар кишварҳои ҷавони
соҳибистиқлол таъмин месохт. Воқеаҳои аввали солҳои 90-ум исбот намуданд, ки минтақаи
Осиёи Миёна дар ҳолати пасти ҳаёт, норасоии оби нӯшокӣ, замини корношоям ва ғайра
мебошанд. Дар ин бобат сабабҳои мазкур боиси хатар ва таҳдидҳо ба монанди экстремизми динӣ,
терроризм, мубодилаи ғайриқонунии фурӯши яроқ ва маводи мухадир гардид. Ҷой доштани
муносибатҳои маҳалгароӣ, элитапарастӣ, равандҳои бегонагардии мардум аз сиёсат минтақаро
ба гирдоби моҷаро ворид сохтанд.
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Баҳри бартарафсозии камбудиҳо механизми нави давлатдорӣ, институти президентӣ таъсис
дода шуд, ки чун раванди модификатсияи сиёсӣ баромад мекунад. Масалан, дар Ӯзбекистон ба
президенти кишвар додани салоҳиятҳои васеи идоранамоиро ҳамчун сарвари давлат ва ҳам
роҳбари мақомоти иҷроя, маҳдуд сохтани салоҳияти назоратномоии парламент, дар дӯши давлат
нигоҳ доштани тақсимнамоии захираҳои моддӣ, пӯрзӯр намудани сохтор ва мақоми нурӯҳои
қудратӣ, имконияти маҳдудсозии фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ аз ҷониби мақомоти иҷроя
ва ғайра дода шуд. Дар Қазоқистон соли 1990 ба Сарқонун тағйирот ворид гардид, ки институти
президентиро таъсис дод. Лекин муқовимат байни парламент ва президент тезутунд гардида дар
охир Шӯроҳо чун мақомоти намояндагӣ мақоми худро аз даст доданд. Бартарафсозии Шӯроҳо
дар системаи идоранамоии сиёсӣ шароити гузариш ба низоми самараноки иҷроя ва суръати
навовариҳоро тезонид.1
Раванди ресотсиализатсияи сиёсӣ, ки дар давраи ибтидоии гузариш ба ҷомеаи муосир ба назар
мерасад, маънои мувофиқ наомадани арзишҳо ва манфиатҳои ҷойдошта бо арзишҳои навро таҷассум
мекунад. Дар ин маврид зарур аст, ки муносибатҳои ҷоригардида, ки арзишҳои навини
нусхабардоршудаи беруниро тараннум мекунанд, бо манфиатҳои табақаҳои гуногуни ҷомеа
алоқаманд карда шавад. Дар мисоли кишварҳои пасошӯравӣ шиорҳои замони бозсозии горбачевӣ
чунин ҳолатро тавлид сохтанд. Арзишҳои коммунистии шӯравӣ ба зарбаҳои шадиди идеологӣ дучор
гардида, муқаддасоти он ба мисли принсипҳои ленинӣ, тавоноии коммунизм ва ғайра дар натиҷаи
инқирози сиёсиву иқтисодӣ пароканда гардиданд. Арзишҳои навин демократӣ ба мисли
ошкорбаёниву худтанқидкунӣ, таъмини озодиҳои сиёсӣ ва интихоботи шаффоф, хусусигардонии
моликияти давлатӣ ва пайдоиши табақаи нави иқтисодӣ, агарчи барои мардуми советӣ бегона
буданд, лекин ба таври фаврӣ қабул гардида ҷомеаи ҳассоси осебдидаро боз ба нокомиҳову
зиддиятҳо ҳидоят намуданд. Натиҷаҳои бозсозӣ, воқеаҳои февралии соли 1990, хусусигардонии
моликияти давлатӣ, намоишҳо, нобуд сохтани муҷаммаҳои доҳӣ ва ғайра аз мисоли буҳрони
иштироки сиёсии мардуми советӣ дар замони парокандагии Иттифоқи Советӣ гардиданд. Буҳрони
иштироки сиёсӣ маҳз чунин нофаҳмиҳо ва муқовиматҳои идеологиро дар бар гирифта имконияти
муайян ва таъмин намудани муҳити психологӣ ва маънавии солимро дошт. Ин вазифа танҳо пас аз
таъсиси институти нави идора ва муайян кардани принсипҳои давлатдорӣ муяссар гардид.
Махсусияти дигари самти инкишофи кишварҳои навтавлиди демократӣ бо андозанамоии
миллигардонии раванд, бо номи «давлати миллӣ» ва умед ба он омода гардида буд.
Ташаккулёбии низоми бисёрҳизбӣ, таъсиси сохторҳои навини ҳокимият, қабули санадҳои
ҳуқуқии ба талабот ҷавобгӯй, эҳё намудани анъанаи истифодаи забони модарӣ, урфу одатҳои
миллӣ ва фарҳанги аҷдодон боиси вусъатёбии ҳуввият ва шинохти миллии кишварҳо гардиданд.
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Бояд иқрор шуд, ки аз як тараф маҳз таъсири давлат дар ҳал гаштани масъалаи мубрами ҷомеа
хело назаррас буд. Раванди демократикунонӣ аз боло ҷорӣ гардида, неруҳои сиёсии ҳукмрон ба
таври оқилона ташкили амалиётҳои демократӣ ва ташаккули институтҳои онро вазифаи худ
донистанд. Аз тарафи дигар барои аҳолие, ки дар 70 соли пойдории ҳокимияти шӯравӣ ва
идеологияи авторитарӣ умр дошт қабул намудани арзишҳои демократӣ дар фазои пасошӯравӣ
дар муддати кӯтоҳ хело гарон буд. Азхудкунии дигаргуниҳо, таҳкими тағйирот дар низоми
ҳокимият низ вақтро талаб мекард.
Дар кишварҳои пасошӯравии Осиёи Миёна ба мисли кишварҳои марҳилаи сеюми модернизатсионӣ (Кореяи Ҷанубӣ, Сигапур, Малайзия) нақши ҳалкунандаро дар муайян ва амали
намудани роҳи инкишоф сарварони сиёсӣ (Қазоқистон, Ӯзбекистон, Туркманистон, Тоҷикистон) бозиданд. Ҳолати авторитаризми оқилона дар ҳалли масъалаҳо ва пешгиринамоии моҷаро
ва зиддиятҳои идеологиву маънавӣ зоҳир мегардад. Дар ин бобат, дар баъзе аз кишварҳои
осиёимиёнагӣ институтҳои маъмурию давлатӣ хосияти мутлақро пайдо намуданд. Масалан, дар
Ӯзбекистон бо баробари зиёд будани салоҳияти идоранамоии президент, маҳдудсозии салоҳияти
парламент, сензураи ВАО, маҳдудкунии фаъолияти иттиҳодияҳои сиёӣ.
Махсусияти тағйирпазирии институтсионалӣ дар фазои пасошӯравӣ начандон босубот сурат
гирифт. Пойдевори қонунгузории бетаҷриба аз лиҳозӣ назариявию амалӣ начандон ғанӣ буд.
Ивазшавии тез ва бошитоби усулҳои идорасозии маъмурӣ, назоратнамоии фармоишӣ, суст
будани муқовимати эътирозии шаҳрвандон ва тобеияти инсон ба давлат боиси бесамара
гардидани натиҷаи раванди модернизатсионӣ шуд. Дар ин маврид гӯё кишварҳо дар роҳи
ҷустуҷӯи идорананамоии мувафақ буданд, ё роҳи идеалии инкишофи хешро матраҳ месохтанд.
Дар Туркманистон исбот карданӣ мешуданд, ки «шакли сеюми инкишоф» (ба ғайр аз шаклҳои
сотсиалистӣ ва либералӣ) вуҷуд дорад ва дар ин асос низоми бисёрҳизбӣ, озодии интихобот ва
озодии сухан инкор гашта «махсусияти тарҳи туркмании демократия» фаҳмонида мешуд.1
Хатари легитимикунонии равандҳои сиёсӣ бо номунтазамии салоҳияти шохаҳои иҷроя ва
қонунгузори ҳокимият пайваста буд. Носамаранокии фаъолияти шохаҳои ҳокимият ба
қудратмандшавии авторитаризм мусоидат намуд. Шохаи босалоҳият ва идорасозандаи
иқтисодиёт ва маъмурияти давлатӣ дар дасти ҳокимияти иҷроя қарор дошт. Он ба худ
мустақилияти мутлақро касб намуда салоҳияти шоҳаҳои дигарро маҳдуд месохт.
Элитаи сиёсӣ мақоми болоиро мансуб буд ва дар байни табақаҳои поёнии ҷомеа начандон
ҷонибдорӣ мегардид. Намояндагони мақомоти марказӣ дар дасти худ ҳамаи захираҳои
маъмуриву ҳуқуқӣ ва иқтисодии ҷамъиятиро доштанд, таъсири онҳо дар раванди қабули
қарорҳои сиёсӣ, ташаккули фазои меъёрию ҳуқуқӣ ва интихоби роҳи инкишофи ҷомеа ва давлат
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мерасид. Тадриҷан, масъалаи интихоби тарҳ, амалнамоии принсипи тақсимоти ҳокимият,
маҳдудсозии салоҳиятҳои мақомотҳои бонуфуз, ташаккули низоми тобовар ва мувозинаи
идоранамоӣ пайдо мегардад. Дар ин ҳолат зарур буд, ки таҷрибаи таърихӣ, вазъи дохилии
кишвар, дараҷаи фарҳанги сиёсӣ, мавҷудияти институтҳои демократӣ ба инобат гирифта шавад.
Бо сабаи паст будани мақоми унсурҳои ҷамъиятии раванди тағйирпазирӣ, элитаи сиёсӣ ба
воситаи ҷорисозии демократия «аз боло» мехост камбудиҳоро ғаромат созад. Заиф будани
ҳизбҳои сиёсӣ ва дар амал вогузор набудани вазифаҳои воқеии онҳо, водорсозии муборизаро
танҳо дар ҷойгузории мандати депутатӣ маълум месохт. Татбиқи лоиҳаҳои гуногуни электоралӣ
ба дӯши мақомоти маъмурии ҳокимияти иҷроя буд.
Ислоҳоти иқтисодӣ дар кишварҳои пасошӯравӣ ба хусусигардонии моликияти ҷамъиятӣ
равона гардида буданд, ки албатта камбудиҳои зиёд доштанд. Камшавии даромади аҳолӣ, сатҳи
пасти истеҳсолот, хусусигардонӣ ё муфлисшавии корхонаҳои азим дар соли 1990 вазъияти
сиёсиву иҷтимоии ҷомеаро вазнин намуд. Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (ММД) ба ҳаҷми миёна 1020 %, пастшавии маош 20-60 %-ро ташкил додааст.1
Дар солҳои 2003-2006 дар кишварҳои осиёимиёнагӣ вазъият ба суӣ аён гаштани талаботи
шаҳрвандӣ, ҳуқуқ ва озодиҳои он, таъмини интихоботи демократӣ ва шаффоф нигаронида шуд.
Лекин, муқовиматҳо ва зиддиятҳои идеологиву низомӣ низ мушоҳида мешуд. Агар ба таври
саҳеҳтар гӯем ба дар фазои пасошӯравии инкишофи сиёсӣ субъектҳои дохиливу берунӣ кӯшиши
таъсири худро расонида самти ҳаракати онро тағйир додан мехостанд.
Ба андешаи мо раванди модернизатсионӣ дар кишварҳои Иттиҳодияи Давлатҳои Мустақил
(ИДМ) дар асоси махсусиятҳои рушди фарҳангӣ, таърихӣ, анъана, муҳити конфенсионалӣ, сатҳи
шуурнокии халқҳо, миллатҳо ва ғайра алоқаманд буд. Новобаста ба ин ҳолатҳо дар раванди
модернизатсионӣ зиддиятҳои пӯшидаи давраи шӯравӣ рӯй зад ва ба нокомиву номуътадилии
ҷомеа расонид. Махсусан, дар Россия, Украина, Белоруссия, Гурҷистон, Арманистон,
Озорбойҷон, Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон ин мухолифат рафти
модернизатсияро боздошт.
Хусусиятҳои ташаккули равандҳои модернизатсионӣ дар кишварҳои пасошӯравӣ чунин аст:
Аввал, модернизатсияи сиёсӣ дар ҳамбастагии ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ, сиёсат,
иқтисодиёт, муносибатҳои иҷтимоиву фарҳангӣ амалӣ гашт; дуюм, раванди модернизатсионӣ
дар бештари кишварҳои ИДМ хусусияти амудиву ташкилиро дошт; сеюм, сохторҳо ва
институтҳои давлатӣ хосияти гуногунҷабҳагии идоранамоиро дар худ касб намуда вазифаҳои
гуногуни инкишофи сиёсиро дар як маврид ҳал намудан; чорум, моҳияти ҷалбсозии
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иштирокчиёни раванди моденизатсионӣ ва сарҷамъ намудани онҳо начандон дар сатҳи воҷиб
татбиқ гашт, зеро дар ҷомеа низоми ягонаи коммуникатсионӣ вуҷуд надошт.
Малакаи раванди моденизатсионии низоми сиёсии кишварҳои осиёимиёнагӣ ва умуман,
пасошӯравӣ собит сохт, ки рафти пароканда ва саросемаи либераликунонии ҷомеа инқирози
ҷиддиро дар иқтисодиёт, дар ҳаёти иҷтимоӣ ва ғайра оварда расонид. Воридсозии институтҳои
либераливу демократии ғарбӣ ба ҷомеаҳои баъдианъанавӣ бе назардошти хусусиятҳои маҳаллӣ
ва миллӣ ба раванди трансформатсионӣ ҷомеаро ворид сохт. Инкоркунии бечуничарои
муносибатҳои сотсиалистӣ ва иқрори қабули либерализми классикӣ дар кишварҳои раванди
трансформатсионӣ ба баланд шудани сатҳи даромади миллӣ, сатҳи инкишофи соҳаҳои
истеҳсолот ва соҳаи шуғл мусоидат накард.
Элитаи сиёсии кишварҳои пасошӯравӣ раванди либераликуниро бо майлони таъсир-расонии
беруна қабул намуда, ягон барномаи саҳеҳ ва бардавоми модернизатсиониро надошт. Мавҷуд
набудани принсипҳои идоракунии навин ва беэътиборӣ боиси шикасти институтҳои кӯҳна
гардиданд, ки кайҳо боз хосияти легитимии худро гум карда буданд. Набудани барномаи қабули
ислоҳотҳои модернизатсионӣ ҳокимияти давлатиро маҷбур месохт, ки барои танзими ҷомеа
санадҳои заруриву нолозимро қабул намояд. Бо мурури замон баъзе қонунҳои қабулгашта
моҳияти ҳуқуқии худро пайдо карда натавонистанд. То замоне, ки институтҳои нав дар ҷомеа
мақом ва нақшро соҳиб гарданд, фурсати зиёд ё давомнок лозим буд, самаранокии худро ошкор
созанд. Ба ҳамаи ин камбудиҳо ва ҳолатҳои мудҳиши инкишофи системаи сиёсӣ нигоҳ накарда
кишварҳои пасошӯравӣ масъалаҳои модернизатсиониро вобаста ба хосиятҳои хоси худ қисман
ҳал карданд.
Ба хусусият ва муҳлатнокии равандҳои модернизатсионӣ таъсири системаи сотсиалистии
пешина хело назаррас аст. Дар муқоиса бо кишварҳои Европаи Марказиву Шарқӣ, ки таърихи
чиҳилсолаи сотсиалистӣ доштанд, кишварҳои осиёимиёнагӣ дар тӯли 70 соли шӯравӣ бо низоми
идоранаии фармонфармоӣ ҳамқадам буданд. Барои европоиён сотсиализм маҳсулоти ғоявии
бегона буд, онҳо бештар майл ба капитализми европоӣ доштанд ва ба тамоюлҳои
модернизатсионӣ тезтар ворид гаштанд. Барои мардуми шӯравӣ иваз намудани ғояҳои идеологӣ
ва қабул намудани идеологияи бегонае, ки солҳои зиёд онро чун «душмани худ» медонистанд,
хело мушкил буд. Ҳуввияти шӯравие, ки дар ҷисму ҷони шаҳрвандони қатории шӯравӣ дар
натиҷаи низоми идоранамоии тоталитарию авторитарӣ ҷойгир буд, имкони тағйири худро аз
лиҳози субъективӣ пайдо накард. Бинобар ин, раванди қабули арзишҳои нав бо зиддиятҳо,
носозиҳо ва ормону ноумедиҳо дучор гардид.
Дар кишварҳои пасошӯравӣ ҳамоҳангсозии нишонаҳои авторитаризм ва демократия баҳри
таъмини сулҳу субот, тартиботи ҷамъиятӣ ва ваҳдатӣ миллӣ мусоидат мекунад. Ҳокимияти
тавоно қодир аст, ки танҳо бари манфиатҳои модернизатсионӣ ҷидду ҷаҳд намояд, дар ҳолати
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дигар кафолати амалишавии он амри маҳол аст.1 Механизмҳои демократии навташкил миқёси
авторитаризмро муайян менамоянд, ки он ба мароми умумиҷамъиятӣ алоқаманд бошад. Ҳолати
мавҷударо олимон дар ҳар шакл муаррифӣ намудаанд. Масалан, Ф.Толипов онро чун гузариш
«ба воситаи авторитаризм»,2 Г.Сакве системаи сиёсии давлатҳои пасошӯравиро ҳамчун шакли
омехта ва мукаммалан ташаккулёфтаи нишонаҳои авроритарӣ, либералӣ ва демократӣ
ҳисобидааст, ки дар маҷмӯъ авторитаризми демократиро ташкил мекунанд. 3 Дар ченаки
автократия/демократия кишварҳои нави мустақил ба автократия наздиктар буданд. Ҳокимият
ташаккули режими авторитариро чун воситаи муҳими тахмини суботи кишвар медонист. Маҳз
авторитаризм барои ташаккули муносибатҳои навин, қабули ислоҳотҳо, рӯйоварии арзишиву
сиёсӣ сабаб гардид, зеро танҳо чунин шакл метавонист, кишварҳоро дар субот бо мақсади
таъмини амнияти миллӣ нигоҳ дорад. Натиҷаи модерникунонии пасошӯравӣ аз ҳолати оғозёбии
он баҳровар аст. Дар кишварҳои пасошӯрвавӣ санадҳои меъёрӣ ва ҳуқуқии нав, ислоҳотҳо дар
шароитҳои мухталифи сиёсиву иқтисодӣ, иҷтимоиву фарҳангӣ қабул гардиданд, аз ин рӯ натиҷаи
онҳо низ гуногун аст. Масалан, вобаста ба паст гардидани сатҳи истеҳсолот дар тӯли 10 сол, агар
дар кишварҳои Европаи Шарқӣ, Марказӣ ва Балтика 15%-ро ташкил диҳад, пас дар кишварҳои
ИДМ он тақрибан 50% мебошад.4 Дар кишварҳои пасошӯрави тафриқабандии элита аз нигоҳи
сиёсӣ ва иқтисодӣ анҷом наёфт, ки он хоси кишварҳои европоӣ ва тамаддуни иқтисодиёти
бозоргонӣ аст. Бинобар омезиши элита, ки бештар хосияти сиёсӣ (хосияти иқтисодии он
пардапӯш шудааст) дошт, на ҳамеша манфиатҳои иқтисодии мамлакатро ҳимоя менамуд.
Модернизатсияи пасошӯравӣ пеш аз ҳама бо таҳкими институтҳои сиёсӣ ва тартиби кори онҳо
пайваста буд. Тадриҷан дар барномаҳои дурнамои инкишоф мақсадҳои модернизатсионӣ
муттаҳид гаштанд ва кӯшиш баҳри амалӣ намудани онҳо пайдо шуд.
Роҳ ба сӯи модернизатсия ягона нест, ҳар кишвар онро бо иртибот аз иқтисодиёт, фарҳанг ва
омилҳои дигар тай менамояд. Кишварҳои зиёд ин роҳи пуразоб ва тоқатнопазирро тай намуда ба
мақсадҳо ва натиҷаҳои назаррас шомил шуданд. Дар кишварҳои зиёди Осиё комёбиҳои
демократия бо роҳи «авторитарӣ» пиёда гашт. Таҷриба ва малакаи на ҳамаи кишварҳо дар роҳи
ташаккул ва қабули демократияи либералӣ муваффақ шуд. Режимҳои автократӣ, ки раванди
иқтисодии инкишофро ҷонибдорӣ карданд, нақши муҳимро дар раванди модернизатсионӣ
бозиданд.5 С.Хантингтон, дар мавриди таҳлили кишварҳои мансуби «мавҷи сеюми демократи-
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кунонӣ», аз он ҷумла Осиёи Миёна қайд намуда буд, ки раванди мазкур бештар аз боло ба поён
ҷорӣ мегардад, бинобар омилҳои байналхалқӣ, иҷтимоиву иқтисодӣ ва дар навбати аввал сиёсӣ,
дар ҳамбастагӣ амал намуда ҳамзамон мутақобилона ё осудаҳолона бунёди демократияро муҳайё
менамояд ё ба ташаккули авторитаризм кӯмак мекунанд.1 Хусусияти модернизатсионии кишварҳои пасошӯравӣ инчунин аз маблағгузории хориҷӣ, муносибатҳои байналхалқӣ, барномаҳои
мушаххаси соҳавӣ дар соҳаи тиб ва маориф ва ғайра пайваста мебошад.
Дар натиҷаи маълум сохтани махсусиятҳои раванди модернизатсионӣ дар инкишофи ҷомеаи
навташаккул ва тамоюлҳои инкишофи он дар таҷрибаи сиёсии кишварҳои мухталифи олам чунин
хулосаҳоро иброз намудан зарур аст:
Махсусияти раванди модернизатсионӣ бо баланд гаштани қобилияти системаи сиёсӣ дар
мавриди одатномамоии он ба намунаҳои нави марому хоҳишҳои иҷтимоӣ, созмони институтҳои
нави сиёсии таъминкунандаи рушди низоми иҷтимоӣ матраҳ мегардад. Албатта, раванди мазкур
ҳам заминаҳои объективӣ (ташаккули истеҳсолот, бозор, институтҳои сиёсӣ) ва ҳам субъектиии
(дин, анъана, фарҳанг, одатҳо, рафтор) тавлидро дошт.
Вобаста ба даврабандии марҳилаҳои модернизатсионӣ маълум гардид, ки ҳар давраи он
хосияти худро соҳиб буд. Масалан, давраи ибтидои шакли классикии модернизатсия икмконияти
заминаҳои ташаккули сармоядорӣ ва муносибатҳои марбути онро созмон дод. Заминаҳои
дохилии пайдоиши ҷомеаи муосир хело бардавом буд, бинобар комёбиҳои парокандаи он
намудор нагардида хосияти самаранокииаш баъди чандин асрҳо аён гашт.
Мафҳумҳои секуляризатсия, релятивизми фарҳангӣ ва инқилоби сафед алоқамандии омилҳои
дохилӣ ва беруниро дар рафти модернизатсия маълум мекунанд. Дар ҳолати ташаккули релятивизми
фарҳангӣ нишонаҳои бештари анъана ва расму одат дар ташаккулёбии системаи сиёсиву ҳуқуқии
кишвар собит мегардад. Дар баробари арзишҳои либералӣ, ҷой доштани нишонаҳои анъана ва дин,
ки қисми ҷудонашавандаи ҳаёти ҷомеа буда пазируфта шудаанд, муносибати нозукро аз ҷониби
сиёсат талаб месозад. Дар ин маврид ҳамгироии иҷтимоият ва сиёсат ба назар мерасад. Дар раванди
секуляризатсия ва инқилоби сафед, баръакс ҳамгироии нишонаҳои либералӣ ва анъана ба вуҷуд
меояд, ки дар он ҷонибдории ғарбии инкишоф афзалият дорад.
Тарҳҳои модернизатсия чун шакли сарҷамъ намудани намунаҳои инкишофи кишварҳои
муосир баромад мекунанд. Дар баъзе кишварҳо нақши ҳалсозандаро анъана, дин, одатҳои сиёсӣ,
мақоми сарвар ва элитаи сиёсӣ, ҳолати рушди ҷомеа ва ғайра бозид. Таҷрибаи ҷаҳонӣ собит
месозад, ки ба рушди иқтисодиёт авторитаризм мусоидат мекунад. Демократикунонӣ бе
мавҷудияти заминаҳои иқтисодӣ хело тӯлонӣ ва бе заминаҳои иҷтимоиву фарҳангӣ ҷомеаро ба
бетартибӣ ва номуътадилӣ мебарад. Авторитаризми иқтисодӣ бояд бештар дар кишварҳои
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сусттариққикарда ҷой дошта бошад, зеро он метавонад заминаро барои рушди иҷтимоии кишвар
муҳайё созад. Ба иқтисодиёти худташаккулёбандаи аз ҷониби мардум бо фурсат воридшаванда
бор намудани хосиятҳои низоми авторитарӣ хатар дорад, зеро он таъсири дағалонаи системаи
сиёсии муттамарказро қабул карда наметавонад.
Хусусияти модернизатсияи баъзе аз кишварҳо бо барқарорсозии демократия ва арзишҳои он,
боз ба сӯи анъанаи мавҷудаи авторитарӣ, волоияти сарварон ва элитаи сиёсӣ, аз назари давлат
дур гаштани масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва ғайра рӯй меорад, ки ба анъанаи мавҷудаи
томодернизатсионӣ, хосияти анъанаҳои сохтаву бофида мубаддал мешавад. Баъзан, элитаи сиёсӣ
чунин шакли идораро ба ҷомеа чун намунаи инкишофи кишвари пешқадам пешниҳод намуда
истифодаи минбаъдаи амалии онро зарур медонад. Дар ин ҳолат дар шуур ва фаҳми мардум
қабули арзишҳои сохта ба миён меояд ва дар иртибот он гӯё нишонаи «демократия»-и
қабулгардида бошад, дастгирӣ меёбад. Монеаҳо дар раванди ташаккули давлати муосир, ҷомеаи
маданӣ ва рушди иқтисодиёти бозоргонӣ мегардад. Агарчи элитаи сиёсӣ ва сарварони кишвар
чунин ҳолати ногувори инкишофро эҳсос намоянд, ҳам лекин роҳи бартарафсозии онро пешгирӣ
карда наметавонанд. Зеро низоме, ки онҳо чун «демократия» сохта бо анъанаҳои кӯҳнаву нав
омезиш доданд, решаҳои хело ҷуқур давондааст. Дар ҳолати баръакс, ба мардум фаҳмонидани
зарурати қабули меъёрҳои демократӣ дар амал, принсипҳои пешинаи идоранамоиро зери хатар
мегузорад, ки дар афкори умум нобовариро нисбат ба низоми идоракунӣ ба миён меорад. Давлат
ва механизмҳои он дар ин ҷода ба олоти самараноки идоракунии ҷомеа таҳким бахшида
«кӯшиши аз даст додани қудрати худро надорад».1
Кӯшишҳои босамари ҷорисозии майлонҳои ғайрианъанавӣ ба дигаргуншавии асосҳои
модернизатсия мусоидат мекунад. Раванди мазкур дар ҳолати амалишавии он, ба бартарафсозии
шикасти ҳуқуқ ва воқеият, таҳкими муътадилии иҷтимоӣ ва баланд намудани самаранокии
идоракунӣ мебарад. Дар шуури шахшудаи анъанавии оммавӣ ҷой доштани андешаи имкони тағйири
фаврии ҷомеа дар зери танзими маъмурӣ ва расидан ба комёбиҳои беназир мақоми меҳвариро дар
ҳалли масъалаҳои модернизатсионӣ бозидааст. Ин раванди объективӣ дар сарқонунҳо, меъёрҳои
қонунӣ инъикос гардид. Лекин дар мавриди тӯлкашии раванди муосиршавӣ, қабули қонунҳо ва
тағйир додани онҳо, таҳким наёфтани элита ба ҳолати нав боз ба шакли то модернизатсионӣ,
авторитаризми пешина мебарад. Дар таҷрибаи кишварҳои гуногун ин вазъият ба чашм мерасад,
вақте ки дар раванди табадуллотҳо низоми демократикунонӣ оғоз гардида, баъдан дар раванди
трансформатсияи ҷомеа он бо афзалияти аломатҳои авторитаризм анҷом меёбад, дастовардҳои
модернизатсия бе натиҷа мемонад.

Ниг.: Перегудов, С. П. Гражданское общество как политический феномен [Текст] / С.П. Перегудов // Свободная
мысль. – 2014, № 9. – С. 44.
1
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Мавқеи анъана дар системаи сиёсии кишварҳои шарқӣ назаррас аст. Анъана, фарҳанг ва дин он
омилҳое мебошанд, ки ҷомеаҳои шарқӣ бо онҳо ҳамеша дар ҳамбастагии рушди ҳаёти иҷтимоиву
сиёсӣ буданд. Ин бесабаб нест, зеро афкори шарқӣ аз давраҳои пешин дар замимаи ҷаҳонбинии
асотирӣ ва диниву ахлоқӣ асос ёфта бо мурури замон ташаккул намуд ва мураккаб гашт.
Муносибатҳои қавмиву қабилавӣ, мавҷуд набудани нишонаҳои давлати мутамарказ, парокандагии
ҳудудӣ ва дар ҳолати ҷангҳо ва зиддиятҳои гуногун ҷой доштани халқиятҳои шарқ боиси пайдо
нагаштани низоми ҳуқуқӣ ва сиёсии мукаммал ва оқилона гардид. Танҳо анъана ва расму одатҳои
авлодӣ, ки аз муносибатҳои ахлоқии ибтидоӣ оғоз ёфта буданд, муносибатҳои баъдинаи инкишофи
кишварҳои шарқиро асрҳои зиёд муаяйн карданд. Бинобар он, мутафаккирони шарқӣ бештар ба
масъалаҳои ахлоқӣ сару кор доштанд ва таълимоти бунёд намудаи онҳо танҳо хусусияти ахлоқиву
сиёсӣ, на балки сиёсию ҳуқуқиро доштанд.
Кишварҳои зиёд пас аз эълон доштани соҳибистиқлолӣ роҳи инкишофи модернизат-сиониро
касб менамоянд. Махсусияти гузаронидани таҳаввулотҳои системаи сиёсӣ дар ин маврид бо
мувофиқ наомадани воқеияти сиёсӣ ва қабули қарорҳои сиёсӣ пайваст мебошад, ки ҷомеаро ба
буҳронҳои модернизатсионӣ мебарад. Дар навбати худ раванди бегонагардии системаи сиёсӣ ва
ҷомеаи маданӣ ғайрилегитимӣ будани ҳокимияти сиёсӣ ва зиддиятҳои маънавию фарҳангӣ ва
сиёсиву иқтисодиро собит менамояд. Дар ҳолати фаврӣ кӯшиши амалисозии модернизатсия дар
ҷомеае, ки заминаҳои гузариш ба раванди муосиршавиро надорад, хатар ва зиддиятро эҷод
месозад. Ҷомеа боз ба ҳолати пешинаи худ ба анъанаҳои пешинаи идоранамоӣ ба авторитаризм
бар мегардад. Аз ҷониби дигар маҳз мавҷуд будани буҳронҳои инкишоф пайдарҳамии
модернизатсияро маълум месозад ва чун қонунияти ташаккули ҷомеа баромад мекунад.
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БОБИ ІІ. ХУСУСИЯТҲО ВА УНСУРҲОИ АСОСИИ МОДЕРНИЗАТСИЯИ СИСТЕМАИ
СИЁСИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
2.1. Заминаҳои ташаккул ва инкишофи модернизатсионии системаи сиёсӣ ва
хусусиятҳои он

Дар таърихи халқи тоҷик кӯшишҳои қабули таҳаввулоти системаи сиёсӣ ба воситаи
гузаронидани ислоҳоти муфид начандон аҳамияти заруриро соҳиб гаштанд. Бо ҷой доштани
сабабҳои сиёсӣ, иҷтимоиву иқтисодӣ онҳо таҳкими ҳамаҷонибаи худро пайдо карда
натавонистанд. Масалан, давлатҳо дар раванди инкишофи таърихӣ дар қаламрави Осиёи Миёна
муддати дурудароз арзи вуҷуд надоштанд. Ҷангҳои байнидавлатӣ, ҳамлаи кӯчманчиён,
ихтилофҳои байнисулолавӣ боиси он гардиданд, ки минтақа дар парокандагӣ ва номӯътадилӣ
ҷой дошта ба иҷрои салоҳиятҳои давлатӣ дар рафти амали намудани ислоҳотҳо ҳаладор щуданд.
Бояд тазаккур намуд, ки ғояҳои ҷомеаи осудаҳол ва асосноксозии назариявии он дар асарҳои
мутафаккирони асримиёнагӣ ва баъдина дар доираи фаҳмиши иҷтимоиву динӣ ба назар мерасид,
лекин андеша оид ба сабаб ва воситаи дигаргунсозии ҷомеа дида намешуд.
Бешубҳа, аҷдодони мо, халқи қадимаи Осиёи Миёна ба ҳисоб рафта, чандин маротиба ба
масъалаи таҳаввулпазирии ҷомеа бархурдор гаштанд. Оид ба он таҳаввулотҳое, ки хосияти амудӣ
дошта «аз боло» ба воситаи аҷнабиёни хориҷӣ дар Осиёи Миёна бо роҳбарии Ҳахоманишинҳо,
истилогарони юнону бохтарӣ ва ғайраҳо ба амал омаданд, гуфтан мумкин аст. Масалан, дар давраи
ҳукмронии Ҳахоманишинҳо ҳудуди Осиёи Миёна ба сатрапияҳо тақсим гардида буданд, ки
кишварҳои то ин дам мавҷудаи тоҷикиро муттаҳид месохтанд. (Суғд, Бохтар, Хоразм). Ё дар замони
ҳукмронии арабҳо дар ҳаёти иҷтимоиву иқтисодӣ тағйироте ба амал омаданд, ки хосияти фарҳангӣ
ва диниро инъикос менамуд. Таҳаввулоти ба амаломадаро модернизатсия гуфтан мумкин ё не? Агар
таҳаввулоти мавҷуда барои идоракунии беҳтар ва муҳайёсозии сохтори мутамаркази ҷомеа мусоидат
намуда бошанд, пас онҳо чун омили муосир дар ҳамон маврид фаҳмида мешаванд. Агар сухан оид
ба модернизатсияи сиёсӣ, яъне ташаккули институтҳои мустақили ҳокимиятдорӣ нисбат ба
институти шоҳигарии ҷойдошта равад, пас қайд намудан лозим аст, ки дар Шарқ ба маънои пуррааш
«ҳокимияти озод чун мақомоти машваратӣ» вуҷуд надошт. Шоҳон ва амирони кишвар худ
ташаббускори таҳаввулот буданд. Мақомоти давлатӣ бо ташаббуси ҳокимон даъват мегаштанд ё
тағйир меёфанд ва дар ҳолатҳои зарурӣ «Шӯро дар назди амир» вуҷуд дошт.
Барои ба таври пурра маълум сохтани раванди инкишофи сиёсии тоҷикион се марҳилаи
таҳаввулоти сиёсиро амиқ намудан мумкин аст. Аввалин таҳаввулоти сиёсӣ бо ҳукмронии сулолаи
Сомониён алоқаманд аст. Таҳаввулоти мазкур «аз боло» ба воситаи дастгоҳи давлатӣ ва роҳбарии
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элитаи сиёсӣ амалӣ шудааст. Сарвари сиёсии кишвар Исмоили Сомонӣ тавонист, ки дар муддати
кӯтоҳ (15 сол) давлати муттамарказро дар Осиёи Миёна таъсис диҳад. Эътибори сиёсии Исмоили
Сомонӣ ва дигар амирони сомонӣ ба ташаккулёбӣ ва рушди кишвари аввалини тоҷикон мусоидат
намудааст. Агарчи таҳаввулоти мазкур хусусияти «интихобӣ» дошта бошанд ҳам, дар амалишавии
он танҳо субъектҳои ҳокимият ҳавастманд буданд, муътадилӣ ва гулгуншукуфии кишварро муҳайё
намуда хосияти пешқадамро соҳиб гаштанд. Бешубҳа, дар ин маврид, оид ба девонҳои замони
Сомониён гуфтан мумкин аст, ки заминаи идоракунии давлатӣ ва сохтори соҳавии фаъолияти
ҳокимиятро таъмин намудааст. Дар вақти салтанати Сомониён дар ҷомаеи тоҷик дигаргуниҳо на
танҳо дар сохтори давлатдорӣ, балки дар адабиёт, илм, сохтмон ва иқтисодиёт низ ба амал омаданд.
Таҳаввулоти воридгаштаи Сомониён инчунин аз ҷониби дигар кишварҳои Осиёи Миёна, пас аз
таназзули давлати аввалини тоҷикӣ истифода гардида, комёбиҳои воқеиро ба низоми ҷомеадорӣ
ворид намудаанд.
Ислоҳоти гуногуни Шоҳмурод ва дигар амирони Сулолаи Манғитиён (1753-1920) боиси
ташаккули муносибатҳои навин гардидаанд. Кӯшишҳои дигаргун сохтани низоми иҷтимоӣ ва
сиёсии Осиёи Миёна дар замони забткориҳои Россия ба амал омаданд, ки ба дараҷаи муайяне
муносибатҳои нав, «муосир»-ро дар ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии ҷамият муҳайё сохтанд. Дар фаҳми
сиёсӣ он муносибатҳо сохтори мавҷударо иваз накарда бошанд ҳам, лекин ба идоракунии давлат
меъёрҳои муайянеро ҷорӣ намуданд, ки хусусияти пешқадамро дошт. Албатта, дар ин ҷо ҷараёнҳои
тағйирпазирӣ бо таъсиси генерал–губернатории Туркистон (1867) ва баста шудани шартномаи
Зирабулоқ (1868) ворид гардида бештар ба фоидаи Россияи подшоҳӣ буданд.
Дар таърихи сиёсии Тоҷикистон таҳаввулоти ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии замони
мавҷудияти генерал–губернатории Туркистон ва дигар васалҳои Россия дар Осиёи Миёна хело
назаррас аст. Забткориҳои рус дар минтақа ҳолати муътадили сиёсиро барқарор кард, зеро
ҷангҳои чандинсолаи байни хонигариву аморат, ҳамлаҳои ногаҳонии ғоратгарони кӯчманчиён,
барҳамхӯрии фурӯши ғуломон ва ҳолатҳои ғуломдории ҷомеаро боздошт. Ҳамроҳшавӣ ба Россия
дар Осиёи Миёна мубодилаи ҷаҳонии иқтисодии минтақаи асримиёнагиро аз нав эҳё сохт, ки дар
охири асри XVI гӯё бо «пӯшида» шудани «Роҳи бузурги абрешим» онро аз дигар минтақаҳо ҷудо
мекард. Бо омадани русҳо инкишофи босуботи хоҷагии кишлоқ, ба вуҷудоии саноат, сохтмони
роҳи оҳан, ташаккули воситаҳои алоқа ва низоми ирригатсионӣ мушоҳида мешавад. Бо
ҳамроҳшавӣ ба Россия инчунин комёбиҳои фарҳангӣ, бо кушода шудани китобхонаи оммавӣ бо
сарварии Кауфман дар Тошкент оғоз ёфта бо пайдо шудани мактабҳои навусул ва рӯзномаҳо бо
забони маҳаллӣ, ки ба саводнокии мардум мусоидат менамуд, анҷом ёфт. Роҳ ба сӯи фарҳанги
европоӣ боиси тавлиди интелегентсияи миллӣ, аз он ҷумла сарварони ҳаракатҳои милливу
озодиҳӣ, ҷадидҳо гардид. Таҳаввулоти мазкур гуфтан мумкин аст, ки кӯшиши модернизатсионии
ҳаёти иҷтимоиву иқтисодӣ буданд, бешубҳа хосияти пешқадамро доштанд. Лекин сохтори
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давлатӣ ва пойдевори сиёсиву ҳуқуқии ҳаёти ҷамъиятӣ тағйир наёфт. Эҳтимол, агар мудохилаи
болшевикӣ дар зери ливои ҷараёнҳои сиёсии асри ХХ намебуд, шакли ғарбии модернизатсия бо
назардошти меъёрҳои Россияи подшоҳӣ барқарор мегашт.
Дар замони забткориҳои Россияи подшоҳӣ дигаргуниҳои зиёд дар соҳаи иҷтимоиву иқтисодӣ
ба миён омаданд, ки минтақаро ба намунаи «замонавӣ» будан мутобиқ месохтанд ва бештар
хосияти иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангӣ доштанд. Масалан, генерал – губернатор Кауфман се
ислоҳот гузаронидааст: Якум, ислоҳот дар соҳаи замин, бо ташкили хоҷагии хурди озоди
деҳқонӣ, ки аз шакли хоҷагидории Россия, ки деҳқононро бо уҳдадориҳо ва тобеят нигоҳ медошт,
фарқ мекард. Дуюм, ислоҳоти худидоракунии маҳаллӣ ва суд, ки ниҳодҳои анъанавии идораи
ҷомеа қобилияти институсиналигардиро пайдо намуданд. Сеюм, ислоҳи низоми маориф, ки
бевосита ба ташкили мактабҳои тарҳи нав, ки бештар хосияти дунявӣ доштанд, бо ташаккули
мактабҳои усули нави тоторӣ, ки бо мактабҳои кӯҳна дар рақобат буданд, алоқаманд аст. Бо
баробари аз байн бурдани ҷангҳои байниқавмӣ, ташкили корҳои иррагатсионӣ, ворид сохтани
шаклҳои нави маданияти хоҷагидорӣ, гузаронидани роҳи оҳан, ки баромади молҳои маҳаллиро
ба бозори умумироссиягӣ таъмин месохт, ислоҳот шароити хубро барои рушди иқтисодиёти
минтақа, модернизатсияи иҷтимоӣ фароҳам овард.1
Ҳамин тариқ, таҳаввулотҳои мавҷуда хосияти «модерн»-ро дар идоракунии сиёсӣ соҳиб
набуданд, зеро дар онҳо мақсади тағйир додани сохтори сиёсӣ, ки мақсадҳои модернизатсиониро баҳри инкишофи ҷомеа ва инсон равона месохт, ба назар намерасиданд. Тағйиротҳои
мавҷуда дар ҳолати зарурӣ заминаи амалишавиро пайдо намуда, бо мурури замон моҳияти худро
гум мекарданд. Таҳкими баъдинаи онҳо хосияти воқеиро соҳиб нагаштааст. Бинобар ин, мо онро
чун кӯшишҳо ба сӯи дигаргунӣ ё «майл ба сӯи инкишоф» эътироф месозему халос. Идораи
сиёсии кишвар бо манфиати мустамликадор пайвандӣ дошт на ба талаботҳои ҷомеа.
Агарчи мафҳуми «модернизатсия» нисбатан нав аст, ҳолатҳои сифатии он танҳо бо омадани
ҳокимияти шӯравӣ дар Тоҷикистон мушоҳида мешавад. Аввалин марҳилаи фарогирии
модернизатсия (чун марҳилаи дуюми таҳаввулотпазирӣ дар таърихи инкишофи сиёсӣ) бо
ташаббуси болшевикон дар раванди барқароршавии Ҳокимияти Советӣ ибтидо гирифта, минбаъд
дар ҷараёни ташаккули давлатдории шӯравӣ идома ёфтааст. Ба андешаи олимон ин раванд
модернизатсия ҳисобида намешавад. Ба фикри онҳо дар Иттифоқи Советӣ нишонаҳои арзишҳои
пешқадам ҷой дошта бошад, ҳам низоми шӯравӣ ба режими тоталитарӣ – авторитарӣ айният дошта,
ба талаботи муосиршавӣ мувофиқ набудааст. Ба ақидаи мо ин маврид чун модернизатсияи системаи
сиёсӣ дар шакли бунёди коммунизм қабул гардида, аломатҳои он пеш аз ҳама бо ташкили ниҳодҳои
давлатдорӣ, муайян намудани асосҳои ҳокимияти сиёсӣ ва ғайра амалӣ гаштаанд. Зеро мавҷуд
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будани системаи интихоботӣ, эътибори конститутсионии кафолати ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон,
раванди ташаккули саноат, инқилоби фарҳангӣ, муҳайёсозии имтиёзҳои иҷтимоӣ, ҳалли масъалаҳои
милливу этникӣ ва маълумсозии ояндаи инкишофи ҷомеа масъалаҳои муҳим ва муайянсозандаи
ҷомеаи сотсиалистӣ буданд. Ё ба қавли олими рус В. М. Межуев: «Ба чизе ки онро «сотсиализми
воқеӣ» мегуфтанд, баҳои мухталиф додан мумкин аст, лекин дар ҳолати ниҳонӣ дар натиҷаи
фаъолияти он, инкишоф на ба сифати он, балки чун яке аз роҳҳои модернизатсионӣ, ки бо воситаҳои
ғайрибозоргонӣ ва ғайридемократӣ, «бе инкишофи капиталистӣ» амалӣ гаштааст, маълум
мешавад». 1 Лекин ба андешаи баъзе аз муҳаққиқон дар замони ҳукмронии шӯроҳо омезиши
маҳдуди анъанаҳои ҳазорсола бо навоварикунонии ғарбӣ ба вуҷуд наомад, тағйири симои он
сатҳӣ буд.2
Андешаи А.Тойнби дар мисоли даъват ва ҷавоб дар таҷрибаи истифодаи идеологияи
коммунистӣ хело ҷолиб аст. Муҳаққиқ қайд мекунад, ки идеологияи коммунистӣ дар моҳияти
асли худ ғарбӣ буд. Онро болшевикон аз ғарб гирифта ба муқобили он истифода намуданд, он
аввалин кӯшиши ғарбпарастии ҷомеаи русро ошкор намуда, ба муқобили арзишҳои пешинаи
мавҷуда истифода гардид.3
Дар замони идоракунии коммунистон солҳои 20-уми асри ХХ дар ҳудуди Осиёи Миёна
тағйирёбии системаи сиёсӣ ба амал омад, бо таъсиси субъектҳои кишвари бузурги советӣ анҷом ёфт.
Албатта, тағйироти мазкур аз як тараф имконияти таъсиси кишвари ғайримустақил, лекин дорои
ҳудуд ва аҳолӣ бударо таъмин сохта бошад, ҳам аз тарафи дигар ин амал барои тоҷикон фоҷиаи сиёсӣ
ба ҳисоб мерафт. Ҳудудҳои тоҷикниши Осиёи Миёна ба ҳайати кишвари ҳамсоя Ӯзбекистон ворид
гардид. Тоҷикон на аз лиҳози забонӣ ва ҳудудӣ, балки вобаста ба талабот ва манфиатҳои
намояндагони ӯзбек, ки дар сохтори давлатӣ қудрат доштанд, тақсим гардида, пароканда шуданд.
Кӯшишҳои зиёди роҳбарони ҷумҳурии мухтори Тоҷикистони советӣ буд, ки соли 1929 он чун
субъекти мустақили иттифоқ эътироф гардид.
Дар солҳои мавҷудияти кишвари тоҷикон дар ҳайати Иттифоқи Советӣ таҳаввулотҳо хосиятҳои
гуногунро соҳиб буда, дар асоси дархост ва талаботҳои ҳизби коммунист амалӣ шуданд. Солҳои зиёд
он як минтақаи побанди Россия ҳисобида мешуд. Ва рушду нумӯи он аз хоҳиш ва иродаи субъекти
асосии кишвари абарқудрат вобаста буд. Таҳаввулоти мавҷуда дар шаклҳои гуногун қабул гардида
қисман амалӣ мешуданд, ки онро ҳамчун вазифаҳои конститутсионии кишвар дарҷ намуда, баъдан
мардумӣ месохтанд. Панҷсолаҳои даврони советӣ ба худ шакли идоракунии пешқадамро доштанд.
Мардум аз панҷсола ба панҷсола рафти инкишофи кишвари худро маълум сохта барои ояндаи
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беҳтарин умедворӣ доштанд. Беҳуда нест, ки А.Тойнби панҷсолаҳои сталиниро чун кӯшиши
вестернизатсия дониста, онро чун ивазкунандаи фаъолияти Петри Кабир медонад. «Ҳукумати
муосири коммунистии худкома тавонист дар натиҷаи шикасти Россия дар солҳои 1914-1918
қафомонии ҳукумати подшоҳиро аз технологияи ғарбӣ рӯйпӯш кунад ва дар давраи солҳои 1928 то
1941режими коммунистӣ барои Россия кӯшиши онро анҷом дод, ки барои Петр 230 сол пеш муяссар
гардида буд».1 Аз тарафи дигар, маҳз сотсиализми ленинӣ дар кишварҳои исломии «асримиёнаги»и Осиёи Миёна модернизатсияи системаи сиёсиро ҷорӣ сохт. Арзишҳои исломии мавҷуда дар
натиҷаи сиёсати атеистонаи Давлати Советӣ коҳиш ёфта, мақоми худро дар низоми идоранамоии
кишвар гум карданд. Раванди секуляризм ва ғарбикунонии «русӣ» ҷомеаи анъанавии Осиёи
Миёнаро ба ҷомеаи «пешқадами мардумӣ» табдил сохт. Арзишҳои сотсиалистӣ ба мисли
коллективизм, индустраликунонӣ, инқилоби фарҳангӣ ва ғайра, ки гӯё ба манфиатҳои табақаҳои
меҳнаткаш равона гардида буданд, дар дастовардҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии назаррас комёб шуданд.
Чи тавре ки гурӯҳи муаллифон бо роҳбарии А.Данилов қайд месозанд: «Мисолҳои на чандон зиёд
оид ба раванди муосиркунии кишварҳои исломӣ мавҷуд аст, лекин яке аз беҳтарини он мисоли
модернизатсияи ҷумҳуриҳои шӯравии Осиёи Миёна аст».2 Модернизатсияи советӣ, ки имрӯз ҳар
гуна арзёбӣ мешавад, албатта чун шакли алтернативии инкишоф ё намунаи он дар иртибот бо
тарҳи ғарбӣ ҷой дорад. Новобаста аз фаҳми авторитарию бюрократӣ доштани низоми маъмурии
шӯравӣ, нишонаҳои модернизмро дар унсурҳои сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии ҳаёти
одамон ва ҷомеа дидан мумкин аст. Субъекти модернизатсияи (ё индустрализатсия) мазкур, пеш
аз ҳама давлат дар симои ҳизб ва доҳиҳои он буданд, ки «барқароршавии сотсиализмро дар
кишвар» таъмин менамуданд. Сотсиализм барои субъектҳои мазкур ҳаммаънои давлати тавонои
дорандаи афзалияти саноатӣ ва ҳарбиро дар қатори кишварҳои мутараққии Ғарб таҷассум
мекард. Ғояи сотсиализм имконияти ҳалли ду масъаларо дар сафарбаркунии ҳамаи захираҳои
инсонӣ, аввалан, дар ҷудо шудан аз Ғарб ва баъдан нигоҳ доштани истиқлолияти давлатӣ инъикос
намуда буд. Сотсиализм гӯё имконияти ба ҳошияи ғарбӣ (ҷаҳони капиталистӣ) ворид гардидани
кишвари шӯравиро боз медошт. Бояд иқрор шуд, ки чунин тарҳи коршоям чандин даҳсола вуҷуд
дошт, агарчи имрӯз носамаранокӣ ва нобарории он муқаррар шудааст.3
Махсусиятҳои давраи советии муосиркунии Тоҷикистон бо кишварҳои дигари низоми
пасошӯравӣ айният дорад, чунин арзёбӣ мегардад:
1. Модернизатсия дар Тоҷикистон ва кишварҳои дигари шӯравӣ бо нақшаҳои ленинии
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монии иқтисодӣ ва техникии Иттифоқи Советӣ дар солҳои 20-30-уми асри ХХ ҳам аз ҷониби
ходимони ҳизбӣ, тадқиқотчиён ва ҳам аз тарафи мутахассисони ғарбӣ эътироф шуданд. Тактика
ва стратегияи модернизатсияи сталинӣ, агарчи аз ғарбӣ тафовут дошт, лекин масъалаи
амалисозии модернизатсияи ғарбиро дар фазои шӯравӣ тезонид. Болшевикон доктринаи
сотсиалистии аз ғарб дар зери ливои «модернити» омодашударо бо арзишҳои анъанавӣ омезиш
дода, вазифаи таърихии модернизатсияи ғарбиро дар шакли модернизатсияи маҷбурӣ, босуръат,
ки то раванди саноаткунии сталинӣ, солҳои 30-уми асри ХХ тӯл кашида буд, иҷро намуданд.
Онҳо арзишҳои анъанавии ғояҳои ахлоқии славяниро бештар таҷассум намуда дар шакли ғояҳои
ҳаёти обшинагӣ, беғаразиву фидокорӣ, меҳрубониву вафодорӣ баромад мекарданд.
2. Агар дар раванди модернизатсионии қатораҳои дуюм ва сеюми модернизатсия, таҳаввулотҳо дар як зайл бо арзиш ва одатҳои маҳаллӣ ҷорӣ гардида бошанд, пас модернизатсияи
советӣ аз боло дар намунаи тавсияи шакли нави инкишофи иҷтимоӣ бо номи «образи ҳаёти
советӣ» амалӣ мешуд. Дар кишварҳои Осиёи Миёна модернизатсия начандон бо талаботҳои
замон мувофиқ буд. Модернизатсия хусусияти зиддидинӣ, яъне атеистӣ доштани худро махсусан
дар сиёсат ва сохтори давлатӣ инъикос менамуд. Дар замони шӯравӣ модернизатсияи илмӣ ва
техникии маҷбурӣ новобаста аз манфиатҳои анъанаҳои милливу динӣ ва баъзан бар хилофи он
амалӣ мегашт. Бо ҳамин сабаб ин давраи сиёсати болшевиконро муҳаққиқи тоҷик
А.Мамадазимов «такмил додани бадан бо зӯроварии ҳамзамон бар ҷон» номидааст.1
3. Модернизатсияи босуръат дар Иттифоқи Советӣ, аз он ҷумла дар Ҷумҳурии Советии
Сотсиалистии Тоҷикистон нисбат ба таҷрибаи бисёр кишварҳои дар нимаи дуюми асри ХХ дар
раванди навсозӣ қарор гирифтанд, афзалият дошт. Модернизатсияи болшевикӣ бори аввал ва бо
дастгирии оммаи васеи одамон, бо ёрии чунин институтҳо ба монанди Советҳо, иттифоқҳои
касаба, комсомол ва дигар ташкилотҳои оммавӣ амалӣ мегашт. (То ин замон, модернизатсия
хосияти элитарӣ дошт). Дар ин раванд идеология нақши муассир бозид, зеро навсозиро ба
шаклҳои ғоявӣ инъикос намуд, ки барои аксарияти аҳолӣ фаҳмо буд ва амалӣ низ гашт. Дар ин
самт эҳёи ғояи миллии давлатдорӣ, ватандӯстӣ ва эҳтиром ба таърих ва фарҳанги ватанӣ муҳим
буд.
4. Бояд қайд кард, ки дар солҳои 50-60-ум дар Иттифоқи Ҷумҳуриҳои Советии Сотсиалистӣ
(ИҶСС) имкони гузаштан ба тарҳи нави рушд мавҷуд буд. Таҷдиди сохтории иқтисодиёт,
тараққиёти босуръати илм, маориф, истеҳсолоти баланди технология, идоракунии иқтисодиёти
миллӣ ва технократҳо, такя ба зиёиён, мутахассисони сиёсати иҷтимоӣ, «синфи коргари нав», ки
барои тадриҷан навсозии иҷтимоии ҷомеа кӯмак мекард, заминаҳоро барои гузаштан ба низоми
нав муҳайё сохт. Аммо аз ҷониби элитаи ҳукмрон, чунин шакли инкишоф шубҳаро эҷод намуд.
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Иваз намудани шакли сотсиалистии инкишоф ба намудани дигар, ки аз талаботи стратегии
идеологияи коммунистӣ хело дур буд, ғайриимкон мегашт. Танҳо ба коммунизм ва бунёди он
бовар намудан вазифаи асосии ҳизбӣ дар идораи давлат буд. Андешаи қабули тарзи дигари рушд,
агарчи пайдо мегардид, амалигардии он номункин буд. Дар чунин ночориву ноилоҷӣ ҷомеа боз
ба сӯи коммунизм ҳаракат менамуд.
5. Ҷомеаи советӣ як намуди махсуси ҷомеа буд. Дар дараҷаи рушди саноат, урбанизатсия ва
хосияти технологияи меҳнат, ҷомеаи советӣ саноатӣ буд, агарчи аз ҷиҳати иқтисодӣ начандон
самарабахш буд. Дар ИҶСС саноати радиоэлектроника, энергетикаи атомӣ, саноати ҳавоӣ ва
ғайра мавҷуд буданд, ки ба ченаки ҷомеаи индустралӣ онро ворид месохтанд. Дар ҷомеаи
саноатии дар замони ИҶСС таъсисёфта ҳамзамон маҷбуркунии ғайрииқтисодии кор, идоракунӣ
ва назорати рафтори одамон аз ҷониби давлат мушоҳида мегардид (бақайдгирӣ, тақсимоти
идоравии манзил, маҷмӯи корҳо дар доираи маҳдуд). Ҳамаи ин муносибатҳои ҷамъиятӣ ба
муносибатҳои тобуржуазӣ мувофиқат мекард. Ниҳоят ҷомеаи шӯравӣ дар табиати тафаккури
ҷамъиятӣ ва анъанаҳои иҷтимоӣ – фарҳангӣ хеле анъанавӣ буд.1
Аз ин рӯ, роҳбарияти ИҶСС ягон стратегияи хуби рушди мамлакатро надошт, ки тамоюлҳои
инкишофи кишварҳои ғарбиро ба назар гирад. Дар натиҷа, дар миёнаи солҳои 70-ум имкониятҳои
объективии инкишофи босамари мавҷуда хосияти воқеии худро гум кард. Буҳрони низоми
саноатии шӯравӣ ба таври возеҳ зоҳир шуд. Буҳрони тарҳи шӯравӣ дар ҳама ҷумҳуриҳои собиқ
Иттифоқи Советӣ, дар доираи буҳрони умумии низоми саноатӣ, ки дар солҳои 70-ум ҳамаи
кишварҳои ҷаҳон ва тамоми ҷанбаҳои ҳаёти инсониро фаро гирифта буд, амалӣ мегашт. Аммо
тарҳи ғарбии инкишоф механизмҳои дохилии рафъи буҳронро дошт ва тавонист, ки дар натиҷа
ба ҷомеаи баъдииндустриалӣ мубаддал гашт. Дар низоми шӯравӣ чунин механизмҳо вуҷуд
надоштанд. Аксарияти аҳолии ИҶСС ба баробарии умум, беғайратии иҷтимоӣ, коллективизми
бардуруғ майл доштанд. Як шаҳрванди миёнаи шӯравӣ тафаккури ратсионалистии инсони
ғарбиро надошт. Бо назардошти хосиятҳои мазкур дар баъзе адабиёт, ҷамъияти шӯравӣ дар
ибтидои бозсозӣ ҳамчун як ҷомеаи анъанавию саноатӣ (як симбиози анъанализм ва
индустриализм) тавсиф шуда буд. 2 Аммо аз ҷониби дигар, «давраи шӯравӣ дар таърихи
Тоҷикистон дар маҷмӯъ мусбат буд. Бо вуҷуди баъзе ҷанбаҳои манфӣ, ҷанбаҳои объективии
мусбат низ буданд. Марҳилаи шӯравӣ давраи равшантарин, муваффақ, изҳорсозанда ва тақдирсоз
дар таърихи мо гардид. Маҳз дар ҳамин марҳила фазои сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол дар
ҳудуди ҷумҳуриҳои иттифоқӣ муайян карда шуд, ки воқеан, мо истиқлолияти миллии худро
пайдо кунем, агар соли 1929 намебуд, пас соли 1991 ҳам намешуд», қайд кардан муҳаққиқон дар
мизи мудавваре, ки 18 декабри соли 2009 дар клуби экспертии Осиёи Марказӣ «Рушди Евроосиё»

1
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Ниг.: Олимова, С. Таджикистан на пороге перемен [Текст] / С. Олимова, М. Олимов.  М., 1999.  С. 20.
Ниг.: Фомина, А.С. История модернизации в России [Текст] / А.С. Фомина. – М., 2003. – С. 29.
111

(CAEC) дар мавзуи «Нақши давраи шӯравӣ дар рушди халқи тоҷик ва давлатдории он» баргузор
гардид».1
Олимони рус А.Г. Вишневский равандҳои модернизатсионии Россияро таҳлил намуда, ба
хулосае омаданд, ки хосиятҳои он модернизатсияи консерваториро дорост. Муҳаққиқон Россияро
дар қатори кишварҳое, ки ба раванди мосиршавӣ кӯшиш дошта, ба нигаҳдорӣ ё тағйирпазирии
тӯлонӣ такя менамуданд, дохил месозанд. Онҳо қайд мекунанд, ки «…дар айни замон бешубҳа
гуфтан мумкин аст, ки инқилоби иқтисодие, дар Иттифоқӣ Советӣ дар таҳти шиори «бунёди
сотсиализм» сипарӣ шудааст, хосияти консерваторӣ дошт».2 Ё «барои Россия як роҳи имтиёзнок
«сотсиализм дар шакли консерватизм» буд».3 Инкишоф бояд бо ҳар гуна роҳ ва истифодаи усулҳои
гуногун ҷорӣ шавад. Бояд иқрор шуд, ки чӣ қадаре наслҳои гузашта дар ташаккули рушди ҷомеа
саҳмгузор бошанд, ҳамон қадар барои мардуми имрӯзаи кишвар инкишофи босубот муҳайё
мешавад. Таҳаввулот ва қабули тағйирпазирӣ дар ин маврид кори осон нест. Он бояд зина ба зина
амалӣ гашта, натиҷаҳоро ҷорӣ созад ва дар ҳолати баръакс, боз ҳамон модернизатсияи консерваторӣ
дар назди ҷомеаи консерваторӣ боқӣ хоҳад монд. Дар ин маврид суханони муҳаққиқи рус
А.Г.Вишневский хело дуруст аст: «Инқилоби консерваторӣ» ҳамчун як шакли имтиёз бо номи
модернизатсия аст. Аз рӯи табиати худ модернизатсия танҳо ҳалли муваққатии масъалаҳо аст, дер ё
зуд он боз аз нав роҳи воқеии худро меҷӯяд, боз аз нав дида баромада мешавад».4
Модернизатсияи советӣ чун шакли модернизатсия мудофиавӣ бо мақсади мустаҳкам намудани
заминаҳои ҳарбӣ – сиёсии давлат ва тағйирёбии ҷомеа, ки аз раванди воридсозии намунаҳои
техникиву технологии пешрафта вобаста аст, шинохта мешавад. Аз ин лиҳоз, мақсади мутлақи
давлат мустаҳкамсозии мудофиаи кишвар буда, инсон воситаи ба ин мақсад расидан аст.
Модернизатсияи мазкур танҳо бо хотири қудратманд гардидан ва пайдо кардани нуфузи ҳарбӣ дар
низоми ҷаҳонӣ гузаронида мешавад.
Пас аз пошхӯрии Иттифоқи Советӣ дар байни фаъолони иҷтимоӣ, таърихшиносон ва
файласуфон мафҳумҳои на он қадар объективӣ пайдо шуданд, ки ба гузашта, алахусус ба
системаи шӯравӣ муносибати нигилистӣ доштанд. Аммо дар асл, Инқилоби Октябр ба
Тоҷикистони советӣ дар ҳама соҳаҳои ҳаёт, дар иқтисод, сиёсат, фарҳанг, бунёди давлату
ҳукумат имкониятҳои васеъ дод. Пеш аз инқилоби соли 1917, қисми асосии аҳолии мо бесавод
буд. Аз ин рӯ, аз солҳои 1920-ум то оғози Ҷанги Дуюми Ҷаҳон, раванди рафъи бесаводӣ дар байни
аҳолии калонсол идома дошт. Ин танҳо як мушкилотест, ки бо кӯмаки Иттифоқи Советӣ ҳал
Материалы круглого стола в Центрально-Азиатском экспертном клубе «Евразийское развитие» (ЦАЭК) на тему
«Роль советского этапа истории в развитии таджикского народа и государства» 10.12.2009. URL:
https://sites.google.com/.../ [Электронный ресурс]. /https://sites.google.com/ (дата обращения: 15.03.2015).
2
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гардид. Илова бар ин, сатҳи рушди минтақаҳои Тоҷикистон дар соҳаҳои иқтисод, илм, фарҳанг
гуногун буд. Ва дар тӯли 70 соли даврони шӯравӣ ин бартараф карда шуд.1 Аммо, маҳдудкунии
истифодаи забони тоҷикӣ, иваз кардани хати арабӣ ба лотинӣ (1927), баъд ба кириллӣ, ки онро
болшевикҳо бо усули маҷбурсозӣ ва зӯроварӣ ҷорӣ намудан, ба шикаст ва парокандашавии
пояҳои анъанавии низоми иҷтимоӣ оварда расонд. Китобҳо бо забони арабӣ ба таври мунтазам
аз муомилоти озод бароварда мешуданд ва сарфи назар аз арзиши илмӣ, теъдоди зиёд нест карда
шуданд. Низоми нави маориф, илова ба як қатор афзалиятҳо, ки дар байни онҳо саводнокии
умумии аҳолӣ муҳим буд, ду нуқсонро дошт - комплекси ночизии тоҷиконро дар назди европоиён
собит месохт ва талқинсозии синфии муносибатҳои ҷамъиятиро густариш медод.2
Ба андешаи ҷомеашиносони тоҷик Олимова С. ва Олимов М. дар Тоҷикистон инқилоби
фарҳангӣ сарфи назар аз дастовардҳо дар соҳаи маориф, барои аз байн рафтани намунаи
обшинагии фарҳанг аз ҷониби фарҳанги муосири индивидуалӣ заминаро созмон надод. Афзоиши
сатҳи маълумотнокӣ ва тағйирот дар тарзи ҳаёт бо нигоҳ доштани асосҳои анъанаи иҷтимоию
фарҳангие, ки дар ислом аз ҷониби аҳолӣ пеш аз ҳама ҳамчун тарзи ҳаёт ва худшиносӣ эътироф
мегардид, ба инобат гирифта намешуд.3
Модернизатсия бо лиҳози шӯравикунонӣ бе назардошти анъана, менталитет, тафаккур ва
омилҳои эндогении рушди халқи тоҷик сипарӣ гашт. Таҳияи нақшаҳо ва равандҳои рушди
иқтисодии Тоҷикистон дар замони шӯравӣ бо кӯмаки тамоми ҷумҳуриҳои Иттифоқи Советӣ, дар
муддати комилан кӯтоҳ ба амал бароварда мешуд. Масалан, дар водии Вахш иншооти обёрӣ
сохта шуданд, ки дар тараққиёти босуръати соҳаи кишоварзии ҷумҳурӣ, аз ҷумла пахтакорӣ
мусоидат намуданд. Дуруст аст, ки дар индустриализатсия камбудиҳои ҷиддӣ мавҷуданд. Маҳз
дар Тоҷикистон саноати сабук рушд кард, зеро ба кишвари индустралӣ табдил додани он ҳоҷат
надошт. Лекин танҳо дар солҳои 60-80-ум дар ҷумҳурӣ 570 корхонаи хурду калони
гуногунсоҳавӣ сохта шуданд. Солҳои аввал, дар ҳақиқат, соҳаи саноати сабук рушд кард, аммо
баъдтар Маҷмааи ҳудудии истеҳсолии Тоҷикистони Ҷанубӣ ва корхонаи алюминий ба кор шурӯъ
карданд. Ин амалҳои иқтисодиву иҷтимоӣ заминаи рушди минбаъдаи Тоҷикистонро таъмин
месохт.
Ҳамин тариқ, модернизатсияи советӣ ба ҷумҳуриҳои шӯравӣ имкон дод, ки ҳадди аққал бо
ҷаҳони Ғарб дар тавозун бошанд. Гарчанде ки он дар фаҳмиши ғарбӣ модернизатсия ҳисоб
нашавад ҳам, бешубҳа тавонист вазифаҳои модернизатсияи шӯравиро ҳал кунад.
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Давлати советӣ тавозуни афзалияти саноатӣ ва ҳарбиро бо давлатҳои пешрафтаи Ғарб нигоҳ
дошта ҳадафҳои лоиҳаи «модернизатсияи сотсиалистӣ»-ро амалӣ намуд. Ғояи сотсиализм имкон
дод, ки вазифаи дукаратаи худро дар сафарбаркунии тамоми захираҳои инсонӣ барои аз байн
бурдани қафомонии технологӣ аз Ғарб ва ҳифз ва нигаҳдории истиқлолияти давлатӣ иҷро намояд.
Дар ҷаҳон тарҳи сотсиалистӣ иқтидори коршоямиро соҳиб буд, зеро дар мубориза бар зидди
капитализм бо ҳадафи сохтани коммунизм, қарор дошт. Маҳз дар сотсиализм дар ИҶСС
ҷумҳуриҳои миллӣ ташкил ёфтанд, ки онҳо то андозае ё ба таври пурра масъалаи миллиро ҳал
карданд. Пас аз соҳибихтиёр гаштан, онҳо бо воҳидҳои ҳудудие, ки ҳамчун як қисми иттифоқ
буданд, ба давлатҳои мустақил табдил ёфтанд.
Пас аз анҷоми даврони коммунизм ва пошхӯрии Иттифоқи Советӣ, ҷумҳуриҳои собиқи
шӯравӣ ба қатори давлатҳои рӯ ба тараққӣ ҳамроҳ шуданд. Дар ин ҳолат ҷомеаи заифи
тоҷикистонӣ ба вестернизатсия ё демократикунонӣ рӯй овард, ки роҳи минбаъдаи инкишофи
онро муҳайё мекард. Сабабҳои инқирози саноатии шӯравӣ пеш аз ҳама аз ҳолатҳои зерин оғоз
меёбад: шикасти низоми банақашагирии давлатӣ, тезутудгардии манфиатҳои ташкилотҳои
давлативу коорпаративӣ, шаклдигаркунии афзалиятҳои инкишофи иҷтимоӣ ва иқтисодӣ,
нотавонии истифодаи иқтидори саноатӣ, ки ба марому ниятҳои тағйирёфта ва ҳолатҳои
захиравии он мувофиқат намекард, бегонагардии ҷомеа аз давлат, аз даст додани ҳавасмандкунӣ
ба меҳнат ва ғайра.1
Дар Тоҷикистон бо пошхӯрии ИҶСС марҳилаи нави инкишофи сиёсӣ оғоз мешавад. Раванди
модернизатсионӣ дар ҷомеаи тоҷикистонӣ на танҳо бо ҷой доштани тағйирот дар ҳаёти сиёсӣ,
балки дар муносибатҳои иҷтимоиву иқтисодӣ, маънавию фарҳангӣ зоҳир гардид. Раванди мазкур
хусусияти нави робитаи байниҳамдигарии субъектҳои модернизатсияи сиёсиро собит намуд, ки
муносибати худро ба нигарониҳои арзишӣ ва тартиботи пешинаи идоранамоӣ тағйир доданд. Дар
рушди Тоҷикистон дарваи номуайянӣ, пуртуғён ва пешгӯинашавандаи сиёсӣ оғоз гардид, ки бо
номи «ҷомеаи гузаришӣ» ё давраи гузариш ба низоми дигар фаҳмида мешавад.
Дар маҷмӯъ масъалаҳои таҳаввулотпазирии раванди модернизатсионӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон бо ҳодисаҳои зерин алоқаманданд: ҷоришавии раванди сиёсӣ бо номи «бозсозӣ»;
сукути режими бюрократии авторитарӣ; ташкилшавии пайдарҳами ҷумҳуриҳои мустақил; эълон
кардани истиқлолияти миллӣ; моҷарои байни тоҷикон; таъмини сулҳ дар хоки тоҷикон;
демократикунонии ҳаёти сиёсии ҷомеа. Дигаргуниҳои мухталифи баамаломадаи давраи гузариш
ва замони истиқлолият давраи дуюми модернизатсионӣ ва марҳилаи сеюми таҳаввулотпазирии
ҷомеаи тоҷикистониро ифода мекунанд.
Давраи дуюми муосиршавӣ аз замони дар ҳайати ИҶСС будани Тоҷикистон ибтидо мегирад
ва бо сиёсати пешгирифтаи ҳизби коммунист, сиёсати бозсозӣ алоқаманд аст. Ин кӯшиши гузариш
1
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аз авторитаризм ба демократия буд, ки «аз боло» бояд ҷорӣ мегардид. Ҳадафи ҳизби коммунист
дар ин ҷода ба роҳи азнавсозӣ аз сотсиализми маъмурӣ–фармондеҳии ҳарбӣ ва сафарбаркунандаи
аҳолӣ даст кашида ба сотсиализми демократӣ ноил шудан буд. Мутаассифона, кӯшиши мазкур
натиҷае надод, зеро ҷомеа ба тағйироти «аз боло» боршуда, омода набуд. Ташаббуси бозсозӣ ба
воситаи ҳокимият ва бо таъсиррасонии берунӣ ҷорӣ карда шуд ва вазъи дохилӣ ва байналхалқиро
ноустувор намуд. Мақоми ИҶСС дар натиҷаи ақибмонии технологии он аз Ғарб ва Япония ва
болоравии арзиши захираҳо дар низоми ҷаҳонӣ хеле заиф гардид. Лекин бозсозӣ мақсади
дигаргунии иҷтимоиву технологӣ дар иртибот бо кишварҳои мутариққиро надошт. Кишварҳои
пешқадам кайҳо боз дар давраи дуюми прогресси илмиву техникӣ дар марҳилаи ташаккули
иқтисодиёти иттилоотӣ, қарор доштанд. Бинобар байни Иттифоқи Советӣ ва кишварҳои
пешқадам хело тафовут ҷой дошт. Бозсозӣ дар рафти ҷараёни худ кӯшиши тарҳи «нав»-и
инкишофро созмон додан, таҳкими низомро бо назардошти талаботи сотсиализм дошт.
М.С.Горбачев соли 1985 бо мақсади тезонидани инкишофи иҷтимоиву иқтисодӣ таҳаввулоти мазкурро оғоз намуд. Таҳаввулот инкишофи прогресси илмӣ – техникӣ, рушди босуръати
маҷмӯи мошинсозӣ ва ғайримарказикунонии истеҳсолотро тавассути баҳисобгирии хароҷот ва
худмаблағгузорӣ пиёда месохт. Соли 1987 маълум гашт, ки самти тезонидани инкишофи
иқтисодӣ натиҷаи лозимиро надод ва вазифаи дигари тағйир додани ҷомеа, ошкорбаёнӣ ва
демократия ба дӯши ҷомеа бор карда шуд. Дигаргуниҳои зиёди сиёсии (демократикунонии
системаи советӣ, қабули як қатор санадҳои қонунгузорӣ, пайдоиши институти президентӣ ва
низоми бисёрҳизбӣ), баамаломада мақсади нахустини бозсозиро (гузариш ба муносибатҳои нави
иқтисодӣ) пинҳон намуда, зиддиятҳои сиёсиву иҷтимоии бародарони шӯравиро бедор кард.
Моҳи декабри соли 1989 бо мақсади ҳал намудани мушкилоти иқтисодӣ роҳбарияти иттифоқ
барномаи гузариш ба иқтисоди бозаргониро қабул кард. Акнун буҳрони пӯшидаи иқтисодӣ
шакли кушодаро соҳиб гашт.
Бозсозӣ вобаста ба мақсад ва рафти татбиқшавии худ набояд модернизатсия ҳисобида шавад.
Зеро дар рафти бозсозӣ аз ҷониби роҳбарият идеологияи модернизатсионӣ, ки ҳам-гироии
арзишҳои нав ва куҳнаро собит месохт, таҳия нагардид. Ҳокимияти сиёсӣ дар мавриди мудҳиши
инкишофи ҷомеа ирода, қудрат ва қобилияти ташаббусофариро заиф намуд, ки моҳияти давлати
тавонои шӯравӣ осеб дид. Элитаи модернизаторӣ низ ташаккул наёфт, зеро иқтидори зеҳнӣ ва
сиёсии роҳбарон ва «шахсони дарборӣ» ба талаботи замон ҷавобгӯ набуд ва пешниҳодҳои
«бегона» аз берун қабул карда намешуд. Сафарбаркунии умумии субъектҳои модернизатсионӣ
баҳри амалигардии мақсаду ниятҳои он мазмуни воқеии худро пайдо накард. Дар ҳолати вазнини
ҷомеа танҳо намояндагони иқтисодиёти пинҳонӣ ва технобюрократия мақоми намоёнро соҳиб
шуданд.
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Аз нуқтаи назари мо ИҶСС вазифаи татбиқи модернизатсияи индустраликунонии баъдинаро
дошт. Роҳбарони иттифоқ ба таҷдиди сохторҳои иқтисодӣ ва инчунин ба «сотсиализми
демократии инсонпарвар», ки мароми аслии бозсозиро инъикос карда ба сотсиализми индустралӣ
нигаронида шуда буд, шурӯъ намуданд. Лекин онҳо мақсади бозсозиро анҷом дода
натавонистанд, зеро дар дохили кишвари паҳновар зиддиятҳо ва низоҳо сар заданд. Вазъи
байналхалқӣ низ барои амалишавии бозсозӣ монеаро эҷод кард. Дар ҷаҳон буҳрони индустралӣ
оғоз гардида, ташаккули низоми саноатиро дар як кишвари «пӯшида» начандон ҷонибдорӣ карда
тавонист. Дар миқёси самти инкишоф ИҶСС нисбат ба кишварҳои ғарбӣ, ки ба сӯи ҷомеаи
иттилоотӣ қадамҳои устувор мегузоштанд, хело қафомонда буд. Ҳамин тариқ, дар раванди
бозсозӣ дурнамои дигаргуниҳо бо назардошти талаботҳои дохиливу берунӣ коркард нашуданд.
Пойдевор ва марому ниятҳои модернизатсия муайян набуд. Чунин ҳолат ба хатогиҳо ва шикасти
низоми сиёсии сотсиалистии шӯравӣ овард.
Ба ақидаи мо низоми шӯравӣ ҳокимияти халқии воқеӣ ва таъминсозии ҳуқуқ ва озодиҳои
инсонро таҷассум карда натавонист. Дар съезди ХХVI Ҳизби коммунистии Иттифоқи Советӣ М.С.
Горбачев қайд намуд: «Ҳизби коммунистии Иттифоқи Советӣ чунин мешуморад, ки стратегияи
рушди системаи сиёсии ҷомеа бо такмил додани демократияи советӣ, бо роҳ мондани идоракунии
мустақили сотсиалистии халқӣ дар таъмини иштироки фаъолона ва таъсирбахши ӯ дар ҳаёти
давлатӣ ва ҷамъиятӣ иборат мебошад».1
Дар қарори Анҷумани вакилони халқ, ки моҳи июни соли 1989 баргузор гардида буд, гуфта
мешавад, ки съезд ба уҳдаи худ салоҳияти ҳокимияти олии давлатиро ба пуррагӣ мегирад.2 Дар
ҳамин анҷуман инчунин принсипи волоияти ҷомеа нисбати давлат эътироф гардид, амалия
чандинсолаи вуҷуддоштаро дар зери танқид қарор дод. Навовариҳо ба таври фаврӣ аз ҷониби
мардум ҷонибдорӣ мешуданд, агарчи бештари онҳо моҳияти дигаргуниҳоро сарфаҳм
намерафтанд. Аз ин хотир, давлат минбаъд бояд барои ҳар як шаҳрванд баҳри риояи ҳуқуқҳои ва
озодиҳои ӯ, дахлнопазирии он ва моликият маъсул бошад. Зарурати татбиқи шиори «Ҳокимият ба
Советҳо!», ва таъмини кафолатҳои ҳуқуқии он ба миён омад. Минбаъд танҳо шӯроҳо мақоми
қонунгузориро ба амал мебароварданд. Лекин таъсиси мақомоти қонунбарор Шӯрои Олии ИҶСС
ва татбиқи ислоҳоти демократӣ дар тамоми соҳаҳои ҳаёт имконияти амалӣ намудани таҳавуллотро
муҳайё карда натавонист.
«Усулҳои фармондеҳӣ ва маъмурии идоракунӣ ба паҳлуҳои гуногуни рушди ҷомеаи мо
таъсири зиёновар расониданд» – гуфта мешуд дар конференсияи умумиитифоқии ҳизбӣ.3 Аз ин рӯ,
зарурати таъсиси як мақомоти доимии қонунгузорӣ ва иҷроия ба миён меояд, ки дар он
1
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намояндагони тамоми ҷумҳурҳо ширкат варзиданд. Таъсиси мақомоти мустақили қонунбарор
аввалин кӯшиши модернизатсиякунонии низоми шӯравӣ буд, мутаассифона бо сабабҳои
объективӣ ва субъективӣ он амалан иҷро нагардид. Аз ин рӯ, олими шӯравишиноси фаронсавӣ
К.Касториадис ҳадафи Ҳизби Коммунистии Иттифоқи Советиро тавсиф намуда, қайд кард:
«Ҳадафи эълоншудаи бозсозӣ бо истилоҳи «модернизатсия» (албатта, на демократикунонӣ) хоҳад
истифода шуд».1 Бозсозӣ кӯшише буд баҳри таъмини демократия ва рушди иқтисодиёти кишвар,
лекин он ба мақсадҳои аслии худ нарасид.
Шикасти режими авторитарӣ дар нимаи дуюми солҳои 80-ум аён гардида буд, ки аз ҷой доштани
ҳолатҳои буҳронӣ дар иқтисодиёти кишвар далолат мекунад. Мавҷуд будани чунин ҳолати
иҷтимоиву иқтисодӣ барои дигар ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна низ хос буд. Дар ин давра Тоҷикистон
ба майдонҳои зиддиятҳои шадид мубаддал гашт. Буҳронҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, пеш аз ҳама, ба
ҳаёти одамони одӣ таъсир расонида, боиси пастравии сатҳи зиндагии мардум, пайдо шудани бекорӣ,
зиддиятҳои маънавиву фарҳангӣ ва ғайра гаштаанд. Зиддият ва муқовиматҳои мавҷуда заминаро
барои парокандашавии сиёсии кишварҳои собиқ Иттифоқи Советӣ муҳайё намуданд. Низоъҳои
хусусияти милливу этникидошта дар кишварҳои назди Балтика, Кавказ ва ғарбии Украина
номукаллафии

ҳокимияти

сиёсиро

ошкор

сохтанд.

Кишварҳои

иттифоқӣ

ба

таври

ғайриконститутсионӣ оид ба истиқлолияти худ изҳор менамуданд. Дар чунин ҳолати ногувори сиёсӣ
Россия, ки меҳвари таърихии давлати сермиллат буд, истиқлолияти давлатии хешро 12 июни соли
1990 эълон дошт, ки он раванди парокандашавии Иттифоқи Советиро босуръат гардонид. Пас аз ин
воқеа раванди эълон доштани истиқлолияти кишварҳо ба амал меомад. Зеро субъекте, ки
мустақилияти онҳоро даҳсолаҳои зиёд поймол месохт, худ аз худ аз онҳо даст кашид. Барои
ҷумҳуриҳои иттифоқӣ пас аз қабули эъломияи истиқлолият ба таври расмӣ зарурати қабули он ба
миён омад.
Аз як ҷиҳат бояд иқрор шуд, ки давлати советӣ, ки дар баробари кишварҳои ғарбӣ афзалияти
ҳарбӣ ва саноатиро дар арсаи байналмилалӣ дошт, вазифаҳои «модернизатсияи сотсиалистӣ»-ро то
ҳадде анҷом дод. Андешаи сотсиалистии давлатдорӣ имконияти ҳалли бартарафкунии технологиро
бо Ғарб аз як тараф собит намуда бошад, аз тарафи дигар ӯ аз таъсири ғарбиён озод буд. Тарҳи
сотсиалистии инкишоф қобилияти коршоямии худро дар мубориза бо капитализм ошкор намуда,
мақсади сохтани коммунизмро дар ҷаҳон дошт. Маҳз сотсиализм дар Иттифоқи Советӣ ҷумҳури-ҳои
миллиро бунёд сохт ва каму беш масъалаи миллиро дар чунин кишвари ҳудудан калон ҳал намуд.
Бинобар он, кишварҳое ки дар рафти пошхӯрии низоми шӯравӣ соҳиби истиқлолият гаштанд, ба
шарофати ҳамон кишваре, ки аз таъсири он, яъне Россия озод гардиданд, таъсис ёфта буданд. Ва дар
ин асно шумораи кишварҳои мустақил ва демократӣ дар низоми ҷаҳонӣ афзун гардид. Аммо,
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пошхӯрии ИҶСС сабабҳои худро дошт. Ба гуфти Ч. Ф. Эндрейн, «давлати коммунистӣ ба он сабаб
пош хӯрд, ки он аз амалинамоии моҳияти тарҳи ленинӣ, ки ҷонибдории қатъии идеологияи
марксистӣ – ленинӣ, ҳукмронии ҳизби авангард, вуҷуд доштани идоракунии банақшагирии давлатӣ
ва марказии иқтисодиёти социалистиро тағриб менамуд, дур гардида буд».1
Идеологияи коммунистӣ ягонаи идеологияе, ки бо назардошти таълимоти марксистӣ омода
гардид, ояндаи дурахшон ва гулгуншукуфии ҷомеаро тарғиб менамуд. Солҳои 80-ум тарҳи
мазкур ба чун арзиши умумиинсонӣ ба шикаст дучор гардид, зеро дар ИҶСС тарҳҳои дигари
алтернативӣ мавҷуд набуданд, ки дар муқоиса бо он рушд ёбанд. Идеологияҳои тавлидёфтаи
замони парокандагии давлати советӣ моҳияти плюралистӣ дошта, арзишҳои миллӣ, этникӣ ва
диниро таҷассум мекарданд. Дар ин асно дар ҷомеа ҷараёнҳо ва ҳаракатҳои хоси либераливу
демократӣ, милливу динӣ дошта пайдо гаштанд. Махсусан ғояҳои динӣ дар доираи таъсисёбии
ҳизбу ҳаракатҳои мухталиф ба танқиди асосҳои идеологии маркзизм шурӯъ намуд. Онҳо давлати
советиро бо он мутаҳам месохтанд, ки озодии виҷдон, ки интихоби озоди эътиқодро тараннум
месохт, дар ҷомеаи шӯравӣ амалӣ намегардид. Ҳолати муташанниҷ ба заифгардии марказҳои
ҳокимият, ки роҳбарияти ҳамаи соҳаҳо ва унсурҳои ҷамъиятиро дар уҳда дошт, оварда расонид.
Дар дохили ҳизби ягонаи қудратманд тазодҳои ғоявӣ ба назар мерасид, акнун он ба як сохтори
одии «расмӣ» табдил гардида буд. Дар зерсохторҳои ҳизбӣ ва давлатӣ манфиатҳо дигаргун ёфта,
идоранамоии он хело душвор ва гарон гашт. Қисми зиёди одамон, махсусан зиёиён аз фаъолияти
сиёсиву ҳизбӣ даст кашида ба иттиҳодияҳои гуногуни ғайрисиёсӣ ворид шуданд, барои баён
намудани норозигӣ ва нобоварии худ заминаҳои ҳамгироии ғоявиро пайдо карда таҳавуллотҳои
демократиро ҷонибдорӣ мекарданд. Чунин муносибат нишон дод, ки қисми зиёди элитаи сиёсии
шӯравӣ ба сиёсат ва таҳаввулоти сиёси беэътиноӣ менамуданд ё моҳияти тағйирёбии ҷамъиятиро
намефаҳмиданд.
Бояд тазаккур дод, ки яке аз сабабҳои пошхӯрии Иттифоқи Советӣ ин ташаккули номусоиди
самти иқтисодӣ ва шикасти тарҳи банақшагирии иқтисодиёт буд. Тарҳи мазкур ба давлат
имконият медод, ки дар шакли қабули меъёрҳои маҷбурӣрепрессивӣ инкишофи иқтисодиётро
омода намояд. Идоракунии он аз марказ ба таври қатъӣ ва сангдилона амалӣ мегашт. Истеҳсолоти
давлатии банакшагирифташуда бештар ба истеҳсоли яроқ, маҳсулоти саноатӣ вазнин ва нефту
химиявӣ аҳамият дода истеҳсолоти маҳсулоти хӯрокворӣ ва рӯзмарра дар канор монда буд. Дар
корхонаҳои истеҳсолӣ нарасидани ашё ва мавҷуд набудани технологияи замонавӣ қисми зиёди
истеҳсолот ва кори пурсамари онро боздошт. Роҳбарони иншиотҳои истеҳсолӣ оид ба рафти
истеҳсолот ва натиҷаҳои он иттилооти бардуруғро медоданд. Солҳои 80-ум зиддиятҳои тарҳи
мутамарказсозии идоранамоии ҷомеа нобоварии марказ ва ҷумҳуриҳоро таъмин сохт. Дар
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низоми иқтисодии шӯравӣ имконияти аз нав дида баромадани низоми иқтисодӣ ва таъмин
сохтани манфиатҳои иқтисодии мардум ба миён омад. Марказ қобилияти ҳукумронии худро
дигар ба воситаи идораи репрессия ва фармонфармоӣ нигоҳ дошта наметавонист, зеро омили
муттаҳидсозандаи ғояҳои гуногун ва муносибатҳои тавлидёфта вуҷуд надошт. Аз ин рӯ, дар
замони мудҳиши инкишофи ҷомеаи шӯравӣ ғояҳои оппозитсионии мустақилияти иқтисодӣ
тавлид шуданд. Бо пошхӯрии иттифоқ моҳияти идоракунии самараноки иқтисодӣ нопадид
гардид.
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Эъломияи Истиқлолият 24 августи соли 1990 дар ҷаласаи дуюми
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати дувоздаҳум қабул гардид. Бо қабули чунин ҳуҷҷат
Тоҷикистон аз як тараф мустақилияти сиёсӣ ба даст оварда бошад, аз тарафи дигар масъалаҳои ҳал
наёфтаи душвори иқтисодиву сиёсӣ ва номуайянии зиёд дар пеш буд. Пеш аз ҳама, масъалаи пос
доштан ва ташаккули истиқлолияти сиёсӣ буд, ки барои таҳкими он ҷараёнҳои гуногуни сиёсии
ҷойдошта хатари ҷиддиро бунёд месохтанд. Талабот ва манфиатҳои мухталифи ҷомеа ба низоми
комили муносибатҳо ва пеш аз ҳама бояд ба самти муайяни инкишоф равона мегардид. Самти мазкур
дар ибтидои мустақилияти кишвар бо мақсади сарҷамъ ва муттаҳид намудани аҳолии кишвар равона
гардида буд, ки амалигардонии он ба ҳокимияти сиёсии пешин, ки таҷрибаи кофии сиёсатофариро
надошт, хело мушкил ва гарон афтод. 9-уми сентябри соли 1991 истиқлолияти Тоҷикистон ба таври
расмӣ эълон гардид ва раванди навсозии ҷомеа ибтидо гирифт. Пас аз эълон гардидани истиқлолият
ҷомеаи тоҷикистонӣ зиддиятҳои мухталиф сар заданд, ки решаҳои ташаккули онҳо дар замони
шӯравӣ дар пинҳонӣ қарор доштанд.
Давраи мазкур чун замони барқароршавии муносибатҳои навин, давраи ташаккули
Тоҷикистони соҳибистиқлол қабул гардида аз таҳаввулот ва ислоҳоти системаи сиёсӣ оғоз
мешавад. Дар ҷомеа манфиатҳо ва талаботи нав ба миён меояд, ки барандагони он табақаҳои нави
ҷамъиятӣ ба монанди соҳибкорон, корчалонҳо ва ғайра мебошанд. Зиддиятҳои мавҷуда чун
шакли қонунии инкишофи ҷомеа баромад карда номуътадилии ҷомеаро муҳайё месозанд ва
имкониятро барои қабули қарор ва бартарафсозии он меоранд. Онҳо танҳо ба воситаи сиёсат бо
таъсири бевоситаи давлат ба амал меоянд. Дар ин маврид муколамаи ҷомеа ва давлат шарти
асосии ҳолати мудҳиш ва бартарафзозии низоъ мебошад. Ба таври фаврӣ қабул намудани қарорҳо
ба пеш меояд. Даст задан ба тағйироти иқтисодиёт ислоҳоти сиёсиро водор месозад, заминаро
барои амалигардии он муҳайё созад. Баъзе ҳолатҳо оромиву ризоияти мутлақои ҷомеаро талаб
менамояд, ки маҳз бо тағйири сиёсӣ оғоз меёбад. Бинобар зарурати интихоби соҳаи тағйирпазирӣ
пайдо мешавад, ё он дар ҳамбастагии ду самт ҷорӣ гардида якедигареро думболагирӣ менамояд.
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ибтидои солҳои 90-уми асри ХХ кӯшишҳои демократиясозии
институтҳои сиёсӣ, ки натиҷаи манфӣ доштанд, ҷомеаро ба гирдоби зиддиятҳои иҷтимоиву
иқтисодӣ ва низоҳои идеологиву ҷанги шаҳрвандӣ кашиданд.
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Масъалае дигаре ки дар раванди тадқиқ муҳимияти худро дар замони гузариш ба системаи
нави сиёсӣ матраҳ месозад, масъалаи арзишҳои роҳнамосозанда ё бедоркунандаи ғоявӣ буд, ки
баҳри таъсиси ҷомеаи оянда ё мақсаду ормонҳои шаҳрвандони ҷомеа бояд пиёда мегашт.
Одамони шӯравӣ дар низоми пӯшидаи сотсиалистӣ, дар замони «коммунизм» зиндагонӣ карда
оид ба демократия ва фаҳми либералии он тасаввурот надоштанд. Патернализми шарқӣ ва
имтиёзҳои минималии ҳимояи иҷтимоӣ ҳиси озодихоҳии мардумро паст гардонида имкони дар
шароити тобеъияти давлатӣ мавҷуд буданро муҳайё мекарданд. Одамони советӣ, ки дар ливои
шиори «Ба сатҳи инкишофи Америка мерасем ва аз он ҳам мегузарем» зиндагонӣ доштанд, дар
замони бозсозӣ имконияти муқоисаи тарҳи ҳаёти худро на танҳо бо тарзи ҳаёти аҳолии ИМА
(Иёлоти Муттаҳидаи Америка), балки бо кишварҳои зиёди европоии Ғарб ва зудинкишофёфтаи
Шарқ пайдо намуданд. Чунин муқоиса, албатта ба фоидаи воқеияти шӯравӣ набуд.1 Барҳамхӯрии
арзишҳои умедбахш, нобоварӣ ва тарс ба оянда, дар сатҳи паст қарор доштани ҳаёти ҷомеа,
қашоққӣ, оҷизӣ ва фақирии маънавӣ ҳамқадами ҳаёти одамони замони пасошӯравӣ буданд. Бо
ташаккули низоми нави муносибатҳо низоми арзишҳо низ тағйир ёфтанд. Дар замони бозсозӣ
таваҷҷуҳи хоса ба раванди хусусигардонии моликияти ҷамъиятӣ ва бозоргонӣ равона гардид, ки
муборизаро баҳри бадастории арзишҳои моддӣ тезонд, дар натиҷа амалдорони давлатӣ соҳиби
бойгарии ба таври осон бадастомада гардида, тафриқабандии иҷтимоӣ дар ҷомеа созмон ёфт.
Масъалаи меҳварии даврони мазкур масъалаи озод будан аз таъсири давлатро тараннум мекард.
Дар замони пасошӯравӣ яке аз аввалин вазифаҳо ин муайян намунаи арзишҳо ва заминаи
ғоявии бунёди идеологӣ буд. Идеологияи бозсозӣ, ки симои ғарбии инкишофро тараннум
менамуд, аслан пояи субъективии худро пайдо накард. Бояд қабули қарорҳои тағдирсоз ва
бамаврид бо роҳбаладии шахсони донову оқил, ки шинохти либерализм ва роҳи ҷараёни онро
медонистанд, собит мегашт. Лекин ҷомеае, ки бо таълимоти шахшуда умр дошт дар натиҷаи
барҳамхӯрии он ба ягон ғояи дигар гӯё эҳтиёҷ надошт. Танҳо мавҷудияти худро аҳолӣ дар дин
ва идоракунии динӣ медид, ки саропо онро дар тӯли зиндагиаш роҳнамоӣ дар шакли «пинҳонӣ»
мекард. Гузариш аз як низом ба низоми дигар, яъне аз авторитаризм ба демократия барои ҳар
халқ санҷиши гарон аст. Мавҷуд набудани ҳисси дохилии озодӣ барои халқи тоҷик ҳисси
нобовариро дар раванди қабули соҳибихтиёрӣ ба вуҷуд овард. Поймолгардии ҳуқуқҳои шахс,
минтақагароӣ, маҳалгароӣ ва ҷой доштани ғояҳои сепаратистӣ дар фазои пасошӯравӣ шоҳиди он
аст.2
Солҳои 90-уми асри ХХ зиёиёни тоҷик, ки пояи устувори ҳокимият буданд, ба мухолифин
низоми навтаъсис табдил ёфтанд. Дар баробари мавҷуд будани омилҳои манфӣ дар рушди ҷомеа
инчунин худшиносӣ ва ташаккули ҳуввияти халқҳои шӯравӣ инкор мегардид. Идеологияи
Ниг.: Мамадазимов, А. Политическая история таджикского народа [Текст] / А. Мамадазимов. – Душанбе, 2000.
– С. 300.
2
Ниг.: Ҳамон ҷо.  С. 52.
1

120

шӯравӣ бо таъминии принсипи бародарии халқҳои шӯравӣ омилҳои ғояӣ ва арзишии ташаккули
миллатҳои ҷудогонаро дар зери ливои умумии бунёди сотсиализм пинҳон медошт. Ғояи
худинкоркунии рушди миллатҳо ва муттаҳид намудани он бо назардошти талаботи комунизм ба
ташаккули минбаъдаи халқи тоҷик таъсири манфӣ расонид. Он ба тавлидёбии маҷмӯи нобоварӣ,
зарарро нисбати тоҷикон, ки мероси худро аз даст доданд ва қобилияти созмони ояндаи худро
надоранд, ба вуҷуд овард. 1 Мутаассифона, худинкоркунии нодуруст ва зарарнок то ин ҷониб
ҷомеаро аз инкишофи босамар боз медорад. Омилҳое, ки барои инкишофи босуботи тоҷикон дар
замони шӯравӣ халадор шуданд, инҳо мебошанд: ҳукмронии идеологияи миллии коммунистӣ,
барои ташаккулёбии миллатҳо монеа мегардид, «манъ»-и ислом, ки арзишҳои он ба рушди
ҳуввияти милли инсон мусоидат менамуд; бартарии ғояи худинкоркунӣ дар доираи тадқиқотҳои
зиёиёни соҳаи гуманитарӣ, боварӣ ба қувва ва қобилияти хешро пинҳон месохтанд; аз решаҳои
этникӣ ва мероси фарҳангӣ бегона намудани меҳнаткашон дар натиҷа ба шӯравикунонии
ҳокимият ва дигар унсурҳо мебарад.2
Арзишҳои ғарбӣ, ки каму беш ба арзишҳои замони шӯравӣ мутобиқат доштанд, дар раванди
номутадилии ҷомеа дар омодасозии тарҳи субъективии омехташавии арзишҳои ғарбиву шӯравӣ
ворид гардида шаклҳои ҳаёт ва ҳолати менталитет, шуур ва психологияи одамонро муайян
карданд. Муносибати байниҳамдигарии тамаддуни шарқӣ ва ғарбӣ, ҳамчун шакли тамаддуне, ки
дар асоси инкишофи саноатӣ тавлид ёфта бартарии ратсионализми он дар муносибатҳои иҷтимоӣ
мушоҳида мешуд, баромад мекард. Шарқ барои мо - ин ҷомеаи анъанавӣ, шакли тамаддун,
ҷомеае, ки ҳаракати он на бо роҳи инкор сохтани анъанаву одатҳо мебарад, фаҳмида мешавад.
Робитаҳои иҷтимоӣ, нисбатан устувор зеро ба онҳо мақоми махсус дода мешавад. Дар
муносибатҳои мазкур на ҳамеша пояи ратсионалӣ афзалият дорад. Аз рӯзи таваллуд дар ҷараёни
ҳаёт, тоҷик бо низоми номнавистшудаи анъана, одатҳо ва ғайра, ки худ ташаккул додааст,
роҳнамоӣ мекунад.3
Дар замони шӯравӣ симбиоз ё омезиши модернизм ва архаика дар Тоҷикистон аз ҷониби
марказ нигоҳ дошта мешуд. Бо барҳамхӯрии он ва зуҳур ёфтани манбаҳои анъанапарастӣ ва
миллатпарастии замони гузариш, ки дар навбати аввал ба неруи аксуламали зиддимодернизатсионӣ табдил гардида буд, ба тангсозии мақоми элитаи навташаккул, ки мақсади
модернизатсияро дар доираи империявии шӯравӣ амалӣ намуданро дошт, зид баромад. Ба сари
ҳокимият анъанапарастони нав омаданд.4

Ниг.: Мамадазимов, А. Новый Таджикистан – вопросы становления суверенитета [Текст] / А. Мамадазимов. 
Душанбе, 1996.  С. 52.
2
Ниг.: Мамадазимов, А. Новый Таджикистан – вопросы становления суверенитета [Текст] / А. Мамадазимов. 
Душанбе, 1996.  С. 52.
3
Ниг.: Шарипов, С.И. Демократизация политических процессов в Таджикистане [Текст] / С.И. Шарипов.  Душанбе,
2001.  С. 24.
4
Ниг.: Олимова, С. Таджикистан на пороге перемен [Текст] / С. Олимова, М. Олимов.  М., 1999.  С. 46.
1

121

Низоми арзишҳое, ки дар замони гузариш ба системаи нав ба онҳо рӯйоварӣ намудан мункин
буд ба ҷараёнҳои зерин таксим гардиданд:
- ҷараёни демократӣ, ки аз ҷониби ҳаракатҳои ислоҳотхоҳ ҷонибдорӣ мешуданд ба мисли
«Маърифат», «Растохез», «Ваҳдат», «Рӯ ба Рӯ» ва «Ошкоро». Иттиҳодияҳои ҷамъиятии мазкур
ва

ҳизби

Демократии

Тоҷикистон

ба

барқароркунии

қудрати

заифгардии

давлат,

либераликунонии сохторҳои он ва комёбиҳои иқтисодии ҷумҳурии мустақил эътимод доштанд;
- ҷараёни исломӣ, ки ҷонибдорони Ҳизби наҳзати исломи Тоҷикистон (ҲНИТ) ва қозиётро
муттаҳид менамуд ва дар баъзе ноҳияҳои кишвар мавқие устувор дошт. Онҳо назирияро оид ба
афзалияти арзишҳои исломӣ, мақоми дин дар низоми рӯзмарра ва инчунин дар ҳаёти сиёсии
ҷомеа пешниҳод намуданд;
- идеологияи коммунистӣ дар ин маврид кӯшиши таъсири худро ба халқи тоҷик бор карданро
дошт, агарчи эътибор ва ҷонибдориро дар байни аҳолӣ кайҳо боз аз даст дода буд.
Ҳамин тавр, гуногунии идеологиву ғоявӣ ба халқ барои интихоби роҳи инкишоф имкониятро
фароҳам овард. Якдигарнофаҳмии байни ҷараёнҳои мавҷуда ҷомеаро на танҳо ба раванди
демократикунонӣ ворид кард, балки ба гирдоби ҷанги шаҳрвандӣ партофт. Таҷриба собит сохт,
ки гузариш ба демократия ба таври пароканда ва фаврӣ начандон бо ҳолати дилхоҳ анҷом меёбад.
Ба андешаи мо дар раванди ташаккули рӯйоварии арзишии сиёсӣ ба рушди фарҳанги
плюралистии сиёсӣ бояд таваҷҷӯҳ намуд, ки ҷавҳари он бо омезиши анъана ва навовариҳо ибтидо
мегирад. Ба анъана мебоист бештар аҳамият дод. Маҳз омезиши анъана бо прогресс барои
кишвари ҷавони мо ва сохторҳои нопурраи он дар шароити барқароршавии баъди низоъ
қобилияти нигоҳдории миллат ва давлатдории тоҷикро ҳувайдо намуд.
Дар инкишофи пешинаи Тоҷикистони пасошӯравӣ модернизатсия ва идустраликунонӣ
заминаҳои рушди худро пайдо накарданд, зеро онҳо чун бегона ва нодаркор ҳисобида мешуданд.
Арзишҳои модернизатсионӣ дар зиддият бо арзишҳои анъанавӣ қарор доштанд, аз ҷониби
мардум начандон зуд ҷонибдорӣ шуданд, дилписанд ҳам набуданд. Бинобар ин, нахустин
қадамҳои демократикунонӣ ба шикаст дучор гардид.
Тоҷикистон бо сабабҳои объективӣ дар давраи ибтидоии соҳибихтиёрӣ дар тафовут бо дигар
кишварҳои Осиёи Миёна аз равандҳои модернизатсионӣ хело қафо монда буд. Танҳо бо имзо
гардидани созишномаи Оштии миллӣ (соли 1997) дар Тоҷикистон шароити мусоид барои
модернизатсияи низоми сиёсӣ оғоз ёфт. Новобаста аз хосияти демократӣ доштани конститутсия,
модернизатсия на бо рӯйоварии либералӣ, балки бо хосияти консерваторӣ ҷорӣ гардид. Яъне,
Тоҷикистон дар ҳалли масъалаҳои таҳкими ҷомеа ба ташкилотчигӣ, тартибот, методҳои
авторитарии идоракунӣ такя мекунад. Маҳз ҳамин воситаҳои идоранамои сиёсии вазъи
тағйирпазирӣ ҷомеа, ба роҳбарияти сиёсии салоҳиятнок, бюрократияи устувори давлатӣ
имконияти марҳилавии бартарафсозии зиддиятҳо, қабули ислоҳотҳои бомуфид ва дигар
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воситаҳои заруриро муҳайё намуд. Дар навбати худ Тоҷикистон дар алоқамандӣ бо ҳуввияти
шарқии худ, дар раванди модернизатсионӣ фазои кушодро барои таъсиррасонии идеологии
ҷараёнҳои гуногун таъмин месозад ва дар ҳал ва танзими масъалаҳои иҷтимоӣ истифода мебарад.
Чунин муносибат инчунин дар шакли мутамаркази ҳалли масъалаҳо, ки ба тезонидани равандҳои
демократикунонӣ дар шароити модернизатсия кӯмак мекунад, бараъло инъикос меёбад.
Ҷараёни тағйирпазирии системаи сиёсии Тоҷикистон дар замони гузариш ба демократия бештар
бо ду масъала рӯ ба рӯ гардидааст:
1. Зарурати бартарафкунии рақобати байни иқтисодиёти бозоргонӣ ва низоми тоталитарӣ ва
авторитарӣ. Барои бартараф намудани зиддиятҳои мавҷуда лозим аст, ки аз як тараф, муътадилии
инкишофи ҷомеа ва аз тарафи дигар, рафти ислоҳот танзим карда шавад. Бо ҳамин мақсад дар
системаи сиёсӣ имкониятҳои инкишофи иқтисодӣ ва сиёсӣ амалӣ гашта, ба ташаккули низоми
рақобатпазири ҳизбӣ, барқароргардии механизмҳои демократии ҳокимият, ки манфиатҳои иқтисодӣ
ва сиёсиро инъикос менамояд, пайдо мегардад. Танҳо «авторитаризм»-и мавҷуда ба воситаи қабули
қарорҳои зарурӣ ва ташаккули институтҳои сиёсӣ зиддиятҳои мавҷударо бартараф карда метавонад.
2. Масъалаи рушди унсурҳои навтавлид дар раванди қабулнамоӣ ва мутобиқшавии навовариҳо
мавқеи ёрирасон дошт. Омилҳои муҳими таъсиррасон бояд ба ташаккули муносибатҳои бозоргонӣ
мусоидат намуда, шакли муносибатҳои ғайрииқтисодӣ ба муносибатҳои бозоргонӣ ва арзишҳои
ҳаёти шуравӣ ба арзишҳои замони демократияпазироӣ иваз мегардид.
Қобили қайд аст, ки инкишофи сиёсии Тоҷикистони муосир бо зиддиятҳои раванди
модернизатсионӣ бархурдор гардида масъалаҳои муҳими замони гузаришро ба демократия дар
мавриди зарурӣ ҳал накардааст. Зиддиятҳои мавҷуда дар шакли зерин баён хоҳанд гашт:
Аввалан, зиддиятҳо оид ба ҳокимиятӣ сиёсӣ ва қонуни будани он. Пеш аз ҳама ин зиддиятҳои
ҳокимияти мавҷуда (коммунистӣ) ва неруҳои оппозитсионии навташкил (ибтидои солҳои 90-уми
асри ХХ) ва зиддиятҳои оппозитсияи мавҷуда ва ҳокимияти навтаъсис (1992) мебошанд. Зиддиятҳои
мазкур, ки бештар хусусияти сиёсӣ ва ҳокимиятгароӣ доштанд ва бо бастани гуфтушунид бо номи
«Оштии миллӣ» (1997) ба анҷом расиданд.
Қонунӣ будани ҳокимият чун буҳрони модернизатсионӣ дар мисоли Тоҷикистон бештар дар ду
ҷараён аввал ба муқобили марказ ва баъдан нисбати Ҳизби коммунистии Тоҷикистони Советӣ ва
роҳбарияти он равона гардида буд. Натиҷаҳои таҳаввулоти замони парокандашавии кишвари советӣ
ҳал наёфтани буҳрони мазкур ба ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон мубаддал гардид.
Сониян, зиддиятҳои мавҷуда хусусияти маънавӣ ё тафаккурӣ доштанд, ки байни мардум ва
қабули арзишҳои нав ба миён омаданд. Арзишҳои нави сиёсӣ на он қадар тез ва хуб аз ҷониби мардум
қабул грдиданд. Дар муддати хело тӯлонӣ дар ҷомеа идеологияи коммунистӣ ҳукмфармо буд.
Ақидаи ояндаи дурахшон ва созиши ҷомеаи коммунистӣ ҳамчун муқаддасоти замони хеш баромад
мекард ва манфиати сиёсиро таҷассум менамуд. Арзишҳои нави демократӣ шавқу завқи сиёсии
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одамонро аз як тараф бедор карду аз тарафи дигар ба гумроҳиҳо дучор намуд. Ҳокимияти Шӯравӣ,
ки ба мардум «пӯшида» буд, навовариҳои «кушода»-и демократӣ аз ҷониби мардум қисман «ба
манфиат» қабул гашта, қисман аз эътибор берун монд. Ҳамин тариқ, инкишофи ҳуввияти миллӣ,
шаҳрвандӣ, идеяи давлатдорӣ ва рафтору муносибати одамон ба буҳрони маънавӣ дучор гардида,
зиддиятҳо идеологӣ ва муқовиматҳои манфиатҳои гуногун ба ҷанги шаҳрвандӣ оварда расонд.
Сеюм, дар рафти инкишофи сиёсӣ зиддиятҳо инчунин дар низоми ташкил ва идораи ҳокимияти
давлатӣ дида мешаванд. Ин зиддиятҳо ҳамчун диалектикаи модернизатсия – қонунияти
ислоҳотталаби системаи сиёсӣ баромад мекунанд. Дар ин ҷода масъалаи дигаре рӯ мезанад, ки рафти
мутобиқшавии дигаргуниҳои зудамал ва қабули он аз ҷониби системаи сиёсӣ ва ҷамъиятӣ мебошад.
Дар баъзе лаҳзаҳо инкишофи иқтисодии кишвар аз инкишофи сиёсӣ пештар ба амал меояд ва сиёсат
бо қабули қарорҳои лозимӣ ин навовариҳоро дастгирӣ мекунад ва баъзан худро ба он мутобиқ ҳам
месозад. Дар баъзе лаҳзаҳо сиёсат инкишофи зудамалро ба худ хос медонад.
Аз таҳлили раванди сиёсии Тоҷикистони муосир маълум мегардад, ки зиддиятҳои мавҷуда
бештар дар ташкил ва идораи ҳокимияти сиёсӣ, роҳи қабули қарор ва инчунин дар амалишавии
қарорҳои сиёсӣ дида мешаванд. Чӣ хеле қайд гашт ин зиддиятҳо – қонунияти ислоҳотталаби
модернизатсия мебошанд ва Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ба он бархурдор аст. Ба мисли ҷой доштани
номукаммалӣ ва номуташаккилӣ дар раванди демократикунонии кишвар дар аввали солҳои 90-уми
асри ХХ, мавҷуд будани равияҳои гуногуни мафкуравии «демократӣ» ва амалӣ нагаштани
талаботҳои сиёсии онҳо дар як муддати кӯтоҳ (ҳизбҳои сиёсии навташкил), зарурияти ҷой доштани
идоракунии парламентӣ (солҳои 1992-1994), парокандагии сиёсии кишвар ва муборизаҳои
ғайрирасмии сиёсӣ аз ҷумлаи онҳоянд. Аз тарафи дигар, дар ин маврид қабул намудани
Конститутсия, интихоб намудани президенти кишвар, ташкил намудани парламенти як палатагӣ ва
баъдан бо назардошти ҷой доштани заминаҳои сиёсӣ ташкили парламенти ду палатагӣ, қабули қонун
ва қарорҳои ҳокимияти сиёсӣ оид ба фаъолияти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ ва ғайра ҳамчун
воситаҳои замонашавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф гаштаанд. Ҷой доштани зиддиятҳо
инчунин дар қабули қонунҳо дар мутобиқшавии онҳо ва ҳодисаҳои навини ҷомеа дида мешаванд.
Қонунҳои қабулшуда дар сурати амалишавиашон ба зиддиятҳо дучор мегарданд ва ислоҳ ва
такомулёбиро ба худ талаб менамоянд.
Чаҳорум, зиддиятҳои манфиатҳои гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва ҳокимияти сиёсӣ ё зиддиятҳои
институтсионалӣ мебошад, ки пеш аз ҳама мавқеи ҳизбҳои сиёсиро дар раванди демократикунонии
ҷомеа дарбар мегирад. Ҳизбҳои сиёсӣ метавонанд манфиат ва талаботҳои хешро дар арсаи сиёсат
баён карда дар мубориза баҳри ғасби ҳокимият иштирок намоянд, зеро ин принсипи низоми
бисёрҳизбӣ аст. Қобили қайд аст, ки бо баробари бартариҳои мавҷуда дар масъалаи ҳизбҳои сиёсӣ
камбудиҳо низ ҷой доранд. Ҳизбҳо, ки барандаи мафкураи сиёсӣ мебошанд, танҳо дар мавридҳои
интихоботи парламентӣ аён мегарданду халос, ташаккулёбии фаъолияти онҳо на ҳама замон
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чашмрас аст. Чунин муносибати ҳизбҳо ба волоияти ҳизби ҳукмрон оварда мерасонад ва зиддияти
модернизатсонӣ аз байн меравад. Таҷрибаи кишварҳои мутамаддин гувоҳ аст, ки дар раванди
демократикунонии ҷомеа нақши ҳизбҳо, махсус ҳизбҳое, ки манфиатҳои гурӯҳҳои гуногуни
иҷтимоиро дастгирӣ менамоянд, хело калон аст. Инчунин, қобили қайд, аст дар раванди навсозии
ҷомеа мавқеи гурӯҳҳои таъсиррасон, ки ба амалишавии мақсадҳои касбӣ ва маълум сохтани
манфиатҳои худ мубориза мебаранд, хело муҳим аст.
Дар ҳолати «пӯшида» мондани манфиатҳои гурӯҳҳои иҷтимоии навташкил рафти дигаргуниҳо
на танҳо «аз боло» балки ба таври «маҷбурӣ» метавонанд, сурат гиранд. Инкишофи уфуқии системаи
сиёсӣ, ки бештар рафтор ва фаъолияти сиёсии одамонро дарбар мегирад, дар Тоҷикистони муосир
хело оҳиста ба таври пароканда рушд меёбад. Аз таҷрибаи сиёсии кишварҳои мутамаддин бармеояд,
ки натиҷаи дилхоҳи навсозӣ дар ҳамон вақт маълум мегардад, агар навовариҳо аз ҷониби ҳам «боло»
ва ҳам «аз поён» баробар қабул карда шаванд. Дар мавриди дигар агар, раванди модернизатсионӣ аз
боло ҷорӣ шаваду аз ҷониби ҷомеа қабул нашавад, рафти он тӯлонӣ ва бе натиҷа хоҳад монд. Дар
ҳолати баръакси инкишоф давлат маҷбур мешавад, дигаргуниҳои ба амаломадаро ба системаи сиёсӣ
ҷорӣ намояд ва танзим созад.
Андешаҳое, ки дар боло иброз намудем, бояд дар шакли муайян вобаста ба хуласаҳо
густариш ёбанд, ки он чунин аст:
Модернизатсия дар тарҳи сотсиализм, чӣ хеле ки маълум гашт, ҷомеаи коммунистиро созмон
надод ва шикасти коммунизм ба пошхӯрии давлати шӯравӣ расонд. Иваз намудани тарҳи
сотсиалистӣ ба либераливу бозоргонӣ, ки аз Ғарб иқтибос шуда буд, пас аз истиқлолият ва дар
айни ҳол ба он монанд натиҷаро пайдо накард. Раванди ҷоришавии сотсиализмро чи тавре ки
арзёбӣ нанамоем, он натиҷаи интихоби субъективии ҳокимияти давлатӣ мебошад, агарчи онро
бо номи халқ ва таърих пайваст месозанд.1 Дар замони шӯравӣ маҳз давлат ба ҷомеа оиди чӣ хел
будани он, ба кӣ монанд шудани он ва дар кадом унсур сохтани оянда сабақ медод. Албатта,
низоми шӯравӣ дигар хел ҳам шуда наметавонист, зеро он дар асоси иқтисодиёти бисёрукладӣ,
низоми иҷтимоии гуногунҷабҳа ва волоияти нақши анъанаҳои гуногунранг ҷой дошт. Бинобар
ин, идеологияи марксизм барои идораи он хело муфид буд.
Гузариш ба раванди модернизатсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қабули сиёсати бозсозӣ
оғоз меёбад, ки нахустин кӯшиш барои гузариш аз авторитаризм ба демократия буд, мутаассифона
он аз ҷониби элита ба тазодҳо бархӯрду, аз ҷониби халқ дастгирӣ наёфт, зеро он бе назардошти
талаботҳои ҷомеа пешниҳод гардида буд. Пошхӯрии ИҶСС ва натиҷаи парокандашавии сиёсии он,
сафкашии кишварҳои мустақили навтавлидро дар низоми сиёсии ҷаҳонӣ ворид намуда тартиботи
нави байналхалқиро созмон дод. Пас аз фурӯпошии режими авторитарӣ дар Иттифоқи Советӣ ва

Ниг.: Межуев, В.М. Проблема современности в контексте модернизации и глобализации [Текст] / В.М. Межуев
// Этатистские модели модернизации. – М., 2002. – С.50.
1
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кишварҳои Европаи Шарқӣ нақши ҳалкунандаи ҷаҳонии ҳизби коммунист паст гардида, ҳизбу
ташкилотҳои гунгогун ташаккул меёбанд. Байни онҳо муборизаи кушод, баҳри амалишавии
принсипҳои демократия ва арзишҳои либералӣ оғоз меёбад, ки хоси ташаккули низоми нав
мебошад, ва имрӯз мо онро раванди модернизатсия мегӯем.
Бояд тазаккур намуд, ки қабули роҳи инкишофи ғарбӣ барои кишвари мо дар як тавозун бо
кишварҳои ҷаҳонӣ ҷой доштанро ифода мекард. Аз ҷиҳати арзишӣ ва меъёрӣ мутобиқ ба ҳаёти
ҷомеа буд. Нисбати он ки тарҳи нав бо омезиши ислому шӯравӣ ташаккул ёбад, беҳтар он буд,
ки тарҳи инкишофи кишварҳои собиқ Иттифоқи Советӣ нусхабардорӣ шавад, ки дар ҳолати
дигаргунии системаи сиёсӣ буданд. Солҳои 90-уми асри ХХ раванди демократикунонии ҷаҳонӣ
ба қавли Хантингтон мавҷи сеюми демократиякунониро собит намуд, ки нақши арзишҳои ғарбӣ
дар олам боз ҳам пирӯзтар гардиданд. Албатта, ҳоло дар солҳои бозсозӣ омили демократикунонӣ
кишварро фаро гирифта буд, ки майли ҷомеаи советӣ ва кишварҳои пасошӯравиро ба арзишҳои
ғарбӣ бедор сохта ба мустақилгардии онҳо сабаб шуд. Бинобар ин, модернизатсия дар симои
демократия ба омили ҳалкунандаи ташаккули системаи нави сиёсӣ табдил меёбад. Бояд иқрор
шуд, ки барномаҳои муосиркунии ғарбии кишварҳои мутамаддин, ки мақсадҳои стратегии худро
дошт, пас аз парокандашавии низоми сотсиалистӣ ба таври пурра амалӣ гардид. Чунин ҳолат
кишварҳои пасошӯравиро ба гирдоби муосиршавии бошитоб ворид намуд.
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2.2. Ҷараёни тағйирпазирии сиёсӣ дар ҷомеаи
тарансформатсионии Тоҷикистон

Дар раванди муосиркунии системаи сиёсии кишварҳои «ҷаҳони сеюм» дар замони ҷанги сард
майлони идоракунии демократӣ ташаккул ёфт. Мафҳуми модернизатсия нисбат ба ҷаҳони
сотсиалистӣ истифода нагардидааст, балки ифодасозандаи сатҳи тағйирпазирии инкишофи
кишварҳои «ҷаҳони сеюм» буд. Бинобар он мафҳуми мазкур, пас аз парокандашавии Иттифоқи
Советӣ ба системаи сиёсии мо ворид гашта ташкили идоранамоиро бо усули ғарбӣ тарғиб менамуд.
Зарурияти иваз намудани идоранамоии шӯравӣ ба шакли муосир пайдо шуд. Албатта, шакли
мақбули идоранамоӣ ба ғайр аз намунаи ғарбӣ вуҷуд надошт, ки онро истифода намуда аз худ
намоем. Аз як тараф раванди ташаккули муносибатҳои навин барои кишварҳои пасошӯравӣ хело
муҳим буд. Бинобар модернизатсия дар тарҳи ғарбӣ барои кишварҳои пасошӯравӣ ва истифодаи он
дар системаи сиёсӣ хело қулай буд. Зеро он ба арзишҳои мавҷудаи ҷаҳони сотсиалистӣ каму беш
монандӣ дошт. Барои инкишофи Тоҷикистон тарҳи исломии идоракунӣ (дар мисоли эронӣ) чун
тарҳи алтернативӣ мансубият дошт, лекин он аз ҷониби табақаҳои гуногуни ҷомеа ва элитаи нав
ташаккулёбанда дастгирӣ наёфт ва барои ҷонибдории он заминаҳои субъективӣ низ набуд. Ба ғайр
аз ин, идоракунии исломӣ барои элитаи собиқ коммунист бегона буда, дар системаи сиёсии олам
намунаи ибратбахши он низ дар шакли умумӣ вуҷуд надошт, ки ба талаботҳои Тоҷикистони
пасошӯравӣ ҷавобгӯй бошад ва дар ҷодаи исломпарварии сиёсӣ онро раҳсипор созад. Идеологияи
коммунистӣ, ки хосияти атеистиро соҳиб буд, оид ба ҳукмронии ислом дар низоми ҷаҳонӣ ба таври
ошкоро иттилоот надода, балки ба муқобили идоракунии динӣ баромад мекард. Намунаи исломии
инкишоф натавонист, ки аз ҷониби элитаи сиёсии солҳои 90-уми асри ХХ боиси нусхабардорӣ
гардад, зеро ба ҳолати пасошӯравии халқи тоҷик мувофиқ набуд. Бинобар ин, майлонҳои
исломпарастии баъзе аз зиёиёни тоҷик, (эҳтимол аст, ки чунин марому ният доштанд) моҳияти
воқеӣ пайдо накард ва онҳо баъдан хосияти дунявияти давлатро эътироф намуданд.
Ҳамин тариқ, демократия чун инъикоси идоракунии муосир дар симои модернизатсия баромад
намуда, омили ҳалкунандаи ташаккули системаи нави сиёсӣ гардид.
Солҳои 90-уми асри ХХ таҳаввулоти системаи сиёсӣ дар Тоҷикистон бо мафҳуми
«модернизатсия» ифода меёбад. Маҳз дар ҳамин давра институтҳои демократӣ, ба мисли парламент,
низоми биёрҳизбӣ ташаккул ёфтанд ва заминаҳо барои рушди муносибатҳои навини иқтисодӣ пайдо
гардиданд. Гӯё дар ин ҷараёни трансформатсионӣ раванди модернизатсия оғоз ёфт. Лекин то ба
имрӯз ҷоришавии раванди модернизатсионӣ ба итмом нарасидааст, зеро то ҳол масъалаҳои
амалишавии он ҳалли пурраи худро наёфтаанд. Кишвари Тоҷикистон низ мансуб ба он кишварҳо
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мебошад, ки демократикунониро вазифаи асосии худ дониста ба раванди муосиршавӣ ворид
гаштааст. Аз ин рӯ, зарурияти таҳлили ин раванд дар системаи сиёсии Тоҷикистони муосир ба миён
меояд.
Муҳаққиқон модернизатсияро ҳамчун самти асосии инкишофи кишварҳои муосир, ки
пайгирии он чандин асрҳоро фаро мегирад, қабул намуданд. Ҷумҳуриҳои пасошӯравӣ, аз он
ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар давраи шӯравӣ ва пасошӯравии модернизатсия қарор
гирифта даъвати муосиршавии системаи сиёсии мутобиқи инкишофи худро пайдо намуд.
Дар натиҷаи дида баромадани ҷараёни дигаргуниҳои сиёсии фазои пасошӯравӣ онро ба ду
марҳила тақсим намудан мумкин аст – трансформатсияи баъдикоммунистӣ ва модернизатсия.
Ҳар ду марҳилаи рушди ҷомеа бо хосияти умумӣ, байни худ айният ва тафовут доранд, ки барои
таҳлили ҳолати онҳо намунаҳои муайян мавҷуд мебошанд. Трансформатсия бештар на аз лиҳози
тафаккурӣ, балки бо шикасти низоми мавҷуда, бо буҳони илму фарҳанг, ихтисор кардани
истеҳсолоти технологияии баланд, фирори мағзҳо ба хориҷи кишвар, паст гардидани сатҳи
зиндагӣ ва ғайра оғоз мегардад. Дар чунин ҳолат начандон ба маврид аст, ки монандии моҳияти
ҷараёни трансформатсионӣ бо дигаргунии модернизатсионӣ андоза шавад. Лекин, раванди
муътадиле, ки пас аз «хаос» меояд, сифати модернизатсионӣ дорад. Ташаккулёбии ниҳодҳои
сиёсӣ дар амал бештар бо хосияти трансформатсионӣ ҷорӣ мегардад ва ягонагии хар ду равандро
собит месозад. Гуфтан ба маврид аст, ки дар рафти модернизатсия сурати тағйирпазирии сиёсӣ
хело баланд аст ва мавҷудияти зиддият, ихтилофҳо ва ноустувории институтҳои сиёсӣ мушоҳида
мешаванд. Чунин ҳолатҳо барои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди таҳаввулотпазирии ҷомеа ё
гузариш ба системаи сиёсии дигар хос мебошад. Ниҳодҳои сиёсӣ дар Тоҷикистони кунунӣ ба таври
конститутсионӣ созмон ёфтанд ва комилан устувории худро пайдо карданд. Бинобар ин, раванди
трансформатсионии ҷомеаи тоҷикистонӣ ба ҳолати модернизатсионӣ ворид шудааст. (Метавонем,
шартан ҷоришавии онро то соли 2000 пайваст созем).
Дар мисоли рушди пасокоммунистии Тоҷикистон трансформатсия ва модернизатсия дар
ҳамоиш ва ҳамгироӣ қарор доранд. Натиҷаҳои босамари раванди трансформатсионӣ ҳамчун
модернизатсия эътироф мешаванд.
Шикасти режими авторитарӣ дар Тоҷикистон аз миёнаи солҳои 80-ум бо сар задани ҳолатҳои
буҳронӣ дар иқтисодиёт оғоз мегардад. Мавҷудияти чунин буҳронҳои иҷтимоиву иқтисодӣ барои
ҳамаи ҷумҳуриҳои осиёмиёнагӣ хос буданд. Дар ин давра Тоҷикистон аз ҷумҳурии «аз як
афсурдагӣ ва фақирии кӯчак» ба маркази низоҳои сиёсӣ мубаддал гашт. Буҳрони иҷтимоиву
иқтисодӣ пеш аз ҳама дар ҳаёти одамони одӣ, паст шудани сатҳи зиндагӣ, зиёд шудани шумораи
бекорон ва ғайра аён гашт. Чи тавре ки муҳаққиқон қайд мекунанд: «Зичии баланди аҳолӣ,
қатъият нарасидани замини ҳосилхез, набудани истеҳсолот дар Помир, вилоятҳои Кӯлоб ва
Қурғонпеппа ва ноҳияҳои назди Ғарм ҷустуҷӯи имконияти истифодаи қувваи кории ҳазорон
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ҷавононро маҳдуд мекард»1. Вазъи ноқаноатмандии аҳолӣ аз ҳокимияти давлатӣ дар солҳои 90ум дар ду ҷараён муттаҳид гардид:
1. Ноқаноатмандӣ нисбат ба дастгоҳи марказии идоранамоии Кометети Марказии ҲКИШ, ки
ҳамчун омили беруна муайян мешавад. Эътироз ба муқобили низоми фармонфармоӣ-маъмурӣ
боло гирифт. Эътирозкунандагон ба муқобили низоми авторитарӣ баромада оид ба таъмини
озодиҳои иқтисодӣ ва ҳалли масъалаҳои майлонҳои озодихоҳидошта баромад мекарданд.
2. Омилҳои дохилӣ масъалаҳои тоҷикон ва масъалаҳои ҷомеаи тоҷикистониро дар бар
мегирифтанд. Эътирозҳо бештар ба муқобили идоракунии дохилӣ равона гардида талаби
демократикунонии он ба миён омад. Инчунин, мухолифат оид ба дар роҳбарияти кишвар ҷой
надоштани намояндагони маҳалҳои дигари Тоҷикистон, ки моҳияти демократияи навташкилро
ошкор мекард, пайдо гардид.
Марбут ба ҷараёнҳои мавҷуда гурӯҳҳои оппозитсионӣ ташкил ёфтанд. Масалан, дар Кӯлоб
клуби сиёсии «Ошкоро« ба фаъолият шурӯъ намуд, ки иваз намудани роҳбарияти ҷумҳурӣ ва
дахолат накардани марказ ба корҳои Ҷумҳурии Тоҷикисонро талаб дошт. Сохторҳои ҳизби
идоракунанда ба ташкили ҳамин гуна созмонҳо монеаро эҷод накард. Аз ин рӯ, ба созмонҳои
мазкури мақоми дастгоҳи марказии идоракунанда ҳамчун иҷрокунандаи манфиатҳои Россия ва
Кремел баҳо медоданд. Дар рӯзномаву маҷалаҳо мақолаҳои танқидӣ пайдо шуданд, ки элитаи
ҳамонвақтаро барои надонистани забони модарӣ, таърих ва фарҳанги тоҷик маҳкум месохтанд.
Инчунин ноқаноатмандии ҷараёнҳои мухолифин оид ба масъалаи дар муддати тӯлонӣ дар дасти
намояндагони Тоҷикистони Шимолӣ ҷой доштани роҳбарияти ҷумҳурӣ баён меёфт. Дар 50 соли
охир котибони якуми Ҳизби коммунистии Республикаи Советии Сотсиалистии Тоҷикистон ва
вазифаҳои баландмақом дар уҳдаи намояндагони шимолии мамлакат буд. Дар ибтидо чунин
муносибаи гӯё муқаррарӣ буд. Аҳолии ҷануб бо ин муросо менамуд, ё намояндаи сазоворро дар
мақоми котиби аввал надошт.2
Ба ақидаи Р.С.Бобохонов раванди ташаккули кланҳои этникиву минтақавӣ қариб, ки ҳамаи
Тоҷикистонро дар замони шӯравӣ фаро гирифта буд. Танҳо дар оғози соли 1980 гурӯҳҳои клании
этникиву минтақавии халқи тоҷик дар чунин шакл ташаккул ёфта буд: ленинободиҳо
(хӯҷандиҳо), ғармиҳо, кӯлобиҳо ва помириҳо. Ин кланҳо ҳизбҳо ва ҳаракатҳои сиёсиро созмон
доданд: Ҳаракати халқии «Растохез» (с. 1989, ғармиҳо ва помириҳо); Ҳизби демократии
Тоҷикистон (ҲДТ, с. 1991, ғармиҳо ва помириҳо); Ҳизби Наҳзати Исломи Тоҷикистон (ҲНИТ,с.
1989, ғармиҳо); ҷамъияти «Лаъли Бадахшон» (с. 1991, помириҳо); Фронти халқӣ (ФХ, с. 1992,
кӯлобиҳо ва ӯзбекони ҳисорӣ); Ҳизби Озодии Меҳнат (с. 1991, ленинободиҳо); Ҳизби Ҳалқӣ
Демократии Тоҷикистон (с.1993, ленинободиҳо); Ҳизби ягонагии халқӣ (с.1994, ленинободиҳо);
Ниг.: Хайдаров, Г. Имомов М. Таджикистан: трагедия и боль народа. Санкт-Петербург, Хайдаров Г.
Таджикистан: трагедия и боль народа [Текст] / Г.Хайдаров, М.Имомов. – Санкт-Петербург, 1993. – С. 11.
2
Ҳамон ҷо. С. 13.
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Ҳизби азнавсозии сиёсӣ ва иқтисодии Тоҷикистон (с. 1994, ленинободиҳо); Иттифоқи нуруҳои
прогрессивии Тоҷикистон (с. 1994, кӯлобиҳо). Дар натиҷа ҷомеа аз рӯи принсипи минтақагароӣ
тақсим шуда буд.1
Дар авҷи эътирозҳо дар охири солҳои 80 ва оғози 90-ум байни аҳолии ҷануби Тоҷикистон
норозигӣ нисбати тартиботи даҳсолаҳо вуҷуддошта ба миён омад. Махсусан тамоюлҳои мазкур
байни зиёиёни минтақа пайдо шуданд. Кӯшиши котиби якуми ҳизби коммунист, бо роҳи
дарвовардани дигаргуниҳои кадрӣ ва паст намудани сатҳи фишороварӣ натиҷаи дилхоҳро
набахшид. Норозогӣ нисбат ба ҳукумати ҷумҳурӣ ва умуман ба сиёсати давлати шӯравӣ ба
воқеаҳои феврали соли 1990 мубаддал гашт.
Моҷари сиёсии байни намояндагони манфиатҳои кӯҳна ва нав оғоз гардид. Ҷомеаи
тоҷикистонӣ ба ду гурӯҳ ҷудо шуд. Намояндагони халқӣ низ дар ҳолати мавҷуда зиддиятҳои
шахсии худро дар назар дошта дар арафаи шикасти ҳамоиши сиёсии навташкил, яъне парламент
буданд. Табаддулоти давлатӣ ё инқилоби соли 1992 дар Тоҷикистон, ки аз моҳи май оғоз гардида
то ноябр идома ёфта буд, ҳолати табларзаро дар кишвар ҷорӣ намуд. Таҳдиди азим дар дохили
кишвар, ки метавонист ба парокандагии кишвар ё нестшавии он сабаб шавад, вуҷуд дошт.
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон моҷаро бо ихтилофҳои қувваҳои сиёсӣ оғоз гардид. Зиддиятҳои
хосияти гуногундоштаи иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангии байни созмонҳо ва ҳизбҳо ҷомеаро ба
ҷанги шаҳрвандӣ ҳамроҳӣ намуд. Ҷомеаи тоҷикистонӣ ба саҳнаи мубориза барои ҳокимият
мубаддал гардид. Ҷомеа барои моҷаро тайёр шуд.
Дар Тоҷикистон гузариш ба ҷомеаи муосир, ба мисли дигар ҷумҳуриҳо бо «роҳи осон» яъне,
бо роҳи осоишта оғоз наёфт. Самти босуръати раванди демократикунонӣ, ташаккули ҳизбҳо ва
созмонҳои эътиборнок ва мақбулгардида, ки кӯшиши буёдии ҷомеаи нави тоҷикро доштанд,
номуътадилии ҳокимият ва ниҳодҳои сиёсӣ, ғайриратсионали будани фаъолияти элитаи сиёсӣ,
ғайримақсаднок будани фаъолияти бахшҳои давлатӣ ба мисли Кумитаи амнияти давлатӣ ва
Вазорати корҳои дохилӣ, паст бадани дараҷаи инкишофи иқтисодӣ, нобаробарии тақсимоти
неъматҳои моддӣ дар байни минтақаҳо ва ғайра сабаби ба чунин ҳолати муташанниҷ ғӯтидани
ҷумҳурӣ гардиданд.
Самти босуръати таҳаввулот, кушод будани ҷомеа барои қабули онҳо хосиятҳои манфӣ ва
мусбиро дар ибтидои тағйирпазирии сиёсӣ эҷод намуд. Ҳуқуқ ва озодиҳои инфиродҳо, ки чун
нишонаи демократия, ошкорбаёнӣ, худтанқидкунӣ, (намоиши мустақими ҷаласаи Шӯрои Олӣ ба
воситаи телевизион) ҳамчун унсурҳои зарурӣ ва фоиданоки ҷомеа нагардида, балки ҷомеаро ба
рақибони режими коммунистӣ табдил доданд. Аҳолӣ озодиҳои эълонгаштаи демократиро
истифода карда натавонист, зеро он таҷрибаи кофӣ надошт. Аҳолӣ одат карда буд, ки давлат

Ниг.: Бобохонов, Р.С. Гражданская война в Таджикистане (1992–1997 годы). Причины, ход, последствия и
уроки [Текст] / Р.С. Бобохонов. // Общественные науки и современность. 2011, № 4. – С. 75.
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ҳамаи ниёзҳои онро таъмин менамояд ва чунин талабнамоии манфиатҳо дар замони коммунистон
аз ҷониби давлат манъ гардида буд. Ҳамаи ин ҳолатҳо хосиятҳои манфии замони гузариш буданд.
Хосияти мусбии ҳодисаҳои мазкур дар мустақилияти интихоби роҳи инкишоф ба назар
мерасанд. Ҳизбҳо ва созмонҳо ва ташаккули онҳо дар ҷомеа заминаро барои бунёд намудани
барномаи муносиби инкишофи ҷомеа ҳувайдо сохтанд. (Агарчи самараи фаъолияти ҳамбастагии
онҳо ошкор нашуд). Бояд гуфт, ки ҳизбҳо ва созмонҳои мазкур дар ҳолати сар назадани моҷаро
метавонистанд заминаро барои рушди минбаъдаи ҷомеа фароҳам оранд. Шаҳрвандон манфиатҳо
ва талабоҳои худро дар амалигардии сиёсати давлатӣ муайян намуда талош ба беҳтар кардани
вазъи зиндагии худ доштанд.
Дар таркиботи ҳокимияти давлатӣ, ки қобилияти қабули қарорҳои сиёсиро надошт,
бетартибӣ ва нобоварӣ ҳукмфармо буд. Гурӯҳҳои мухолифини ҲНИТ, ҲДТ, ҳаракати «Растохез»
ва «Лаъли Бадахшон» Фронти Ҳарбии Муташаккилро созмон доданд. Ба муқобили он президент
Гвардияи презедентиро созмон дод. Бо баробари мавҷуд будани неруи қудратманди идоранамоӣ,
президенти кишвар натавонист онро мақсаднок истифода намояд, бинобар таъсиси гвардия ба
ташаккули минбаъдаи низоъ мусоидат намуд.
Сабабҳои рух додани моҷаро инчунин бо омилҳои геополитикӣ алоқаманд буд. Ҳамсарҳад
будан бо Афғонистон ва таъсири воқеаҳои мудҳиши он ба Тоҷикистон низ ҳолати дохилии
ҷумҳуриро вазнинтар кард. Акнун Тоҷикистон саҳнаи на танҳо ихтилофҳои дохилӣ, балки ба
объекти манфиатҳои кишварҳои хориҷӣ мубаддал гардид. Бадхоҳони халқи тоҷик аз ҳолати
мавҷуда на танҳо манфиати худро ҷустанд, балки дар тақвият бахшидани он саҳми манфии худро
низ гузоштанд. Барои оғоз гардидани моҷаро танҳо зиддияти ду майдон, ки дар маркази пойтахт
моҳи маи соли 1992 гирдиҳамоӣ доштанд, сабаб шуд. Лекин барои бартарафкунӣ ва
барқароркунии сулҳ солҳои зиёд лозим афтод. Элитаи сиёсии пароканда ва нисбати якдигар
муносибати «душманона» дошта эҳсос кард, ки роҳҳои баромад аз ҳолати сарбастаро бояд
ҷустуҷӯ намояд.
Бешубҳа, дар ин бобат ҷаласаи ХVI Шӯрои Олии Тоҷикистон, ки дар Хӯҷанд моҳи ноябри
соли 1992 баргузор гардид, нақши тағдирсоз бозид. Баъди воқеаҳои моҳи май ин кӯшиши
аввалини сарҷамъ намудани сиёсатмадорон бо мақсади таъсиси ҳукумати нав буд. Ҳукумати
коалитсионии оштии миллӣ, ки 7 маи соли 1992 таъсис ёфта буд, ба истеъфо рафт. Дар ҷаласа
Ҳукумати Конститутсионӣ бо роҳбарии Эмомалӣ Раҳмон ва ҳайати нави он таъсис ёфт. Ҳайати
нави Ҳукумат аз 11 аъзои Шӯрои Олӣ ва Шӯрои Вазирон бо роҳбарии С.Абдуллоҷонов иборат
буд. Дар охири соли 1992 дар натиҷаи азнавтаъсисдиҳии Ҳукумат 21 вазорат ташкил гардиданд,
ки барои амалигардонии самти сиёсии инкишоф ба таври дастаҷамъона ва фаъол шурӯъ
варзиданд. Пойдевори барқароршавии сулҳ ва оштии миллӣ вохӯрии Э. Раҳмон бо А.Нурӣ, моҳи
феврали соли 1995 гардид. Тарафҳо ба қарор омаданд, ки бояд музокироти байни тоҷикон ва
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баамалбарории қарорҳои дар рафти гуфтушунид қабул гардида, дар муддати 12-18 моҳ ба анҷом
расад. Оид ба таъсиси Комиссияи оштии миллӣ қарор кабул гардид, ки он дар тӯли амалишавии
қарорҳои гуфтушунид фаъолият менамуд. Роҳбари комиссияи мазкур дар уҳдаи роҳбари
Иттиҳодияи оппозитсионии тоҷик (ИОТ) вогузор гардид. Дар вохӯрӣ «Дастур дар бораи
вазифаҳо ва ваколатҳои асосии Комиссияи оштии миллӣ» имзо гардид. Вазифаи асосии комиссия
баамалбарории қарорҳое, ки дар натиҷаи гуфтушиниди байни тоҷикон қабул гардиданд, фароҳам
овардани фазои боварӣ ва ҳамдигарбахшӣ, барқарорсозии муколамаи шаҳрвандии нуруҳои
мухталифи сиёсӣ бо мақсади барқарорсозӣ ва таҳкими боварии шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон,
мебошад.
Дар рафти музокироти байнитоҷикӣ, ки аз 5 апрели соли 1994 оғоз гардида 27 июни соли
1997 бо қабули «Созишномаи умумии барқарор кардани сулҳ ва ризоияти миллӣ дар
Тоҷикистон» анҷом ёфт, ҳукумат бо нуруҳои мухолифи оид ба боздоштани мувақатии амалиёти
ҷангӣ, оид ба иваз намудани асирони ҳарбӣ ва муайян ва амиқ намудани мавқеи ҳар ду тараф оид
ба масъалаҳои мухталиф қарорҳоро қабул намуд.
Дар ҳуҷҷати муҳими таърихии халқи тоҷик омадааст: «Бо имзо шудани Созишномаи умумӣ
давраи иҷро гардидани гуфтушунидҳои муфид ва байниҳамдигар, ки ба ҷанги бародаркуш ва
низоъ дар Тоҷикистон интиҳо мебахшад, таъмин намудани афв ва баргардонидани гурезагон ба
хонаводаи худ, муҳайё намудани шароити устуворнамоии мустақилияти миллӣ ва истиқлолияти
халқи тоҷик, гузаронидани интихоботи озод ва барқароркунии иқтисодиёти нобудгардидаи
замони ҷангӣ оғоз меёбад. Афзалиятҳои олии кишвар сулҳ ва ваҳдати тоҷикистониҳо новобаста
аз миллати онҳо, рӯйоварии сиёсӣ, эътиқод ва мансубияти динӣ мебошад».1
Имзо расидани «Созишномаи умумии барқарор кардани сулҳ ва ризоияти миллӣ дар
Тоҷикистон» яке аз комёбиҳои муҳим дар таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол мебошад, ки
ҷомеаро дар тавозуни муайян бо мақсади бунёди ваҳдати миллӣ ва ягонапорчагии кишвар нигоҳ
медошт. Дар натиҷаи баамалбарории шартнома 30% аъзоёни ИОТ ба низоми давлатӣ ворид
гаштанд. Аз соли 1997 Комиссияи оштии миллӣ оид ба амалӣ намудани гуфтушунидҳо, ба барҳам
додани гурӯҳҳои ҳарбии мухолифин, барҳам додани гурӯҳҳои ғоратгаронаи криминалӣ корро
оғоз намуд. Ҳамаи ин равандҳо такягоҳи рушди на танҳо ҷараёни сулҳҷуёнаи тоҷиконро собит
сохт, балки барои қабули ислоҳотҳои иқтисодӣ мусоидат намуда ва дар соли 2000 ҷумҳурӣ
нисбатан ҳолати муътадилии сиёсӣ ворид шуд.
Ҷанги шаҳрвандӣ ба халқи тоҷик курбониҳои зиёд ва қулфат, ба иқтисодиёти ҷумҳурӣ зарари
азимро расонд. Дар рафти ҷанг танҳо аз моҳи март то декабри соли 1992 100 ҳазор шаҳрвандон
кушта шуданд ва ҳамин қадар бе дарак ғайб заданд. Як миллион аҳолӣ хонаву манзили худро

Общее соглашение об установлении мира и национального согласия в Таджикистане [Текст].  Душанбе, 1997.
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тарк карда ба Афғонистон, Покистон, Эрон, кишварҳои ҳамсояи осиёимиёнагӣ ва ба Россия
гуреза шуданд. Масъалаи гурезагон ба яке аз масъалаҳои ҳалталаби гуфтушинидҳои байни
тоҷикон, ки аз соли 1993 то соли 1994 ҷорӣ гардидааст, мубаддал гашт. Моҳи декабри соли 1994
президенити ҷумҳурӣ дар вохӯрӣ бо аъзоёни парламенти Россия изҳор намуд, ки дар рафти ҷанги
шаҳрвандӣ 1 миллион аҳолӣ ҷумҳуриро тарк намуд, ки 860 ҳазор нафари он алакай ба ҷои зисти
пешинааш баргаштааст, тақрибан 80 ҳазори он берун аз кишвар ҷой доранд. Танҳо аз рӯи
маълумотҳои Комиссияи оштии миллӣ, ки бо фармони президент моҳи июли соли 1997 созмон
ёфт, танҳо дар миёнаи моҳи октябри соли 1997 ба ҷумҳури 90% гурезагон баргаштанд.1 Дар ин
бора Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон қайд намуда буд: «Ин муваффақияти моро ҷомеаи
ҷаҳонӣ хуб медонад ва қадр мекунад. Боз такрор мекунам, ки то ба кишвар баргаштани охирин
ҳамдиёрамон вазифаи ватандӯстонаи худро дар ин бобат аз хотирҳо фаромӯш нахоҳем кард».2
Аз рӯи маълумоти фонди мустақили «Умед», шумораи гурезагон ва муҳоҷирони иҷборӣ дар
дохили ҷумҳурӣ дар охири соли 1993 1,5 млн нафар ва берун аз он 778 ҳазорро ташкил додааст.
Садҳо нафар маҷбур буданд, ки дар ВМКБ (Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон), дар шимоли
кишвар дар вилояти Ленинобод (айни ҳол Суғд) паногоҳ ҷӯянд. Шумораи гурезагон, ки ба
Афғонистон фирор карданд, аз 80 то ба 120 ҳазор нафарро ташкил намуданд.3
Дар вақти ҷанги бародаркуш дар ҷумҳурӣ 150 ҳазор манзил ғорат гардиданд. Дар ҷануби
ҷумҳурӣ (дар вилояти Қурғонтеппа) 80%-и иқтидори саноатӣ маҳв шуданд. Ҳаҷми даромади
миллӣ дар соли 1992 нисбат ба соли 1991 ба 31% паст гардид. Ҳаҷми истеҳсоли саноатӣ 72% паст
шуд. Ҷанг ва вайрониҳо ба алангагирии эпидемияҳо оварданд. 4 Маълумоти расмӣ нишон
медиҳанд, ки дар соли 2000 дар ҷумҳурӣ начандон комёбиҳои назаррас ба чашм мерасиданд.
Масалан, истеҳсоли пахта дар замони тоҷангӣ 800-900 ҳазорро дар як сол (баъзе солҳо тақрибан
1 млн. тонна), пас соли 1999 танҳо 450 ҳазор тонаро ташкил доду халос. Истеҳсоли алюминий
дар соли 1989 тақрибан 500 ҳазор тона дар соли 1999, 220 ҳазор тонаро ташкил намудааст. Соли
1989 дар ҷумҳурӣ истеҳсоли барқ дар ҳаҷми 15 300 млн. кВт дар як соат, соли 1999 - 14840-ро
ташкил додааст.5 Дар муқоиса маълум гашт, ки таъсири ҷанги шаҳрвандӣ ба ҳаёти иқтисодӣ хело
азим буд. На ҳамаи корхонаҳои истеҳсолӣ барқарор гаштанд. Дар минтақаҳои деҳот анъанаҳои
заминдории пешин, ки аҳолиро мувақатан аз гурустнагӣ эмин медошт, таъсис ёфтанд. Ҷуброни
иқтисодии ҷанги шаҳрвадӣ тақрибан 7 млрд. доллари ИМА-ро ташкил намуд.
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Ба андешаи мо дар Ҷумҳурии Тоҷикстон раванди муосиршавӣ аз ҷониби давлат оғоз гардид,
зеро амалинамоии он аз ҷониби институтҳои квазидемократӣ ҷомеаро ба бесарусомонӣ ва
номуътадилии сиёсӣ пиёда сохт. Дар замони таҳаввулпазирии ҷомеа таваҷҷуҳи бештар ба
масъалаҳои инкишофи конститутсионӣ, сохтори институтҳои нав ва таҳкими муносибатҳои
демократӣ равона гардидааст, зеро танҳо рушди асосҳои қонунии давлатдорӣ пояҳои ҳастии онро
устувор намуда баҳри идоранамоии ҷомеа талош менамояд.
Хусусияти пасошӯравии рушди Тоҷикистон ҳамчун кишваре, ки кӯшиши бунёди демо-кратияро
дорад, бо арзёбӣ намудани раванди сохтори асосҳои конститутсионии он оғоз мегардад. Бинобар ин,
зарурати ба таври қонунӣ ворид намудани ин принсипи умумибашарӣ чун унсури давлатдорӣ ба
миён омад. Чи тавре ки маълум аст, дар Тоҷикистони Советӣ чор конститутсия қабул шуданд: 1929,
1931, 1937 ва 1978. Конститутсияҳои мазкур бо стратегияҳои муаяйн ва татбиқи амалии он ҷорӣ
гардида гӯё мақсадҳои сиёсии худро анҷом ҳам доданд.
Дар натиҷаи таҳлили конститутсияҳои замони шӯравӣ маълум мегардад, онҳо хосияти
демократӣ доштанд. Масалан, конститутсияи соли 1936-и шӯравӣ аввалин маротиба ба шаҳрвандони
ҷумҳурӣ интихоботи умумӣ, баробар ва бевоситаро дар раванди овоздиҳии пинҳонӣ таъмин месохт.
Ҳуқуқ ба таҳсил, меҳнат ва истироҳат, таъмини моддии шаҳрвандон дар пиронсолагӣ ва беморӣ
кафолат дода шудааст. Озодиҳои сиёсӣ ба мисли озодии виҷдон, сухан, матбуот, ҷамъомадҳо ва
митингҳо дар конститутсия инъикос мешавад. Дар конститутсияи «сталинӣ», халқ онро чунин ном
гузошта буд, инчунин дахлнопазирии шахс ва таъмини мукотибаи махфии он сабт ёфтааст. Дар
конститутсияи мазкур нақши ҳизби коммунистӣ дар моддаи 126 ҳамчун ҷавҳари роҳбарикунандаи
ҳамаи сохторҳои ҷамъиятиву давлатӣ эътироф гардида буд, ки чунин ҳолат дар конститутсияи
пешина вуҷуд надошт. Аз рӯи конститутсияи «сталинӣ» сотсиализм дар ҷомеаи шӯравӣ созмон
ёфта марому ниятҳои сиёсии он гӯё ба анҷом расида буд.
Дар конститутсияи соли 1977-и шӯравӣ хусусияти демократии он дар моддаи 1 дарҷ шудааст:
«ИҶСС давлати сотсиалистии умумихалқӣ буда ирода ва манфиатҳои коргарон, деҳқонон,
зиёиён, меҳнаткашони ҳамаи миллатҳо ва халқҳои кишварро инъикос менамояд».1 Мақоми ҳизби
коммунист ҳамчун роҳбарикунандаи системаи сиёсии ИҶСС (дар моддаи 6) эътироф мегардад.
Агарчи дар моддаи 51-уми конститутсияи мазкур ҳуқуқи шаҳрвандон ба муттаҳидшавӣ ба
ташкилоти ҷамъиятӣ кафолат дода мешавад. Дар конститутсияҳои шӯравӣ махсусан принсипи
ба нақшагирии давлатии иқтисодиёт бараъло дарҷ ёфта буд, ки идоракунӣ ва назорати ҳатмии
онро амалӣ менамуд. Бояд қайд намуд, ки системаи сиёсии шӯравӣ имкониятҳои сиёсии
шаҳрвандонро ҳамчун давлати умумихалқӣ кафолат дода бошад ҳам, лекин садди роҳи
инкишофи махсусан озодиҳои сиёсӣ гардидааст.
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Пас аз қабули соҳибихтиёрӣ нахустин референдуми конститутсионии Тоҷикистони соҳибистиқлол 6-уми ноябри соли 1994 қабул гардид, ки ба ҷонибдории он 90%-и шаҳрвандон овоз
доданд.
Бо мақсади таҳкими «Созишномаи умумии барқарор кардани сулҳ ва ризоияти миллӣ дар
Тоҷикистон» Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарорро «Оид ба таклифоти Президенти
Ҷуҳурии Тоҷикистон оид ба тағйироту иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва қарорро
«Оид ба гузаронидани раъйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба даровардани тағйиру иловаҳо ба
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул намуд. Дар асоси амали мазкур 26 сентябри соли 1999
ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар натиҷаи раъйпурсии умумихалқӣ тағйироту иловаҳо
ворид гардид.1 Пас аз тағйироту иловаҳо ба конститутсия ҳизбҳои хосияти динидошта ба расмият
дароварда шуданд. Таъсиси парламенти дупалатагӣ ва дароз намудани муҳлати салоҳияти президент
аз панҷсолаи дукарата ба ҳафтсолаи яккарата ворид гашт. Тағйироти аз ҷониби 75,5% шаҳрвандон
бо иштироки 91,5%-и овоздиҳандагон писанд омаданд. Яке аз тағйироти назаррас ва муҳими лоиҳои
қабулгардида татбиқи парламенти касбии дупалатагӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон буд, ки чун қадами
босубот ба сӯи инкишофи парламентизм ҳисобида мешавад. Бояд қайд намуд, ки аз рӯи
Конститутсияи қабулгардида дар кишвари мо парламети якпалатагӣ ва даъватшаванда фаъолият
дошт.
Дар байни сиёсатшиносон андеша вуҷуд дошт, ки дар Тоҷикистон мавҷуд будани парламенти
якпалатагӣ ба сохтори унитарии он мувофиқ мебошад. Лекин унитарӣ будани кишвар, маънои
дупалатагӣ будани парламенти онро тақвият намебахшад. Дар рафти таъсисёбии парламенти
дупалатагӣ бояд табақабандии иҷтимоӣ ба назар расад. Ҳоло дар раванди коркарди лоиҳои
конститутсия лоиҳаи алтернативии Р.Зоиров пешниҳод гардида буд. 2 Ӯ Шӯрои Олиро ҳамчун
мақомоти қонунбарори дупалатагӣ: Шӯрои Ҷумҳурӣ ва Шӯрои қонунбарор муайян намуд. (мод.39).
Шӯрои Олӣ аз рӯи лоиҳа мақомоти доимамалкунанда ва касбӣ эътироф мегардид. Ба салоҳияти
Шӯро масъалаҳои аз вазифа озод кардани Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва раиси Суди
Конститутсионӣ, тасдиқ ва бекор кардани шартномаҳои байналмилалӣ тасдиқи мақомоти
идоракунии давлатӣ дохил мешуданд (мод. 45). Шӯрои қонунбарор ҷараёнҳои асосии сиёсати
буҷавию молиявӣ, андоз ва молиявӣ, тасдиқи раисони суди Олӣ, муайян намудани самтҳои асосии
инкишофи қонунгузории ҷумҳурӣ, сиёсати молиявӣ, андоз, ва асъорӣ, тасдиқи Раисони Суди Олӣ ва
Суди Олии Иқтисодӣ ва аъзоёни он инчунин сарварони Бонки Миллӣ ва Прокуратураи Генералиро
дар дӯш дошт (мод. 46).
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Дар лоиҳаи алтернативии Р.Зоиров Тоҷикистон чун ҷумҳурии парламентӣ қабул гардида
салоҳиятҳои асосӣ дар идоранамоии кишвар ба он пайваста буд. Лекин ҷомеаи тоҷикистонӣ дар
овоздиҳии умумихалқӣ Конститутсияро бо мавҷудияти парламенти якпалатагии даъватшаванда
қабул намуд.
Дар иртибот ба масъалаи шумораи палатаҳои парламент сиёсатшиноси шинохтаи тоҷик
С.И.Шарипов, қайд мекунад: «... зарурате вуҷуд надошт, ки дар Тоҷикистон парламенти дупалатагӣ
таъсис дода шавад». Ба фикри сиёсатшинос он ду сабаб дорад: «аввал, депутатҳои палатаи болоӣ,
агар раисони Ҳукуматҳои ноҳия ва минтақаҳо таъйин гарданд, пас ин: а) ихтилофи ҳукумат ва
созмонҳои демократӣ ва ҳизбҳои сиёсиро зиёд мегардонад; б) шумораи ҷойҳо дар палатаи болоӣ
нисбат ба шумораи ноҳияҳои мавҷуда кам мебошанд, ки зиддиятро байни раисони Ҳукуматҳои
маҳаллие, ки ба парламент ҷой наёфтанд, ба амал оварда дар навбати худ муносибати байни марказ
ва минтақаҳоро вазнин месозад; в) роҳбарони ноҳияҳо бояд машғули корҳо дар сохторҳои иҷроияи
маҳаллӣ бошанд ...». Боз муҳаққиқ иброз дорад «... мавҷуд будани коррупсия дар чунин ҳолат ба
таври ҷиддӣ ба ташаккули кишвари демократӣ халалдор мешавад».1
Аз як тараф бо мавқеи С.И.Шарипов розӣ шудан мумкин ва он донаи оқилона низ дорад.
Тоҷикистон аз рӯи сохтори маъмуриву ҳудудӣ начандон кишвари калон аст ва бинобар зарурат ба
таъсиси парламенти дупалатагӣ надорад. Баъдан, ҳокимияти иҷроя, ки дар назди парламент масъул
аст, як ҳиссаи мақомоти мазкурро ташкил медиҳад. Ба фикри мо дар ин ҷо муносибати муқаррарӣ
байни ҳокимияти қонунбаро ва иҷроя ба ҳам мувофиқ нестанд. Мустақилияти ҳокимияти иҷроя аз
қонунбарор нишонаи давлати ҳуқуқбунёд буда дар ҳолати ташкил намудани парламенти дупалатагӣ
палатаи болоӣ органи машваратӣ дар ҳайати олимон, экспертҳо ва ғайра созмон меёбад. Ин
имконияти нисбии мустақилиятро таъмин месозад ва палатаи болоӣ чун мақомоти машваратӣ рафт,
қабул ва моҳияти қонунҳоро бо ченакҳои амалишавии он, мутобиқ будани он ба ҳолатҳои милливу
фарҳангӣ ва рушди таъминсозандаи арзишҳои милливу демократӣ собит месозад.
Аз тарафи дигар, ба ҷои 181 намояндаи халқӣ, 63 намояндагон ва 33 аъзоёни ҳар ду палатаи
Маҷлиси Олӣ, ҳамагӣ 96 интихоб ва таъйин мегарданд, ки метавонад ба таври самаранок фаъолияти
мақомоти қонунбарорро тағйир диҳад. Инчунин таъсиси парламенти дупалатагӣ шароитро барои
муборизаи ошкорро байни субъектҳои сиёсӣ муҳайё сохт. Масъалаҳои мубрами қонунгузорӣ акнун
дар ду сатҳ – ҷумҳуриявӣ ва минтақавӣ таҳлил ёфта, қабул мешуданд.
Тасҳеҳоти дигар дар моддаи 65 ва моддаи 69 салоҳияти презедентиро дар ҷумҳурӣ мустаҳкам
намуда идоракунии презедентиро тақвият медиҳад.
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Бо мақсади рушди минбаъдаи ҷомеа 22 июни соли 2003 референдум гузаронида шуд, ки дар он
тағйироти сиёсӣ оид ба як шахс бори дуюм ва дар муҳлати 7 сол ба вазифаи президент интихоб
гардиданаш, ҳукми конститутсионӣ пайдо кард.
Пас аз қабул гардидани Қонуни Конститутсионӣ «Дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон»1 дар кишвар марҳилаи нави раванди сиёсӣ оғоз мегардад. Қабул гардидани
қонун оид ба таъсиси парламенти дупалатагӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз қарорҳои муносиби
замони гузариш ҳисобида мешавад. Зиддиятҳои сиёсии ҷомеа ба таъсиси Комиссияи Оштии Миллӣ
замина гузоштанд ва он қарори таъсиси парламенти дупалатаро дар Тоҷикистон зарур донист, зеро
ҳолати пас аз ҷангии ҷомеа инро талаб дошт. Палатаи поёнӣ – Маҷлиси Намояндагон касбӣ,
доимоамалкунанда ва интихобӣ буд. Палатаи поёнӣ – Маҷлиси Миллӣ даъватшаванда мебошад.
Инчунин, таъсиси парламенти дупалатагӣ шароитро барои муборизаи ошкорро байни субъектҳои
сиёсӣ муҳайё месохт. Масъалаҳои мубрами қонунгузории давлатӣ акнун дар ду самт, ҷумҳуравӣ ва
минтақавӣ таҳлил ёфта, қабул мешуданд.
Давлати Тоҷикистон давлати мураккаби унитарӣ аст, ҷой доштани гуногуни инкишофи
иҷтимоиву иқтисодӣ бо муқаррарои таъсиси парламенти дупалатагӣ хело мувофиқ аст. Муҳим он
аст, ки таъсиси чунин парламент усули суръатноки ҳалли масъалаҳое, ки акнун аз ҷониби
намояндагнони халқии салоҳияти муайяндошта амалӣ мегардид, чун талаботи ҷомеаи навташкил
баромад мекард. Аз тарафи дигар, намояндагони халқӣ ба малакаи касбӣ ва амалияи сиёсӣ соҳиб
мешуданд.
Бояд тазаккур дод, ки дар парламенти соли 1995 таъсисёфта намояндагони чор ҳизб
Коммунистӣ, Халқии демократӣ, Навсозии иқтисодӣ ва Ягонагии халқӣ дар 181 ҷой, қарор доштанд.
Имрӯз 63 вакил дар палатаи поёнӣ ва 33 аъзо дар палатаи болоӣ масъалаҳои мубрами ҷомеаро аз
нигоҳи талаботҳои замон ва ба манфиати мардуми тоҷикистонӣ ҳал менамоянд.
Ислоҳи сеюм ба Қонуни асосӣ дар референдуми 22 маи соли 2016 баргузоргардида, ба
президенти амалкунандаи кишвар Э. Раҳмон муҳлати бе маҳдудият таъмин месозад. Тасҳеҳоти
мазкур дар мувофиқа бо Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат» ба амал омад, ки ба Э.Раҳмон мақоми
тӯлонии идоракунии кишвар ва пиёда гардонидани сиёсати давлатиро таъмин намуд.

2

Президенти Тоҷикистон Э. Раҳмон, ки аз соли 1992 роҳбарии кишварро ба уҳда дорад, дар
мувофиқа бо меъёрҳои амалинамудаи Конститутсия дар интихоботи президентии соли 2020
ҳуқуқи пешниҳод намудани номзадии худро надошт. Лекин аз рӯи ислоҳоти мазкур номзадии ӯ
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метавонад бе ягон маҳдудият пешниҳод шавад. Инчунин, аз рӯи ислоҳи нав ба Конститутсия
талаботи синну солии аъзоёни палатаҳои болоӣ ва поёнии парламент аз 35 ба 30 сол фароварда
шуд. Синну соли номзадҳо ба мансаби президент низ тағйир ёфт. Акнун номзадҳо дар синни 30
солагӣ барои ишғоли мансаби мазкур метавонистанд, мубориза баранд. «Ба тағйироту иловаҳо 3
миллиону 814 нафар, ё 94,5% овоздиҳандагон ба муқобили 134 ҳазору 171 нафар, ё 3,3% овоз
доданд», - чунин иброз намуд дар конференсияи матбуотӣ роҳбари Комиссияи Марказии
Интихобот Б.Худоёрзода.1 Аз рӯи маълумоти ӯ дар овоздиҳии умумихалқӣ 92% шаҳрвандон, ки
дар рӯйхати овоздиҳандагон дар шумораи 4 миллиону 38 ҳазор нафар сабт шуда буданд, ширкат
варзиданд. Дар рафти овоздиҳии умумӣ шаҳрвандони тоҷикистонӣ ба як савол – «ҳа» ё «не» бояд
ҷавоб медоданд, ки 40 ислоҳи аз ҷониби ҳокимият пешниҳодгардида ду тояш меҳварӣ,
боқимонда ҳама хусусияти техникӣ доштанд. Инчунин, ислоҳи нав манъи таъсиси ҳизб ва
созмонҳои сиёсиро аз рӯи нишонаҳои динӣ ва миллӣ ба ҳукми қонунӣ ворид намуд.2
Тағйироти конститутсионӣ ба Тоҷикистон имкон дод, ки вобаста ба тағйирпазирии ҷомеа
ваколатҳо ва талаботҳои институтҳои сиёсӣ дигаргун намояд. Ислоҳотҳоти модернизатсионӣ аз
ҷониби субъектҳои сиёсӣ амалӣ гардида бештар бо дигаргун сохтани институтҳои сиёсӣ ва
салоҳиятҳои онҳо алоқамандӣ доштанд. Раванди мазкур чун модификатсияи сиёсӣ қабул мешавад,
ки бо тағйироти сохтори сиёсии ҷомеа ва принсипҳои конститутсионии он пайваста аст.
Ҳамин тавр, 26-уми сентябри соли 1999 ба конститутсияи Тоҷикистон 28 тағйиру илова
ворид карда шуд. Асоситарини онҳо аз ин иборат аст: иваз кардани муҳлати президентӣ аз ду
давраи 5-сола ба як давраи 7-сола; таъсиси парламенти дупалатаӣ (Маҷлиси Миллӣ ва Маҷлиси
Намояндагон); иҷозат барои фаъолияти ҳизбҳои динӣ. 22-юми июни соли 2003 аз 56 тағйиру
иловаҳои воридшуда муҳимтаринаш ин буд: иваз кардани муҳлати президентӣ аз як давраи 7сола то ба ду давраи 7-сола. 22-юми майи соли 2016 38 тағйиру илова ворид шуд ва асоситаринаш
ин буд: Эмомалӣ Раҳмон, раиси Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба ҳайси «Пешвои миллат» ҳуқуқи ба
таври номаҳдуд дар интихоботҳои президентӣ номзад шуданро пайдо кард; синни номзад ба
президентӣ аз 35 то 30-солагӣ поин оварда шуд; таъсис ва фаъолияти ҳизбҳои динӣ ба таври
қонунӣ бекор карда шуд.
Таҳаввулоти системаи сиёсӣ дар солҳои муосиршавӣ бо таъсиси институти президентӣ оғоз
ёфт. Интихоботи президентӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти Сарқонун солҳои 1994,
1999, 2006, 2013, 2020 баргузор гардиданд. Ташкили институти президент чун дастгоҳи мукаммал ва
устувори давлатдорӣ дар замони таҳаввулпазирӣ ва тағйиротҳои сиёсӣ манбаи меҳварии идораи
ҷомеа ба ҳисоб меравад.
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Ғояи таъсиси институти президентӣ дар Иттифоқи Советӣ солҳои 30-уми асри ХХ, дар вақти
қабули Конститутсияи соли 1936 ба миён омада буд. Лекин Сталин ба ин андеша муқобил баромада
садди роҳи мустақилияти шоҳаҳои ҳокимият гардид, чи тавре режими президентӣ онро собит
месохт. Ҳокимияти сталинӣ дар он замон хело устувор гардида буд, бинобар «падари халқҳо» ба
муқобили ҷудонамоии хоқимият баромада изҳор намуда буд: «Дар низоми Конститутсияи мо дар
ИҶСС бо баробари Шӯрои Олӣ набояд идоракунии ягонаи президентӣ ҷой дошта бошад, зеро он
қудрати худро ба муқобили Шӯрои Олӣ истифода карда метавонад».1
Соли 1964 Н.С.Хрушев хоҳиши президенти нахустини шӯравӣ шуданро дошт. Бо ин мақсад
дар рафти коркарди лоиҳаи Конститутсияи нав (соли 1977) боби алоҳида низ интишор гардида
буд. Лекин ҳамсафони пешвои ҳизбӣ ин таъинотро рад намуда заминаҳои табадуллотро бо
мақсади маъзулкунии котиби генералӣ тайёр намуданд.
Соли 1990 бо таъсиси институти президентӣ дар ИҶСС интихоби президентҳои ҷумҳуриҳо
дар натиҷаи овоздиҳии умумихалқӣ бояд сурат мегирифт. Танҳо бо тавзеҳи он ки президенти
нахустин аз ҷониби депутатҳои ҷаласаи Шӯрои Олӣ интихоб мегардад. Дар маврид инчунин
мақоми пешоҳангӣ ва барандагии ҳизби коммунистӣ бо манъ гардидани моддаи шашуми
Конститутсия заиф гардида буд. Ин маънои онро дошт, ки коммунистҳо ҳуқуқи пурра ва ягонаи
идоранамоии ҳокимиятро аз даст доданд. Ҳизби Ленин ва Сталин ба як созмони муқаррарӣ
мубаддал гардид, ки акнун бо баробари он ҳизбҳои дигар низ баҳри ишғоли ҳокимият мубориза
мебурданд.
К. Махкамов президенти нахустини Ҷумҳурии Советии Сотсиалистии Тоҷикистон интихоб
гардид. Дар ин вақт ӯ начандон обрӯи эътибор ва тарафдорони зиёд дошт. Сабаб он буд, ки ӯ
воқеаҳои февралии соли 1990-ро бартараф карда натавонист ва дар ҳолати парешонӣ ва нотавонӣ
ҷой дошт. Баромади Маҳкамов 13 феврал тариқи телевизион баргузор гардид, обрӯи ӯро чун
роҳбари ҷумҳурӣ пурра резонд. Роҳбари ҳизб бо овози «гиряолуди» худ мардумро ба мусаллаҳ
шудан ва муҳофизати манзилҳои худ даъват мекард. Ҳамон рӯзҳо ӯ бо ҳамроҳии Ғ.Паллаев раиси
Президиуми Шӯрои Олӣ ва И.Ҳаёев сарвазир аризаро оид ба истеъфо рафтан, имзо намуда
буданд. Шоми 13 феврал, онҳо арз намуданд, ки дар ҳолати бавуқӯъомада онҳо аз уҳдаи идораи
ҷумҳурӣ намебароянд ва аз салоҳияти худ даст мекашанд. Лекин вақте ки рӯзи дигар ба Душанбе
қисми ҳарбӣ дохил гардид, Қ.Маҳкамов, Ғ.Паллаев ва И .Ҳаёев ба истеъфо рафтанро рад
намуданд. Онҳо даъво намуданд, ки котиби якумро танҳо Пленуми Кометети марказии ҳизби
коммунист ва раиси Президиуми Шӯрои Олиро ҷаласаи Шӯрои Олӣ аз вазифа сабукдӯш карда
метавонад. Вазъи ҷумҳурӣ хело вазнин гардид. Пас ду ҳафта интихоботи парламентӣ баргузор
шуд. Дар ҷаласаи якуми он масъалаи интихоби раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Советии
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Сотсиалистии Тоҷикистон масъалаи асосӣ ҳисобида мешуд. Ғ. Паллаев довталаби ягона ба
шумор мерафт. Ӯ муддати 7 сол боз вазифаи раиси Президиуми Шӯрои Олиро адо менамуд.
Махкамов бо баробари аз даст додани мавқеи худ ҳис менамуд, ки ҳизби коммунист низ мақоми
пешинаро надорад. Зарурати ишғоли вазифаи раиси Шӯрои Олӣ ба миён омад. Маҳкамов ва
ҷонибдорони ӯ масъаларо байни худ қаблан ҳал намуда, дар ҷаласа номзадии Қ.Маҳкамовро
пешниҳод намуданд ва ба таври сунъӣ Ғ.Паллаев аз вазифа сабукдӯш гардид. Маҳкамов акнун
раиси парламент гардида, вазифаи роҳбарии ҳизбро низ дар уҳда дошт. Дар охири моҳи ноябр,
вақте ки мансаби президент дар ҷумҳурӣ ҷорӣ гардид, Маҳкамов довталаби ягона ба вазифаи
мазкур ҳисобида мешуд. Ҳамзамон саросари мамлакати шӯравӣ шиорҳои зиддикоммунистӣ,
танқиди ғояҳои Марксу Ленин идома доштанд, ки норозигиҳои навро дар низоми номуташакил
изофа намуданд.
Вакилони Шӯрои Олӣ, ки ҳама коммунист буданд, бояд ба мисли вакилони Шӯрои Олии
ИҶСС президентро дар ҷаласаи Шӯро интихоб мекарданд. Лекин роҳбарони ҳизбҳои демократии
навташкил эрод гирифтанд, ки президент бояд аз тарафи халқ дар интихоботи умумихалқӣ
интихоб шавад. Бо ин мақсад онҳо гуруснанишинӣ низ эълон намуданд. Дар байни онҳо
ҷонишини Ҳизби демократии Тоҷикистон (ҲДТ) шоири шинохтаи замон Б.Собир низ буд. Лекин
Маҳкамов розӣ нашуд, зеро ба ғалабаи худ боварии комил надошт. Ӯ эҳсос менамуд, ки ҷумҳурӣ
ба буҳрони сиёсӣ ворид шудааст ва дар гирдоби инқирози иқтисодӣ ғӯтидааст, ба ғолиябият
боварӣ намудан, хатогии ҷиддӣ аст.1
Рақиби асосии Қ.Маҳкамов, Р.Набиев буд. Агарчи моҳияти ғояҳои ленинӣ сталинӣ дар айни
парешонӣ бошанд ҳам, қисми зиёди намояндагони халқии ба ғояҳои ҳизбӣ содиқбуда ба
ҷонибдории Маҳкамов овоз доданд. Пас аз воқеаҳои августи соли 1991 ва шикасти фаъолияти
Кумитаи давлатии ҳолатҳои фавқулода аъзоёни интихобгардидаи Шӯрои Олӣ ва президенти
кишвар, дар партави рафтори Горбачев аз иҷрои салоҳияти худ даст кашиданд. Чунин хиёнатро
«ленинчиёни содиқ» ба президент бахшида натавонистанд. Дар ҷаласаи охири августи
баргузоргардидаи Шӯрои Олӣ, ки бо мақсади ворид намудани ислоҳот ба Конститутсия даъват
гардида буд, Махкамовро расман аз вазифа озод намуданд. Дар ҷаласа оид ба гузаронидани
интихоботи президентӣ қарор қабул гардид, ки ин дафъа бештари коммунистон ба номзадии
Р.Набиев майл намуданд. Пас аз каму беш беҳтар гардидани вазъи буҳронии кишвар 24 ноябри
соли 1991 интихоботи президентӣ баргузор гардид, ки дар он Раҳмон Набиев чун президенти
кишвари соҳибистиқлоли ба таври овоздиҳии умумихалқӣ қабулгардида, эътироф гашт. Лекин
баъди чанд моҳ ҷанги шаҳрвандӣ оғоз гардид ва президентии Набиев чандон тӯл накашид.
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Нахустин интихоботи президентӣ 24 ноябри соли 1991 баргузор гардид, ки дар он 10 номзад
баҳри талоши вазифаи олимақоми президентӣ мубориза намуданд. Дар байни онҳо Р.Набиев,
Д.Худойназаров, А.Махсумов, И.Давлатов, Х.Насриддинов ва дигарон буданд. Р.Набиев ва
Д.Худойназаров бештар симоҳои шинохта ва аз ҷониби мардум писандгардида буданд. Дар
Тоҷикистон нахустин интхоботи озод, кушод ва умумихалқӣ бо талаботи демократӣ гузаронида
шуда, ки ба худ номи «маротибаи аввал»-ро соҳиб гашт. Роҳбари ҳизби коммунист Р.Набиев дар
даври аввал 56% ва номзади алтернативии он аз коалитсияи неруҳои демократӣ Д.Худойназаров
30% овозҳоро соҳиб шуданд.
Бори дуюм интихоботи президентӣ 6 ноябри соли 1994 чун муборизаи шадиди байни
номзадҳо Э.Раҳмон ва А.Абдуллоҷонов баргузор гардид, ки чун намунаи баъдинаи рушди
муносибатҳои демократии байни номзадҳо арзёбӣ намудан мумкин аст. Номзадҳо ин маротиба
тавонистанд, ки сарсари кишвар сафар намуда, бо интихобкунандагон вохӯриҳо ташкил кунанд.
Онҳо дар вохӯриҳо мақсад ва ниятҳои худро нисбати ояндаи Тоҷикистон ва ҷомеаи тоҷикистонӣ
баён

месохтанд.

Дар

дебатҳои

телевизионӣ

иштирок

намуда,

ба

саволҳои

зиёди

интихобкунандагон ҷавоб гардониданд. Дафъаи сеюм интихоботи президентӣ боз ҳам
хоосиятҳои ҷомеаи демократиро касб намуда, қобилияти фаъол гардонидани аҳолиро соҳиб
шудааст. Он соли 1999 баргузор гардид. Хусусияти даври сеюми интихоботи президентӣ дар
мавҷуд будани номзадҳо аз ҳизбҳои гуногуни ҷомеа ва таъмини муборизаи ошкорои байни онҳо
зоҳир мегардад. Ин шакли сарҷамъона муттаҳид намудани ҳизбҳои сиёсӣ ва иштироки фаъоли
онҳо дар раванди сиёсии Тоҷикистон буд, шаҳодати демократӣ будани равандҳо ва системаи
сиёсиро исбот намуд.
Агар ба интихоботи президентӣ дар солҳои модерникунонӣ диққат намоем, пас маълум
мешавад, ки онҳо аз рӯи хосият ва сохтор тағйир наёфтанд. Намоядагони ҳизбҳои дигар овозҳои
заруриро соҳиб нашуданд ё дар байни мардум ҷонибдорони зиёдро низ пайдо накарданд. То ба
қайдгирии номзадҳо, шахсони даъвои мансаби президент дошта, имзои лозимиро барои номнавискунии худ ба вазифаи президент ҷамъ карда метавонанд. (яъне 5% аҳолии ба ҷонибдории ба
қайдгирии номзад иштирок менамояд). Лекин дар вақти овоздиҳӣ онҳо ҳамон 5%-ро
пешниҳодкардаи худро соҳиб намешаванд. Яъне, ин ҳолат ба ҳолати маъмурӣ мувофиқ нест, касе
пешниҳод мекунад, худ ба ҳамон номзад овоз намедиҳад. Натиҷаи интихоботи президентии соли
2013 чунин буд: Э.Раҳмон номзад аз Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон (ҲХДТ) 83,92%,
И.Талбаков аз Ҳизби коммунистии Тоҷикистон (ҲКТ) 5,04%, Т.Бухориев аз Ҳизби аграрии
Тоҷикистон (ҲАТ) 4,61%, О.Бобоев роҳбари Ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон (ҲИИТ)

141

3,91%, А.Ғаффоров номзад аз Ҳизби сотсиалистии Тоҷикистон (ҲСТ) 1,50% ва С.Исмонов аз ҲДТ
1,02% овозҳои интихобкунандагонро соҳиб шуданд.1
Дар ин ҷо танҳо ду номзад монеаи 5%-ро Э.Раҳмон ва И.Талбаков гузаштанд. Аз ин лиҳоз
маълум мегардад, ки интихобкунандагон ба намояндагони пешниҳодкардаи худ овоз намедиҳанд.
Дар рафти ҷамъ намудани имзоҳо ба Комиссияи Марказии интихобот ва раъйпурсии Ҷумҳурии
Тоҷикистон интихобкунандагон ба ҷонибдории номзадҳои гуногун саҳм гузошта дар вақти
интихобот танҳо ба як номзад аз рӯи талаботи интихобот овоз медиҳанд.
Инчунин, дар раванди интихобот иштироки ғайрифаъоли ҳизбҳои оппозитсионӣ (агар чунин
гуфтан мумкин бошад) мушоҳида мешавад. Масалан, дар интихоботи соли 2006 ҲНИТ номзадиро
ба вазифаи президент пешниҳод накарданд, лекин дар ҳайати комиссияи интихобӣ ва комиссияи
назарнамоии рафти интихобот фаъолона ширкат варзиданд. Ба ҷонибдорони худ ҳизб имкон дод, ки
дар интихобот ба намояндагони ҳизбҳои дигар аз рӯи дархости худ овоз диҳанд. Фраксияҳои
мухолифи ҲДТ ва ҲСТ дар иштирок дар интихобот худдорӣ намуда изҳор карданд, ки пойдевору
устувори ташкил ва гузаронидани интихоботро надоранд. Ҳизби сотсиал–демократии Тоҷикистон
(ҲСДТ) ба муқобили гузаронидани референдуми соли 2003 ва ворид сохтани тағйиру иловаҳо ба
Конститутсия баромада буд, интихоботро ғайриконститутсионӣ эълон дошт. Ё дар интихоботи соли
2013 номзад аз намояндагии мухолифин Ойниҳол Бобоназарова ба интихобот роҳ наёфт, зеро ба
Комиссияи Марказии интихобот ва раъйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон имзоҳои интихобкунандагонро дар ҳаҷми 210 ҳазор (бештар аз 5% аз шумораи умумии интихобкунандагон) барои
ҷонибдории номзадии худ пешниҳод карда натавонист. Бинобар ин ҳизбҳои сиёсии мухолифин ҲНИТ
ва ҲСДТ аз иштирок намудан дар интихобот даст кашиданд.
Бояд тазаккур намуд, ки соли 2013 намояндагони ҲАТ ва ҲДТ номзадии худро барои ишғоли
вазифаи президент пешкаш намуданд. Лекин овози муносибро аз ҷониби интихобкунандагон соҳиб
нагаштанд. Э.Раҳмон бо иштироки 87% ҳозиршудагон, соҳиби 84%-и овозҳоро соҳиб шуд ва ба боз
президенти кишвар гардид.
Дар раванди модернизатсионии системаи сиёсии Тоҷикистон ба таври муътадил ва самаранок
институти парламент зуҳур ёфт, ки рафти инкишофи сиёсиро дар замони гузариш аз авторитаризм
ба системаи демократӣ маълум менамояд. Ҳоло дар замони парокандашавии давлати шӯроҳо
нахустин интихобот ба парламент, яъне ба Шӯрои Олии ИҶСС, ки дар Тоҷикистони Шӯравӣ 25
феврали соли 1990 баргузор гардида буд, ченаки ҳамонвақтаи демократиро ба худ касб намуд. ҲКТ
ягона ҳизби легалӣ дар интихобот иштирок намуд. Танҳо якчанд номзадҳои мустақил иштирок
намуданду халос. ҲКТ 96% овозҳоро парламент ишғол намуд.
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Пас аз эълон доштани соҳибихтиёрӣ институти парламент дар Тоҷикистон хосияти демократиро чун унсури иродаи изҳорсозандаи халқ муҳайё намуд. Бинобар ин, ба ташаккули институти
парламент, ки халқ намояндагони худро интихоб месозад, дар раванди дигаргуниҳои сиёсӣ ва бунёди
ҷомеаи демократӣ аҳамияти тағдирсоз дорад.
Интихоботи нахустини парламенти Тоҷикистон 26 феврали соли 1995 баргузор шуд. 354
номзадҳо барои 181 ҷой талош доштанд. Ҳизби коммунист ин маврид низ чун ҳизби аъзои
сершумордошта ҳисобида шуд, агарчи намоядагони депутатҳои мустақил ҷои зиёдро дар парламент
соҳиб гаштанд. Интихобот дар шароити вазнини кишвар, бо ҷанги шаҳрвандӣ, ки моҳи маи соли
1992 оғоз ва танҳо моҳи июни 1997 итмом ёфт, ҳамқадам буд.
Интихобот ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки нав таъсисёфта буд дар таърихи
тоҷикони соҳибистиқлол интихоботи нахустини парламентӣ арзёбӣ гардид. То ин замон дар кишвар
Шӯрои Олии Тоҷикситон дар натиҷаи интихобот аз моҳи феврали соли 1990 таъсис ёфта буд,
фаъолият менамуд. Он инчунин даъвати худро то соҳибистиқлолӣ ва пас аз он ҳам нигоҳ дошт.
Чунин шакли нигоҳдории фаъолияти парламент низ дар дигар ҷумҳуриҳои собиқ шӯравӣ мушоҳида
мешавад. Ҳозиршавии электорат дар интихобот 84,0%-ро ташкил намуд. Аз рӯи натиҷаи интихобот
113 ҷойро номзадҳои мустақил, ҲКТ 60 ҷой, Ҳизби халқӣ панҷ ҷой, Ҳизби ягонагии ва ваҳдати халқӣ
ду ҷой ва Ҳизби навсозии иқтисодӣ сиёсии Тоҷикистон танҳо як ҷойро соҳиб шуданд.1
Дафъаи дуюм интихобот ба парламенти Тоҷикистон 27 феврали соли 2000 баргузор гардид ва
дар 11 округҳои интихоботӣ аз 41, бори дуюм 12 март интихобот гузаронида шуд. Интихобот бо
ғолибияти ҲХДТ, ки аз 63 ҷой 36-тои онро ишғол намуда буд, анҷомид.2 ҲКТ 13 ҷой, ҲНИТ 2 ва
депутатҳои мустақил 10 ҷойро ишғол карданд. Дар интихобот 93,4% аҳолии интихобкунанда
иштирок карданд.
Дар интихоботи парламентии соли 2005 ҲХДТ, ки бевосита роҳбарии онро президенти кишвар
дар дӯш дошт 41 ҷойро аз 63 ишғол намуд. Дар палатаи намояндагон инчунин ду ҷой ба
коммунистон, ду ҷой ба намояндагони ҳизби исломӣ, ба худпешниҳодкунандагон ду ва номзадҳои
мустақил панҷ ҷойро ишғол намуданд. Интихобкунандагони ҳозиршуда 90,7%-ро ташкил
медоданд.3
Бори чорум интихоботи парламентӣ 28 феврали соли 2010 баргузор гардид. Интихобот
вобаста ба рӯйхати ҳизбӣ (22 ҷой) ва номзадҳои якмандатӣ (41 ҷой) доир гашт. Дар интихобот
намояндагони ҳашт ҳизб ширкат варзиданд.4 Ғолибиятро ҲХДТ бо ишғоли 55 ҷой ба даст овард.

1
Ниг.: Парламентские выборы. [Электронный ресурс]. URL:http[www.electionguide.org/results.php?ID=100IF ES],
Angus ReidenEurasia.org (дата обращения: 22.12.2016).
2
Ҳамон ҷо.
3
Ниг.: Ҳамон ҷо.
4
Ниг.: Итоги выборов 2010, в Нижнюю палату Парламента Республики Таджикистан. [Электронный ресурс].
URL:www.tajem bassy.by/ 20-12-09-17-36-33/32-2010-04-09-11-09-59 (дата обращения: 11.10.2016).
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ҲКТ, ҲНИТ, ҲАТ ва ҲИИТ сазовори ду ҷойӣ гардиданд. 85,2% интихобкунандагон дар
интихобот ширкат варзиданд.1
Дар интихоботи солҳои 2005 ва 2010 ҲХДТ ғолибият ба даст овард, агарчи намояндагони
ҳизбҳои дигар танҳо бо ду мандат ба парламент ворид шуданд. Пеш аз ҳама ҲНИТ, ҲКТ ва ҲИИТ
мавқеи худро ошкор намуданд. Бешубҳа, дар парламент дар чунин ҳолат ва дар ҳолати муттаҳид
гардидани ин қувваҳо оппозитсияи легалӣ таъсис намеёбад, зеро он ба муқобили қарорҳои сиёсие,
ки ҳизби ҳукмрон ҷонибдорӣ менамояд, баромада наметавонад.
Ба андешаи мо қисми зиёди ҷойҳо ба намояндагони ҳизби президент мутааллиқанд, ки ба
таъсиси муколамаи рақобатпазир дар раванди қабули қарорҳои сиёсӣ монеа мешаванд. Инчунин,
чунин ҳолати ҷойдоштаи неруҳои сиёсӣ ба намояндагони халқӣ мустақилияти томро муҳайё
намекунад, зеро онҳо аз роҳбари худ, яъне президент вобаста ҳастанд. Дар бештари ҳол сарвари
давлат худ ташабусскори қабул ва ҷорӣ намудани қонунҳои муфиту ҳозиразамон аст. Бинобар он,
намояндагони халқ дар зери таъсири роҳбари ҳизб ҷой дошта, баҳри амалишавии мақсадҳои ҳизбӣ
сайю кӯшиш менамоянд. Дар ин шароит демократия хосияти сарпарасториро соҳиб мешавад ва
оппозитсияи «ба ном» таъсири худро дар ҳалли масъалаҳои рӯзмарра расонида наметавонад. Чунин
ҳолати «сарпарастии сиёсӣ» дар бештари кишварҳои пасошӯравӣ низ дида мешавад. Дар бештари
ҳол чунин ҷой муносибатҳо дар парламент бо манфиатҳои умумӣ доштани намояндагони халқӣ
алоқамандӣ дорад, ки зиддиятҳоро дар қабули қарорҳои сиёсӣ бартараф мекунад.
Дар интихоботи парламентии соли 2015 4 миллиону 319 ҳазору 395 интихобкунанда ба кайд
гирифта шуд, ки дар он танҳо 3 миллиону 791 ҳазору 827 нафар ширкат варзиданд. Бо назардошти
натиҷаҳои интихобот ба палатаи поёнии парламент 51 намояндаи ҲХДТ, 5 нафар аз ҲАТ, се
номзад аз ҲИИТ ва як нафарӣ аз ҳизбҳои коммунистон, сотсиалистон ва демократҳо ворид
шуданд. Ҳамин тариқ дар даъвати V-уми Маҷлиси намояндагон ба палатаи поёнии парламенти
Тоҷикистон намояндагони шаш ҳизб дар мубориза қарор доштанд. Барои мандат-ҳои депутатӣ
285 номзад (103 аз рӯи рӯйхати ҳизбӣ ва 182 аз рӯи огкругҳои якмандатӣ), инчунин 80 нафар
худпешниҳодкунандагон иштирок намуданд. Дар байни номзадҳо 30 нафар зан буданд. Шумораи
умумии интихобкунандагони ҳозиршуда 87,7%-ро ташкил намуд.2
Дар ҳайати парламенти даъвати панҷум дар мақомоти қонунбарор нуруҳои сиёсӣ ба таври дигар
тақсим гардиданд, ки аз ҳайати пешинаи он дар тафовут ҷой доранд. Аз саҳнаи сиёсӣ ҲНИТ рафт,
мақоми коммунистон тағйир наёфт, ҲАТ мавқеи дуюмро пас аз ҲХДТ ишғол намуда имконияти
таъсиси фраксияи худро пайдо кард. ҲНИТ чун ҳизби мухолифин дар раванди интихобот иштирок
намуда бошад, ҳам лекин ба ҳайати парламент дохил нагардида ҳуқуқи ҳимояи манфиатҳои худро

Ниг.: Итоги выборов 2010, в Нижнюю палату Парламента Республики Таджикистан. [Электронный ресурс].
URL:www.tajem bassy.by/ 20-12-09-17-36-33/32-2010-04-09-11-09-59 (дата обращения: 11.10.2016).
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Ниг.: ЦИК Таджикистана объявил окончательные итоги парламентских выборов. [Электронный ресурс].
URL:www. news.tj /ru/node/204774 (дата обращения: 15.11.2016).
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дар палатаи поёнӣ аз даст дод. Пас аз кӯшиши табаддулотхоҳонаи зидидавлатии азоёни ҳизб, ки 4
сентябрии соли 2015 шикаст хӯрд, фаъолияти ҳизби мазкур бекор карда шуд. Ғайр аз ин, ба ҳайати
парламенти Тоҷикистон намояндагони ҲДТ ва ҲСТ ворид шуданд, ки имконияти амали намудани
манфиатҳои худро каму беш пайдо карданд. Лекин қайд намудан зарур аст, ки ҳайати нави
парламент низ ба ҳизби идоракунанда дар вақти қабули қарорҳои сиёсӣ таъсир расонида
наметавонад.
Ҳамин тариқ, парламенти Тоҷикистон як мақомоти машваратӣ бо манфиатҳои гуногунандешии
ҳизбӣ мебошад, ки дар рафти қабули қонунҳо инъикос мешавад. Ҳизби идоракунанда дар вақти
қабули қонунҳо бештар бо дархости аъзоёни худ такя мекунад. Ҳизбҳои дигар дар чунин ҳолат танҳо
якдилиро изҳор менамоянд ва ҳамеша бо қарорҳои қабулгардида розӣ мебошанд. Чунин ҷой
доштани кувваҳо дар парламент аз як тараф бо сабаби зиёд будани намояндагони ҲХДТ бошад, пас
аз тарафи дигар ҳизбҳои дигар ҷонибдори сиёсати пешгирифтаи Пешвои миллат мебошанд, ки баҳри
ваҳдат ва якпорчагии Тоҷикистон нигаронида шудааст.
Номзадҳо аз гурӯҳҳои мустақил дар оғози тағйироти сиёсӣ дар Тоҷикистон хело фаъол буданд,
лекин баъдан бо ташаккули низоми ҳизбии устувор онҳо аз номи ҳизбҳои сиёсӣ ба раванди сиёсӣ
дохил гардида моҳияти идеологии худро тағйир доданд.
Бо фурӯпошии ИҶСС ва эълон доштани истиқлолият системаи сиёсии Тоҷикистон ба таври
суръатнок дигаргун гашт. Республикаи Советии Сотсиалистии Тоҷикистон ба Ҷумҳурии
Тоҷикистон мубаддал гардид. Дар раванди сиёсии замони тағйирпазирии ҷомеа мақоми махсус ба
созмонҳо ва иттиҳодияҳои сиёсӣ дода шуд. Маҳз онҳо ба тағйири фаъолияти давлат ва ҳайати
ҳукумат сабаб шуданд. Гузариш ба низоми бисёрҳизбӣ аз замони бозсозии горбочевӣ солҳои 80уми уми асри ХХ ибтидо гирифт. Мақоми идоракунандаи ҳизби коммунист манъ шуда, раванди
ғайриҳизбикунонӣ (департизатсия) дар мақомотҳои давлатӣ оғоз ёфт. Аз шароити муносиб
истифода бурда ҳаракатҳои оппозитсионии сиёсӣ созмон ёфтанд, ки мағзи ғоявии онҳоро зиёиён
ва руҳониёни ислом ташкил медоданд. Инчунин, ба ин тоифа хизматчиёни номенклатураи ҳизби
пешинаи коммунистӣ, ки мақсадҳои ғаразноки худро доштанд аз шароити бавуҷудомада нафъи
муносибро меҷустанд, ҳамроҳ шуданд. Ва дар ин асно соли 1989 дар Душанбе ҳаракати халқии
«Растохез», баҳори соли 1990 ҲДТ таъсис ёфтанд. Ҳизби мазкур дар замони шӯравӣ созмон ёфта,
ба муқобили фаъолияти Ҳизби коммунистии Иттифоқи Советӣ баромад мекард. ҲДТ ҷонибдори
роҳи инкишофи мустақили ҷумҳурии тоҷикистон буд.
Лекин бо эълон гардидани истиқлолият ҲДТ дар мухолифин бо ҳокимият қарор гирифт.
Роҳбари ҳизб Шодмон Юсуф буд, ки баъдан яке аз ташкилкунандагони митингҳои баҳории соли
1992 дар пойтахт ба ҳисоб меравад. Ҳизби мазкур дар рафти интихоботи президентии соли 1991
фаъолона иштирок намуда, ба мақоми президент номзадии Д.Худойназаровро пешниҳод карда
буд. Пас аз интихобот ҲДТ нисбат ба роҳбарияти давлат мавқеи мухолифро интихоб намуд.
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Ғурури шахсии сарварони ҳизб, ки гӯё аз муносибати беадолатонаи ҳукумат ранҷида буданд, боло
гирифт.
Дар давраи ибтидоии ташаккули низоми навин ҲДТ субъекти фаъоли вазъи сиёсӣ гардида буд.
Идеологияи ҳизбӣ ба арзишҳои европоӣ такя намуда, кӯшиши дар муддати кӯтоҳ таъсиси давлати
европоиро дар Тоҷикистон дошт. Онҳо дар байни ҷавонон, махсусан донишҷӯён оид ба боигарии
Тоҷикистон ҳарф зада, андешаҳои беҳтарсозии вазъи мардум ва пешравии кишварро пиёда
месохтанд. Кишваре ки акнун имконияти таъсисёбии мустақил дошт, ба стандартҳои ғарбии
баъдимодернизатсионӣ айният дода мешуд. Онҳо тафовути байни Ғарб ва ҷомеаи пасошӯравиро
дуруст дарк накарда, ғояҳои мустақилият, демократия ва озодиро дар Тоҷикистони анъанавӣ ворид
сохтанро зарур медонистанд.
Бояд тазаккур дод, ки рӯйоварии арзишии ғарбии ҲДТ барои мардуми тоҷик бегона буд, зеро
мардуме ки даҳсолаҳои зиёд дар зери режими фармонфармоӣ умр дошт, ба моҳияти озодӣ ва
демократия сарфаҳм намерафт. Идеологияи коммунистӣ, пас аз парокандашавии давлати коммунистӣ низ хело мавқеи мустаҳкамро дар байни мардум соҳиб буд. Демократҳо мақсадҳои худро
нисбат ба демократия баён намуда оид ба давлати аграрӣ будани Тоҷикистон ва рушди он дар ин
самт ҳарф ҳам намезаданд. Барои онҳо рӯйоварии маънавӣ ва арзишҳои фарҳангиву иҷтимоии
аҳолӣ дар ҳалли масъалаҳои инкишоф нақше надошт ва дуюминдараҷа ҳисобида мешуд.
ҲДТ дар байни аҳолӣ ҷонибдорони зиёдро пайдо накард ва дар табаддулоти ҳарбиву сиёсии
соли 1992 шикаст хӯрд. Ин боиси дар шакли пинҳонӣ фаъолият намудани он гардид. Акнун ҳизби
демократӣ берун аз кишвар фаъолияти худро давом дода, бо ҳар роҳ мехост ба раванди сиёсии
дохилӣ таъсир расонад. Қисми зиёди аъзоёни ҳизб ба Афғонистон фирор намуданд ва тобистони
соли 1993 бо ҲНИТ ИОТ-ро таъсис доданд. Моҳи июни 1993 бо қарори Суди Олии Тоҷикистон
ҲДТ ғайриқонунӣ эълон гардид.1
Дар вақти дар муҳоҷират будани ҲДТ дар байни аъзоёни он ихтилоф ба миён меояд, ки ҳизбро
ба ду гурӯҳ тақсим кард: ҷонибдорони гурӯҳи алмаатоӣ – сарвари он М.Искандаров (Ҷ.Ниёзов, А
.Сатторзода) ва гурӯҳи теҳронии он бо роҳбарии А.Афзалӣ. (Ш.Юсуф). Гурӯҳи якум мухолифати
ҳарбиро дар ҳайати ИОТ ҷонибдорӣ менамуд. Тарафдорони гурӯҳи дуюм бо даъвати оташбас ва
яроқпартоӣ бо ҷонибдории сиёсати ҳукумати навташкил баромад намуданд.
Таъсиси ҲНИТ махсусияти дигар дорад, зеро он дар раванди муборизаҳо бо ҳокимият таъсис
ёфтааст. Соли 1975 А.Нури созмони исломиро таъсис дод, ки баъдан ба намунаи ҲНИТ мубаддал
гашт. ҲНИТ моҳи октябри соли 1990 таъсис ёфта, танҳо пас аз як сол моҳи декабри соли 1991 ба
қайд гирифта шуд. То ин ҷониб роҳбарияти ҷумҳурӣ ба он чун ҳизби зидди конститутсионӣ назар
намуда ба қайдгири он монеаҳоро эҷод намудан мехост. Зеро Қонун «Дар бораи озодии виҷдон дар
ИҶСС» аз соли 1990 ба созмонҳои динӣ ҳуқуқи иштирок намудан дар фаъолияти давлатиро манъ
1

Ниг.: Олимова, С. Таджикистан на пороге перемен [Текст] / С.Олимова, М. Олимов.  М., 1999.  С. 24.
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мекард.1 Лекин бо баробари тағйирпазирии вазъи таърихӣ ва суръатнокии раванди истиқлолиятхоҳии ҷумҳуриҳо дар ИҶСС қонунгузорӣ низ тағйир ёфт.
Дар Тоҷикистон пас аз бекор кардани моддаи 6-уи Конститутсияи ИҶСС ва ҳам пас аз эълони
истиқлолияти давлатӣ қабул гардидани Қонун «Дар бораи бекор кардани баъзе санадҳои Шӯрои
Олии Республикаи Советии Сотсиалистии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳизбҳои хусусияти
динидошта» дар системаи сиёсӣ дигаргунии воқеӣ мушоҳида мешавад. Дар қисми чоруми моддаи
ҳафтуми Қонуни Республикаи Советии Сотсиалистии Тоҷикистон «Оид ба озодии виҷдон ва
ташкилотҳои динӣ» омада буд: «дар Республикаи Советии Сотсиалистии Тоҷикистон таъсис ва
фаъолияти ҳизбҳо ва сохторҳои ташкилии хусусияти динидошта иҷозат дода намешавад». 2 Пас аз
бекор гардидани санади мазкур ҳизби исломӣ тавонист, ки чун созмондиҳандаи идеологияи навин
ва ташаккулдиҳандаи рӯйовариҳои арзишӣ эътироф гардад.
Ҳизби исломӣ ба мисли ҳизби демократӣ ташаббускорони митингҳои ғайриқонунии баҳории
соли 1992 дар маркази пойтахт буд. Пас аз муҳоҷират ба Афғонистон ва таъсиси ИОТ, фаъолияти
ҳизб аз моҳи июни 1993 манъ гардид. Пас ба имзо расидани Созишномаи сулҳ байни ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистонн ва ИОТ масъалаи асосӣ масъалаи легаликунонии ҳизби исломӣ дар кишвар
буд. Чунин муносибат хело зарур буд, зеро яке аз бандҳои гуфтушуниди байни тоҷикон оид ба
легаликунонии сохторҳои сиёсии ИОТ, аз он ҷумла барқароркунии фаъолияти ҲХДТ ба ҳисоб
мерафт. Бояд қайд намуд, ки ҳамкориву ҳамоҳангии байниҳизбии ҳизбҳои исломӣ ва демократӣ
дар Тоҷикистон дар раванди гузаронидани интихоботи якуми президентӣ 24 ноябри соли 1991, бо
пешниҳоди номзади ягона ва баъдан, пас аз мағлубияти номзади мазкур дар интихобот бараъло
ошкор гардиданд. Пас аз ин воқеа сарварони ҳизбҳои демокративу исломӣ худро ошкоро ба нерӯи
мухолифини зидди коммунистӣ эълон дошта бо ВАО-и оппозитсионӣ ба монанди «Адолат»,
«Бомдод», «Ориён», «Оини Сикандар», «Чароғи рӯз», «Наҷот», «Минбари ислом» ва ғайра
ҳамкорӣ намуданд. 3 Қаблан ҳам ҲНИТ ва ҲДТ муносибати худро рӯйрост муқобили низоми
коммунистӣ эълон медоштанд. Ҳоло дар съезди аввали ҲДТ, ки 1 декабри соли 1990 баргузор
гардида буд, роҳбари демократҳо муносибати ҳизби худро бо ҳизби наҳзати ислом ва ҳаракати
мардумии «Растохез» дар асоси принсипҳои дӯстӣ ва бародарӣ ташаккулёфта эълон дошт ва
муборизаро зидди Партияи Коммунистии Тоҷикистон оштинопазир медонист. 4 Дар мавриди
ҳассос ва вазнини ҳаёти ҷомеа зиёиёни тоҷик, ки манфиатҳои худро сиёсатолуда намуда буданд,
танҳо камбудиҳои замонро бо мавҷудияти ҳизби ҳукмрон алоқаманд менамуданд, масъалаи
Ниг.: Закон СССР от 01.10.1990 № 1689-I «О свободе совести…»[Электронный ресурс]. URL: base.garant.ru›5226692/ (дата обращения: 15.11.2019).
2
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ҳамкорӣ, баромад аз ҳолати сарбастаи инқирозӣ, камбудиҳои ҳаёти иҷтимоиву иқтисодӣ,
таъсиррасонии берунии номатлуб ба назари онҳо намудор ҳам нашуд ва он боиси муборизаи барои
ҳокимият гардида бо ҷанги шаҳрвандӣ анҷом ёфт.
Чи тавре ки маълум аст, дар раванди таъсиси ҷомеаи демократӣ ҳамаи дигаргуниҳо бояд бо
иртибот бо талабу хоҳиши аҳолӣ сурат гирад. Аз ин рӯ, бо дархости Комиссияи Оштии Миллӣ,
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маҷлиси Олӣ референдум оид ба масъалаи ворид намудани
тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Тағйирот инчунин ба
масъалаи легаликунонии ҳизбҳои сиёсии динӣ пайваста ба моддаи 28-уми Конститутсияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон дахл дошт. Ба тағйиру иловаҳо ба Конститусия 71,79% (1.8860 804) аҳолӣ
овоз доданд. Пас аз даровардани тағйиру иловаҳо моддаи 28 ба таври зайл интишор гардид:
«Шаҳрвандон ҳуқуқи муттаҳид шудан доранд. Шаҳрванд ҳуқуқ дорад дар ташкили ҳизбҳои сиёсӣ,
ки хосияти демократӣ, динӣ ва атеистӣ дошта, иттифоқҳои касаба ва дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ
иштирок намояд, ихтиёран ба онҳо дохил ва аз онҳо хориҷ гардад». 1 Моддаи мазкур ҳуқуқи
шаҳрвандонро дар чорчӯбаи демократия муттаҳид намуда ба онҳо шароитро баҳри воқеӣ намудани
иштирок дар корҳои давлатӣ ва масъул буданро дар фаъолияти сиёсӣ таъмин менамуд. Аз нав
бақайдгирии ҳизби исломӣ фаъолияти онро пуравҷ намуд. Ҳизб дар интихоботи президентии соли
1999 иштирок намуда номзадии Д.Усмоновро ба мақоми президент пешниҳод кард. Бо номзадии ӯ
59.957 нафар интихобкунандагон, ки 2,11%-ро ташкил мекард, овоз доданд.
Дар натиҷаи зиддиятҳои дохилиҳизбӣ ҷобаҷогузории кадрии ҳизбӣ низ тағйир ёфта, вазифаи
роҳбарии ҳизб ба дӯши С .А.Нури вогузор гардид. А .Нури дар раванди гуфтушуниди байни
тоҷикон мақоми сазоворро пайдо намуда буд. Дар интихоботи президентӣ номзадии худро
пешниҳод накард, балки номзадии Д.Усмонро ҷонибдорӣ намуд. ҲНИТ яке аз аввалин ҳизбҳо буд,
ки дар роҳи созиш бо ҳукумат қарор гирифт ва дар байни аҳолӣ соҳиби боварӣ ва эҳтиром гардид.
Дар натиҷаи бастани сулҳ ва инкишофи баъдинаи сиёсии Тоҷикистон ҲНИТ худро чун ҷонибдори
сулҳу ризоият баҳри якпорчагии кишвар ва ояндаи дурахшони он нишон дод. Намояндагони
шинохта ва обрӯманди ҳизб ба монанди А.Нури, А.Тураҷонзода ва Д.Усмон, дар байни элитаи
миёна мақоми махсусро соҳиб шуданд.
Пас аз ба имзо расидани музокироти сулҳи Тоҷикистон дар ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ
таҳаввулоти демократӣ ҷорӣ гардиданд. Дар интихоботи парламентии солҳои 2000, 2005, 2010 ҳизби
исломӣ 7% овозҳои интихобкунандагонро соҳиб гардида намояндагони худро дар сафи
намояндагони халқӣ дар Маҷлиси Олӣ ворид намуд. Бояд изҳор намуд, ки мавҷудияти ҳизби
исломӣ дар ҷомеаи демократӣ хоси қонунигардонии сатҳи анъана дар раванди сиёсат мебошад.
Дар ҷомеаи дунявӣ ҷой доштани ҳизби мазкур имконияти муҳайё сохтани принсипҳои
таҳаввулпазирӣ, ҳамкорӣ ва ризоиятро дар кишвари тоҷикистонӣ собит месохт.
1
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ҲНИТ дар раванди фаъолияти худ бештар чун ҳизби неруҳои мухолифин эътироф гардид. Он
неруи меҳварии ИОТ-ро ташкил намуд ва баҳри таъсиси сулҳу субот кӯшишҳо ба харҷ дод. Соли
2010 ҳизб 40 ҳазор аъзои комилҳуқуқи худро дар иштироки интихоботи парламентӣ сафарбар
намуд. Лекин дар интихоботи соли 2015 ҳизб овози мувофиқро ба даст наовард ва аз саҳнаи сиёсӣ
дар канор монд. Пеш аз ҳама сабаби чунин ранг гирифтани натиҷаи интихобот бо дастгирӣ
наёфтани ҳизб аз ҷониби аҳолӣ буд, баъдан кирдори баъзе аз аъзоёни ҳизбӣ, ки тариқи ВАО дар
байни мардум паҳн гардида буд обрӯ ва эътибори ҳизби исломиро паст гардонид. Намояндагони
ҲНИТ ба муқобили натиҷаи овоздиҳии интихобкунандагон баромада натавонистанд, зеро
интихобот дар зери назорати намояндагони ташкилоти байналхалқӣ ва принсипҳои демократӣ
омода гардида буд. Моҳи сенябри соли 2015 фаъолияти ҳизби исломӣ қатъиян манъ гардид.
Ҳизби коммунистии Тоҷикистон ҳамчун ҷонибдори сиёсати давлатӣ дар раванди сиёсии
замони гузариш баромад намуд. Ҳизби мазкур 25 ноябри соли 1929 ташкил ёфтааст. Пас аз
пошхӯрии ИҶСС ҳизб дар Вазорати Адлияи Ҷуҳурии Тоҷикистон 17 марти соли 1992 аз қайди
давлатӣ гузашт. Роҳбари ҳизб Ш.Д. Шабдолов интихоб гардид. Дар солҳои аввали ташаккули
системаи сиёсии мустақили Тоҷикистон ҳизби мазкур тарафдорони зиёдро баҳри амалисозии
барномаҳои худ пайдо намуд. Баъзан ҳизб дар афкори мардум баргаштан ба ҳолати пешинаро
бедор месохт. Дар амалинамоии мақсадҳо тарафдорони сершуморро низ дошт. Дар интихоботи
парламентии соли 2010 мақоми дуюмро соҳиб гашт, зеро тавонист монеаи 5%-ро бартараф кунад.
Дар замони пасошӯравии Тоҷикистон намояндагони ҳизби мазкур на танҳо дар сохторҳои
мақомоти қонунбарор, балки дар сохторҳои маъмуриву иҷроя низ ҷой доштанд.
Ҳизби сотсиалистии Тоҷикистон моҳи июни соли 1996 ташкил гардид ва август аз қайди
давлатӣ гузашт. Дар интихоботи соли 2000 ҳизби мазкур монеаи 5%-ро гузашта натавонист, зеро
танҳо 32.728 интихобкунанда, ки 1,22%-ро аз шумораи умумии онҳоро ташкил медод ба ҳизб овоз
доданд. Роҳбари ҳизб С.Кенҷаев буд. Пас аз марги фоҷиавии ӯ оид ба ишғоли вазифаи роҳбарӣ дар
байни аъзоёни ҳизб нобоварӣ ва ихтилоф ба миён омад. ҲСТ ба раванди сиёсии замони
тағйирпазирии ҷомеа ворид нагашт, зеро сабабҳои зерин халалдор буданд:
– масъалаҳои ҳал наёфтаи ихтилофи дохилиҳизбӣ. Набудани роҳбари ягона ва мақсадҳои ягона
ва амиқи ҳизбӣ;
– ҳизб иқтидории сиёсии начандон тавоно дошт. Сотсиалистҳо агарчи номи ба ҳама маъмул ва
шинохта доштанд, на ҳама онҳоро бо коммунистон фарқ мекарданд. Бинобар он электорат
имконияти ҷудо намудани манфиатҳои сотсиалистонро аз коммунистон пайдо накард. Танҳо соли
2015 як номзад аз ҳизби мазкур ба парламент ворид шуд. Пас аз 20 сол ҲСТ тавонист, ки дар
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон манфиати худро аён кунад.
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Ҳизби Адолатхоҳ дар саҳнаи сиёсӣ начандон нақши муҳим дошт. Танҳо дар яке аз интихоботи президентӣ бо номзадии С.Қуватов ва С.Тӯраев дохил гардида, баъдан аз саҳнаи сиёсат дар
канор монд.
ҲАТ моҳи декабри соли 1998 аз қайди Вазорати адлияи Тоҷикистон гузашт. Соли 2005 дар
раванди сиёсӣ ҲАТ ва ҲИИТ фаъолияти назаррас доштанд. Аслан онҳо чун нишонаи низоми
бисёрҳизбӣ ва болоравии имеҷи демократии Тоҷикистон ташкил гардида буданд.
ҲСДТ моҳи феврали соли 1999 созмон ёфта, баъди чанд моҳ бо қарори Суди Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон фаъолияти он боз дошта шуд. Ҳизби мазкур танҳо пас аз се сол боз аз нав ба қайд
гирифта шуд. Ҳизби мазкур дар доираи фаъолияти чандинсолаи худ иқтидори сиёсӣ пайдо карда
натавонист. Дар интихоботи парламентӣ иштирок намояд ҳам, лекин овозҳои сазовори
интихобкунандагонро гирифта натавонист.
Солҳои 90-уми асри ХХ барои шаҳрвандони Тоҷикистон имконияти ташаккул додани
созмонҳои сиёсӣ баҳри фароҳам овардани манфиатҳои худ пайдо гашт. Лекин самаранокии ҳизбҳо
начандон маълум гардида манфиатҳои аслии онҳо аз ҷониби мардум дастгирӣ наёфтанд. Дар
маънои том дар раванди баъдишӯравӣ сохтори низоми ҳизбӣ начандон ба стандартҳо ва маънои
воқеии он мувофиқ буданд. Дар фазои пасошӯравии Тоҷикистон ҷанинҳои ҳизбии коммунистӣ дар
шакли ҲКТ ва ҲСТ тавлид ёфтанд, ки намунаи идеологияи пешинаро паҳн намуда қобилияти
таъсиррасонии ғоявиро надоштанд. Ҳизбҳои дигар низ дар зери тасаввуроти хаёлии зиёиён сохта
шуда буданд ва дар Тоҷикистони мустақил онҳо моҳияти классикии худро пайдо накарданд. Танҳо
номгузории «зебо»-и онҳо таваҷҷуҳи мардумро ҷалб месохт. Чунин номгузоринамоии ҳизбҳо, он
чун анъана дар кишварҳои пасошӯравӣ расм шуда буд. (гӯё онҳо пайваста ба ном манфиати
мардумро ҳифз мекарданд). Ба андешаи мо дар ливои демократикуно-нии зиёиёни тоҷик таъсири
ҳаракати диссидентии рус махсусан, ғояҳои Солженитсин ва Сахаров хело назаррас буд. Онҳо низ
андешаҳои либералии навтавлидшударо, ки ВАО паҳн мекарданд, қабул намуда мехостанд, ки дар
ҷомеаи хоси анъанавӣ онро барқарор созанд. Зиёиёни тоҷик дар амалишавии навовариҳои муфид
худро вазифадор меҳисобиданд Бинобар ин, давлати советӣ барои онҳо душмани рақами якум
гардид. Лекин вазъи сиёсӣ, зиддиятҳои низоми сотсиалистиву капиталистии ҷаҳонӣ аз назар берун
монд. Дар фазои пасошӯравӣ низоми бисёрҳизбӣ, ки бо талаботи ҷомеа тавлид ёфта буд, ба таври
воқеӣ амалӣ нашуд. Аз тарафи дигар, давлат низ худ имкониятҳои сиёсии хешро истифода намуда,
ҳизби сиёсиро ташкил кард, ки ба таври нав ба идеологияи пешина таъсир расонида, ҷонибдорони
худро пайдо намуд.
Дар айни ҳол танҳо ҲХДТ мавқеи устуворро дар раванди идоракунӣ соҳиб мебошад. ҲХДТ
дар раванди гузариш самти фаъолияти давлат ва ҷомеаро муайян намуда, баҳри бартарафсозии
мухолифат хизмат кард, то ки самаранокии сиёсат ва сохторҳои давлатии он эҳсос шавад.
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Айни ҳол дар Тоҷикистон низоми бисёрҳизбӣ чун барандаи мафкураҳои мухталифи сиёсӣ
баромад менамояд: ҲАТ, ҲДТ, ҲКТ, ҲИИТ, ҲСДТ, ҲСТ, ҲХДТ.
Ислоҳоти мазкур барои инкишофи минбаъдаи демократия ва давлати ҳуқуқбунёд мусоидат
намуда, заминаро барои инкишофи ояндаи он бунёд сохт. Албатта, чунин хусусияти тағйирпазирӣ
хосияти модернизатсиониро дорад, лекин моҳияти аслии раванди модернизатсионӣ бо ҳал ёфтани
масъалаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва байналхалқӣ алоқаманд аст. Агар дар ҷомеа масъалаҳои
мавҷудаи системаи сиёсӣ ҳалли худро наёбанд, пас барои бартараф кардани онҳо вақт ва фаъолияти
мақсадноки ҳокимият ва ҷомеа даркор аст. Дар ҳолати дигар ҷомеа боз дар назди масъалаҳои зиёди
ҳалнаёфта воқиф мемонад ва натиҷаи модернизатсияро аён намесозад.
Модернизатсия худ чун ҷавоб ба даъвати ғарбиён дар кишварҳои пасошӯравӣ буд. Он маъное
дар як дараҷа ҷой доштани кишварҳои баъдишӯравиро бо кишварҳои муттамадини ғарбӣ собит
менамуд. Тоҷикистон низ муосиршавиро ба таври ғарбӣ қабул намуда, ба таври худ таҳрезӣ кардааст.
Албатта, бояд иқрор шуд, ки мавҷи таҳаввулпазирии ҷомеа интиҳо надорад ва он бо талаботи замон
ва дархости акторҳои сиёсии ҷаҳонӣ тағйир ва рушд меёбад.
Масъалаи меҳварие, ки мо мавриди тадқиқ қарор додаем ба масъалаи роҳҳо ё намунаҳои
модернизатсия ва интихоби он аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст.
Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба мисли дигар кишварҳои олам дар раванди ҷаҳоншавӣ қарор дорад
ва дар таъсиси ҷомаеи демократӣ роҳи махсуси ба худ муносибро хоҳад пайдо кард. Лекин дар
натиҷаи таҳлил бармеояд, ки таҷрибаи модернизатсионии кишварҳои олам метавонад дар шакли
«роҳи гузариш» аз ҷониби кишварамон истифода шавад.
Тағйироти баамаломада, ки саросари кишварҳои олам ба мисли кишварҳои Европаи Ғарбӣ,
ИМА оғоз шуда, баъдан дар кишварҳои Осиё, Африка ва Европаи Шарқӣ идома ёфтаанд, боиси он
гашт, ки инкишофи ҷомеа дар чорчӯбаи таълимоти махсус таҳлил ва тадқиқ гардад. Аз ин ҷост, ки
ҷонибдорони назарияи модернизатсияи сиёсӣ ин вазифаро ба дӯши худ гирифтанд. Муҳаққиқони
таълимоти мазкур дар асоси ақидаҳои ҷамъгашта оид ба кишварҳое, ки ба низоми модернизатсионӣ
ворид шуданд, якчанд намуд ва усули инкишофро дар шакли тарҳҳои модернизатсия пешниҳод
намуданд. Чӣ тавре ки дар боло қайд гардид, дар байни тарҳҳои модернизатсия бештар маъмултар
ва қобили қабул намунаҳои зерин мебошанд: тарҳи классикии модернизатсия; тарҳии испанӣ; тарҳи
ҷононӣ, тарҳи босуръат ё фишурдаи модернизатсия; тарҳи скандинавӣ.
Дар мавриди таҳлили тарҳҳо маълум мегардад, ки дар тарҳи классикӣ кишварҳо дар муддати
тӯлонӣ, яъне 300 – 500 сол ба таври эволютсионӣ ҷомеаи навро дар шакли демократия бунёд
намудаанд. Ё дар тарҳии испании модернизатсия давлатҳое дохил мешаванд, ки созиши ҷомеаи
демократӣ дар зери фишори режими тоталитарӣ ва авторитарӣ амалӣ шуданд. Бинобар ин, дар вақти
муқоиса тарҳи классикии созиши демократия, ки басо тӯлонӣ аст, ба таҷрибаи сиёсии кишвари мо
нахоҳад ворид шуд. Тарҳи испанӣ ё ҷопонӣ, ки дар асоси авторитаризми монархӣ сохта шудааст,
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барои Тоҷикистон низ бегона аст. Қобили қайд аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон баъзе аз хусусиятҳоро
аз таҷрибаи сиёсии кишварҳои мутобиқи тарҳҳои мазкур метавонад истифода намояд ё истифода
намуда истодааст. Чӣ хеле, ки ба ҳамагон маълум аст, асосҳои сохтори конститутсионии кишварамон
дар зери арзишҳои сиёсии европоӣ ташаккул ёфтааст, ки он хусусияти олии тарҳи классикии
модернизатсия мебошад. Дар ҳолати дигар аз тарҳҳои испанӣ, ҷопонӣ, скандинавӣ низ омилҳои
пешбурди ҷомеа, ки хоси ҷомеаи шарқӣ буда метавонанд, барои истифода ё қабул намудан зарурияте
пайдо мешавад. Аз ҷумла, пос доштани анъанаҳои миллӣ, муқаддас ҳисобидани ахлоқи динӣ,
тарбияи худшиносӣ ва инфиродии шахс.
Дар вақти таҳлил ва ҳамоҳангсозии тарҳҳои гуногуни модернизатсия бо системаи сиёсии
муосири Тоҷикистон маълум мешавад, барои инкишофи кишварамон бештар хусусиятҳои ду шакли
инкишофи сиёсӣ, аз он ҷумла тарҳи қафомонда ё номаҳдуд (хусусиятҳои инкишофи сиёсии
кишварҳои Бразилия, Аргентина, нимҷазираи Балканро муттаҳид месозад) ва тарҳи маҷбурӣ ё
фишурдаи он (инкишофи сиёсии кишварҳои Кореяи Ҷанубӣ, Сингапур ва Тайванро дар бар мегирад)
рост меояд. Муқоисаи хусусиятҳои тарҳҳои мазкур бо системаи сиёсии Тоҷикистони муосир нишон
медиҳад, ки инкишофи сиёсии кишварамон дар айни ҳол ба тарҳи номаҳдуд айнияте дорад ва тарҳи
фишурдаи модернизатсия барои инкишофи оянда истифода хоҳад гашт.
Яке аз хусусиятҳои хоси тарҳи номаҳдуд он аст, ки ибтидои дигаргуниҳои сиёсӣ «аз боло» «ба
поён» сурат мегиранд ё ба таври дигар дар шакли «амудӣ» ҷорӣ мешаванд. Ташаббускори ислоҳоти
сиёсӣ давлат ҳисобида мешавад. Ҳокимияти сиёсӣ ҳамчун танзимкунандаи муносибатҳои нави
ҷамъиятӣ баромад мекунад. Дар ин роҳи инкишоф мавқеъ ва эътибори шахсони алоҳида ё сарварони
сиёсӣ хело назаррас ва басо муҳим аст. Тағйирот маҳз аз системаи сиёсӣ ибтидо мегирад, аз ҷумла
тағйир ёфтани институтҳои сиёсӣ, қабули сарқонун, муайян намудани принсипҳои асосии инкишофи сохтори миллӣ ва давлатӣ, хоси тарҳи мазкур мебошад. Масъалаҳои иқтисодӣ пас аз ҳал
ёфтани масъалаҳои сиёсӣ талаби ислоҳ мехоҳад. Назорати иқтисодиёт аз ҷониби давлат сурат
мегирад ва натиҷаҳои дилхоҳро ноил мешавад. Таври «амудии» таркиботи ҳокимиятдорӣ ба кишвар
имконият медиҳад, ки масъалаҳои ҳал наёфтаи давраҳои гуногуни таърихӣ дар ин давра ҳалли худро
ба зудӣ ёбад. Чунончи, созиши ҷомеа демократӣ, давлати ҳуқуқбунёд, истифодаи технологияи
иттлоотӣ ва ғайра.
Агар мо ба инкишофи сиёсии Тоҷикистон назар афканем, дида метавонем, Ҷумҳурии
Тоҷикистон низ роҳи инкишофро бо номи «навсозӣ» дар низоми худ қабул намудааст ва кӯшишҳо
дорад, ки онро боз ҳам рушд диҳад ва аз худ намояд. Давраи гузариш аз авторитаризми коммунистӣ
ба ҷомеаи демократӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳалли масъалаҳои сиёсӣ аз он ҷулма эълони
соҳибистиқлолии кишвар, қабули конститутсия, идоракунии президентӣ, ташкили парламенти касбӣ
ва такмили системаи интихоботӣ оғоз меёбанд. Мувофиқи сарқонуни қабулгардида парламенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҷлиси Олӣ, ки мақоми олии намояндагӣ ва қонунгузорӣ мебошад, ташкил
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мегардад. Асосҳои сохтори конститутсионӣ ва хусусиятҳои давлатдории тоҷикон ҳамчун
«Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати соҳибистиқлол, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона мебошад»1,
қабул гардидаанд. Масъалаҳои иқтисодӣ дар ибтидои давраи гузариш бо сабабҳои гуногун (ҷой
доштан ва таъсири раванди бозсозӣ ва инқирози иқтисодӣ) ба зудӣ ҳалли худро талаб мекарданд.
Лекин бо сар задани вазъи ноороми кишвар ва зиддиятҳои дохилӣ ин масъалаҳо чанде аз назар дур
монданд. Ба шароити нооромии кишвар нигоҳ накарда аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
нақша ва барномаҳои гуногун оид ба инкишофи соҳаҳои мухталифи ҷомеа қабул гардиданд. Дар
фаъолияти берунии кишварамон низ тағйиротҳои куллӣ ба амал омаданд, чунончи аъзогии
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар СММ (1992), оғоз ва рушди муносибатҳои дипломатӣ ва ғайра.
Ҳамин тариқ, инкишофи сиёсии Тоҷикистон ба тарҳи номаҳдуд ё қафомонда айният дорад.
Лекин тарҳи мазкур ҳамчун шакли алтернативӣ дар оянда истифода нахоҳад шуд. Тарҳи фишурда ё
маҷбурии модернизатсия, ки хоси кишварҳои Кореяи Ҷанубӣ, Сингапур, Тайван аст. Модернизатсия дар ин кишварҳо аз ҷониби давлат дар соҳаи иқтисодиёт бо инкишофи саноати аграрӣ оғоз
меёбад. Кишварҳои мазкур дар як вақти кӯтоҳ аввал соҳаи аграриро рушд дода баъдан, ба воситаи
сармоягузории хориҷӣ саноати вазнинро низ инкишоф доданд. Ҷой доштани чунин имкониятҳои
иқтисодии кишвар боиси он гардид, ки мардум онро пазируфтанд ва худро ба он мутобиқ сохтанд.
Дар мисоли кишварҳои мазкур нақши анъана ва ахлоқии динии онҳо дар рафти замонавишавӣ ба
назар мерасад, ки ба инкишофи ҷомеа таъсири мусбӣ расонидааст. Буддизм чун омили таҳкимбахши
тағйирпазирии ҷомеа қабул гардида омезиши нишонаҳои он бо нишонаҳои модернизатсия ба амал
омадааст. Барои Тоҷикистон низ истифодаи анъанаи аҷдодӣ ва ахлоқи динӣ дар раванди
модернизатсия хело муҳим мебошад. Лекин дар рафти таъсиррасонии мазҳабҳои гуногуни исломӣ
ба фазои мафкуравии динӣ, омилҳои мухталифи эстремистӣ пайдо гаштанд, ки нофаҳмиро дар қабули арзишҳои мазҳабӣ ба вуҷуд овардаанд. Бинобар ин, дар фаҳми истифодаи арзишҳои исломӣ дар
раванди муосиршавӣ низ бархурдҳо вуҷуд доранд. Дар ин ҷода ҳокимияти сиёсӣ бо роҳбарии
Президенти кишвар зиддиятҳои мафкуравии мавҷударо ба инобат гирифта кӯшиши воло намудани
арзишҳои маҳзаби ҳанафиро вазифаи худ донист. «Он кӯшиш намуд, ки маҳз худшиносии мазҳабӣ
дар раванди инкишофи муосир истифода гардида садди роҳи пайдошавии ҷараёнҳои экстеремистӣ
ва террористӣ гардад. ... дар шароите, ки бегонагон бо сӯйистифода аз озодиҳои давлати демократии
Тоҷикистон ақида ва мазҳабҳои тундравро ба фазои андешаи динӣ ворид намуда, хостгори нооромии
ҷомеа буданд, ӯ ҳамчун Роҳбари ғамхор ва дифоъкори андешаи динӣ ва муҳофизи ақидаи аҷдодӣ
соли 2009-умро соли бузургдошти Имоми Аъзам эълон намуда, бо чопи китобҳои мазҳабию
ақидагии ниёгон мардуми мусулмони кишварро бо мазҳаби ақлгаро ва таҳаммулпазири ҳанафӣ
шинос намуд».2 Омилҳои бунёди давлати миллӣ ба пирӯзии арзишҳои анъанавӣ ва пос доштани
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таъриху фарҳанги миллӣ мусоидат намудааст, ки дар раванди муосиршавии кишвар назарас
мебошад.
Ҳамин тариқ, бо назардошти гуфтаҳои боло зарур аст, ки Тоҷикистони муосир роҳи инкишофи
сиёсиро аз таҷрибаи сиёсии кишварҳои мутамаддин интихоб ва истифода намояд.
Боиси қайд аст, ки дар натиҷаи таҳлили сиёсати муосири кишварҳои пасошӯравӣ тарҳи дигари
модернизатсия ба миён хоҳад омад, ки хоси давлатҳои мазкур аст. Лекин бо сабабҳое, ки онҳо дар
ҳолати «ибтидои»-и модернизатсия қарор доранд, ҳалёбии масъалаи мазкур вақти муайянро талаб
мекунад. Аз он ҷост, ки барои таъсиси ҷомеаи муосир дар Тоҷикистон низ муддати муайян лозим
аст, лекин чун демократия дар раванди ҷаҳоншавӣ қарор дорад, бояд ин масъала бо ёрии ҳам давлат
ва ҳам ҷомеа ба зуддӣ ҳалли худро ёбад. Дар ҳолати ҳал наёфтани масъалаи замонашавӣ Тоҷикистон
ба ном давлати «демократӣ» ва дар асл ҷомеаи «анъанавӣ» боқӣ хоҳад монд. Он арзишҳои
демократии мавҷуда бояд пеш аз ҳама аз ҷониби ҷомеа ва элитаи сиёсӣ ҳифз гардида, баҳри рушди
минбаъдаи режими демократӣ мусоидат намоянд.
Масъалаи дигаре, ки вобаста ба раванди модернизатсионии Тоҷикистон мансуб аст, ба масъалаи
роҳҳо ва воситаҳои амалисозии демократия алоқаманд аст. Тарҳҳои гузариш ба демократия дар
назардошти таҳлилҳои илмии муҳақкиқон омода гардидаанд, хело гуногун аст. Барои Тоҷикистон
тарҳи гузариш ба тарҳи пешниҳодшудаи А.Пшеворский мувофиқ аст, ки аз ду давра иборат аст:
либераликунонӣ ва демократикунонӣ. 1 Равиши гузаришро ба демократия дар Тоҷикистон чунин
таҳлил намудан мумкин аст:
а) Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои гузариш ба демократия заминаи мустаҳкам вуҷуд набуд,
зеро низоми идоракунии куҳна боқӣ монда дигаргунии куллиро талаб мекард.
б) Дар ибтидои гузариш роҳи «аз боло» ҷорӣ намудани демократия натиҷа надод, зеро арзишҳои
демократӣ аз тарафи табақаҳои гуногуни ҷомеа дар фаҳми нодуруст қабул шуда, хосиятҳои манфиро
соҳиб гашт.
в) Дар ибтидои раванди демократикунонӣ, ресотсиализатсия, яъне мутобиқшавӣ ба арзишҳои
нав басо мушкил гузашт, зеро қабул намудани тартибот ва қоидаҳои нав барои баъзе аз ашхос ва
гурӯҳҳо тобовар набуд. Низоми авторитарӣ ба сохтори нав низ таъсири худро мегузошт.
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сӯи сохтори демократӣ қадамҳоро гузошта хосиятҳои идоракунии
демократияро дар санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ таҷассум менамояд. Лекин барои бунёди демократияи
комил заминаҳои лозимӣ бояд сохта шаванд. Пеш аз ҳама нишонаҳои демократия аз тарафи мардум
бояд қабул гарданд. Фаҳми демократия дар шуури сиёсии мардум дар шакли аслиаш таҷассум ёбад
ва дар иштироки фаъоли сиёсии он муҳайё шавад. Равандҳои номатлуби мавҷуда, ки заминаи нобудшавии демократия мебошанд, аз байн бурда шаванд.

Ниг.: Пшеворский, А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной Европе и
Латинской Америке [Текст] / А. Пшеворский.  М.: «РОССПЭН», 1999.  С. 56.
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Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари демократӣ эълон гардида баҳри он кӯшиш дорад, ки дар
фаъолияти сиёсии худ принсипҳои демократиро ҷонибдорӣ намуда, тадбиқи комили онро соҳиб
шавад. Дар ин ҷода Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин кӯшишҳо намудааст:
1. Ба инкишофи маҳалҳои гуногуни мамлакат аҳамият дода, бо кушодани роҳҳои автомобилгарду ҳавоӣ қисматҳои мамлакатро ба ҳамдигар пайванд месозад.
Мисоле аз таърих: Қисмати шимолии ҳамаи кишварҳои Осиёи Миёна нисбати ҷануб пешрафта
ҳисоб мешуданд, чунки аз замони истилои русҳо ва баъдан дар замони Шӯравӣ ба қисмати шимолии
кишварҳо аҳамият дода мешуду халос. Имрӯз ин гуна сиёсатбарии яктарафа вуҷуд надорад, ки бо
мурури замон ба баробарии инкишофи муътадили минтақаҳо, ташаккулёбии сохтори институтҳои
демократӣ, гуногунақидагӣ ва кафолати комили ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон тадриҷан муҳайё
мешаванд.
2. Ҳамоҳангии арзишҳои демократӣ бо арзишҳо ва анъанаҳои миллӣ метавонад заминаи
устуворро баҳри ташаккулёбии фарҳанги сиёсии мардум бозад ва низоми демократияи хосро дар
байни мардум ба вуҷуд орад. (Демократия шарқӣ ё ғарбӣ шуда наметавонад, лекин қабули низоми
демократӣ бо минталитет ва анъанаҳои мардумӣ алоқаманд мебошанд). Аз ин рӯ Ҷумҳурии
Тоҷикистон баробари инкишофи арзишҳои демократӣ ба рушди арзишҳои милливу динӣ аҳамият
медиҳад.
3. Таъсиси институтҳои демократӣ ба мустаҳкамшавии системаи сиёсӣ мусоидат мекунад.
Институтҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ чун шакли тақвиятдиҳандагони манфиатҳои мардум баромад
намуда, баҳри ҳимояи онҳо кӯшиш ба харҷ медиҳанд. Раванди институтсионаликунии манфиатҳои
шаҳрвандон чун унсурҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ баромад намудааст. Дар арсаи байналмилалӣ эътибор
пайдо кардани ҷумҳурӣ низ ба рушди ҳаёти сиёсии дохилии он таъсири мусбӣ расонидааст. Лекин,
ин маънои онро надорад, ки давлат роҳҳои созиши демократияро барқарор намудааст ва дар ин ҷода
кор ба анҷом расидааст. Демократия чун усули идоракунии кишвар ҳамеша интизори навоварӣ,
дигаргунӣ буда дар зиддиятҳо ва муборизаҳои сиёсӣ таҷассум меёбад ва ҳамчун шакли
ифодакунандаи осоиштагии ҷомеа баромад мекунад. Мавҷудияти демократия ва ҳифзи арзишҳои он
пеш аз ҳама бо фаъолияти элитаи сиёсие, ки барои пос доштани он манфиатҳои умумро дастгирӣ
мекунад, зоҳир мешавад.
Яке аз хусусияти раванди модернизатсионии Тоҷикистон дар шакли эндогеннию экзогенӣ
доштани он зоҳир мешавад, ки бо омезишёбии анъанаҳои шахсиву бегона сурат гирифта, бо таъсиси
институтҳои муосири сиёсӣ анҷом меёбад. Шакли демократии режими сиёсӣ ба хосиятҳои
демократияи ваколатӣ омезиш меёбад, ки сарпарастии сарвари сиёсӣ ва элитаи сиёсиро дар қабули
қарорҳои сиёсӣ ва ҳалли он интишор месозад. Нақши унсурҳои ҷомеаи маданӣ дар амалинамоии
қарорҳои сиёсӣ начандон назаррас мебошад. Кишвари мо низ ба мисли дигар кишварҳо нусхабардории ниҳодҳо, лоиҳаҳои қонун ва тарзҳои ислоҳотро аз таҷрибаи кишварҳои олам, махсусан Россия
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вазифаи худ медонад, ки чунин амали он шакли муқаррарии инкишофи кишварҳои муосири олам
аст. Вогузорсозии чунин амалҳои тақлидкорӣ ба дархости дар сатҳи пасти инкишоф қарор
нагирифтани кишвари тоҷикон вобаста аст. Лекин бо баробари иқтибоснамоии тарҳҳои инкишоф,
дар фазои сиёсии Тоҷикистони муосир шароити комилан амалнамоии он пайдо мешавад, ки дар
бештари вақт ба таври самаранок ва дилхоҳ анҷом намеёбад ва чун хусусияти дигари тағйирпазирии
модернизатсионӣ эътироф мешавад.
Хусусияти дигари модернизатсияи сиёсии Тоҷикистонро ҷомеаи анъанавии гуногунтабақавӣ
будани он ташкил менамояд. Тағйироти сифатӣ бештар дар ҳаёти сиёсии ҷомеа рух додаанд, вале
соҳаҳои дигари ҳаёти ҷамъиятӣ чандон тағйироти ҷиддӣ пайдо накардаанд. Дар натиҷа сатҳи
фаъолии ҷомеа мувофиқи мақсад нест ва дар он равандҳои модернизатсионӣ бо душворӣ амалӣ
мегарданд. Дар раванди таърихии на чандон дур ҳам ҷомеаи мо шоҳиди таҳаввулоти ҷиддии
иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ набудааст. Қариб ҳар навъ тағйироти ҷиддии иҷтимоӣ,
иқтисодӣ ва сиёсӣ аз берун бо дасти бегонагон ба он ворид шудаанд. Ҳанӯз ҳам мардуми мо аксаран
қонуниятҳо ва равандҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсии дохилии ҷомеаи худ ва ҷаҳониро ба хубӣ
намешиносанду огоҳ нестанд ва ё намедонанд. Аз ин рӯ, дар аксар маврид мардум ба ҳар навъ
тағйирот бепарвоӣ ва бетарафӣ зоҳир намуда, ба он алоқаманд набудани худро нишон медиҳанд.1
Дар натиҷаи таҳлили самти тағйирпазирии сиёсӣ дар раванди трансформатсионӣ ба
хулосаҳои зайл омадан мумкин аст:
Таҳаввулоти муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон бо эълон доштани мустақилият, ки махсусиятҳои
худро дошт, оғоз мегардад. Онро ба таври зайл тасниф додан мебояд: раванди модернизатсионӣ
дар ҷомеаи тоҷикистонӣ бо ҳодисаҳои мудҳишу манфӣ, ки низоъро ҳамроҳ буданд, оғоз ёфт, бо
шикасти ба нақшагирии иқтисодӣ, бо парокандагии системаи сиёсӣ, бо ташаккули гурӯҳҳои
мухталифи манфиатдор, бо аён гаштани талаботҳо ва ҳавасҳои инфирод ва шахс, бо ташаккули
иттиҳодияҳо ва ҳаракатҳои сиёсӣ ва ҷамъиятии гуногун, ки мақсади иштироки сиёсиро доштанд,
бо тадриҷан хусусияти демократӣ пайдо намудани қабули қарорҳои сиёсӣ, бо сиёсати
ислоҳотхоҳонаи давлат баҳри тағйир додани соҳаҳои ҷомеа ва ғайра алоқаманд буданд.
Заифӣ ва номуътадилии воридшавии арзишҳои либералӣ солҳои 90-уми асри гузашта агар аз
як тараф оид аз ноуҳдабароии ҳокимият шаҳодат диҳанд. Аз тарафи дигар бо тағйир додани
системаи сиёсӣ дар ҳамбастагии ниёзҳои ҷомеа ба амал омад, ки начандон самаранок буд.
Ҳокимияти Шӯравӣ боварӣ дошт, ки танҳо ба воситаи дархост ва талаботи ҷомеа ӯ метавонад,
системаи шахшуда ва бофидашудаи шӯравиро тағйир диҳад. Ба андешаи ҳокимиятдорони
шӯравӣ аз байн бурдани фаъолияти моноидеологии сотсиалистӣ ва маҳдудсозии таъсиррасонии
давлат ба соҳаҳои мустақили ҳаёти ҷамъият фаъолияти шахсони кордону чолок ва оқилу

Ниг.: Модернизатсияи сиёсӣ: масъалаҳои ташаккул ва вазифаҳои асосӣ [Матн] // Маводи «мизи мудаввар»-и
маҳфили инфиродии «Шабафрӯз». – Душанбе, 2013. № 8. – С. 69.
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ғамхори кишварро зиёд намуда, онҳоро барои беҳтар намудани сатҳи инкишофи ҷомеаи
демократии сотсиалистӣ равона месохт. Махсусан, дар ин маврид ҳокимият ба зиёиён ва аҳолии
маърифпарвари шаҳрҳои калон такя менамуд. Таъсири шахсони фаъол, эҷодкор, ташаббускор
ва маълумотнок ба ҳаёти ҷомеа ва ба таври нав тағйир додани он, пеш аз ҳама ба дӯши ҳамин
тоифа вогузор гардид. Дар соҳаи иқтисодиёт ва амалинамоии озодиҳои иқтисодӣ ҳокимият
имконияти ташаккули иқтисодиро фароҳам оварда хоҳиши кишвари шӯравиро дар як сатҳ бо
кишварҳои Европа ва Америкаи Шимолӣ нигоҳ доштанро дошт. Баъдан маълум гардид, ки
умедҳо хом буданд.
Ташаккули давлатдории мустақили тоҷик бо шароити мудҳиш, ҷанги шаҳрвандӣ ҳамроҳӣ
дошт. Тадриҷан шикасти идоракунии анъанавии иқтисодӣ ва ивази он ба иқтисодиёти бозоргонӣ,
ислоҳотпазирии сохторҳои давлатӣ ва мутобиқ сохтани он бо талаботҳои буҳронии рушди
сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷомеа вазифаҳои муҳимтарини замони трансформатсионӣ ба
ҳисоб меравад. Масъалаҳои сарҳадиву ҳудудии Тоҷикистон, ки мухолифати навро байни
кишварҳои ҳамсоя ба вуҷуд оварда буд, ҳалли фаврии худро талаб мекард. Ҳалли масъалаҳои
сарҳадоти барои кишвари ҷавони навташкил хело муҳим буд. Ба душвории дохилӣ нигоҳ накарда
масъалаҳои мазкур ҳал гардиданд. Дар дохили кишвар масъалаҳои баргардонидани гурезаҳо ва
муҳоҷирони иҷборӣ ба ҷойҳои зисти доимӣ, барқарор кардани хоҷагии кишлоқ ва бо назардошти
ҳамкории байналмилалӣ созмон додани имедҷи ҷаҳонӣ ба миён омад.
Модернизатсияи системаи сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иқтидори фаъол ва роҳнамоии
субъектҳои сиёсӣ, ки ба таъсиси ҳокимияти давлатӣ таъсири худро расониданд, ҷорӣ гардид.
Шакли инкишофи сиёсӣ бештар ба модификатсияи сиёсӣ, яъне тағйироти ниҳодҳои сиёсӣ,
пойдевори системаи сиёсӣ ба амал омад. Чи тавре ки қайд гардид ниҳодҳои асосии давлатдорӣ
ба мисли институти парламент, институти президент ва дигар шохаҳои ҳокимият таъсис ёфтанд,
ки имконияти амалигардии вазифаҳои давлатро тезонид ва такягоҳи сохтори давлатӣ ҳисобида
мешуд.
Интихобот ба мақомоти қонунбарор ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон шакли
намояндагии демократияро дар амал муайян мекунад. Аз ин рӯ, воридсозии усулҳои демократии
идоракунии давлат дар раванди сиёсӣ нақши ҳалкунандаро барои рушди минбаъдаи кишвар мебозад.
Дар асоси эҳтиром ба қонунҳои демократӣ ва давлатӣ иштироки фаъоли шаҳрвандон ташаккул
меёбад, масъулияти онҳо дар назди ҷомеа ва тағдири ояндаи миллат зиёд гардида сатҳи
маълумотнокии сиёсиву ҳуқуқии онҳо афзун мешавад. Дар раванди давраи гузариш аз 100%-и
аҳолии қобилияти овоздиҳӣ дошта, на камтар аз 80% фаъол буданд.
Дастовардҳои демократии системаи сиёсии навташкил ташаккули асосҳои конститутсионӣ,
низоми бисёрҳизбӣ, самаранокии низоми интихоботӣ мебошанд. Гузариш аз ҷомеаи
тоталитариву авторитарӣ ба демократия ва муайян намудани дурнамои инкишоф барои
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Тоҷикистон бо таҳкими субот ва осудагии кишвар пайваст буд. Баҳри устуворсозии
истиқлолияти давлатӣ зарурати таъминсозии ваҳдати миллӣ, эҳёи ватан ва таҳкими сохтори
сиёсӣ ба миён омад, ки натиҷаҳои назаррасро низ пайдо кард. Ҷомеаи тоҷикистонӣ дар раванди
модернизатсионӣ ба самти демократия тадриҷан ва боэътидол қадам мезанад, ва кӯшиши таъсиси
демократияро бо назардошти принсипҳои он тақозо месозад. Дар заминаи дурнамои
модернизатсионӣ низоми муносибатҳои муосир ва навсифат ташаккул меёбад, ки он комёбиҳои
модернизатсия номида мешавад. Бешубҳа, амалияи тоҷикистонӣ ба таври назариявӣ ба талаботҳои
демократия начандон наздик бошад ҳам, лекин ҳар давлат махсусиятҳои ташаккули системаи
сиёсиро ба инобат гирифта вобаста ба арзишҳои миллӣ, худшиносии шаҳрвандӣ ва эътиқодии динӣ
ташаккул меёбад, ки ба шароит ва талаботи ҷомеаи муосир мувофиқ аст.
Равандҳои модернизатсионии ибтидои асри XXI дар Тоҷикистон дар заминаи рушди
муътадили иқтисодиёт, тадриҷан баланд гаштани сатҳи зиндагонии мардум амалӣ мегардад. Барои
бо роҳи модернизатсионӣ ҳаракат кардан на танҳо зарурати қабули ислоҳот, балки иродаи
сарвари сиёсӣ низ вобастагӣ дорад. Инчунин, тағйирпазирии менталитети ҷомеаи тоҷик бо
назардошти таҷрибаи пешқадами тамадунни европоии замони «модерн» ва арзишҳои милливу
динӣ муҳим аст.

158

2.3. Моҳияти тағйирпазирии сиёсӣ ва таъсири онҳо ба коркарди асосҳои
модернизатсияи ҷомеаи тоҷикистонӣ

Дар натиҷаи таҳлили рафти тағйирпазирии сиёсӣ дар ҷомеаи тоҷикистонӣ масъалаи
таваҷҷуҳнамоӣ ба комёбиҳо равона мегардад, ки онҳо чун ҳолатҳои объективӣ ва субъективии
инкишофи Тоҷикистони муосир баромад мекунанд. Дар параграфи мазкур натиҷаи
тағйирпазирии сиёсӣ ва таъсири он ба рафти инкишофи кишвар матраҳ гардида, раванди
модернизатсионӣ дар Тоҷикистон дар ду давра (давраи аввал замони шӯравӣ ва давраи дуюм
замони соҳибистиқлолӣ) ба инобат гирифта мешавад. Дар мавриди таҳлилсозии ҳолатҳо ё
ченакҳои гузариш аз як системаи сиёсӣ ба системаи сиёсии дигар, мо тасмим гирифтаем, ки усули
муқоисавии раванду ҳодисаҳо (низоми интихоботӣ, ҳамбастагии ҷомеаи анъанавӣ ва муосир) ва
инчунин самтҳои инкишофи дохилӣ, муносибатҳои байналхалқӣ ва ғайраро дар замони
истиқлолият баррасӣ

намоем. Давраи дуюми модерникунонӣ

бо ҳодисаҳои замони

парокандашавии ИҶСС ва ба даст овардани соҳибистиқлолӣ пайваста мебошад, ки марҳалаҳои
ибтидоӣ ва баъдинаро дар бар мегирад. Ба марҳалаи баъдина замони баъдиҷангӣ рост меояд, ки
пеш аз ҳама бо хусусияти фаъолнокии аҳолӣ ва ниҳодҳои сиёсӣ дар раванди сиёсӣ тафовут дорад.
Дар ин бобат бояд тавозуни байниҳамдигарии давлат ва ҷомеа, моҳияти маълумнамоии
манфиатҳои аъзоёни он дар иртибот бо заминаи ташаккул ва тағйирпазирии ҷомеа ба инобат
гирифта шавад. Бештар моҳияти мустақилияти шахс ва робитаи он бо давлат дар заминаи
қонунгузорӣ

муҳайё

мешавад.

Ҳуқуқҳои

шаҳрвандон

ҳамчун

интихобкунанда

ва

интихобшаванда ба мақоми Президенти кишвар ва мақомоти намояндагии кишвар ва маҳал,
муттаҳид шудан ба созмонҳо ва ғайра дар Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ гардидааст, ки
имконияти таъмини ҳуқуқҳои сиёсии шаҳрвандро муҳайё намуда, яке аз омилҳои муҳими ҷомеаи
муосир ҳисобида мешавад.
Ҳуқуқи интихоботии инсон дар ҷомеаи авторитарии замони шӯравӣ начандон амалӣ шуданд.
Дар ИҶСС аз нимаи дуюми соли 20-уми асри ХХ раванди бегонагардии шаҳрвандон аз ҷалбгардӣ ба
кори коркард ва баамалбарории қарорҳои идоравию сиёсӣ оғоз ёфт. Таъсиррасонии зиёди
болшевикон бо роҳбарии Сталин ба ҷараёнҳои дигари сиёсӣ ба он оварда расонд, ки гуногунандешии
сиёсӣ аз байн рафт. Принсипҳои идоракунии демократӣ бо принсипҳои давлатдории шӯравӣ иваз
гардид. Конститутсияи соли 1936 низоми интихоботиро дар асоси овоздиҳии умумӣ, баробар, махфӣ
ва бевосита собит намуда, хосияти демократии онҳоро маълум месохт. Конститутсияи соли 1977
қабулгардида ҳам интихоботи демократиро эълон медошт. Аммо мутаассифона, интихобот
демократӣ набуд, зеро як нафар номзад бе мавҷуд будани ҳарифи худ пешниҳод мегардид, ҳарифи
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алтернативӣ вуҷуд надошт. Номзад бе гузаронидани интихобот медонист, ки ӯ ғолиб аст, зеро ҳама
интихобкунандагон ба ҷонибдории ӯ овоз медоданд. Чунин ҳолат гӯё як шакли тасдиқгардии
номзади пешниҳодшуда аз ҷониби халқи шӯравӣ буд. Дар ҳолати ҷой доштани нафари дуюмин, ӯ
эътибору нуфузи умумихалқӣ надошт. Масалан, солҳои охири 80-уми асри гузашта номзадҳо ба
Шӯрои Олии ИҶСС ва Ҷумҳурии Советии Сотсиалистии Тоҷикистон ду нафар таъйин гардиданд,
ки яке вазифаи баланди давлатӣ дар уҳда дошт, дигаре бошад дар байни хешу табор ё коллективи
меҳнатӣ обрӯманд буду халос, яъне колхозчӣ ё коргари одӣ. Албатта, дар чунин ҳолат натиҷаи
овоздиҳӣ маълум аст.
Бозсозӣ, ки соли 1985 оғоз ёфт ба низоми интихоботи равиши демократиро ҷорӣ намуд. Соли
1989 дар ИҶСС бори аввал интихоботи демократӣ баргузор гардид. Он вақт аҳолӣ начандон аз
демократия ва интихоботи озод бохабар буд, бинобар ин, тайёр набудани он, омӯзонидан ва
таъмини сатҳи маърифатнокии он низ масъалаи наверо дар ташаккули электорат изофа намуд.
Дар компанияи интихоботии соли 1990 дар ишғоли вазифаи депутатҳои халқии ИҶСС ва маҳаллӣ
мақоми субъектҳои ҳокимияти болоӣ назаррас буд. Блокҳои пеш аз интихоботӣ таъсис ёфтанд.
ВАО ба таври воқеӣ воқеаҳои даргузари кишварро хабар медоданд. Ин интихобот хосияти
демократиро каму беш пайдо карда буданд. Пас аз эълон доштани истиқлолият низоми
интихоботӣ низ либоси навро ба бар кард.
Ҳуқуқи интихоботии шаҳрвандон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чун феҳристи ҳуқуқҳои сиёсӣ
баромад намуда, иштироки онҳоро дар корҳои давлатӣ таъмин мекунанд. Дар ин ҷо мавқеи асосӣ ба
электорат, ба субъекти раванди интихоботӣ дода мешавад. Лекин то ҳол шаҳрвандони тоҷикистонӣ
имкониятҳои сиёсии худро бо сабабҳои мухталиф ба таври пурра пиёда намесозанд. Бо назардошти
иштироки шаҳрвандон дар равандҳои сиёсӣ бармеояд, ки дар Тоҷикистони муосир шакли тобеии
фарҳанги сиёсӣ ҷой дорад. Ғайрифаъол ва бетараф будани аҳолӣ дар раванди қабули сиёсӣ
мушоҳида мешавад. Он чун анъанаи пешинаи умргузаронии инсон, ки вазифаи сиёсиро ба дӯши
давлат бор мекунад, ба амал бароварда мешавад. Аҳолӣ ба ҳокимият такя намуда, аз он имтиёз
(кафолатҳои иҷтимоӣ) ва хубиҳоро умед дорад ва баъзан дар назди қудрати давлат заиф мебошад.
Аҳолӣ танҳо дар раванди интихобот, ки ба режими демократӣ хос аст, хело фаъол аст. Дугонагии
фаъолияти сиёсии шаҳрвандон аз як тараф бо омилҳои иқтисодиву иҷтимоӣ алоқаманд аст, ки
онҳоро аз сиёсат дур месозад. Аз тарафи дигар бошад, шаҳрвандон чун одат ё вазифа ба
равандҳои сиёсӣ ворид гардида дар бештари вақт моҳияти онро сарфаҳм намераванд. Дар охир
иштироки сиёсии шаҳрвандон имконият медиҳад, ки онҳо розигии худро нисбат ба фаъолияти
давлат ва роҳбарони он изҳор намуда, сиёсати дар субот нигоҳ доштани ҷомеа ва рушди
минбаъдаи онро ҷонибдорӣ намоянд.
Ҷомеаи тоҷикистонии замони шӯравӣ ба худ хосияти анъанавиро соҳиб буд. Зеро дар он
идеологияи

ягонаи

ҳукмрон,

яккаҳизбӣ,

тавонои
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системаи

сиёсӣ

ва

муносибатҳои

тағйирнопазири доимӣ вуҷуд дошт. Инфирод ва мақоми он дар ҷомеа бо принсипҳои коммунистӣ
пайваст гардида буд, ки онро ба системаи сиёсии мавҷуда побанд мекард. Мустаҳкамии мақоми
доҳигии ҳизби коммунист ва воло гирифтани мавқеи ишғолкардаи элитаи сиёсӣ дар ҷомеа сабаби
аз ҳалқ дур шудани табақаҳои ҳукмрон, ва элитаи иқтисодӣ гардид. Назорати ҷиддӣ ва доимии
мақомоти давлатӣ аз болои намояндагони илму санъат, адабиёт ба рушди минбаъдаи он таъсири
манфӣ мерасонд. Чунин муносибати давлат боиси тавлид наёфтани ақидаҳо, консепсияҳои илмӣ
ва дар гирдоби идеологӣ мондани илму фарҳанг гардида буд.
Вобаста ба ченакҳои модернизатсия дар ҷомеаи анънавии шӯравӣ танҳо инсони офаранда ба
инсони ихтироъкор табдил ёфт, он ҳам бошад ба манфиати давлатӣ буд. Ҷомеаи шакли одии
ғайриинтегратсионии иқтисодӣ ба шакли иқтисодии ҷомеаи озод табдил наёфт. Дар ҷомеаи
шӯравӣ этатизм рушд карда, мақоми он дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ, махсусан иқтисодиёт
аён гардида буд. Моноидеологияи идоракунанда зиддиятҳои идеологиро напазируфт ва ҳоло дар
замони сталинӣ дар натиҷаи муборизаҳои шадид гуногунандешӣ барҳам хӯрд.
Ҷомеаи анъанавии замони шӯравӣ майл ба тағйирпазирӣ дошт, махсусан аввалин созмонҳои
ғайрилегалии ташкилёфта (ҳаракатҳо ва созмонҳои дессидентӣ) чунин иқдомро доштанд. Лекин
принсипҳои давлатдорӣ ва дурнамои рушди коммунистӣ ба мардум имконият намедод, ки
вобаста ба майлу хоҳиш ва ақли идроки худ инкишоф ёбад.
Дар Тоҷикистон дар ибтидои воридсозии дигаргунӣ бо кӯшиши таъсиси ҷомеаи муосир
ҳокимият дар раванди тағйирпазирии ҷомеа имконияти қабули қарорҳоро ба ҷомеа ҳавола сохт.
Он умед дошт, ки дар рафти авҷгирии фаъолияти сиёсии ҷомеа, ҳолати ташаккули он сифати
навро касб мекунад. Аммо, ҷомеаи хоси анъанавӣ садди роҳи ташаккули шахсони кордону
ташаббускор гардид, ки метавонистанд, ҳолати ҷомеаро бо назардошти талаботи замон дигаргун
созанд. Ҷомеаи пуризтироб фаъолнокии иқтисодӣ ва сиёсии одамонро баҳри гузаронидани
модернизатсия бо муқаррароти талаботҳои европоӣ андоза месохт. Ташаккули шаклҳои устувори
анъанавии низоми интихоботӣ, бисёрҳизбӣ, парламентаризм на ҳамеша ба стандартҳои европоӣ
мутобиқ аст. Нақши тавонои давлат хосияти ташаббускоронаи онро ошкор мекунад. Дар ин
раванд масъалаҳо аз ҳисоби антимодернизатсия ҳалли худро пайдо карданд. Умуман маълум аст,
ки ислоҳотҳои навин аз ҷониби мардум бо тарс ва нобоварӣ кабул мегарданд, зеро бештари онҳо
қудрати тағйир додани уклади пешинаи ҳаёти ҷомеаро надоранд. Аҳолии кишвар мавқеи
консерваторӣ доранд ва ислоҳот ва ташаббускорони онро ҷонибдорӣ наменамоянд. Аз тарафи
дигар бошад ислоҳотсозон танҳо ба гурӯҳи фаъоли ҷомеа такя мекунанд ва баҳри амалишавии
мақсадҳои вопасини онҳо мусоидат менамояд.
Ҷомеаи тоҷикистонӣ ба худ хосиятҳои «модернизм»-ро касб карда бошад, ҳам лекин он
начандон ба ҷомеаи муосир мувофиқ аст. Сохтори сиёсӣ тағйир ёфтааст, модификатсияи сиёсӣ,
низоми бисёрҳизбӣ ва низоми интихоботӣ ба миён омада дар маҷмӯъ сифатан намунаи нави
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идоракуниро ба худ касб карданд. Аз ин рӯ, дар солҳои модерникунонии системаи сиёсӣ
Тоҷикистон ба чандин дастовардҳои муфит ва назаррас комёб гардидааст. Фаъолияти
тағйирпазири системаи сиёсӣ дар иқтисодиёт, муносибатҳои байналхалқӣ, таъмини бехатарии
кишвар ва ғайра назазаррас аст. Аз ҷониби дигар, дар ташаккули фарҳанги сиёсӣ, рафтор ва
иштироки сиёсӣ хусусияти модерн начандон назаррас аст. Ҷомеаи сиёсӣ бештар ҳастии худро бо
давлат вобаста менамояд ва мустақилияти худро дар қабули қарорҳои сиёсӣ истифода
наменамояд ё нисбати ҳокимият ва сиёсати давлатӣ бетарафӣ зоҳир намуда амалҳои онро ҳамеша
дуруст ва босамар меҳисобад.
Самти фаъолияти давлатии Тоҷикистон ба сӯи бунёди ҷомеаи муосир махсусан, дар
ташаккули амудии таркиботи сиёсӣ дар раванди демократикунонии аҳолӣ бо воридсозии
технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар ҷумҳурӣ алоқаманд аст. Дар ин хусус
Ҳукумати Тоҷикистон бо мақсади баланд бардоштани сатҳи маърифати техникии табақаҳои
гуногуни ҷомеа ва ҳамаҷониба татбиқ намудани технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ
дар иқтисоди миллии кишвар «Консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ»-ро қабул намуд. Ин
имкон медиҳад, ки номгӯи зиёди хизматрасониҳои давлатӣ ба шаҳрвандон ба таври электронӣ
саривақт ва босифат расонида шуда, зуҳуроти номатлубе чун бюрократизм ва коррупсия
тадриҷан аз байн бурда шаванд. Дар баробари ин, муносибати мутақобилаи ҷомеа бо сохторҳои
давлатӣ таҳким меёбад, ки ин яке аз рукнҳои муҳими ҷомеаи маданӣ ба шумор меравад.
Самти мазкур фаъолияти ҷомеаро бо давлат таъмин месозад, ки яке аз принсипҳои ҷомеаи
муосир ҳисобида мешавад. Маҳз барқароршавии ҳукумати электронӣ ин вазифаро дар дӯш дорад.
«Барномаи давлатии рушд ва татбиқи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри соли 2004
таҳти № 468 тасдиқ шудааст, дар ин ҷода хело бо мақсад арзёбӣ мегардад. Барномаи мазкур бо
мақсади амалисозии «Стратегияи давлатии рушди технологияи иттилоотӣкоммуникатсионӣ
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки бо Қарори Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 5 ноябри соли 2003
таҳти № 1174 қабул гардидааст, таҳия мешавад. Дар навбати худ бо мақсади сарҷамънамоии
фаъолияти мақомотҳои босалоҳияти фазои итилоотии Тоҷикистон ва барои амалисозии
стратегия ва барномаҳои технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ мақомоти махсуси
амалкунанда, Шӯрои назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба технологияҳои
иттилоотию коммуникатсионӣ, ба фаъолият шурӯъ кард. Шӯро бо Фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 феврали соли 2006 таҳти № 1707 таъсис ёфт. Ба Шӯрои назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ як қатор
роҳбарони мақомоти марказии ҳокимияти давлатӣ, аз ҷумла роҳбарони вазорату идораҳои
дахлдор ва роҳбарияти созмонҳои ҷамъиятию ғайриҳукуматии ин соҳа аъзо буда, ба кори он
намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ҳам даъват карда мешаванд. Ба ҳайати шӯро 25
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намояндаи фаъол ва салоҳиятноки мақомоти ҳокимият, бизнес, ҷомеаи маданӣ ва иттиҳодияи
илмиву таълимӣ дохил мешаванд. Барнома пеш аз ҳама бо тавассути ҳамоҳангсозии фаъолияти
мақомоти

давлатии

сатҳҳои

гуногун

дар

самти

фарогирии

Технологияи

иттилоотӣ

коммуникатсионӣ дар идоракунии давлатӣ, иқтисодиёт ва ҳаёти ҷамъиятӣ ба амал бароварда
мешавад. Инчунин, бо барои амалинамоии мақсадҳои зерин ҳуҷчатҳои меъёрӣ ҳуқуқӣ қабул
гардиданд: «Консепсияи давлатии сиёсати иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 30 апрели соли
2008 таҳти № 451 ва «Стратегияи ислоҳоти системаи идораи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»,
ки бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 марти соли 2006 таҳти № 1713 тасдиқ
шудааст, таҳия гардидааст. Бо мақсади амалинамоии минбаъдаи таҳкими ҳукумати электронӣ
дар Тоҷикистон Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2011 таҳти № 643
«Консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул шудааст.1
Ҳамин тариқ, ба таври васеъ вориднамоии технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар
идоракунии давлатӣ ба ташаккули «ҳукумати электронӣ» мусоидат намуд, ки чун шакли
ҳамгироии сохторҳои ҳокимияти иҷроя ва ҷомеаи маданӣ баромад мекунад. Мақсаду ниятҳои
ташаккули ҳокимияти электронӣ дар дастрасии иттилооити озод ба шаҳрвандон, ҳамоҳангсозии
байниҳамдигарии давлат, шаҳрвандон ва фаъолияти иқтисодӣ, таъмини шаффофият ва симои
демократия дар сохтори давлатӣ мебошад.
Дар замони муосир тарҳҳои муфити таъсиси ҳукумати электронӣ олоти таҳкимбахши
ислоҳотҳои сиёсиву маъмурӣ буда ба истифодаи захираҳои давлатӣ, беҳтар намудани сифати
хизматрасонии давлатӣ, устувор сохтани сатҳи боварии мардум ба ҳокимият мусоидат менамояд.
Хизматрасонии давлатии электронӣ ба коррупсия, заифсозии фаъолияти бюро-кратии ҳокимияти
давлатӣ таъсири ҷиддӣ мерасонад. Дар ҳукумати электронӣ шаффофияти фаъолияти он аз ҳисоби
дастрасии иттилоот ва ба инобат гирифтани иттилооти мақоми расмидошта, ки тавассути он
системаи сиёсӣ аҳолиро бо кори худ ошно месозад, ба амал бароварда мешавад.
Ҳукумати электронӣ як қисми ҷомеаи иттилоотӣ мебошад, ки дар айни ҳол дар арафаи
шаклгирии умумиҷаҳонӣ қарор дорад. Дар шароите, ки интернет ба воситаи муҳими
алтернативии пахши иттилоот зуҳур намудааст, ин масъала аз ҳар ҷиҳат муҳим мебошад. Дар ин
ҳолат муносибати нави иттилоотӣ низ ба амал меояд. Аз ҳамин ҷиҳат «Консепсияи ташаккули
ҳукумати электронӣ» як ҷузъи муҳими иттилоотрасониро ба миён оварда метавонад, дар
пешрафти муносибатҳои нави иттилоотӣ саҳмгузор бошад. Татбиқи ҳамин гуна тарзи коргузорӣ
дар Тоҷикистон низ моҳирона роҳандозӣ шудааст, ки ниҳоят ташкили ҳуҷҷатгузории беқоғаз
мебошад. Дастрасии шаҳрвандон ба маълумоту иттилооти расмӣ асосан тариқи интернет ва дигар
воситаҳои телекоммуникатсионӣ сурат мегирад. Муҳимтарин нақши «Консепсияи ташаккули
Ниг.: О концепции формирования электронного правительства в Республике Таджикистан [Текст]: Постановление Правительства Республики Таджикистан от 30 декабря 2011г. № 643. [Электронный ресурс]. URL:htt:
//base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=80514 (дата обращения: 22.11. 2016).
1
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ҳукумати электронӣ дар Тоҷикистон» дар он ифода меёбад, ки дар назди мақомоти давлатӣ
вазифаи таъмини иттилооти электронӣ гузошта мешавад. Таъсис додани сомонаҳои ҳукуматии
ҳамаи вазорату идораҳои кишвар дар шабакаи ҷаҳонии интернет, ки дар оянда дар шакли портали
иттилоотӣахборотии ягонаи ҳукумат муттаҳид мешаванд, масъалаи асосии таъсиси ҳукумати
электронӣ мебошад. Рушди сомонаҳои интернетии идоравӣ, ки ба пуррагӣ ва саривақт
ҷойгирнамоии маълумоти дахлдорро таъмин мекунанд, вазифаҳои аввалиндараҷаи ҳукумати
электронӣ ҳисобида мешавад ва дар ин маврид дар қисми 4-уми банди 24-и консепсия ишора
рафтааст.1
Ба андешаи мо ҳукумати электронӣ шакли амалисозии фаъолияти ҳукумати иҷроя тавассути
технологияи иттилоотиву коммуникатсионӣ мебошад, ки бо мақсади таъмини озоди дастрасии
иттилооти давлатӣ ба аҳолии кишвар, ҳамоҳангсозии робитаҳои давлат, ҷомеаи маданӣ ва
иқтисодиёт, таҳкими муносибатҳои демократӣ ва шаффофияти фаъолияти давлатӣ равона карда
мешавад. Вазифаи мазкур дар таҳкими модернизатсияи системаи сиёсӣ, демократикунонии
муносибатҳои сиёсӣ ва инчунин барои устуворсозии иқтидори рушди байналмилалии Ҷумҳурии
Тоҷикистон хело муҳим ва саривақт мебошад.
Таҷрибаи ҷоришавии ҳукумати электорнӣ дар ҷумҳурӣ ошкор менамояд, ки иҷро
нагардидани барномаҳо ва фаъолияти идораҳое, ки ба пиёдагардии соҳаҳои иттилоотшавӣ
масъул мебошанд, дар сатҳи начандон дилхоҳ рушд меёбад. Масалан, барномаи давлатии
компютерикунонии мактабҳо тақрибан 100 % иҷро гардид. Барномаи мазкур метавонист на танҳо
дар таъмини хизматрасонии таълимӣ ба хонандагон нақши муҳим бозад, балки табақаҳои
гуногуни ҷомеаро дар ин самт муттаҳид созад. Азбаски компютерикунонӣ бо мақсади ташкили
синфхонаҳои компютерӣ аз фанни «Технологияи иттилоотӣ» ибтидо гирифта буд, бинобар
самараи дилхоҳи дар ибтидои ҷоришавии барнома начандон маълум гашт.
Барои таҳкими консепсияи ҳукумати электоронӣ дар Тоҷикистон низоми иттилоотӣ барои
ҷонибдории равандҳои таълимии омӯзиши дистансионӣ ташкил гардид, ки хело судманд ва
натиҷабахш аст. Ба шакли пурра пиёдагардии он ба истифодаи самаранокии Интернет дар
равиши қабули хизматрасонии таълимӣ, ки ба воситаи шабакаҳои миллии таълимӣ ба амал
меояд, хело муҳим аст. Шабакаи мазкур қисмати марказии низоми миллии таълими интернетӣ
мебошад, ки барномаҳои васеъро баҳри рушди воситаҳои дастраскунанда ба инобат гирифта бо
муассисаҳои таълимӣ дар ҳамкорӣ мебошад.
Бо назардошти таҷрибаи ҷаҳонии электорникунии ҳукумат хулосаи истифодаи ҳамаҷониба
ва имкониятҳои ташаккули минбаъдаи онро дар Тоҷикистон вобаста ба шароит ва ба иқтидори
салоҳиятнокии он муайян намудан мумкин аст. Аз мавҷудияти пойдевори меъёриву ҳуқуқӣ ва
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дарозмуддат будани ҷоришавии он маълум мегардад, ки имкониятҳои зинагии рушту нумӯи
ҳукумати электронӣ давом дорад. («Консепсияи ташаккули ҳокимияти электоронӣ Дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон (2011–2030 гг.)»). 1 Ҳамин тариқ, ҳукумати электронӣ ин як системаи
муносибатҳои байни аҳолӣ ва унсурҳои давлативу ғайридавлатӣ мебошад, ки мардум бо
истифодаи интернет ва дигар воситаҳои электронӣ бо ҳукумат робита мекунанд. Аз фаъолияти
вазорату ниҳодҳо иттилоъ мегиранд. Барои мисол, пардохти пули об, газ, барқ, андоз ва ғайраро
аз тариқи интернет анҷом медиҳанд ва ҳатто ба воситаи интернет ба идораи дахлдор маълумот
пешниҳод карда, шаҳодатномаи таваллуди фарзанд ва ё шиносномаи худро бидуни саргардонӣ
ва навбатпоиҳо мегирад. Аммо, ҷоришавии ҳукумати электронӣ начандон босуръат амалӣ
мешавад. Монеаи асосии ҳукумати электронӣ дар ҷумҳурӣ бо хусусияти меъёрӣ ва ташкили
доштани он алоқаманд аст, ки бештар дар мавҷуд набудани намунаи пурраи мубодилаи
ҳуҷчатгузорӣ ва регламенти хизматрасонии давлатии электронӣ вобаста аст. Ҷоришавии
ҳукумати электронӣ инчунин бо ҷой доштани омилҳои бюрократӣ дар мақомоти давлатӣ
алоқаманд мебошад, ки барои бартарафсозии он ҳамин ҳукумат таъсис дода шудааст.2
Ҳамин тариқ, воридсозии ҳамаҷонибаи ҳукумати электронӣ дар Тоҷикистон бо иҷрои
талаботи зерин амалӣ мегардад: коркард ва вориднамоии низоми мубодилаи ҳуҷҷатҳои
электронӣ ва стандартҳои хизматрасонии давлатӣ (аз он ҷумла электорнӣ); ба ҳисобгирии
оммавии номгӯй ва тартиботи электронӣ–рақамии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, кафолати давлатии
ҳимояи он, таъмини амнияти низоми иттилоотӣ ва махфияти иттилоот. Бо мақсади таҳкими
асосҳои институтсионалии иқтисоди рақамӣ, рушди инфрасохтори иттилоотиву коммуникатсионӣ дар тамоми қаламрави кишвар, рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва вусъатбахшии раванди амалӣ намудани «ҳукумати электронӣ» ба Ҳукумати мамлакат ва сохтору
мақомоти дахлдор супориш дода мешавад, ки доир ба таъсис додани Агентии инноватсия ва
технологияҳои рақамии назди Президенти Тоҷикистон чораҷӯӣ намоянд.3
Дар мавриди таъсиси ҳукумати электронӣ зарур аст, ки аз таҷрибаи кишварҳои дигар,
масалан Россия, истифода намуд. Барои Тоҷикистон ҳам таъсиси портали хизматрасонии давлатӣ
ва марказҳои хизматрасонии бисёрсоҳавӣ дар ҳар як шаҳру ноҳияҳо муҳим мебошад, зеро кори
бештари сохторҳои давлатӣ ба дӯши чунин марказҳо бор карда мешавад ва робита бо аҳолӣ
нисбатан осон мегардад.
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Самти дигари фаъолияти давлат бо сиёсати иқтисодӣ алоқаманд аст, ки яке аз рукнҳои
афзалиятнок ва асосии замони модернизатсия баромад мекунад. Маҳз, таҳаввулоти иқтисодӣ дар
раванди модернизатсия мақом ва рафти инкишофро маълум мекунад. Дар раванди гузариш ба
демократия ташаккули иқтисодиёт, унсурҳои иқтисодӣ, озоди фаъолияти иқтисодӣ ва танзими
давлатии он омили ҳалкунанда ва муфид ҳисобида мешавад. Иқтисодиёт меҳвари муосиршавии
ҷомеа буда ҳамеша ба дастгирии давлат ниёз дорад. Дар кишварҳое, ки сатҳи инкишофи
иқтисодиашон паст аст, модернизатсия аз иқтисодиёт оғоз меёбад. Дар Тоҷикистон низ дар
шароити мудҳиши парокандагӣ рушди иқтисодиёт барои таҳкими муносибатҳои баъдина ва
баромадан аз ҳолатҳои буҳронӣ чун омили зарурӣ ва манфиатбахш баромад намудааст.
Иқтисодиёти советӣ бо принсипҳои фармонфармоиӣ ва маъмурии худ Тоҷикистонро ба пояи
азими ашёӣ табдил дода буд. Тобеияти иқтисодии Тоҷикистон аз марказ, махсусан аз Россия собит
месохт, ки 80% саонати ҷумҳурӣ бо алоқамандии Федератсияи Россия самараи воқеӣ дорад.
Махсусияти давраи пасошӯравӣ маълум сохт, ки пас аз шикасти низоми тоталитарии сиёсиву
иқтисодӣ замина барои тавлидёбии дурнамои рушди иқтисодии кишварҳои ИДМ, аз он ҷумла
Ҷумҳурии Тоҷикистон пайдо нагардид. Бинобар ин, ҳар кишвар ин марҳилаи вазнини
барқароркунии иқтисодиро ба таври худ ва мустақилона тай намуд.
Модернизатсия ва индустраликунонӣ дар Тоҷикистон аз ҷониби инкишофи қаблӣ омода
нагардида буд, ҳамчун чизи бегона ва нодаркор қабул мешуд. Арзишҳои модернизатсия бо
арзишҳои анъанавӣ дар бархурдӣ ҷой дошта аз ҷониби аҳолӣ дастгирӣ намеёфт, ба таври
ғайрифаъол ва баъзан ба таври умумӣ қабул накардани он ба назар мерасид.1
Вазифаи иқтисодии замони гузариш ба системаи нав бо татбиқи иқтисоди бозоргонӣ пайваста
буд. Яке аз нахустин санади Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи иқтисодиёт Фармон аз 3
декабри соли 1994 «Оид ба чораҳои таҳкими ислоҳоти иқтисодӣ ва гузариши босуръат ба иқтисоди
бозоргонӣ» 2 буд, ки заминаро ба оғози таҳаввулоти иқтисодӣ муҳайё намуд. Кӯшиши дуюми
танзими иқтисодиёт ба соли 1995 рост меояд. Барномаи ислоҳоти иқтисодӣ, ки аз ҷониби Маҷлиси
Олӣ дар охири соли 1995 тасдиқ гардида буд, воқеан шакли худро пайдо накард. Барномаи мазкур
новобаста аз мавҷуд будани дурнамои амал ва ҷонибдории созмонҳои байналхалқии иқтисодӣ ба
таври пурра иҷро нагардид. Оид ба иҷрои комили худро наёфтани барнома Президенти кишвар дар
яке аз вохӯриҳо бо намояндагони ҷамъиятии Тоҷикистон, ки 21 ноябри соли 1997 баргузор гардид,
иброз дошт: «Аввалан, чорабиниҳо оид ба татбиқи Барнома ба таври умум ва мушахас воқеияти
кунунии шароити иқтисодии ҷумҳуриро дар бар нагирифтанд (баромадан аз буҳрони иқтисодӣ,
нигоҳдории сатҳи муътадили инкишоф, таъмини танзими давлатии иқтисодиёт, раванди
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хусусигардонии калон ва хурд, таъмини шароит барои ҷалбсозии маблағгузории хориҷӣ); дар
навбати дуюм, вазъияти сиёсии кишвар Ҳукуматро маҷбур сохт, ки муваққатан фаъолиятро оид ба
таҳкими маҷмӯи ислоҳотҳои иқтисодӣ боз дорад; сеюм, кӯшиши шахсони муайян ва монеа шудани
онҳо (ҳам дар дохил ва ҳам дар берун) ба ҷалбсозии сармоягузории хориҷӣ ва инчунин дар
сармоягузории дохилӣ дар сафарбаркунии фаъолияти истеҳсолотҳои қудратии мамлакат ва дар
охир сабаби асосӣ ин безаволии психологияи куҳна, умедвории баргаштан ба низоми пешинаи
иқтисодӣ мебошад». 1 Пас аз қабул гардидани барномаи ҳукуматӣ дар давраи то соли 2000 дар
қисмати сеюми он оварда шудааст: «...тезонидани хусусигардонии истеҳсолотҳо ва ислоҳоти
замин, таҳкими ислоҳот дар бахши молия, либераликунонии минбаъдаи раванди тиҷорати берунӣ
ва танзими асъор масъалаҳои асосии иқтисодиёти кишвар мебошанд».2
Барқароркунии иқтисодиёт ва рафти ташаккули он бо хосиятҳои манфӣ ҳамроҳӣ дошт. Ҷанги
шаҳрвандӣ ба иқтисодиёти ҷумҳурӣ ба андозаи 7 миллиард доллари америкоӣ зарар расонд, 150
ҳазор сокинони кишвар қурбонии ҷанг гардида, садҳо ҳазор хонаву манзил ва иншооти хоҷагӣ
несту нобуд шуданд.3
Ҳаҷми воқеии маҷмӯи маҳсулоти дохилии Тоҷикистон дар соли 1996 дар иртибот бо соли
1991, тақрибан 68% кам гардид. Таносуби саноат дар сохтори соҳавӣ дар ҷумҳурӣ дар солҳои
1992-1994 ба 14,3%, дар нақлиёт 2,1% коҳиш ёфтааст. Дар саноат ҳаҷми истеҳсолот нисбат ба
соли1990, соли 1994 41,9%-ро ташкил додааст.4
Дар натиҷаи чораҳои тасбиткунандаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба нишондодҳои
макроиқтисодӣ сатҳи инфилятсия ва муаълумсозии қурби асъор паст гардонида шуд. ММД аз соли
1997 чун нишондоди манфиатҳои иқтисодии кишвар ба болоравӣ оғоз намуд. Ба воситаи
гузаронидани ислоҳоти иқтисодӣ, ташаккули иқтисодиёти соҳавӣ, амалинамоии барномаҳои
мақсаднок ва уҳдадорсозанда, чорабиниҳо оид ба таъмини устувории равандҳои макроиқтисодӣ ва
рушди иқтисодиёт омода гардиданд. Бо иртибот бо соли 2000 соли 2005 баландшавии солонаи
ММД ба 9,4 фоиз, камшавии инфилятсия бошад 7,1 фоиз расида буд. Қарзи берунии кишвар, ки
соли 2000, 108 фоизро вобаста ба ММД ташкил медод, дар соли 2005 то 38,9 фоиз кам гардид.
Сатҳи баланди барқарорсозии иқтисодиёт, комёбиҳои устувории нишондодҳои макроиқтисодӣ дар
байни панҷсолаи солҳои1999 то 2003 мушоҳида мешавад. Сатҳи камбизоатӣ аз 81 фоиз дар соли
1999 ба 64 фоиз дар 2003 паст шудааст.
Ҳукумати Тоҷикистон новобаста аз мавҷуд будани буҳрони иқтисодии ҷаҳонӣ дар тӯли 7 соли
барқароршавӣ тавонист, ки сатҳи амалигардии барномаҳо ва ба таври тадриҷан инкишоф додани

Ниг.: Рахмонов, Э.Ш. Экономические реформы веление времени [Текст] / Э.Рахмонов. Душанбе, 1998.  С. 35.
Эконмика Таджикистана: стратегия и развития [Текст]. – 1999, № 2. – С.5.
3
Ниг.: Рахмонов, Э.Ш. Экономические реформы веление времени [Текст] / Э.Рахмонов.  Душанбе, 1998.  С.
1
2

36.
Ниг.: Дадабаева, З. Республика Таджикистан: некоторые итоги за 25 лет независимости [Текст]/ З. Дадабаева.
URL:htt://rescue/org/ru>/…nekotorye-itogi…nezasimosti.html (дата обращения: 15.12.2016).
4

167

иқтисодиёти кишвар рушди босуботи онро таъмин созад. ММД дохилӣ аз 9,3 млрд. сомонӣ, дар
соли 2006 ба 36,2 млрд. сомонӣ дар соли 2012 баланд гардид, ки самти инкишофи солонаи он дар
ҳолати миёна воқеан 7%-ро ташкил додааст, ки шаҳодати инкишофи устувори иқтисодиро собит
месозад. Бо баробари ин ММД аз 1335 то 4580 сомонӣ ё 3,4 маротиба зиёд шудаст. Даромадҳои
пулии аҳолӣ 4,2 маротиба зиёд ва пасандозҳои онҳо 4,5 маротиба ва маоши миёнаи кории як коргар
5,5 маротиба афзудааст. Ҳаҷми даромади умумӣ ва хароҷоти буҷети давлатӣ дар ҳафт соли охир аз
1,7 миллиард сомонӣ ба 12,2 миллиард сомонӣ дар соли 2013 расидааст, ки 7 маротиба бо иртибот
бо соли 2006 зиёд аст. Дар соли 2015 ММД ба ҳар сари аҳолӣ 1155 доллари ИМА ва нисбат бо
соли 1990 тақрибан 56% афзудааст. Нишондоди мазкур мутаассифона, ба мисли пештара яке аз
нишондодҳои паст на танҳо дар иқтисодиёти ҷаҳонӣ, балки дар байни иқтисодиётҳои кишварҳои
ҳамсоя дар минтақа мебошад. Инкишофи начандон баланди иқтисодиёт дар кишвар, аз маҳдуд
будани рушд ва ташаккули ҷойҳои корӣ, ки дар навбати худ 40%-и аҳолии қобили меҳнатиро
барои ҷустуҷӯи кор ба хориҷӣ равон месозад, вобаста аст.1
Гузариш аз хоҷагидории сарбастаи миллии иқтисодӣ ба шакли миллӣ, ки ба бозорӣ берунӣ
майл дорад, яке аз тамоюлҳои муҳими инкишофи иқтисодиёт дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебо-шад.
Лекин дар ҷода иқтисодиёт бояд дар зери назорати давлат бошад. Давлат бояд нақши
ҳавасмандкунандаи содироти истеҳсолот ва рушди робитаҳои хориҷии иқтисодиро бозад.
Инчунин, давлат дар навбати худ заминаи ҳуқуқии устувори таъминсозандаи муносибатҳои
иқтисодиро муҳайё мекунад. Соли 1998 дар таърихи соҳибистиқлолии кишвар аввалин маротиба
сатҳи баланди истеҳсоти маҳсулоти ҳоҷагии кишлоқ, 6,5% мушоҳида мешавад. Дар солҳои 19992000 соҳаҳои бахши мазкур натиҷаҳои самаранокро ба даст оварданд. Рафти инкишофи
иқтисодиро ба инобат гирифта гуфтан, мумкин аст, ки Ҳукумат ҳамаи шароитҳоро барои
таҳаввулоти иқтисодӣ фароҳам меорад ва барои ташаккули муносибатҳои бозоргонӣ мусоидат
менамояд.
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои
бунёди пойдевори инкишофи минбаъдаи кишар як чанд ҳуҷҷатҳои моҳияти ояндабинонадоштаро, ки ҷарёнҳои афзалиятнок ва асосии сиёсати иҷтимоиву иқтисодиро муайян мекунанд,
қабул намуд. Дар байни онҳо, «Стратегияи паст намудани дараҷаи камбизоатӣ дар солҳои 20072009», «Стратегияи паст намудани дараҷаи камбизоатӣ дар солҳои 2010-2012», «Стратегияи
баланд намудани дараҷаи некӯаҳволии аҳолӣ дар солҳои 2013-2015», «Стратегияи миллии рушди
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи дар соли 2015», «Барномаҳои давлатӣ оид ба сармоягузорӣ,
грантҳо ва сохтмон дар солҳои 2011-2013», (солҳои 2012-2014, 2013-2015) «Стратегияи миллии
рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030» ва ғайра баҳри таъмини босуботи

Ниг.: Дадабаева, З. Республика Таджикистан: некоторые итоги за 25 лет независимости [Текст] / З. Дадабаева.
URL:htt://rescue/org/ru>/…nekotorye-itogi…nezasimosti.html (дата обращения: 15.12.2016).
1

168

ояндаи кишвар равона гардидаанд. Ҳуҷҷатҳои хусусияти стратегӣ дошта пеш аз ҳама ба воситаи
муҳайё намудани рушди устувори иқтисодиёт, танзими истеҳсолот, мустаҳкамсозии иқтидории
содиротии давлат, беҳтар намудани фазои маблағгузорӣ, дастгирии соҳибкорӣ, ҳимояи иҷтимоии
аҳолӣ, инкишофи бозори меҳнат ва устуворсозии иқтидори инсонӣ равона шуданд.
Бо мақсади амиқтар ва самаранок иҷро гардидани ислоҳотҳои иқтисодӣ дар минтақаҳои
алоҳидаи кишвар Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷатҳои зеринро қабул намуд: «Барномаи
рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2015», «Барномаи рушди
иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2015», «Барномаи рушди иҷтимоӣиқтисодии вилояти Хатлон барои давраи то соли 2015», Барномаи рушди иҷтимоӣ-иқтисодии
вилояти Суғд барои давраи то соли 2015», Барномаи рушди иҷтимоӣ-иқтисодии ВМКБ барои
давраи то соли 2015», «Барномаи экологӣ дар соли 2008», «Нақшаи миллии амал оид ба ҳифзи
муҳити зист», «Барномаи амнияти озуқавории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли
2015», «Консепсияи гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди устувор барои давраи то соли
2015» ва ғайра.
Тоҷикистон новобаста аз вазниниҳои иқтисодӣ тасмим гирифтааст, ки то соли 2030 ба
кишвари индустралию аграрӣ мубаддал гардад. Дар айни ҳол ба истифода якчанд иншоотҳои
истеҳсолотии азими иқтисодӣ дода мешаванд ва якчантои онҳо ба фаъолият оғоз намуданд.
Заводи истеҳсоли симент, заводҳои истеҳсоли кипсокардон, криолит, алюминияи фторӣ,
кислотаи сулфат дар ноҳияи Ёвон, иншооти истеҳсолоти тилло дар Ваҳдат, як қатор корхонаҳои
бофандагӣ дар ноҳияҳои Данғара ва Фархор, комбинати металлургӣ дар Ҳисор, роҳи оҳан байни
Ваҳдат ва Ёвон, навбати дуюми Маркази Барқии Гармидиҳии Душанбе.
Дар солҳои соҳибихтиёрӣ дар Тоҷикистон ниҳодҳои давлатӣ ва иқтисодӣ ташаккул ёфтанд.
Иқтисодиёти кишвар агарчи бо самти начандон босуръат бошад ҳам, лекин рушд меёбад ва
тазодҳои берунӣ ва дохилии ҷаҳони иқтисодиро паси сар менамояд. Тоҷикистон ба таври
муътадил бо рафти ислоҳотҳои иқтисодӣ ҳамроҳӣ менамояд. Аз рӯи нишондодҳои рушди
инсоният Тоҷикистон дар қатори кишварҳои миёна вобаста ба ҳолати дараҷаи инкишоф мансуб
аст. Аз рӯи нишондодҳои рақобатпазирӣ дар солҳои 2014-2015 мақоми 80-ум, оид ба соҳаи
бизнес танҳо сазовори ҷои 132 дониста мешавад (дар соли 2016).1 Иқтисодиёти Тоҷикистон дар
айни ҳол дар ҷаҳон аз нигоҳи ҳаҷми ММД бо маблағи 23,3 млрд. доллари ИМА, ҷойи 139-умро
ишғол менамояд. Дар сохтори ММД ҳиссаи соҳаи хизматрасонӣ - 57%, баъдан кишоварзӣ - 25%
ва саноат - 17% мебошанд.2
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Афзалиятнокии инкишофи иқтисодӣ дар солҳои охир бо чунин хусусиятҳо пайваста аст:
гузариш ба низоми иқтисоди бозоргонӣ, ташаккули намудҳои мухталифи моликият, аз он ҷумла
моликияти хусусӣ, ҷоннок намудани робитаҳо бо кишварҳои хориҷӣ, аъзогӣ дар созмонҳои
бонуфузи байналхалқӣ ва минтақавӣ, сохтмони роҳҳои автомобилгард ва оҳан, инчунин таъмини
мустақилияти энергетикӣ ва амнияти истеҳсолӣ ва маҳсулотӣ, таъсис додани иншооти хурд ва
азими саноатӣ ва хоҷагии кишлоқ. Аз самаранокии амалисозии чораҳои номбаршуда рушди
иҷтимоиву иқтисодии кишвар дар дурнамои минбаъдаи инкишофи иқтисодиёт инъикос
мегардад. Масалан, дар натиҷаи таҳлили ҳолати инкишофи инфрасохтори мухталифи давлатдорӣ
ва идораи ҷомеа комёбиҳои назаррас ба даст омадааст. «Дар солҳои соҳибистиқлолӣ дар соҳаи
нақлиёти кишвар 53 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи 20, 3 миллиард сомонӣ амалӣ
гардида, беш аз 2200 километр роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ бунёд ва ба истифода дода
шуданд. ... тибқи арзёбии Форуми ҷаҳонии иҷтисодӣ дар байни 141 давлати ба тадқиқот
фарогирифташуда зинаи 50-умро ишғол намуд».1
Бояд тазаккур намуд, ки лоиҳаҳои мухталифи иҷтимоиву иқтисодӣ ба ташаккули соҳаи
иқтисодиёт, таъмини арзандаи ҳаёти аҳолӣ ва ҳамкории самараноки кишварҳои ҳамсарҳад
шароитро фароҳам овард. Дар ин бора муҳаққиқ Акмалова М. чунин қайд мекунад: «Дастрасӣ ба
неруи энергетикӣ барои Тоҷикистон дар самти расидан ба ҳадафҳои рушди устувори иҷтимоиву
иқтисодӣ ва паст кардани сатҳи камбизоатӣ аҳамияти калидӣ дорад. Бо мақсади беҳтар кардан ва
таъмини аҳолӣ бо неруи барқ, сохтмони хатти минтақавии энергетикӣ – CASA–1000 (252 км) дар
ҳаҷми 2,2 миллиард сомонӣ оғоз ѐфт, ки шабакаҳои энергетикии Тоҷикистону Қирғизистонро бо
дигар кишварҳои минтақа пайваст намуда, ба густариши ҳамкории иқтисодӣ бо кишварҳои
ҳамсоя мусоидат мекунад».2
Ҳамин тариқ, иқтисодиёт омили асосии инкишофи кишвар дар замони муосиршавӣ мебошад.
Таъсири давлат ба иқтисодиёт ва барандаи иқтисодии ҷараёни инкишофи ҷомеа бо барномаҳо ва
мақсадҳои воқеии сарвар ва элитаи сиёсӣ алоқаманд аст. Дар ин асос давлат имкониятро барои
ташаккули тафаккури иқтисодӣ ва заминаро барои рушди тарзҳои самараноки хоҷагидории
иқтисодӣ муҳайё менамояд.
Масъалаи муҳими замони тағйирпазирӣ ва модернизатсияи системаи сиёсӣ бо муносибатҳои
байналхалқии кишвар пайваста мебошад. Солҳои 90-ум, замони мудҳиш ва нобовари сиёсӣ
дипломатияи ҷумҳурии соҳибистиқлол пояи ҳуқуқиву шартномавии робитаҳоро бо олами беруна
бунёд намуд. Дар ибтидои солҳои 90-ум тағйирпазирии робитаҳои пешинаи байни ҷумҳуравии
кишварҳои собиқ ИҶСС ба муносибатҳои сифатан нави байналхалқӣ табдил ёфт. Кишварҳои

Ниг.: Холиқзода А.Ғ. Пешво ва оини давлатсозӣ. . [Матн] / А.Ғ. Холиқзода.  Душанбе. МН «Дониш», 2021. 
С.197.
2
Акмалова, М.А. Рушди иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони истиқлолият. [Матн] /
М.А.Акмалова // Паёми ДМТ. – 2019. № 5.  С 322.
1

170

навташкил имкониятҳои сиёсати хориҷии худро маълум сохта, низоми муносибатҳои
байналхалқиро дар минтақаи осиёимиёнагӣ таъсис доданд. Барои давлати ҷавони тоҷикон
даҳсолаи аввали он чун давраи ташаккул ва муътадилсозии системаи сиёсӣ, майли
муттаҳидгароӣ бо ҷомеаи ҷаҳонӣ, маълумсозии манфиатҳои миллии худ, ҳалли масъалаҳои
сарҳадотӣ, муайянкунии геостратегияи кишвар, таъсисёбии сиёсати хориҷӣ ва ташаккулёбӣ ва
амали консепсияи сиёсати берунӣ ҳисобида мешавад.
Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Раҳмон 28 декабри соли 1993 тарҳи
консепсионии сиёсати берунии Тоҷикистони соҳибистиқлол ва афзалиятҳои онро маълум
карданд, ки дар ҳамбастагӣ бо кутбҳои зерин амалӣ гардидааст: қутби якум - ИДМ; қутби дуюм
- Осиёи Миёна; қутби сеюм - Фазои кишварҳои форсизабон; кутби чорум - кишварҳои
мусулмонии Шарқ; қутби панҷум - ҷомеаи ҷаҳонӣ.1
Тоҷикистон соли 2002 чун субъекти геополитикӣ бо мақсади татбиқи манфиатҳои миллии
худ геостратегияи аввалинро нисбат ба самтҳои зерин муайян намуд:
1. Ба даст овардани истиқлолияти энергетикӣ баҳри таъминсозии рушди иқтисодиёт ва
устувории фазои иттилоотӣ.
2. Аз бумбасти коммуникатсионӣ ва нақлиётӣ баровардани кишвар барои ҳамоиши фазои
геополитикӣ ва ваҳдати миллӣ.
3. Ба даст овардани амнияти озуқаворӣ ва паст намудани сатҳи камбизоатӣ. Барои татбиқ
намудани мақсадҳои мазкур амалҳои Тоҷикистон дар сиёсати дохилӣ ба ҳифз намудани
устувории кишвар, рушди иқтисодиёт ва кам кардани сатҳи камбизоотии аҳолӣ равона
гардидааст.2
Сиёсати давлатӣ дар муносибатҳои хориҷӣ пеш аз ҳама бо робита бо кишварҳои хориҷи
наздику дур амалӣ мешавад. Пас аз эълони истиқлолияти давлатӣ Тоҷикистон чун субъекти
мустақили ҷомеаи ҷаҳонӣ қабул гардид. Дар феврали моҳи 1992 Тоҷикистони соҳибистиқлолро 83
давлати дунё, аз он ҷумла аъзоёни доимии Шӯрои амнияти СММ эътироф намуданд. Ин давраро
дар таърихи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун «давраи эътирофнамоии дипломатӣ» гуфтан мумкин
аст.3
Ба андешаи мо кишварҳои соҳибистиқлоли ҷавони минтақа дар раванди амалинамоии
сиёсати хориҷии худ ба принсипҳои низоми Вестфалии муносибатҳои байналхалқӣ мувофиқ
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гардиданд. Ба монанди эътирофи истиқлолияти ҳамдигар, томияти ҳудудӣ, афзалияти ҳуқуқи
байналхалқӣ дар муносибатҳои байналхалқӣ ва ғайра.
Дар ин давра инчунин раванди шомилгардии Тоҷикистон ба созмонҳои ҷаҳонӣ ва минтақа
ба мисли СММ, Фонди Байналмилалии Асъор, Бонки Европаии Рушт ва Таҷдид, ИДМ, Созмони
аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва ғайра оғоз гардид. Тоҷикистон аъзои комилҳуқуқи чунин
созмонҳои байналхалқӣ мебошад: ИДМ (1991), СММ (соли 1992), Созмони амнияту ҳамкорӣ дар
Европа (соли 1992), Созмони ҳамкории исломӣ (қаблан, Созмони Конференсияи Исломӣ) (соли
1992), Созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, Созмони ҳамкории иқтисодӣ (соли 1993), Созмони
СММ оид ба масъалаҳои маориф, илм ва фарҳанг (соли 1993), Фонди Байналмилалии Асъор
(соли1993.), Созмони байналхалқии меҳнат (СБМ) (соли 1994), Созмони умумиҷаҳонии савдо
(соли 2013.) ва ғайра
Ҳамкориҳои дипломативу дӯстонаи Тоҷикистон бо кишварҳои алоҳидаи мутараққӣ низ ба
рушди Тоҷикистон аҳамияти заруриро изофа намуд. Тоҷикистон бо ИМА аз 22 феврали соли 1992
муносибатҳои дипломатиро оғоз менамояд. Пас аз кушодашавии сафоратхонаи ИМА дар
Тоҷикистон 16 марти соли 1992 байни ду кишвар якчанд шартномаҳо оид ба сармоягузорӣ,
муносибатҳои савдоӣ ва ғайра баста мешаванд. Бо баробари бастани муносибатҳои дипломатӣ
корхонаҳои муштараки тоҷикӣ ва америкаӣ ба монанди «Сано», «Интерфёр», «Худжанд-Каттон
Лтд», «Таджик девелопмент Эйдженси« ва ғайра ба фаъолият шурӯъ карданд.
Россия ҳамчун кишвари марбути ИДМ ҳамеша аз тақдири Тоҷикистон бохабар ва чун дӯст аз
рӯзҳои аввал дасти ёрии худро дар ҳалли масъалаҳои мудҳиши замони ҷангӣ дареғ надоштааст.
Россия яке аз аввалинҳо буд, ки барои бунёди сулҳ ва муътадилӣ дар Тоҷикистон саъю кӯшишҳо
намуд. «Бояд махсус оид ба шарикии стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия дар
самти таҳкими муносибатҳои дуҷониба ишора намуд. Оид ба ҳамкории самараноки Тоҷикистону
Россия воқеан он шаҳодат медиҳад, ки асосии ҳуқуқии ин муносибатҳоро аллакай, дар соли 1997
зиёда аз 50 ҳуҷҷат ташкил мекард». 1 Солҳои 90-уми асри ХХ дар раванди барқароркунии
иқтисодиёти Тоҷикистон кишварҳои зиёд ба монанди Россия, Ӯзбекистон, Туркманистон,
Кирғизистон, Хитой, Ҳиндустон, Покистон ва ИМА қарзҳои байналмилалиро расониданд, ки
барои эҳтиёҷи зарурии кишвар истифода гардиданд. Бонки умумиҷаҳонӣ, Фонди байналмилалии
асъор ва Бонки Байналмиллалии Рушд ва Таҷдид барои амалисозии барномаҳо ва лоиҳаҳои
мухталиф баҳри барқароркунӣ ва инкишофи ҷумҳурӣ 275 миллион доллари ИМА ҷудо намуданд.2
Дар низоми байналхалқӣ Тоҷикистон бо кишварҳои Осиёи Миёна, Россия, Хитой, Эрон,
Покистон, Туркия дар доираи созмонҳо ва иттиҳодияҳо ба мисли ИДМ, Созмони аҳдномаи
1
Саидов, З. Межгосударственные отношения Республики Таджикистан в двустороннем формате [Текст] /З.
Саидов. – Душанбе: Авесто, 2001. – С.17.
2
Ниг.: Коваленко, В.П. Проблемы международного кредитования интеграции Таджикистана в мировую
экономику [Текст] /В.П. Коваленко // Проблема устойчивого демократического развития Таджикистана. – Душанбе.
1998. – С. 67.
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амнияти дастаҷамъӣ, Иттифоқи гумрук, Созмони осиёимиёнагии иқтисодӣ, Созмони ҳамкории
исломӣ, Созмони робитаи иқтисодӣ, Созмони ҳамкории Шанхай (СҲШ) ҳамкорӣ менамояд. Дар
сиёсати хориҷӣ Тоҷикистон манфиатҳои созмонҳои мазкурро ба инобат гирифта манфиатҳои
миллии худро дар низоми байналхалқӣ ҳимоя мекунад. Дар тӯли 10 соли истиқлолият Тоҷикистон
аз ҷониби 130 давлати ҷаҳон эътироф гардида 1 ба аъзогии зиёда аз 30 созмонҳои байналхалқӣ
ворид мешавад. Бештар аз 70 шартномаву конвенсия ва санадҳои байналхалқиву ҳуқуқиро қабул
намудааст.
Бояд қайд намуд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон аъзои фаъол, эътиборнок ва эҳтиромёфтаи ҷаҳони
байналхалқӣ буда, мақоми махсусро дар тамаддуни ҷаҳони муосир ишғол мекунад. Тоҷикистон
чун субъекти ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамкории самаранокро ҳам дар минтақа ва ҳам дар ҷаҳон ҷонибдорӣ
менамояд. Бо ташабусси Тоҷикистон моҳи декабри соли 2000 Ассамблеяи Генералии СММ
резолютсияи эълон доштани «Соли 2003 - соли байналхалқии Оби тоза»-ро қабул намуд, ки
шаҳодати чун субъекти комилҳуқуқ ва ташаббускори муносибатҳои байналхалқӣ эътироф гаштани
Тоҷикистонро исбот кард.
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Паёми апрелии соли 2003 ба Парламенти кишвар оид
ба пояҳои асосии сиёсати берунии Тоҷикистон чун «сиёсати дарҳои кушод», яъне ҷонибдории
ҳамкориҳои судманд бо ҳамаи субъектҳои муносибатҳои байналхалқӣ дар асоси риоя намудани
меъёрҳо ва принсипҳои умумиқабулгардидаи байналхалқӣ, иброз намуд.

2

Принсипҳо ва

меъёрҳои сиёсати байналхалқӣ дар хусуси сиёсати хориҷии кишварҳо зарурати нигоҳ доштан ва
рушди кишварҳои миллӣ, инчунин баромад аз буҳронҳои иҷтимоиву иқтисодиро дар бар
мегирад. Тоҷикистон бо қабул намудани принсипи «сиёсати дарҳои кушод», имконияти тайёр
будан ба ҳамкориҳои ҳамаҷониба бо кишварҳои Ғарбу Шарқ ва ҷаҳони исломро эълон намуд. Бо
мақсади ҷалбсозии ҳаҷми зиёди маблағгузорӣ аз ҷониби кишварҳо ба мисли Россия, Хитой, ИМА,
кишварҳои Европа ва ҷаҳони исломӣ ҳамаи кӯшишҳо ва чораҳои зарурӣ дар шакли ташаккули
муносибатҳои дуҷониба ва ҳамаҷонибаи дар асоси ҳавасмандии иқтисодӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ
эътироф ёфта, татбиқ гардидааст.
Консепсияи нахустини сиёсати берунии Ҷумҳурии Тоҷикистон 24 сентябри соли 2002 тасдиқ
гардид, ки афзалияти асосии сиёсати берунии кишвар ва механизмҳои амалишавии он баён
шуданд. Тоҷикистон декабри соли 2002 аввалин маротиба оид ба сиёсати беруна ва дар асоси
манфиатҳои миллӣ омодашавии он ва қабули сиёсати хориҷии бисёрҷабҳа, ки барои ҳал ва
бартарафсозии масъалаҳои дохилӣ ва махсусан масъалаҳои иқтисодӣ мусоидат менамояд, иброз
намуд. Консепсияи сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва роҳандозии чунин сиёсати

Ниг.: Раҳмонов, Э. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат Ҷ.1. [Матн] / Э.Раҳмонов.  Душанбе: Ирфон,
2002.  С. 167.
2
Ниг.: Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн].  Душанбе,
04.04.2003. [Манбаи электронӣ]. URL:http://mmk.tj (санаи муроҷиат: 24.08.2016).
1
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хориҷиро пешбинӣ мекунад, ки ба мутобиқ намудани рушди кишвар ба равандҳои тавсеаёбандаи
ҳамгироӣ, минтақавишавӣ ва ҷаҳонишавӣ мусоидат намояд, имкониятҳои муносиби навро
ҷиҳати пешгирӣ ва рафъи хатарҳоиву чолишҳои имконпазир ба амнияти миллии он фароҳам
овард, заминаҳои муфидро барои татбиқи пайгиронаи манфиатҳои миллӣ дар асоси воқеъбинӣ
ва мутавозинӣ таъмин кунад1.
Дар муддати 15 соли охир дар кишвар тақрибан 90 лоиҳаҳои давлативу инвеститсионӣ бо
ҳаҷми 12 миллиард сомонӣ ба амал бароварда шуданд. Дар чорчӯбаи амалинамоии Стратегияи
коммуникатсионии Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият дар соҳаи нақлиёт 45 лоиҳаҳои
давлативу инвеститсионӣ бо ҳаҷми зиёда аз 12 миллиард сомонӣ иҷро гардиданд. Дар ин давра
зиёда аз 2 ҳазор километр роҳҳои автомобилгард ба истифода дода шуда 190 километр роҳи оҳан
сохта шуданд Дар натиҷаи татбиқи Стратегияи энергитикии Тоҷикистон 32 лоиҳаҳои давлативу
инвеситисиониро бо ҷалбсозии 12 миллиард сомонӣ амалӣ гаштааст. Ҳамзамон нерӯгоҳи обӣбарқии «Сангтуда-1», «Памир-1» ба кор шурӯъ намуд, 249 стансияҳои обиву барқии хурд,
шабакаи интиқоли барқии «Ҷануб-Шимол» дар маҷмӯи 500 кВ, шабакаи интиқоли барқии
«Лолазор-Хатлон» дар ҳаҷми 220 кВ сохта шуданд, модерникунонии нерӯгоҳи обӣ-барқии
Норак, ҷонноккунии фаъолияти нерӯгоҳи обӣ-барқии «Сангтуда-1» ва оғози кори «Сангтуда-2»,
сохтмони Нерӯгоҳи обӣ-барқии Роғун давом дорад. То соли 2020 дар кишвар оғози кори 190
нерӯгоҳҳои обиву барқии худ ба нақша гирифта шудааст.2 16 ноябри соли 2018 Пешвои миллат,
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар вазъияти тантанавӣ агрегати якуми
Нерӯгоҳи барқӣ обии «Роғун»-ро ба кор дароварданд. Бори нахустин дар маҳалли сохтмони НОБи Роғун хатти баландшиддати интиқоли нерӯи барқӣ 500 кВ-и «Душанбе - Роғун» бо пахши
васлак ба истифода дода шуд. Хатти баландшиддати интиқоли нерӯи барқӣ 500 кВ-и мазкур дар
доираи лоиҳаи «Барқарорсозӣ ва сохтмони хатти баландшиддати интиқоли нерӯи барқӣ 500 КВ
дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ» амалӣ шуд, ки арзиши умумии он 650 миллион сомонӣ мебошад.
9 сентябри соли 2019 агрегати дуюми нерӯгоҳи обӣ-барқии «Роғун» ба кор шурӯъ кард.
Дар натиҷаи татбиқ ва таҳкимбахшии стратегияи амнияти озуқаворӣ дар 15 - соли охир дар
соҳаи хоҷагии кишлоқ 42 лоиҳаҳои давлативу инвестититсионӣ амалӣ гаштанд, сарфи 3,7
миллиард сомониро ташкил додаанд.3
Тоҷикистон имрӯз чун аъзои комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ҷониби 151 кишвари олам ба
таври расмӣ шинохта мешавад. Бо 126-тои ин кишварҳои муносибатҳои дипломатӣ дорад.
Ҷумҳурии Тоҷикистон аъзои фаъоли 51 созмону иттиҳодлияҳои байналхақии минтақавӣ, ҷаҳонӣ

1
Ниг.: Консепсияи сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 январи соли 2015, № 332. [Манбаи электронӣ].
URL: https://mfa.tj/tg/main/view/4255/konsepsiyai-sijosati-khorijii-jumhurii-tojikiston (санаи муроҷиат: 15.01.2017).
2
Ниг.: Майтдинова, Г.М. Четверть века суверенному Таджикистану: становление государственности, идеология,
национальные интересы, безопасность [Текст] / Г.М. Майтдинова // Национальные интересы и политика
безопасности государств Центральной Евразии в условиях геополитических перемен. – Душанбе, 2016. – С.58.
3
Ниг.: Ҳамон ҷо.
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ва институтҳои байналхалқии молиявӣ мебошад. Дар равраи минбаъдаи рушди кишвар
принсипҳои асосӣ ва анъанаи сиёсати берунии Тоҷикистон баҳри ҳалли вазифаҳои аввалиндараҷа
дар инкишофи кишвар аз ҷумла бо мақсади устувории сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ ва
мустаҳкамии амалишавии ислоҳоти сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ пиёда мегарданд.
Ҳамин тариқ, вобаста ба таҳкими муносибатҳои навини сиёсӣ дар солҳои пас аз соҳибихтиёрӣ
қайд намудан зарур аст, ки Тоҷикистон комёбиҳои беназирро дар соҳаи иқтисодиёт, иҷтимоиёт ва
фарҳанг ноил гардидааст. Нигарон аст, ки имрӯз Тоҷикистон ба таври устувор ба сӯи рушди
иқтисодӣ қадам ниҳода зина ба зина марому ниятҳои рушди босуботро тай менамояд.
Демократикунонии кишвар ва муосирсозии муносибатҳои ҷамъиятӣ заминаи воқеии устувории
сохторҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии системаи сиёсии ҷомеаро фароҳам оварданд. Сулҳу ваҳдат имрӯз
бо рушди ҷомеа ҳамқадаманд, ки кафили ташаккули муносибатҳои сифатан нави таъминсозии
ояндаи замонавии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. Бинобар ин, ҳамаи ҳаракатҳо ва ҳизбҳо баҳри
амалӣ намудани мақсади муайян - мақсади бунёди давлати демократӣ сарҷамъ шуданд.
Дар раванди модернизатсионии кишварҳо бештари вақт ҷараёнҳои иртиҷопарасти сиёсии
мароми зиддидавлатӣ ва зиддисиёсӣ дошта пайдо мешаванд, ки дар иртибот бо ҳокимият мақоми
ғайриқонуниро касб намуда, усулҳои «оромона» ва «муътадил»-и муборизаро бар зидди он
истифода мебаранд. Пас ба имзо расидани «Созишномаи сулҳ ва ваҳдат» дар Тоҷикистон ду
кӯшиши табаддулоти давлатӣ ба назар мерасад. Якум, кӯшиши табаддулотхоҳ аз ҷониби
командири собиқи бригадаи дарёфти фаврӣ М.Худойбердиев (августи соли 1997 ва ноябри соли
1998) ва дуюм бо роҳбарии командири қушунҳои саҳроӣ Р.Содиров, ки аз сафи ИОТ баромада
буд (ноябр, декабри соли 1997).
Таҷрибаи амалии идоранамоии Тоҷикистон нишон дод, ки маҳз бо воситаи муттаҳид сохтани
қувваҳои якҷояи неруҳои ҳарбии ҷумҳурӣ, Гвардияи Президенти кишвар, зерсохтор-ҳои махсуси
Вазорати корҳои дохилӣ ва дастаҳои ҳарбии ИОТ якчорпагии кишвар ва амнияти он таъмин
шуданд. Бартарафсозии табаддулоти давлатӣ ва торумори он шаҳодати ваҳдати миллӣ ва дар ин
асно ба мубориза ба муқобили таҳдидкунандагони Ватан тайёр будани сохторҳои қудратиро
ошкор мекунад.
Дар системаи сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон моҳи августи соли 2010 ва сентябри соли 2015
кӯшишҳои баамалоии табаддулоти давлатӣ мушоҳида мешаванд. Ҳар ду кӯшиши табаддулот ба
шикаст дучор гардиданд, зеро ҳокимияти қудратманд тавонист исёни ғайриқонунии
балвогаронро, ки ҷомеаро барои сар задани низоъ ва мухолифатҳои нав ҳидоят мекарданд, боз
дорад. Бартарафсозии ин ҳодисаҳои сиёсӣ ба устувории низоми давлатӣ ва тавоноии он далолат
мекунад.
Тоҷикистон чун қисми ҷудонашавандаи низоми байналхалқӣ ҳамеша бо тазод ва зиддиятҳои
он ҳамроҳ аст. Бинобар ин, терроризм чун омили байналхалқӣ ба раванди муосиршавӣ таъсири
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худро мегузорад. Дар раванди тағйирпазириҳои сиёсӣ пас аз истиқлолияти эълонгардида
Тоҷикистон даҳшати ҷанги шаҳрвандӣ ва аломатҳои террористиро паси сар намуд. Аз таҷрибаи
ҷаҳонӣ маълум мешавад, ки ноустувории инкишоф ва аз ин хусус низоъҳои мухталиф боиси сар
задани терроризм ва ба таъсиси созмонҳои террористӣ заминаи муфидро муҳайё месозанд.
Созмонҳои мазкур нишонаҳои ҷинояткории ғайриинсониро ба худ касб намуда, дар бештари
ҳолат бо мутобиқат накардани манфиатҳои худ бо талаботи замони навин дар зиддият қарор
доранд ва кӯшиш мекунанд, ки ҷомеаи устувори сулҳталабро ба гирдоби вайрониҳо ва ҷанг
сафарбар намоянд. Дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ чандин намояндагони илму фарҳанг,
кормандани мақомоти давлатӣ аъзоёни парламент, ки минтақаҳои мухталифи кишварро
намояндагӣ доштанд, қурбонӣ амалҳои террористӣ гаштанд. Дар маҷмӯъ, дар солҳои ҷанги
шаҳрвандӣ 25 амали террористӣ баргузор гардид, ки дар натиҷаи он 43 нафар одамон ҳалок
шуданд.1
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 16 ноябри соли 1999 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид
ба мубориза бар зидди терроризм»-ро имзо намуд. Қонуни мазкур асоси ҳуқуқиро бар зидди
терроризм ва махсусан, терроризми байналхалқӣ дар ҷомеаи пасоҷангии тоҷикистонӣ бунёд сохт.
Тоҷикистон инчунин хавфи ҷаҳонӣ дошани терроризм ва зарурати минтақавии ҳимояи онро дарк
намуда 16 феврали соли 2011 «Конвенсияи СҲШ бар зидди терроризм»-ро қабул намуд. Ба
инобат гирифтани мавзеи фарогирӣ ва мубориза бар зидди терроризм дар доираи салоҳиятҳои
СҲШ ва санадҳои меъёриву ҳуқуқии дар созмони мазкур қабулгардидаи соли 2012, барои
Тоҷикистон вобаста ба уҳдадории байналхалқии худ зарурати тағйир додан ва илова намудан ба
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба мубориза бар зидди терроризм» ба миён омад. Бинобар
ин, Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 августи соли 2012
Қонун «Дар бораи даровардани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
мубориза бар зидди терроризм»» тавсиб гардид, ки муборизаи Тоҷикистонро дар низоми ҷаҳонӣ
боз ҳам ба муқобили терроризм шиддатнок намуд.
Дигар қонуне, ки тазодҳои манфии замони муосирро маҳкум месохт, Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи экстремизм», ки 21 ноябри соли 2003 аз ҷониби Маҷлиси миллии
Маҷлиси Олии Тоҷикистон қабуд гардид, ба ҳисоб меравад. Қонуни мазкур заминаи ҳуқуқии
устуворро барои бартарафсозии ташкил ва фаъолияти ҳаракатҳои хусусияти экстремистиро дар
ҳудуди Тоҷикистон манъ месохт, ки дар бештари кишварҳои олам низ мавҷудияти онҳо аз рӯи
қонун иҷозат дода намешуд. Прокурори генералии Тоҷикистон моҳи январи сли 2007 номгӯи
созмонҳо ҳизбҳои ғайрилегалии террористӣ ва экстремистӣ, ки барои амнияти Тоҷикистон
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таҳдид доранд, эълон дошт. Аз он ҷумла «Ҳаракати исломии Ӯзбекистон», «Ҳаракати таблиғот»,
«Ҷамоати таблиғот», «Ал-қоида», «Ҳизби Тоҷикистони озод», «Ҳизби исломии таҳрир».1
«Ҳизб-ат-таҳрир» чун ташкилоти ҳизбӣ дар Осиёи Миёна солҳои 1992-1994 дар вилоятҳои
Фағона, Андиҷон ва Тошкенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон таъсис ёфта буд. Бори аввал ин ҳизбҳо дар
Тоҷикистон соли 1998 дар ҷамоатҳои Ёва ва Исписори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров пайдо шуданд.
Аз рӯи ҳуҷҷатҳои расмӣ ва маълумот бармеояд, ки аъзоёни «Ҳизб-ат-таҳрир» дар чорабиниҳои
сиёсии кишварҳои арабӣ ба комёбиҳо ноил нагардида бар хилофи давлат баромаданд. Дар ҳолати
зиддият бо ҳокимият ва дар зери таъқиби давлатӣ қарор дорад. Мақсади ниятҳои ҳизби мазкур
бо ғояҳои терорристӣ ҳампаҳлу аст.
Бояд қайд намуд, ки аз соли 1999 то солҳои 2010 аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилояти
Суғд 1000 аъзои «Ҳизб-ат-таҳрир» ҳабс гардиданд, ки 500 намуди адабиёти таблиғоти-ро байни
мардум паҳн менамуданд. Тафтишот муқаррар кард, ки маҳз ҷавонони 17-25 сола, ки таҷрибаи
самараноки ҳаётӣ ва маълумоти кофиро нисбати терроризм надоранд, олудаи чунин созмонҳо
мегарданд. Дар рафти таблиғот идеологҳои ҳизб оид ба мароми хатарноки худ маълумот надода,
балки муттаҳидсозии мусулмононро баҳри бартарафсозии нуқсонҳои зиддиисломӣ, ки гӯё
кишварҳои ғарбӣ ва ҳаммаслакони он барои нобуд сохтани мусулмонон истифода месозанд,
иттилоот медоданд. Дар маҷмӯъ танҳо солҳои 2000-2003 дар раванди чорабиниҳои оперативию
ҷустуҷӯии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон 500 роҳбарон ва аъзоёни фаъоли
«Ҳизб-ат-таҳрир» боздошт шуданд. Ба муносибати 189 нафар 126 парвандаи ҷиноятӣ оғоз
намуданд, 77 аъзои ҳизб ҷазои маъмурӣ ва 37 нафари он огоҳии қатъии прокуратураро
гирифтанд.
Ҳаракати экстремистии дигар ҳаракати «Салафия» ба ҳисоб меравад. Дар 7 соли охир
ҳаракати мазкур фаъолияти ғайрилегалӣ дошта, 8 ҳазор нафар одамонро барои ҷонибдории
ғояҳои худ сарҷамъ намудааст. Гӯё онҳо барои «покии» эътиқод мубориза бурда, оид ба
мақсадҳои худ адабиёти экстремистиро паҳн месозанд. Бинобар ин, моҳи январи соли 2009
фаъолияти онҳо дар Тоҷикистон ғайриқонунӣ эълон гардид. Моҳи апрел ва июни соли 2009
мақомоти салоҳиятноки Тоҷикистон ҳодисаҳои ғайриқонунии ташкили маҷлисҳо ва ҷамомадҳои
салафиёнро дар вилояти Хатлон, ноҳияҳои Файзобод ва дар шаҳри Душанбе мушоҳида намуда,
онҳоро бартараф
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экстремистидошта, 40 нафар одамон боздошт шуданд. Дар рафти мубориза бо чунин омилҳои
ногувори рушд Тоҷикистон бо ҳамкории кишварҳои мухталифи минтақа марому ниятҳоро якранг
намуда, муқобили экстремизми динӣ баромадааст. Дар ин ҷода Тоҷикистон бо кишварҳои СҲШ
фаъолият намуда, низоми мукаммалу оперативиро бар зидди экстремизм бунёд сохт, ки бо
ҳамкории ҳамаҷонибаи мақомоти салоҳиятдори давлатҳои аъзо амалӣ мешаванд.
1
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Қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муковимат ба қонунигардонии
(расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм», аз 25
марти соли 2011 заминаро барои боз ҳам устувор сохтани мубориза бар зидди терроризм муҳайё
намуд. Бинобар ин, кӯшишҳои номатлуби терроризми байналхалқӣ ва ҷойгаҳ ёфтани он дар
системаи сиёсии кишварҳои Осиёи Миёна ва махсусан дар Тоҷикистон, бо қабули санадҳои
мазкур ба шикаст дучор гардид. Ин амалҳои қабулгардида бесабаб набуданд, зеро якчанд
омилҳои мавҷуда ба ташаккули чунин муносибат нисбати терроризм мусоидат намуданд.
Аввалан, ҷаҳони байналхалқӣ мавқеи қатъӣ ва оштинопазири Тоҷикистонро дар мубориза бар
зидди террористон ва экстремистон ҷонибдорӣ намуд. Баъдан, ҳоло дар соли 1998 дар доираи
созмони «Панҷгонаи Шанхай» фаҳми бавуҷудоии таҳдиди терроризм ва эктремизми динӣ дар
минтақа пайдо гардида барои муборизаи самаранок зарурати ташкили созмони байналхалқии
минтақавӣ ба миён овард, ки вазифаи асосиаш бо роҳи тараҳҳум накардан ба терроризм ва
экстремизм, мустаҳкамкунии амнияти минтақаро ҷорӣ кардан буд. Сеюм, бо таъсиси сохтори
зиддитеррористӣ дар доираи фаъолияти Сохтори минтақавии зиддии террористӣ СҲШ, ки чун
банди муҳими мутобиқкунандаи 11 мақомоти салоҳиятноки давлатҳои аъзоёни СҲШ баромад
намуда омили тавонои тобовариро нисбати террор ва барҳамзании терроризми байналхалқӣ дар
минтақаи Осиёи Миёна дар маҷмӯъ ва дар Тоҷикистон дар алоҳидагӣ амалӣ месозад. Чорум,
Ҷумҳурии Тоҷикистон сари вақт ҳамаи Конвенсияҳои зидди терорристии аз ҷониби СММ ва
СҲШ қабулгардидаро тасдиқ намуд.1
Бояд тазаккур намуд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мубориза ба муқобили терроризм ва
экстремизм дар сафи пеш дар хатти мудофиаи (ҳамсарҳад бо Афғонистон) ҳамаи кишварҳо
аъзоёни Созмони Аҳдномаи Амнияти Дастаҷамъӣ ва СҲШ қарор дорад. Бинобар онро зарур аст,
ки ҳамаи воситаҳои мудофиавии худро ҳам аз лиҳози идеологӣ ва ҳам аз ҷиҳати сиёсиву ҳарбӣ
барои ҳифзи на танҳо манфиатҳои худ, балки баҳри муҳофизати манфиатҳои кишварҳои аъзоёни
Созмони Аҳдномаи Амнияти Дастаҷамъӣ ва СҲШ омода созад.
Дар натиҷаи таҳлили дигаргуниҳои сиёсӣ ва муҳимияти онҳо дар рафти инкишофи соҳаҳои
асосии ҳаёти ҷамъиятӣ, ки заминаҳои меҳварии модернизатсияи системаи сиёсиро маълум
месозанд, хулосаҳои зерин бар меояд:
Ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон зарурати қабули чораҳои сарҷамъ намудани миллат ва
ҳимояи якпорчагии ҳудуди кишварро ба миён овард. Манфиатҳои миллии Тоҷикистон дар асоси
ғояи дар ташаккули халқи тоҷик нақши пешбурд доштани давлати Сомониён ва баъди ҳазорсола
аз нав тавлид ёфтани давлатдории тоҷиконро собит сохт. Бинобар ин, масъалаи пос доштани
ёдгории таърихӣ, фарҳанги анъанавӣ, арзишҳои ахлоқӣ дар муайян намудани манфиатҳои миллӣ
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ва ташаккули сиёсати дохилӣ ва берунии Тоҷикистон мақоми ҳалкунандаро бозиданд.
Мавҷудияти худшиносӣ ва ҳуввияти миллӣ танҳо бо зарурати пос доштан ва устувории давлати
миллӣ, ки манфиатҳои муҳими ҳаётии давлат мебошанд, ба амал меояд. Маълум гардид, ки вуҷуд
надоштани низоми умумии коммуникатсионӣ, парокандагии муносибатҳои иқтисодӣ, заиф
будани робитаҳои зичи фарҳангии аҳолии вилоятҳои мухталифи кишвар, мавҷуд набудани фазои
иттилоотии ягона ба рушди ваҳдати миллӣ ва давлатӣ халал мерасонанд. Аз ин рӯ, Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифт, ки дар як муддати кӯтоҳ чорабиниҳои сиёсиро баҳри
татбиқи барномаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ амалӣ намуда, комёбии онро дар муттаҳид намудани
ҷомеа ва таҳкими сиёсати босубот муайян кунад.
Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали соҳибихтиёрӣ барои фарогирӣ ва устувории шароитҳои
иқтисодии ташаккули муносибатҳои бозоргонӣ мусоидат намуд. Дар ҷумҳурӣ масъалаи гузариш
ба муносибатҳои бозоргонӣ аз ҷониби давлат ҳалли худро ёфт. Танҳо ба воситаи истифодаи
оқилонаи манбаъҳои маҳдуд, ки ҷалбсозии кадрҳои касбиро ба низоми идоракунӣ таъмин
месозанд, барномаи ҳамаҷонибаи мақсаднок ва амалкунандаро матраҳ менамоянд, ҷорӣ
мегардад. Дастгирии давлатии шаклҳои легитимии соҳибкорӣ, бозор ва демократикунонии ҳамаи
соҳаҳои ҳаёт чун вазифаҳои модернизатсионӣ дар соҳаи иқтисодиёт баромад намуда, барои
рушди минбаъдаи он заминаҳоро муҳайё месозанд.
Имрӯз Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар бо 100 кишвари олам муносибатҳои савдоӣ дорад, ки сол
аз сол он боз ҷонноктар ва устувор мегардад. Дар солҳои истиқлолият муносибатҳои иқтисодии
Тоҷикистон барои барқарорсозии инфрасохторҳои иқтисодиёт, ҷалбсозии маблағгузорӣ, муҳайё
сохтани шароит барои савдои озод, паст гардонидани тарифҳои монеъшаванда дар савдои берунӣ,
ҷонибдории соҳибкорӣ, ҳалли масъалаҳои сохтмони роҳ ва нақбҳои транзитӣ барои дастгирии
рушди савдо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон равона шудаанд. Давлат дар алоҳидагӣ дар раванди
пурҷараёни ҷаҳонишавии бозор ва ҳамгироии иқтисодиёти ҳамаи кишварҳо, ташаккули созмонҳо
ва иттиҳодияҳои байналхалқии иқтисодӣ, имконияти пешбурди иқтисодиётро надорад. Дар чунин
ҳолат Созмони евроосиёгии иқтисодӣ, СҲШ ва Созмони Ҳамкории иқтисодӣ барои ҳамроҳшавии
Тоҷикистон ба миқёси иқтисодии минтақавӣ ва ҷаҳонӣ мусоидат намуданд. 2 марти соли 2013
Ҷумҳурии Тоҷикистон 159 - аъзои комилҳуқуқи Созмони Умумиҷаҳонии Савдо гардид. Бо ҳамин
раванди воридшавии Тоҷикистон ба тамоми ташкилоти бонуфузи ҷаҳонӣ итмом ёфт. Аъзогии
Тоҷикистон дар ин созмони бонуфуз ба истеҳсоли маҳсулоти ҳамаҷониба тайёр, ба сифати
талаботи стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯй ва рақобатпазир, ки барои рушди мубодилаи хориҷии мол,
даромаднокии истеҳсоли молҳои содиротшаванда, баланд бардоштани дониш ва малакаи
соҳибкорон ва зиёд намудани маблағгузории хориҷӣ мусоидат намуда, таҳким мебахшад.
Таҳлили муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои ИДМ исбот менамояд, ки он
ҳамаи поягузории меъёриву ҳуқуқии тамоми соҳаҳои ҳамкориро дар бар мегирад. Бо мақсади
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ҳалли фаврии масъалаҳои дуҷониба Комиссияҳои доимии Байнипарламентӣ бо кишварҳои
ҳайати ИДМ вуҷуд дорад. Дар сатҳи геополитикӣ Тоҷикистон бо ҳамаи аъзоёни созмонҳои
минтақавӣ ҳамсарҳад буда, вазифаи меҳвариро иҷро менамояд. Пеш аз ҳама он бо таъмини
инкишофи босуботи иқтисодиёт ва ҳимояи сарҳадоти кишварҳои ИДМ дар ҷануб мебошад.
Россия ва Тоҷикистон дар доираи ИДМ, СҲШ, Созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва ғайра
манфиатҳои ҳамдигарро ҷонибдорӣ намуда, баҳри таҳкими муносибатҳои баъдина заминаро
муҳайё месозанд.
Роҳи стратегии Тоҷикистон бо таҳкими амнияти миллӣ, сулҳ ва устуворӣ, ягонагии миллӣ,
ташаккул ва пос доштани дастовардҳои фарҳангу анъана, рушди иқтисодиёт, ҳамзамон баланд
бардоштани дараҷаи зиндагии аҳолӣ ва инчунин нигоҳ доштани имедҷи кишвар дар арсаи
байналхалқӣ пайваста мебошад. Сиёсати хориҷии Тоҷикистон пеш аз ҳама дар асоси манфиатҳои
давлат ва миллат омода гардидааст, ва «сиёсати дарҳои кушод» дар муносибат бо ҳамаи
кишварҳо ва субъектҳои ҷаҳонӣ боз гардидааст, ки бо Тоҷикистон дар робитаи дӯстӣ қарор
доранд.
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БОБИ ІІІ. МАСЪАЛАҲОИ БАҲАМТАЪСИРРАСОНӢ ВА ҲАМОҲАНГИИ
ИНСТИТУТҲОИ ҶОМЕАИ МАДАНӢ ВА ДАВЛАТИ ИҶТИМОӢ ДАР РАВАНДИ
МОДЕРНИЗАТСИЯИ СИЁСИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
3.1. Шаклҳои иштироки институтҳои ҷомеаи маданӣ дар раванди
модернизатсияи сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Бунёди ҷомеаи маданӣ маънои таъсиси ҷомеае мебошад, ки дар он ҳамоҳангии кулли
муносибатҳои сиёсӣ ва ғайрисиёсӣ дар доираи амалишавии баробарии ҳуқуқҳо, озодӣ ва
уҳдадории шаҳрвандон байни ҷомеа ва давлат пайдо мегардад. Давлат ба воситаи қонунҳо
имконияти рушти ҷомеаро муайян намуда, баҳри он талош дорад, ки сиёсати босуботро таъмин
созад. Дар навбати худ ҷомеа ба ҷавоби чунин муносибати давлат масъул аст, вазифаҳои
шаҳрвандии худро амалӣ созад. Давлат мухторияти шахсро эътироф менамояд ва ҷомеа бо
таъсиррасонии худ, имконияти ташаббускориро баҳри таъминсозии ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ муҳайё
месозад. Бинобар ин, агар давлат дар раванди идоракунӣ таркиботи амудии ҳокомиятдориро
таъмин созад, пас ҷомеаи маданӣ мавқеи уфуқии онро соҳиб гардида, муносибатҳои ҷамъиятиро
амалӣ менамояд. Дар он рақобат, таъминсозии манфиатҳои иҷтимоӣ, моддӣ, фарҳангӣ, динӣ ва
сиёсӣ инъикос мегардад.
Дар арафаи асри XXI таваҷҷуҳи зиёд ба моҳият ва мазмуни тадқиқи илмии масъалаҳои
назариявӣ ва амалии ҷомеаи маданӣ афзун гардид. Танҳо ба воситаи институтҳои давлати
демократӣ ва ҷомеаи маданӣ хосияти воқеии ҷомеа дар таъмини инкишофи сиёсии муосир
муайян мегарданд. Масъалаи ташаккул ва рушди ҷомеаи маданӣ барои Тоҷикистони кунунӣ
масъалаи муҳим ва таҳқиқшаванда аст. Он бештар ба таҳлил намудани сохторҳои мухталиф ва
ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ, ки ба раванди иҷтимоигардии шаҳрванди замонавӣ ва модернизатсияи
системаи муосир мусоидат менамояд, алоқаманд аст. Муҳимияти чунин муносибати илмӣ дар он
собит мегардад, ки дар раванди муосиршавии системаи сиёсӣ таваҷҷуҳи бештар ба ниҳодҳои
ҷомеаи маданӣ ҳамчун маҷмӯи кулли институтҳои муҳими сиёсӣ баҳри конеъгардии манфиат ва
талаботи шаҳрвандон равона гардидаанд, пайдо мешавад.
Масъалаи бунёди ҷомеаи маданӣ дар Тоҷикистон, бо ташаккули низоми демократӣ оғоз
мегардад, зеро дар давраҳои гуногуни таърихӣ ташаккули чунин ҷомеа ба унсурҳои аслии он
ҷавобгӯй набудааст. Агар ба таърихи то инқилобии халқамон назар андозем, пас маълум
мегардад, ки ҷомеаи тоҷик дар низоми муносибатҳои феодалӣ ҷой дошта, кӯшиш барои таъмини
муносибатҳои ибтидоии сармоягузорӣ намудааст, лекин дар он давра, ташаккули ҷомеаи маданӣ
заминаҳои аслии хешро пайдо накардааст. Баъдан, дар шароити ҷой доштани муносибатҳо бо
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Россияи подшоҳӣ, амалдорони рус ва табақаҳои болоии маҳал, ки халқи меҳнаткашро дар асорат
нигоҳ

медоштанд,

ташаккули

ҷомеаи

маданӣ

ғайричашмдошт

буд.

Муносибатҳои

ҳокимиятдории мавҷуда, ки манфиатҳои гурӯҳҳои идоракунандаи ҷамъиятиро таъмин месохт,
ҳамчун мазмуни аслии идоракунии ҷомеа баромад мекард. Хусусияти давраи мазкур аз он иборат
буд, ки ҷомеа аз ду табақа иборат буда, яке идоракунанда, ки ҳокимияти давлатиро дошт ва
дигаре тобеъшаванда, ки дар ҳолати беҳуқуқӣ, қашоққӣ ва нимқашоққӣ арзи вуҷуд менамуд. Дар
чунин вазъият муносибати давлат ва ҷомеа танҳо зиддиятҳои навро тавлид месохту халос. Аз
ҷониби дигар дар зери таъсиррасонии омилҳои беруна дар Осиёи Миёна унсурҳои сохтории
ҷомеаи маданӣ ба мисли созмону ҳаракатҳои иҷтимоӣ, ВАО-и озод ва унсурҳои иқтисодии он
ташаккул ёфтанд. Лекин ҷомеа ба ҳолати рушдёфта нарасида, бо буҳронҳои сиёсии шадид,
инқилобу зиддиятҳо дучор гардид, ки заминаҳои ташаккули ҷомеаи маданиро заиф гардониданд.
Дар ибтидои асри ХХ муносибатҳои ҷамъиятӣ дар Тоҷикистон ба тағйирот рӯ ба рӯ гашт.
Пас аз инқилоби Октябр ҳам бунёд ва ташаккули ҷомеаи маданӣ дар Осиёи Миёна имконнопазир
гашт. Зеро системаи сиёсии табақавӣ ба низоми синфӣ иваз гардида дар ҷомеа нақши давлат ва
амалдорони он, бо номи ҳизбият боқӣ монд. Қисми идоракунандаи ҷомеа, ҳизби коммунист ва
қисми тобеъшавандаи он синфи меҳнаткаш ҳисобида мешуд. Ҷомеаи маданӣ, ки худ то ин маврид
вуҷуд надошт ва ташаккули минбаъдаи он аз ҷониби режими тоталитарии шӯравӣ боздошт шуд.
Пӯшида нест, ки муносибатҳои ҷамъиятӣ дар замони шӯравӣ аз ҷониби ҳизб ба нақша гирифта
шуда амалӣ мегашт, дар он мақоми шиори ҳизбӣ «Халқ ва ҳизб ягонаанд» дида мешуд.
Пас аз эълони раванди тағйирпазирии сиёсӣ дар шакли бозсозӣ, ки аз ҷониби ҳизби ҳукмрон
дастгирӣ ёфтааст, барои бунёд ва ташаккули ҷомеаи маданӣ заминаҳои аслӣ пайдо нагаштанд.
Зеро кӯшиши давлат барои амалӣ сохтани муносибатҳои иқтисодӣ, ғайридавлатӣ гардонидани
воситаҳои истеҳсолот ва ташаккули синфи миёна дар ҷомеа, ки раванди он нуқсонҳои зиёд дошт,
ба нокомиҳо дучор гардида ҷомеаро ба фазои бемаҳдуди идеологӣ табдил дод. Дар ин маврид боз
ҳамон табақаи болоӣ соҳиби молу мулки «давлатӣ» гашт, ва ба он номи моликияти хусусиро дод.
Баръакс, сиёсати иқтисодии ҳизби коммунист барои ташаккули ҷомеаи маданӣ заминаро муҳайё
накарда, балки онро ба гирдоби нокомиҳои иқтисодӣ дучор сохт, зеро қисми зиёди маблағҳои
моддии аҳолӣ, ки дар банкҳо вуҷуд дошт дар натиҷаи инфилятсия беқурб гардида, шароити
зиндагии онҳоро паст намуд. Сиёсати иқтисодии давлати советӣ тақозои ташаккули синфи
миёнаро муҳайё накарда, дар ҷомеа дар заминаҳои бунёди озодии иқтисодӣ зиддиятҳо ва
нобаробарии иҷтимоиро афзун намуд. Мавҷуд набудани моликияти хусусӣ дар замони шӯравӣ
ва имкони ташаккули он дар муддати кӯтоҳ масъалаҳои нави ҳалнаёфтаро тавлид намуд ва ба
ташаккули ҷомеаи маданӣ халалдор гашт. Ҳамин тариқ, ташаккули ҷомеаи маданӣ дар замони
бозсозии муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки аз ҷониби ҳизби идоракунанда ба нақша гирифта шуда буд,
аслан ба нокомиҳо дучор гардид ва зиддиятҳои зиёдро ба миён овард.
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Ҷомеаи маданӣ дар Тоҷикистон дар даҳсолаҳои охир ба таври суръатнок рушт ёфт. Аз соли
1997 то ин ҷониб шумораи ташкилоти ғайритиҷоратӣ, ғайридавлатӣ даҳҳо маротиба зиёд
гардиданд. Дар соли 2013 шумораи онҳо ба 3000 расидааст. Иттиҳодияҳои ҷомеаи маданӣ дар
ташаккули Тоҷикистон нақши муҳим мебозанд, зеро онҳо ба фермерҳо оид ба ташкили кори
хоҷагидорӣ, гирифтани қарзҳои хурд ба гурӯҳҳои корӣ ва махсусан ба занҳо барои таъмини
буҷети оила, беҳтар намудани сатҳи ҳуқуқии ва маълумотнокии ҷавонон кӯмак мекунанд.
Баробари ин дастовардҳо институҳои ҷомеаи маданӣ, бояд як чанд монеаро дар рафти инкишофи
худ бартараф созанд, то ки ҳисси худро дар рушди иқтисодиёт ва хизматрасонии соҳавӣ беҳтар
намоянд.1
Модернизатсияи системаи сиёсӣ заминаи мустаҳкамро барои ташаккули ҷомеаи маданӣ
фароҳам меорад. Дар раванди демократикунонӣ институтҳои ҷомеаи маданӣ ба ташаккул ва
рушди сохторҳои ҷамъиятӣ ва ғайридавлатӣ мусоидат менамояд, ки робитаи ҷомеа ва давлатро
устувор мегардонад. Дар кишварҳои мутараққии дунё муколамаи байни давлат ва ҷомеа,
шаҳрвандон вуҷуд дорад, ки барои ҳаллу фасл кардани масъалаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва
идеологию фарҳангӣ шароитро муҳайё менамояд. Лекин дар мисоли кишварҳои пасошӯравӣ, аз
он ҷумла Тоҷикистон ин масъала начандон аз доираи назария берун рафтааст. Бинобар он
вазифаи параграфи мазкур бо таҳлили шаклҳои иштироки институтҳои ҷомеаи маданӣ дар
раванди модернизатсионӣ муайян сохтани мақом ва нақши онҳо дар муколамаи байни давлат ва
ҷомеа мебошад.
Муколамаи пурмаҳсули ҷомеа ва давлат дар ҳар давру замон ба худ хосияти мухталифро
доро буд. Замоне буд, ки давлат нисбати ҷомеа ва унсурҳои ташкили иҷтимоии он бетарафӣ зоҳир
менамуд. Дар баъзе мавридҳо давлат кӯшиши ба зери тасарруфи худ даровардани ҷомеаро дошт.
Муносибати оқилонаву ҳамаҷонибаи ҷомеаю давлат танҳо бо ташаккули ҷомеаи маданӣ моҳияти
воқеии худро пайдо мекунад. Лекин саволе ба миён меояд, ки ҷомеаи маданӣ самараи замони
соҳибистиқлолӣ аст ё унсурҳои он дар даврони мухталифи таърихии рушди сиёсӣ вуҷуд
доштанд? Аслан мазмуни ташаккули ҷомеаи маданӣ бо рафти сиёсати бозсозии горбочевӣ
пайваста буданд, ки баъдан мақоми онҳо бо таъсиси ниҳодҳои ҷамъиятии бе дахолати давлатӣ
фаъолияткунанда аён гаштанд. Одамон баҳри амали намудани манфиатҳои мухталифи худ ба
созмону ҳаракатҳо муттаҳид гардида тарҳҳои ҳамкорӣ ва роҳҳои ҳалли масъалаҳои муҳими
рӯзмарраро пайдо намуданд.
Дар даврони инкишофи таърихии Тоҷикистон унсурҳои иҷтимоию фарҳангии ҷомеаи
маданӣ новобаста аз таъсиррасонии давлат ташаккул ёфтанд, лекин унсурҳои сиёсиву идеологии
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он заиф буданд. Ҷомеаи тоҷикистонӣ се марҳилаи ташаккули ҷомеаи маданиро паси сар
намудааст.
Марҳилаи аввали он замони тоинқилобии кишварамонро фаро мегирад. Дар он хусусияти
фарҳангӣ дар асоси анъанаву этиқоди динӣ мукаммал гардида дар заминаи муносибатҳои
ҷамъиятӣ рушд меёбад. Масалан, дар ин давра оид ба ислоҳоти ҳукумати подшоҳӣ гуфтан
мумкин аст, ки институтҳои ҷомеаи маданиро дар идоракунии кишвари тобеъ истифода менамуд.
Яке аз ислоҳотҳо бо ислоҳоти худидоракунии маҳаллӣ ва суд алоқаманд буд. Дар рафти он
ниҳодҳои анъанавии идораи ҷомеа ба мисли шӯрои куҳансолон, сарварони гузар ва деҳот,
истифодаи суд ва ҳуқуқи исломӣ кӯшиши дар ҷомеаи маҳаллӣ ҷорӣ намудани ғояи интихоби
будани шахсони мансабдорро доштанд.1
Бояд қайд намуд, ки маҳз дар ҷодаи ташаккули муносибатҳои иҷтимоии замони тошӯравии
инкишофи сиёсӣ омезиши анъана ва муосиршавӣ ба назар мерасад. Ҳукумати подшоҳии рус бо
ворид намудани нишонаҳои идоракунӣ дар муносибатҳои иҷтимоӣ ташаккули саҳми
институтҳои анъанавии маҳаллиро ҷонибдорӣ намудааст. Дастгоҳи маъмурӣ низоми қатъии
марказонидашуда буд, ки танҳо ба манфиати сиёсати мустамликавии Россия амал мекард.
«Низомномаи муваққатии идора дар вилоятҳои Ҳокимияти генералии Туркистон», ки аз соли
1867 то соли 1886 амал мекард, эҳтиёткории махсусро талаб менамуд ва кӯшиш дошт, ки
«тартиби мавҷудаи ҳолатҳоро ҳарчи камтар тағйир дода, аз навовариро роҳ надиҳад». Вазъи
амалкунанда, ки бо қонунҳои Россия муайян карда мешавад ва муассисаҳои маҳаллии ҳокимият
– шӯрои пиронсолон, миробҳо, оқсақолҳо дар волостҳо, ки тахти назорати ҳокимияти рус амал
мекарданд. Дар баробари мавҷуд будани судҳои замонавӣ, судҳои шариат кор мекарданд.
Маъмурият барои дар Туркистон паҳн кардани муносибатҳои дунявӣ якчанд чораҳо андешид. Як
қатор санадҳои қонунгузорӣ принсипҳои асосии сохти судӣ, ҳуқуқи истифодаи заминро
муқаррар намуда, намудҳои андозҳо ва андозаи онҳо, боҷҳо ва тартиби гирифтани онҳо, инчунин
истифодаи сарватҳои табииро танзим мекарданд. Ҳамин тариқ, қонунгузории нав барои минтақа
тамоми ҷабҳаҳои ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоии аҳолии маҳаллиро танзим менамуд. Дар ин маврид
омезиши анъана бо шаклҳои навсозии ҳаёти ҷамъиятӣ ба амал омад. Сиёсати давлатии Россияи
подшоҳӣ танҳо ба воситаи ворид сохтани низоми ҳуқуқи муосир ба ҳуқуқҳои мавҷудаи анъанавӣ
равона гардида буд, ки ба ҳаёти иҷтимоии мардум таъсир расонида мавзунияти анъанаро бо
муосиршавӣ таъмин месохт.
Марҳилаи дуюми ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ бо замони шӯравӣ рост меояд, ки бештар бо
таъсиррасонии давлатӣ унсурҳои ҷамъиятӣ созмон ёфта тарҳи ҳамбастагии давлат ва ҷомеаро
бунёд месохт. Андешаи дар замони шӯравӣ мавҷуд будан ё набудани ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ
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бештар бо ду муносибат ҳазм меёбад. Аввалан, дар ҷомеаи советӣ секторҳои фаъоли
ғайридавлатӣ вуҷуд надоштанд, ин ҳолат мавҷудияти институтҳои мустақили ҷомеаи маданиро
дар даврони советӣ инкор мекунад. Баъдан, системаи идоракунии шӯравӣ «давлатӣ» буд. Яъне,
кайд намудан мумкин аст, ки ҷомеа ва тарзи ҳаёти он бо андозагирии давлатӣ бунёд мегашт.
Лекин созмонҳои ҷамъиятии соҳавӣ ва манфиатдори иҷтимоиву давлатӣ хеле фаъол буданд. Ба
фикри мо ҷомеаи мадании замони шӯравӣ бештар хусусияти давлатиро дошта унсурҳои
ҷамъиятии он бо манфиатҳои идеологиву сиёсӣ алоқаманд буданд. Дар ин марҳилаи ташаккули
ҷомеаи маданӣ низ унсурҳои сиёсӣ чун иттиҳодияи мустақили ҷамъиятӣ ва сиёсӣ арзи вуҷуд
надоштанд. Хусусиятҳои он бештар бо ҷой доштани робитаҳои анъанавии одамон дар шакли
ҳашар, гаштак, ҷамомат, шӯрои маҳалла, ташкилотҳо ва ғайра зоҳир мешуданд. Сохторҳои
ибтидоии ҷамъиятӣ ба мардум имкони ҳалли масъалаҳои рӯзмарраи иҷтимоиву идоранамоиро
фароҳам меоварданд. Замони шӯравӣ воситаҳои гуногуни таъсиси муассисаҳои маърифатӣ ва
фарҳангиро истифода намуда, вазъи иҷтимоии аҳолии кишварро беҳтар месохт ва дастрасии
аҳолиро барои гирифтани маълумот, омӯзиши касбу ҳунар ва ғайра фароҳам меовард. Созмонҳои
ҷамъиятӣ ба мисли созмонҳои пионерон, комсомол шаҳрвандонро аз як тараф муттаҳид намуда
аз ҷониби дигар барои фаъолияти ҷамъиятиву сиёсӣ тайёр менамуданд. Иттифоқи касаба,
созмонҳои эҷодӣ, ташкилот, агарчи аз таъсиррасонии давлатӣ озод набуданд, лекин дар ҳалли
масъалаҳои маҳаллӣ саҳмгузорӣ доштанд.
Ҷомеаи мадании замони шӯравӣ дар зери таъсиррасонии давлатӣ бунёд ва ташаккул намуда
масъалаҳои мухталифи ҷамъиятиро ҳал намудааст. Давлат поягузор ва таъминсозандаи
фаъолияти ҷомеаи маданӣ ба шумор меравад. Иштироки давлат дар ташаккули созмонҳои
ҷамъиятӣ аз ҷиҳати мусбӣ, имкони мукаммалсозии мақоми ҳуқуқии онро мустаҳкам намуда
бошад, пас аз нигоҳи манфӣ таъсиррасонии давлатӣ садди роҳи инкишофи ҳамаҷониба ва
мустақилияти иттиҳодияҳо гардидааст. Бояд изҳор намуд, ки ташкилотҳои таъсисёфтаи давлатӣ,
ки гӯё хусусияти ҷомеаи маданиро ошкор месохтанд, танҳо бо мавҷудияти давлат арзӣ вуҷуд
доштанд. Бинобар ин, пас аз парокандашавӣ ва барҳамхӯрии кишвари шӯравӣ иттиҳодияҳои
ҷамъиятии он низ аз байн рафтанд.
Мақоми иҷтимоии созмонҳои шӯравӣ ба ҳолати сиёсӣ ё таъсиррасон начандон мубаддал
гаштааст. Созмонҳо танҳо вазифаи тарбияи насли наврас, ҷавонон ва дигар тоифаҳои ҷамъиятиро
баҳри ояндаи кишвари абарқудрат дар дӯш доштанд. Дар маҷмӯъ созмонҳои замони шӯравӣ
тарбия ва ба воя расонидани шаҳрвандон ва элитаи дорандаи принсипҳои коммунистиро
доштанд. Побандии ҷомеаву давлат, ягонагии манфиату дархостҳои онҳо ба натиҷаҳои
пурсамарро низ додааст. Вуҷуд доштани иқтидори давлатӣ, набудани мухторияти комили
созмонҳо ба мисли иттифоқҳои касаба, ташкилотҳои маърифатӣ, динӣ, ВАО, ҳамбастагии
манфиатҳои давлату ҷомеа, чунинанд хусусиятҳои ташаккули ҷомеаи маданӣ дар замони советӣ.
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Давлати советӣ аз сабабе, ки ба ташаккули секторҳои ғайридавлатӣ, махсусан ба ташкили
бахшҳои иқтисодӣ иҷозат надодааст, ҳалли ҳамаи масъалаҳоро бе кӯмакрасонии институтҳои
ҷомеаи маданӣ дар дӯш дошт. Аз ин рӯ, кишвари абарқудрат дар баъзе мавридҳо ба дастгирии
созмонҳои ғайридавлатие, ки метавонистанд ба ҳалли масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва сиёсӣ
кӯмак кунанд, ниёз дошт.
Замони муосири ташаккули ҷомеаи маданӣ бо даврони соҳибистиқлолӣ пайваста буда чун
раванди рушду такомули он ба ҳисоб меравад. Пеш аз ҳама сабаби ташаккули ҷомеаи маданӣ бо
ташаббуси одамон ва мақоми онҳо дар ҳалли масъалаҳои муҳими ҷамъиятӣ алоқаманд аст. Онҳо
бештар чун ёрирасони давлат баромад намуда мавқеи ҳамбастагии онро бо ҷомеа муҳайё
мекунанд. Бозсозӣ чун сиёсати воридсозандаи навовариҳо ва ҷорисозандаи арзишҳои нави
демократӣ ба ташкили созмонҳои гуногунҷабҳа ва манфиатбахш мусоидат намуд. Масалан, то
соли 1989 шумораи иттиҳодияҳои динии ба кайд гирифташуда ба 43 расид. Масъалаи таъсиси
созмонҳои хусусияти милливу этникидошта низ ба яке масъалаҳои рӯзмарраи ҷомеа мубаддал
гашт. То охири соли 1989 иттиҳодияҳои миллатҳои мухталифи дар Тоҷикистони советӣ
зиндагидошта монанди арманиҳо, яҳудиҳо, русҳо, узбекҳо ва дигар миллатҳо созмон ёфтанд.
Фурӯпошии Иттифоқи Советӣ ва дунболагирии задухӯрди шаҳрвандӣ ба таъсис ва рушди
ҷомеаи маданӣ таъсири мусбат расонд, зеро дар замони осебпазирии ҷомеа маҳз созмонҳои
байналҳалқӣ ба таъсиси секторҳои ғайридавлатӣ мусоидат намуда ҷомеаро аз гирдоби нокомиву
ноумедӣ раҳоӣ менамоянд. Даврони истиқлолӣ фаъолияти созмонҳои ҷомеаи маданӣ боз ҳам
ҷонноктар гардида барои ҳамкориҳои судманд байни ҷомеаву давлат зербинои мустаҳкам
гузоштанд. Ҳамкориву робитаҳои мухталиф дар ҳалли масъалаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангиву
маърифатӣ ба назар мерасиданд. Шумораи чунин ташкилотҳо хеле афзуданд. Шумораи
бақайдгирифташудаи созмонҳои ғайриҳукуматӣ дар соли 1997 ҳамагӣ 300 адад буданд; баъдан,
дар соли 2000 ба 625 ва дар соли 20061 ба 2750 расиданд.1
Ҳоло дар Тоҷикистон ҷомеаи маданӣ доираи васеи иштироккунандагонро дар бар
мегирад, ки инҳо дар таркиботи идоракунандаи давлатӣ ва ҳам дар берун аз дахолати давлатӣ
ҷой доранд. Дар таркиботи идораи давлатӣ ҷамоат, маҳаллаҳо чун ташкилоти (Шӯрои ҷамъиятӣ,
мақомоти идораи маҳал, созмони ғайридавлатӣ (СҒД) ва ғайра) кӯмакрасони давлатӣ ҳисобида
мешаванд.
Институтҳои ҷомеаи маданӣ фаъолияти пурсамари муколамаи ҷомеаро бо ҳокимият ба амал
бароварда вазифаҳои мухталиф, пеш аз ҳама иштирок намудан ва бо мақсади қабул ва тағйир
додани қарори сиёсие, ки аз манфиатҳо ва талаботи онҳо вобаста аст, ба намояндагони сохторҳои
ҳокимият таъсир мерасонанд. Фаъолияти сиёсии шаҳрвандон дар рафти иштироки сиёсии онҳо
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дар интихобот, раъйпурсиҳо, фишороварӣ, эътирозҳо дар шакли митингҳо, корпартоиҳо ва
гирдиҳамоиҳо (вақте ки поймолшавии ҳуқуқ ва озодиҳои иҷтмиоӣ, иқтисодӣ, ҳуқуқӣ, фарҳангӣ
ва сиёсии онҳо ба назар мерасад) ошкор мегардад. Фаъолияти сиёсии шаҳрвандон бо мақсади
иштироки онҳо дар раванди сиёсиву иҷтимоӣ дар доираи институтҳои ҷомеаи маданӣ ба мисли
ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ҳаракатҳои иҷтимоӣ, иттифоқҳои касбӣ, мақомотҳои
худидоракунии маҳаллӣ, экспертҳо, ВАО, сектори ғайритиҷоратии сеюм ба амал бароварда
мешавад. Ин институтҳо вазифаи назорати иҷтимоиро аз ҷониби ҷомеа аз болои фаъолияти
давлат амалӣ менамоянд.
I. Ҳизби сиёсӣ - ташкилоти ҷамъиятии иҷтимоии ба низомовардашуда мебошад, ки бо
принсипҳои умумии иҷтимоиву фарҳангӣ ташаккул ёфта дорои мақсад, вазифа, оиннома ва
барномаи фаъолият мебошад. Ҳамаи ҳизбҳо дар набарди сиёсӣ баҳри ба даст овардани овозҳои
интихобкунандагон қарор доранд.
Ҳизбҳои сиёсӣ ҳамчун институти ҷомеаи маданӣ пеш аз ҳама бо муайян намудани
манфиатҳои инфирод ва талаботи аъзоёни ҷомеа, ки танҳо ба воситаи сиёсат ҳал меёбанд, мақоми
махсусро соҳиб мешаванд. Яъне, стратегияи инкишофи оянда ва рӯйоварии ҳизбҳо, ки бо ёрии
онҳо масъалаҳои асосии гурӯҳҳои иҷтимоии ҷомеа навъбандӣ ва муайян карда мешаванд, пиёда
мегарданд. Дар асоси гурӯҳбандӣ ва маълумсозии масъалаҳои ҷамъиятӣ ҳизбҳо барномаҳои
махсусро коркард намуда воситаҳо ва роҳҳои татбиқи онро маълум месозанд. Дар ин маврид
пойдевори иҷтимоӣ, ки ба ҳимояи манфиатҳои шаҳрвандон мусоидат менамояд, пайдо мешавад.
Дар режими сиёсии демократӣ фаъолияти ташкиливу стратегии ҳизбҳои сиёсӣ ба институти
ҷомеаи маданӣ мубаддал гардида дар ду мақом намояндагӣ ва қонунбарор (дар ҳолати ғолибият
дар интихобот) ошкор мешавад. Ҳизбҳои сиёсӣ принсипи рақобатпазириро дар асоси барномаи
худ қабул намуда дар назди ҷомеа барои амалигардии мақсадҳои худ масъул дониста мешаванд.
Вазифаи мазкури ҳизб робитаи байни ҳизб ва интихобкунандагонро дар пойдевори ҳуқуқӣ дар
фазои иҷтимоиву фарҳангӣ устувор менамояд. Принсипи рақобатпазирии ҳизбҳо нақши
полоишсозии ҳизбҳои ноуҳдабарорро аз саҳнаи сиёсӣ иҷро мекунад ва барои дастгирии
барномаҳои конструктивӣ ва оқилонаи ҳизбҳои дигар заминаро фароҳам меорад. Ҳизбҳо
мақсадҳои барномавии худро ба интихобкунандагон пешниҳод намуда кӯшиш менамоянд, маҳз
ба воситаи онҳо ба сохторҳои ҳокимият роҳ ёбанд. Муносибати мутақобилаи ҳизбу
интихобкунанда дар системаи сиёсӣ бояд ба таври якҷоя сурат бигирад дар ҳолати баръакс
хосияти легитимӣ будани робитаҳо аз байн меравад.
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ», зери мафҳуми ҳизби сиёсӣ чунин
идтиҳодияи ҷамъиятие фаҳмида мешавад, ки вазифаи асосиаш иштирок дар ҳаёти сиёсии ҷомеа
ба воситаи ташаккул додани иродаи сиёсии шаҳрвандон ва инчунин ба амал баровардани
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ҳокимият ба воситаи намояндагони худ мебошад. 1 Ҳизбҳои сиёсӣ чун воситаи иштироки
шаҳрвандон дар корҳои давлатӣ эътироф мегардад, зеро барандагони онҳо пеш аз ҳама бо
андешаҳои дастаҷамъӣ муттаҳид шуданд ва барои ғасби ҳокимият мубориза мебаранд.
Шаҳрвандони фаъоли ҷомеа дар равандҳои демократӣ дар чорабиниҳои сиёсӣ иштирок намуда
фаъолияти касбиро пайдо мекунанд. Дар оянда онҳо чун аъзоёни ҳизбӣ дар интихобот иштирок
намуда дар натиҷаи ғолибият мавқеи худро дар шохаҳои ҳокимият соҳиб мешаванд.
Шаҳрвандоне, ки начандон дар ҷомеа фаъолияти пурсамар доранд дар раванди интихобот нақши
электоратро иҷро намуда саҳми худро бевосита ё бавосита дар қабули қарорҳои сиёсӣ
мегузоранд. Ба андешаи мо ҳизбҳои сиёсӣ чун шакли иштироки шаҳрвандон дар корҳои давлатӣ
начандон фаъол мебошанд, балки онҳо чун воситаи инъикоскунандаи манфиатҳои сиёсии
шаҳрвандон дар рафти интихобот баромад мекунанд. Агарчи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳизбҳои
зиёд амал менамоянд, самаранокии ҳамҷонибаи онҳо начандон аён аст. Зеро сараввал, онҳо чун
воситаи сарҷамънамоии манфиатҳо ва талаботҳои иҷтимоии шаҳрвандон тавлид наёфта, балки
самараи тағйироти бармаҳали низоми сиёсии навташкил буданд. Бинобар онҳо дар ибтидо чун
элементи муташаккилонаи ҷомеаи маданӣ баромад карда натавонистанд.
Устувории мақоми ҳизбҳо ва шаклҳои гуногуни онҳо дар системаи тағйирёбандаи сиёсӣ яке
аз масъалаҳои афзалиятнок мебошад. Маҳз мавҷуд будани ҳизбҳо дар ҷомеаи муосир имконияти
васеъро барои шаҳрвандон баҳри амалисозии мақсадҳо ва талаботҳои ояндабин муҳайё мекунад.
Мавҷуд будани ҳизбҳои сиёсӣ дар ҷомеа имконияти таҳлил сохтани институтҳои дигари ҷомеаи
маданиро, ки пеш аз ҳама низоми ҳимояи иҷтимоӣ, ташабусскории иҷтимоӣ, фаъолнокии
иҷтимоӣ, назорати иҷтимоӣ, масъулияти иҷтимоӣ ва ҳамкории иҷтиморо муҳайё месозанд ва
пайвастании фаъолияти дуҷонибаи байни давлат ва ҷомеаро ошкор мекунанд.
II. Худидоракунии маҳаллӣ – ин ҳокимияти омавии шаҳрвандон мебошад, ки бо фаъолияти
муташаккилонаи сиёсии онҳо асос меёбад. Худидоракунии маҳаллӣ яке аз шаклҳои институти
ҷомеаи маданӣ мебошад, ки мухторияти шаҳрвандро нисбат ба давлат муҳайё месозад.
Вазифаҳои асосии институти худидоракунии маҳаллӣ ба таври зайл тақсим шудаанд:
таъмини ҳамаҷонибаи манфиатҳои аҳолӣ ва амалисозии нақшаҳои муфид дар маҳал; истифодаи
манфиатноки моликияти маҳаллӣ ва конеъгардонии талаботи шаҳрвандон; истифода намудани
буҷети маҳал барои пиёдагардонидани эҳтиёҷҳои аҳолӣ, аз он ҷумла барои корҳои хоҷагидоруву
истиқомативӣ ва коммуналӣ; муҳайё сохтани имкониятҳои иҷтимоӣ-фарҳангии аҳолӣ дар ҳудуди
маҳаллӣ; ташаккули шабакаҳои савдоӣ, таъмини аҳолӣ ба дарёфти озуқаворӣ, ҳифзи тартиботи
ҷамъиятӣ, тандурустӣ, маориф, хизматрасонии иҷтимоӣ, хизмати маишӣ, бехатарии зидди
сӯхтор, назорати санитарӣ, ҳимояи табиат ва ёдгориҳои таърихӣ ва ғайра.
Ниг.: Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ [Матн]: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз с. 1998, №22, мод. 300; (Қонуни ҶТ аз
8.08. 2015 с., № 1209; аз 19.07.2019 с., №1643) [Манбаи электронӣ]. URL: http://mmk.tj/content/қонуни-ҷт-дар-бораиҳизбҳои-сиёсӣ- (санаи муроҷиат 20.10.2019).
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Дар ИҶСС худидоракунии маҳаллӣ дар фаҳм ва моҳияти маъмули он нишонаҳои мухторият
(идоракунии начандон марказонидашуда), демократия (иштироки шаҳрвандон) ва самаранокӣ
(ҳамоҳангсозии пайвастаи давлат ва ҷомеа) вуҷуд надошт. Шӯроҳои маҳаллӣ дар як зайл бо
мақомоти идоракунандаи давлатӣ қарор доштанд. Идоракунии меҳнаткашон дар чунин шакл дар
зинаи поёнии низоми ягонаи давлатӣ ҷой дошт. Фаъолияти мақомотҳои мазкур бо фармонҳои
мақомоти болоистода амалӣ гашта хусусиятҳои маъмуриву ҳудудии ташаккули онҳо аз назар
берун мемонд. Дар оғози парокандагии низоми шӯравӣ заминаҳои рушди мақомоти маҳаллӣ ва
фароҳамоварии ҳуқуқҳои онҳо дар инкишофи соҳаи иҷтимоиву иқтисодӣ дар минтақаҳо ба миён
омад. Пеш аз ҳама ин бо ҷудо гардидани мақомоти қонун-барор аз иҷроя, маълум гардидани
дараҷаҳои идоракунандаи болоӣ ва поёнӣ ошкор мешавад.
Солҳои 90-уми асри ХХ давраи қабули ислоҳоти мухталифи сиёсӣ дар ҳамаи ҷабҳаҳои ҳаёти
ҷомеа, аз он ҷумла дар соҳаи идоракунии маҳаллӣ хисобида мешавад. 1 Маҳз ҳамин ҳолат
таваҷҷуҳро ба худидоракунии маҳаллӣ зиёд намуда, он чун сиёсати оммавӣ дар тамоми соҳаҳои
идоранамоӣ ворид гардид. Бо мақсади ошкор намудани камбудиҳо ва бартарафсозии онҳо дар
ливои шиорҳои худтанқидкунӣ ва ошкорбаёнӣ низоми худидоракунӣ майл ба тағйирот дошт.
Лекин иштибоҳи азими ин ислоҳот дар он буд, ки онҳо пояи назариявии худро надоштанд.
Махсусан, масъалаи идоракунии маҳаллӣ ва мақоми он дар таҳаввулоти ягонаи иҷтимоиву сиёсӣ
ба назар намерасид. Дар чунин ҳолатҳо дар раванди қабули қарорҳои сиёсӣ масъалаи идоракунӣ
начандон ҳал ёфта дар таҷрибаи амалӣ бо нуқсонҳо ҷорӣ мегардид. Бинобар он, дар замони
бесуботии кишвар, низоъҳои сиёсӣ зарурати маълум сохтани асосҳои ҳокимияти маҳаллӣ ва
махсусан идоракунии маҳал пеш омад. Институтсионаликунонии худидоракунии маҳаллӣ дар
кишварҳои пасошӯравӣ ба худ тамоюлҳои мухталифро соҳиб буд, зеро он бо бекорсозии шӯроҳо,
идоракунии маҳаллӣ, қабули қонун ва қарорҳои сиёсӣ хело давомнок ҷорӣ гардид, ки натиҷааш
начандон чашмрас буд. Бо қабул гардидани ислоҳотҳои идорасозии маҳаллӣ афзалиятҳои
мавҷудаи идораи маҳаллӣ ва марказ низ тағйир меёбанд.
Моҳияти худидоракунии маҳаллӣ чун шакли фаъолияти сиёсии шаҳрвандон пеш аз ҳама бо
иродаи аҳолии маҳал ва роҳбарони анъанавии онҳо алоқаманд аст. Яъне, ҳалли масъалаҳои маҳал
бе таъсир ва дахолати марказ ва бе истифодаи самараи ташаббускории аҳолии маҳали зист
ғайриимкон мебошад. Худидоракунии маҳаллӣ чун шакли идоракунии демократӣ салоҳияти
худро бо роҳи ташаббускории аҳолӣ дар низоми идоракунии поёнӣ дарҷ менамояд.
Афзалияти ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандӣ дар идораи маҳаллӣ аввалин маротиба дар Хартияи
европоии худидоракунии маҳаллӣ оварда шуддаст, ки 15 октябри соли 1965 қабул гардидааст.

Ниг.: Закон О местном самоуправлении и местном хозяйстве в Таджикской ССР от 23 февраля 1991г. [Текст] //
Коммунист Таджикистана. 1991. 1 марта.
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Ҳар давлат вазифадор аст, ки барои рушди демократия модаи мазкурро дар конститутсия дохил
намоянд.1
Бо назардошти Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон институти худидоракунии маҳаллӣ ба
шаҳрвандон ҳуқуқи ба таври инфиродӣ ва дастаҷамъӣ ба мақомоти худидоракунии маҳаллӣ ва
муроҷиат намуданро ба шахсони салоҳиятдор мустаҳкам менамояд, ки дар навбати худ онҳо
вазифадоранд, дар муддати як моҳ ба мактубҳои аҳолӣ ҷавоб гардонанд. Ҷамоат дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ба ҳисоб меравад, ки тартиби ташкил ва
фаъолияти он бо қонун танзим мешавад. Пас маълум мешавад, ки худидоракунии маҳаллӣ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи идоракунии шаҳрак ва деҳот амалӣ гардида барои рушди
минбаъдаи маҳал мусоидат менамояд. Моҳияти андешаҳои дар боло собитшуда имкони таҳлил
сохтани қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан мутобиқи моддаи 3-уми Қонуни
Конститутсонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 маи соли 2004 таҳти № 28 «Дар бораи мақомотҳои
маҳалии ҳокимияти давлатӣ»-ро ба миён меорад, ки дар он омада аст: «идоракунии ҳокимияти
оммавӣ дар сатҳи вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо ва инчунин ноҳияҳои шаҳрӣ дар шакли
идоракунии маҳаллии давлатӣ ташкил мегардад».2 Идоракунии маҳаллӣ дар сатҳи хело наздик
ба аҳолӣ, шаҳрак ва деҳот, яъне на дар ҳамаи сохторҳои ҳудудии давлатӣ ба амал меояд. Шаҳрак
ва деҳот ба сифати яке аз сохторҳои маъмуриву ҳудудӣ баромад намуда, мақомоти
худидоракунии шаҳрак бо ҳайати зиёда аз 50 ҳазор ва деҳот шумораи бештар аз ҳазор нафар
аҳолиро дар бар мегиранд. Салоҳият ва вазифаҳои мақомотҳои худидоракунӣ агарчи монанд
бошанд, ҳам лекин аз ҷиҳати амалисозии инфрасохторҳои захиравӣ, кадрӣ, масъалаҳои ҳудудӣ
ва ғайра аз ҳамдигар фарқ доранд.
Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва
деҳот», худидоракунии шаҳрак ва деҳот чун фаъолияти аҳолии шаҳрак ва деҳот мебошад, ки
бевосита ё ба воситаи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот таҳти масъулияти худ барои ҳал
намудани масъалаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии аҳамияти маҳаллидошта, бо назардошти
манфиатҳои умумиҷамъиятӣ, анъанаҳои миллӣ ва хусусиятҳои маҳаллӣ, амалӣ мегардад,
фаҳмида мешавад. Мақомотҳои худидоракунӣ масъалаҳои салоҳиятноки худро ба воситаи
намояндагони худ ҳал мекунанд.3

Ниг.: Европейская хартия местного самоуправления (принята в Страсбурге 15 октября 1985г.) [Электронный
ресурс]. URL:docs.cntd.ru›document/1901042 (дата обращения: 12. 08. 2016).
2
Ниг.: Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ [Матн]: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз с. 2004, № 5,
мод. 339; с. 2006, № 11, мод. 472; с. 2009, № 12, мод. 814; с. 2010, № 12, қ.1, мод. 800; с. 2013, № 3, мод. 179, № 7,
мод. 500; с. 2017, №5, қ.1, мод. 268; с. 2019, №7, мод. 462; с. 2020, № 1, мод. 1 [Манбаи электронӣ].
URL:http://mmk.tj/content/қонуни-конститутсионии-ҷумҳурии-тоҷикистон-дар-бораи- (санаи муроҷиат 20.12.2020).
3
Ниг.: Дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот [Матн]: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 августи
соли 2009, № 7-8, мод. 503; с. 2012, № 4, мод. 277, № 8, мод. 833; с. 2015, №11, мод. 964; [Манбаи электронӣ].
URL:http://mmk.tj/content/қонуни-конститутсионии-ҷумҳурии-тоҷикистон-дар-бораи- (санаи муроҷиат 20.12. 2020).
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Ҷамоат (Ҷамоати шаҳрак ва Ҷамоати деҳот) мақомоти худидоракунии маҳаллӣ мебошад, ки
аз ҷониби интихобкунандагони шаҳрак ва деҳот интихоб шуда, масъалаҳои дорои аҳамияти
маҳаллиро дар доираи ваколатҳои худ ҳал мекунад. Ҷамоат аз вакилон иборат буда, онҳо дар
асоси принсипҳои умумӣ, баробар, мустақим ва бо овоздиҳии пинҳонӣ ба муҳлати 5 сол интихоб
мешаванд. Шакли асосии фаъолияти мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот маҷлиси Ҷамоат
мебошад, ки соле на камтар аз чор маротиба даъват карда мешавад. Маҷлиси якуми Ҷамоати нави
нтихобшударо комиссияи интихоботи Ҷамоат дар муддати на дертар аз ду ҳафтаи баъди
интихоби вакилони Ҷамоат даъват менамояд.
Дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ибораи «худидоракунии ҷамъиятиву ҳудудӣ»
вуҷуд надорад, бинобар он ҳамаи мақомотҳо ва сохторҳои маҳаллӣ ва ҷамъиятӣ дар як сатҳ бо
муассисаҳо (шӯроҳои китобхонаҳо, комитетҳои волидайн дар мактабҳо, шӯроҳо дар
беморхонаҳо) ҷой доранд. Инчунин, бояд тазаккур намуд, ки дар маънои имрӯзаи фаҳми худидоракунии маҳаллӣ дар Тоҷикистон шакли бевоситаи иштироки шаҳрвандонро чун
ҷамъомадҳои аҳолии маҳаллӣ ба инобат намегирад. Лекин дар амалия барои ҳалли масъалаҳои
зудҳалталаб ҷамъомадҳои зарурӣ даъват мешаванд. Ҷамоат бошад дар ҳолати ба таври фаврӣ
қабул намудани қарор, чунин маҷлисҳоро бо назардошти «Дастур оид ба ҷамъомадҳои
коллективии шаҳрвандон», ки солҳои 80-уми асри XX қабул гардида буд, истифода менамоянд.1
Мақомоти худидоракунанаи маҳаллӣ чун ниҳоди ҷомеаи маданӣ, ки таъминсозадаи ҳуқуқҳо
ва имтиёзҳои иҷтимоии шаҳрвандонро дар сатҳи поёнӣ, яъне маҳаллӣ ба амал мебарорад,
начандон ҷоннок аст. Чунин ҳолат фаъолияти ташаббускории шаҳрвандонро хело заиф месозад
ва ташаккули ҳамаҷонибаи ҷомеаи маданӣ монеа мешавад. Яке аз сабабҳои асосии ғайрифаъол
будани мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ дар он аст, ки қонунгузории Тоҷикистон фаъолияти
поёнии идоракуниро пас аз идоракунии шаҳрак ва деҳот ба назар намегирад, агарчи дар ҷомеаи
тоҷикистонӣ нақши маҳалла хело маъмул аст. Масалан, пас аз баста шудани «Созишномаи
барқарор кардани сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон» чорабиниҳои асосӣ оид ба
танзимнамоии низоъ на дар сатҳи болоӣ ба мисли пештара, балки дар сатҳи миёна ва бо
ҳамбастагии иштироки шаҳрвандон амалӣ шудааст. Нақши хело муҳимро дар таъмини қонуният,
демократикунонии муносибатҳои ҷамъиятӣ, ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон ва ҳалли
мустақили масъалаҳои маҳаллӣ кумитаҳои маҳаллӣ, шӯроҳои микрорайонҳо, комитетҳои
ҳавлиҳо, иттиҳодияҳои деҳот дар Помир, гузарҳо, ҷамъомадҳо бозиданд. Маҳз ба воситаи
сохторҳои маъмули поёнии худидоракунанада принсипҳо ва талаботи Хартияи европоии
худидоракунии маҳаллӣ аз 15 октябри соли 1985 2 ва Тарҳи санади қонунгузории Ассамблеяи
1
Ниг.: Организация местного самоуправления в Таджикистане, Туркменистане и Кыргызской Республике.
[Электронный ресурс]. URL:https://studwood.ru/.../organizatsiya_mestnogo_samoupravleniya_tadzhikistane _turk... (дата
обращения: 11.10.2016.)
2
Ниг.: Европейская хартия местного самоуправления (принята в Страсбурге 15 октября 1985г.) [Электронный
ресурс]. URL:docs.cntd.ru›document/1901042 (дата обращения: 12. 08. 2016).
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худидоракунии маҳаллӣ» амалӣ мешавад.1
Маҳалла – ин гурӯҳи обшинагии шаҳрӣ, ки дар тӯли асрҳои зиёд дар фарҳанги тоҷикон
мавҷуд аст. Маҳалла аҳолии дар ҳудуди муайян зиндагонӣ доштаро муттаҳид месозад. Баҳри ҳал
гардидани масъалаҳои иҷтимоӣ ва мухталифи обшина, умумияти зичи одамон кӯмак менамояд.
Шӯрои калонсолон чун шакли анъанавии идоракунии маҳал қабул гардидааст. Обшина ё ҷамоат
бо тавсияи калонсолон раиси маҳалларо интихоб менамояд. Ғояҳои анъана-вии исломӣ оид ба
адолати иҷтимоӣ ва рафтори шахс дар ҷомеа пойдевори фаъолияти кумитаи маҳалларо ташкил
мекунанд. Маҳалла ба мардум барои гузаронидани чорабиниҳои гуногун кӯмак мекунад. Яке аз
онҳо таври анъанавии гузаронидани «ҳашар» мебошад. Ин шакли анъанавии ёрии
байниҳамдигарӣ таърихи хело қадима дошта дар байни мардум аз насл ба насл гузаштааст.
Маҳалла инчунин ба нигоҳубини аҳолии калонсол ва ятим сарукор дорад.
Ба маҳалла аз ҷониби раиси ҷамоат, ҳукумати ноҳия ё шаҳр салоҳияти маъмурӣ бор
намешавад, зеро он дар зерсохторҳои идоракунии маҳаллӣ чун сохторҳои воҳидӣ баромад
намекунад. Новобаста ба ҷой доштани чунин ҳолат дар баъзе ноҳияҳо ҳамкории маҳалла бо
ҳокимияти давлатӣ ва баъзан кӯшишҳои якҷоясозии онҳо дида мешавад. Дар ин хусус ишора низ
мешавад, ки раиси маҳалла бояд аз ҷониби ҳукумати маҳаллӣ маош гирад. Ба қолабандозии
тарҳҳои гуногуни фаъолияти маҳалла начандон кори осон аст, лекин бояд тазаккур намуд, ки
фаъолияти асосии он бо худидоракунии маҳаллӣ пайваста аст. Дар ин бобат ҳокимияти маҳаллӣ
ҳуқуқи аз болои комитетҳои маҳаллӣ назарати қатъӣ намуданро надорад.
Новобаста аз он ки дар замони пасошӯравӣ дар рафти таҳаввулпазирии худидоракунии
маҳаллӣ камбудиҳо ҷой доштанд, он давраро чун замони шукуфоии идоракунии муосир дар
кишварҳои пасошӯравӣ фаҳмидан мумкин аст. Бо андозаи начандон зиёд тағйир ёфтани
такягоҳои қонунгузорӣ дар рафти фарогии мавҷҳои демократия, мақомотҳои худидоракунии
маҳаллӣ ҷаҳиши тавоноро паси сар намуда хосияти ташаббускорӣ ва мустақилиятро соҳиб
шуданд. Ҳолати мазкури таҳаввулотпазирӣ дар Тоҷикистон ба бунёди тарҳи давлатии
худидоракунии маҳаллӣ бо назардошти нишонаҳои институтсионалии тарҳҳои анъанавӣ ва
либералӣ оварда расонд.
Хусусиятҳои мухталифи ташаккули институтҳои худидоракунии маҳаллӣ пеш аз ҳама аз
номуайянӣ ва ноустувории меъёр ва қоидаҳои амалии институтҳои кӯҳна ва нави худидоракунии маҳаллӣ дарак медиҳанд. Дар ин бобат бояд қайд намуд, ки маҳз таъсири муборизаҳо ва
зиддиятҳои сиёсии ҷойдошта дар замони тағйирпазирии ҷомеа тавонистанд садди роҳи рушди
институтҳои идоракунии маҳал гарданд.
Об общих принципах организации местного самоуправления [Текст]: Модельный закон от 6 декабря 1997 года
№ 10-17. [Электронный ресурс]. URL:http://base. spinform.ru/show_ doc. fwx?rgn=30973\ (дата обращения: 12.08.
2016).
1
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Дар шароити шикасти авторитаризм тасаввурот оид ба марому ниятҳои таҳаввулпазирии
сохторҳои маҳаллӣ начандон осон аст. Рӯйовариҳои иҷтимоиву сиёсӣ ба таври саҳеҳ ва дуруст
омода нашуданд, муборизаи сиёсӣ монеаи коркарди дурнамои гуфтушунидҳо байни акторҳои
асосӣ ва нақшаҳои бардавоми сохтори давлатӣ дар ҷумҳурии пасошӯравӣ гардидааст. Маҷмӯи
ташаккули институтҳои сиёсӣ бо нақшаҳои тактикиву сиёсӣ пайваста аст, агарчи он бояд бо
инобатгирии талаботи стратегӣ омода гардад.
III. Иттифоқҳои касаба - ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ, ки бо ёрии онҳо инфирод фаъолияти
иҷтимоиву сиёсии худро амалӣ месозад. Дар иртибот бо ҳизбҳои сиёсӣ иттифоқҳои касаба
манфиатҳои шаҳрвандонро дар соҳаи иҷтимоиву меҳнатӣ ҳимоя месозанд. Иттифоқҳои касаба
бо ҳамроҳии мақомотҳои давлатӣ вазифаҳои муайянро иҷро мекунанд. (Инспексияи меҳнатӣ,
суғуртаи иҷтимоӣ, таъмини шароити меҳнат ва истироҳати меҳнаткашон). Дар айни ҳол
фаъолияти иттифоқҳои касаба аз ҷониби маркази умумиҷаҳонии иттифоқи касаба Конференсияи байналхалқии иттифоқҳои касабаи озод танзим карда мешавад, ки мақомоти олии
он конгресс ҳисобида мешавад. Конгресс дар чор сол як маротиба даъват мешавад.
Иттифоқҳои касаба ҳимоягарони манфиатҳои табақаи меҳнаткаш дар назди кордеҳ
мебошанд, ба амалишавии ҳуқуқҳои коргарон, беҳтар намудани шароити меҳнат ва таъмини
музди мутобиқи меҳнатӣ мусоидат менамоянд. Баҳри ба дастоварии мақсадҳои мазкур онҳо
механизмҳои гуфтушунидҳо, машваратҳои сеҷониба ва ҳаракатҳои коргариро истифода
мебаранд. Иттифоқҳои касаба бо парламенти кишвар ба воситаи усулҳои гуногун робита намуда,
ба фаъолияти онҳо таъсиррасонӣ ё фишорориро истифода менамояд.
Дар Тоҷикистон иттифоқҳои касаба чун ҳаракати иҷтимоиву сиёсӣ рушд ёфтааст. Бештар
зарурати омӯзиш ва тадқиқи онҳо дар ҷомеа баҳри маълумнамоии фаъолияти босамар ва устувор
дар раванди идораву истеҳсолот бармеояд. Иттифоқҳои касаба дар Тоҷикистон соли 1926 ташкил
шуданд. Федератсияи иттифоқҳои касабаи Тоҷикистон (ФИКТ) соли 1991 чун меросхӯри Шӯрои
иттифоқҳои касабаи Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис гардид. Аз рӯи маълумот-ҳо 1 январи соли
2008 иттифоқҳои касабаи ҷумҳурӣ 800 ҳазор одамонро муттаҳид менамоянд. Онҳо аз 19
шуъбаҳои ҷумҳуриявӣ, 3 шӯрои вилоятӣ (Федератсияи иттифоқи касабаи вилояти Суғд, Шӯрои
вилоятии иттифоқҳои касабаи вилояти Хатлон, Шӯрои вилоятии иттифоқӣ касабаи ВМКБ) ва 1
шӯрои шаҳрӣ (Шӯрои шаҳрии иттифоқҳои касабаи Кӯлоб), 28 шуъбаҳои вилоятӣ, 27 шуъбаҳои
шаҳрӣ ва 157 шуъбаҳои ноҳиявӣ иборат мебошанд. Тақрибан 10 ҳазор ташкилоти ибтидоии
касабавӣ манфиатҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва ҳуқуқии шаҳрвандонро ҳимоя мекунанд.
Оинномаи Федератсияи иттифоқҳои касабаи Тоҷикистон соли 1991 дар съезди XV-и он қабул
гардид.
Дар съездҳои XVI, XVII ва XVIII тағйироту иловаҳо ворид гардида Иттифоқҳои касаба ба
Федератсияи мустақили иттифоқҳои касабаи Тоҷикистон муттаҳид шуд, ки ҷараёни фаъолияташ
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аз анҷом додани корҳои зерин иборат мебошад: барои устувор гардидани фаъолияти иқтисодӣ бо
роҳи ҷонибдории фаъол новобаста аз шаклҳои мавҷудияти моликият ба иттиҳодияҳо,
ташкилотҳо ва хоҷагидориҳо мусоидат намудан; такмил намудани шартҳо ва роҳҳои бастан ва
назорат намудани иҷрошавии шартномаҳо ва созишномаҳо; ба таври воқеъӣ таъмин намудани
ҳуқуқи меҳнаткашон ба меҳнат, ҳамаҷониба назорат намудан аз болои иҷроиши Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи шуғли аҳолӣ»; пешниҳод намудани таклифот ба Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба коркарди барномаҳои давлатӣ дар бораи ташкили ҷойҳои кории
нав ва такмили ихтисос ва ба кор ҷалб намудани шаҳрвандон; роҳ надодан ба мавқуф гузоштани
маоши корӣ, нафақа, кӯмакпулӣ ва дар ин бобат ба назар гирифтани ҷуброн дар ҳолати
бепарастор мондан, ё саривақт нагирифтани маоши корӣ; ба таври ҳамаҷониба кӯмак расонидан
ба табақаҳои аҳолии камбизоат ва инчунин камҳимояи аҳолӣ; ба таври фаъол иштирок намудан
дар раванди хусусигардонии моликияти ҷамъиятӣ, ҳимояи манфиатҳои коллективҳои меҳнатӣ;
дар руҳияи шарикии иҷтимоӣ ҳал намудан ва бартараф сохтани баҳсҳо ва низоҳои меҳнатӣ.
Бо таклифоти Федератсияи мустақили иттифоқҳои касабаи Тоҷикистон Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи ҳимояи меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (24 декабри соли 1991),
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттифоқҳои касаба, ҳуқуқҳо ва кафолатҳои фаъолияти
онҳо» (12 марти соли 1992), Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи шарикии иҷтимоӣ,
созишномаҳо ва шартномаҳои меҳнатӣ» (25 ноябри соли 1992) таҳия гардида қабул шуданд.1 Бо
боварии комил гуфтан мумкин аст, ки иттифоқҳои касаба дар Тоҷикистон иттиҳодияи бонуфузи
ҷамъиятӣ мебошанд, зеро мавқеъ ва муносибати онҳо аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ба инобат гирифта шудааст. Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон Эмомали Раҳмон дар баромадҳои худ оид ба фаъолияти иттифоқҳои касаба
андешаҳоро иброз чунин менамояд: «Дар ҷомеаи имрӯза яке аз воситаҳои таъмини суботи
иҷтимоӣ ва кафили иҷтимоиву меҳнатӣ шарикии иҷтимоӣ мебошад».2
Бо иштироки иттифоқҳои касаба Парламенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 44 Конвенсия ва 20
Тавсияномаи СБМ-ро қабул намуд. Ҳамаҷониба ва саривақтӣ ФИКТ иттилооти заруриро ба
Ҳукумат, Вазорати меҳнат ва ҳимояи иҷтимоии аҳолӣ ва СБМ оид ба фаъолияти худ дар доираи
иҷрогардии конвенсияҳо ва тавсияномаҳои СБМ иброз менамояд. Дар коркарди санадҳои
меъёриву ҳуқуқӣ талабот ва принсипҳои конвенсияҳо ва тавсияномаҳои СБМ ба инобат гирифта
мешавад. Бо ташаббуси ФИКТ соли 2005 феҳристи Конвенсияҳои СБМ, ки Тоҷикистон қабул
намудааст, нашр гардид.3

1
Ниг.: Федерация независимых профсоюзов Таджикистана. [Электронный ресурс]. URL:http://wwwVkpru /34/39/
55/65.htm (дата обращения: 22.01.2017).
2
Иқт. аз: Ҳамон ҷо.
3
Ниг.: Федерация независимых профсоюзов Таджикистана. [Электронный ресурс]. URL:http://wwwVkpru /34/39/
55/65.htm (дата обращения: 22.01.2017).
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Дар зери парастории иттифоқҳои касабаи ҷумҳурӣ шабакаҳои ҳифзи саломатӣ, санаторияҳо,
курортҳо, лагерҳои кӯдакона ва ғайра фаъолият доранд. Инчунин, объектҳои саёҳӣ, ки аз ҷониби
Шӯрои ҷумҳуриявии саёҳӣ ва экскурсияи иттифоқҳои касабаи Тоҷикистон роҳбарӣ мешаванд,
чун воситаи таъмини маърифативу шиносоии мардум баромад мекунанд. Чорабиниҳои варзишӣ
аз ҷониби Ҷамъиятҳои варзишии иттифоқҳои касабаи Тоҷикистон ба мисли «Тоҷикистон» ва
«Ҳосилот» ташкил карда мешаванд, ки сатҳи ҷалбсозии кӯдакон ва ҷавононро ба варзиш афзун
менамояд. Фаъолияти бештари Федератсияи миллии иттифоқҳои касабаи Тоҷикистон дар ҷодаи
ташкили истироҳати кӯдакон ва ноболиғон гузаронида мешавад. Бо назардошти Қарори
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Федератсияи миллии иттифоқҳои касабаи Тоҷикистон ҳамаи
фаъолияти лагерҳои тандурустии кӯдаконаро танзим менамояд.
Фаъолияти иттилоотии иттифоқҳои касабаро рӯзномаи ФИКТ «Ҳамраӣ» ва бюллетени
ахборотиро «Навид» дар дӯш доранд. ФИКТ ҳамчун шакли иттиҳодияи фаъоли ҷамъиятӣ дар
съезди худ номзадии презеденти амалкунандаи кишвар Эмомалӣ Раҳмонро пешниҳод намуд.
Чунин амал шакли ташаббускоронаи байниҳамдигарии институтҳои ҷомеаи маданиро дар
ташаккули ҳокимиятӣ сиёсӣ собит сохт.
IV.Сектори ғайритиҷоратии сеюм чун институти ҷомеаи маданӣ маҷмӯи чорабиниҳои
иҷтимоиро барои кӯмак намудан ба шаҳрвандон ва гурӯҳҳои аҳолии камбизоат амалӣ месозад.
Ёрии онҳо ҳолати зиндагии чунин тоифаҳои аҳолиро сабук ё беҳтар менамоянд, мақоми иҷтимоӣ
ва ҳамаҷонибаи одамонро барқарор намуда, одатнамоии онҳоро ба низоми тағйирёбанда ҷоннок
месозад. Созмонҳои ғайритиҷоратӣ метавонанд, хусусияти давлатӣ дошта бошанд ва манбаи
даромадашон аз буҷети давлатӣ сарчашма гирад. Созмонҳои ғайритиҷоратӣ ғайриҳукуматӣ низ
номида мешаванд. Дар мавриди бештар мафҳуми «созмонҳои ғайриҳукуматӣ» истифода
мешавад. Ба таври пурра ва мукаммал фаҳми бахши сеюм бо маъноии истилоҳи «созмонҳои
ғайридавлатӣ» таҷассум меёбад. Унсурҳои ниҳоят муҳими мафҳуми созмонҳои ғайридавлатӣ,
яъне ғайритиҷоратӣ ва ғайриҳукуматӣ дар он ифода меёбад, ки маънии воқеии онро барҷастатар
ва равшантар месозад.
Асоси ҳастии созмонҳои ғайридавлатӣ расонидани ёрии иҷтимоӣ мебошад, ки вобаста ба он
барномаҳои мақсаднок пайваста ба имтиёзҳои табақаҳои иҷтимоӣ ва гурӯҳҳои аҳолӣ дар доираи
талаботҳои мавҷуда ва қонун омода мегардад. Чунин намуди фаъолияти босамар дар кишварҳои
ғарбӣ кайҳо боз ба таври анъана ҷорӣ гардида натиҷаи назаррасро пайдо намудааст. Пеш аз ҳама
дар амалӣ намудани чунин мақсадҳо, манфиатҳои категорияи махсуси аҳолии ниёзманд ба мисли
пиронсолон, маъюбон, ятимон, бепарасторон ва ғайра, ки ҳолати вазнини зиндагиро дар дӯш
доранд, ба инобат гирифта мешаванд.
Мафҳуми «созмони ғайридавлатӣ», чуноне ки ишора рафт, аз падидаҳои нави ҳаёти сиёсиву
иҷтимоии Тоҷикистон аст. Дар кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон, ки арзишҳои демократӣ мақом ва
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мавқеи аразанда доранд, ин мафҳум як рукни муҳими ҳаётии ҷомеаро ташкил дода, дар баробари
сохторҳои давлатӣ ва тиҷоратӣ бахши алоҳидаи онро муаррифӣ мекунад. Дар кишварҳои Ғарб аз
асри XVIII то инҷониб пойдевори қонунгузорӣ ва таҷрибаи кӯмакнамоии бахшҳои сеюм ба аҳолӣ
вуҷуд дорад. ИМА яке аз кишварҳое мебошад, ки чунин таҷриба хело рушд ёфтааст. Шаклҳои
гуногуни расонидани хайрот на танҳо аз ҷониби давлат, балки аз ҷониби сохторҳои сектори сеюм
истифода мегарданд. Мақсади сиёсати давлатӣ осон ва дастрас намудани шаклҳои ёрирасони
иҷтимоӣ ба аҳолии камҳимоя, бе монеаҳои бюрократӣ муҳайё намудани фаъолияти ҳамаҷонибаи
иттиҳодияҳои хайрот ва эҳсонкунанда, ки дар робитаи зич бо шаҳрвандон ҷой доранд, мебошад.
Дар давлати ҳуқуқунёд чунин шакли ёрии беғаразона дар зери назорати қонун гирифта мешавад
ва чун маҷмӯи амалишавии шаклҳои кӯмакрасонӣ дар доираи фаъолияти давлатӣ баромад
мекунад.
Сектор ё бахши ғайритиҷоратии сеюм ин мақомоти ҳимояи иҷтимоӣ ва таъминоти иҷтимоӣ
мебошад, ки ба инфирод дар мақоми зист ё ба ҷои истиқомати муваққатӣ расонида мешавад.
Ёрии иҷтимоӣ ба ғайр аз таъминнамоии моддӣ инчунин маҷмӯи кӯмаки тиббию иҷтимоӣ,
педагогиву иҷтимоӣ, хизматрасонии маишиву иҷтимоиро дар бар мегирад. Шаклҳои ёрирасонии
сектори сеюм дар рафти барқароршавии беморон, беҳтар шудани ҳолати маъюбон, дар вазъияти
фавқуллода ва садамавӣ дар самти бартарафсозии осеби ҷисмониву равонии аҳолии зарардида ва
ғайра мушоҳида мешавад. Институтҳои ҷомеаи маданӣ, ба мисли бахши сеюм дорои иҷозатнома
оид ба расонидани хизматрасонии гуногун ба аҳолӣ буда, дар асоси барномаҳои махсус дар
низоми давлатии таъминоти иҷтимоӣ фаъолият мекунанд. Маблағгузории бахши мазкур қисман
аз ҷониби давлат ва бештар аз тарафи спорсорҳо амалӣ мешаванд. Яке аз намудҳои фаъолияти
бахши сеюм бо фаъолияти иҷтимоиву фарҳангӣ алоқаманд мебошад, ки он бо таъсиси шароит
барои машғулиятҳои эҷодӣ, илмӣ ва корҳои маданӣ омода мешавад. Инчунин, дар ин маврид
бахшҳои мазкур ба ташаккули фарҳангу рафтори сиёсиву ҳуқуқӣ ва муайян намудани
рӯйовариҳои идеологиву сиёсӣ таъсир расонида метавонанд. Шаҳрвандони ниёзманд ба кӯмаки
бахши сеюм, дар ин маврид муносибати инсондӯстонаро ба худ эҳсос намуда, худро чун қисми
зарурӣ ва солими ҷомеа меҳисобанд.
Дар Тоҷикистон аз рӯи маълумоти Вазорати адлия дар оғози соли 1997, 275 итиҳодияҳои
ғайритиҷоратӣ, ки бештар бо масъалаҳои ҳуқуқиву ҳимояи иҷтимоӣ, таъминоти иҷтимоӣ,
ҳуқуқҳои занон ва масъалаҳои ҷавонон алоқаманд буданд, арзи вуҷуд доштанд. Дар феҳристи
Вазорати адлия моҳи октябри соли 1998 нисбатан зиёдтар 400, моҳи феврали соли 1999 460, моҳи
июли соли 1999 зиёда аз 500, моҳи августи соли 2000 наздикии 650 ва дар моҳи декабри соли
2000 ба қайдгирии 700 созмонҳои бахши сеюм мушоҳида мешаванд. Дар ибтидои соли 2002 ба
таври расмӣ 900 созмонҳои ғайридавлатӣ ба қайд гирифта шуданд. Дар ҷумҳурӣ 1400 созмонҳо
буданд, ки қисми зиёди онҳо дар шаҳрҳои калон (Душанбе, Хуҷанд, Қургонтеппа) ҷой доштанд.
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Аз ин рӯ 500-тои онҳо дар шӯъбаҳои адлияи Ҳукумати ВМКБ, вилоятҳои Суғд ва Хатлон ба қайд
гирифта шуданд. Дар ибтидои соли 2004 шумораи СҒД ба 1800 расид. Дар оғози соли 2007
шумораи онҳо ба 3500 расида буд. Лекин раванди аз нав ба кайдгирии ташкилотҳо дар охири
соли 2007 начандон натиҷаи хуб дод, зеро бо ҷой доштани сабабҳои гуногун, моҳи январи соли
2008 танҳо 1040 иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ аз нав ба қайд гирифта шуданд. Дар оғози соли 2014
шумораи СҒД дар феҳристи аз қайдгирии давлатии Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба
2685 расида буд.1
Бо назардошти андешаҳои дар боло зикргардида барои таҳлили ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ
барои фаҳми пурраи мафҳуми «сектори ғайритиҷоратии сеюм» зарурати илмӣ ба миён меояд.
Бояд тазаккур намуд, ки мафҳуми «иттиҳодияҳои ғайритиҷоратӣ» ва «иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ»
ҳаммаъно нестанд. Зеро ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ (иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ) итиҳодияҳое
мебошанд, ки мақсади гирифтани даромад ва тақсим намудани он байни аъзоёни ташкилотро
надоранд. Дар навбати худ мафҳуми «ташкилоти ғайритиҷоратӣ» ба таври васеъ истифода
гардида, ба мафҳуми «иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» ҳаммаъно мегардад.
Дар Тоҷикистон созмонҳои ҷамъиятии ҷавонон ба монанди «Насли ҷавони Тоҷикистон»,
«Асри Нав», «Шото», «Калиди дониш», Маркази экологии ҷавонони Тоҷикистон ҳамчун
иттиҳодияҳои бахши сеюм пазируфта мешаванд. Аз ин рӯ, онҳо чун иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ
баромад намуда, фаъолияти худро дар асоси гарантҳои байналхалқӣ пиёда месозанд. Онҳо
инчунин ба раванди сиёсиву иқтисодии кишвар таъсири худро расонида метавонанд. Фаъолияти
бештари чунин иттиҳодияҳо дар Тоҷикистон бо кӯмаки онҳо ба доираи амалишавии вазифаи
дохилии давлат баҳри пиёда гардонидани барномаҳои маърифатӣ ва таълимӣ равона мешавад.
Аз иттиҳодияҳои номбурда на ҳамаи онҳо фаъолияти худро бо таъмини муколамаи давлатӣ қарор
медиҳанд. Масалан, марому ниятҳои Иттиҳодияи ҷамъиятӣ «Калиди дониш» (15 марти соли 2013
дар вилояти Хатлон таъсис ёфтааст), муколамаи ҳамаҷонибаи ҷавонон ва мақомоти давлатиро
оид ба масъалаҳои сиёсати ҷавонон, химояи ҳуқуқ ва манфиатҳои ҷавонон таъмин месозад.
Барои амалинамоии мақсадҳо Иттиҳодияҳо вазифаҳои зеринро иҷро менамоянд:
1. Муттаҳид намудани кӯшишҳо ва марому ниятҳои ҷавонони вилояти Хатлон.
2. Таъсиси маркази иттилоотӣ барои ҳамкории созмонҳои ҷавонон.
3. Коркард ва ба амал баровардани самтҳо, барномаҳо ва лоиҳаҳои нав дар соҳаи ёрирасонии
иҷтимоӣ ба шаҳрвандон.
4. Гузаронидани тренингҳо барои ҷавонон ва созмонҳои кӯдакона.
5. Таъмин сохтани рӯйоварии касбии ҷавонон.
6. Таъсиси намудани фаъолияти таҳқиқотӣ оид ба омӯзиши масъалаҳои ҷавонон.
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7. Кӯмак намудан барои таъсиси паёми ташаббусҳои ҷавонон ва таҷрибаи беҳтарин дар асоси
талаботҳои консепсияи сиёсати ҷавонон, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал бароварда
мешавад.
8. Расонидани кӯмак барои нашри адабиёти илмиву оммафаҳм баҳри равшан сохтани
масъалаҳои ҷавонон.
9. Мубодилаи иттилоот бо созмонҳои ҷавонони минтақаи осиёимиёнагӣ ва кишварҳои дигар.
10. Рушд додани ҳамкорӣ бо созмонҳои миллии ҷавонон.
11. Мусоидат ва рушди Технологияи иттилоотиву коммуникатсионӣ дар байни ҷавонон.
12. Амали намудани чорабиниҳои дигаре, ки ба оинномаи Созмон ва қонунгузории
Ҷумҳурии Тоҷикистон зиддият надоранд.1
Вобаста ба андешаҳои зикргардида таъкид намудан мумкин аст, ки агарчи ниҳодҳои ҷомеаи
маданӣ чун бахши сеюм ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар шаклҳои мухталиф таъсис ёбанд, ҳам
лекин вазифаҳои якранг доранд. Пас, ҷомеаи маданӣ аз институтҳои мухталиф, ба монанди
системаи озоди интихоботӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, матбуоти озод, гуногунандешӣ ва озодии сухан,
моликияти хусусӣ, иқтисодиёти озод, ғайра иборат буда, созмонҳои ғайридавлатӣ факат як
қисмати онро ташкил медиҳанд.
Имрӯз дар асл cоҳae нест, ки намояндагони созмонҳои ғайридавлатӣ дар халлу фасли
мушкилоти он ширкат наварзида бошанд. Ҳисси СҒД махсусан дар бозомузӣ ва баланд
бардоштани маърифати ҳуқуқиву сиёсию иҷтимоӣ ва фарҳангии шаҳрвандони кишвар назаррас
аст. Таъсиси аввалин марказҳои бозомӯзии замонавӣ, кор бо занону кӯдакон, маъюбону
барҷомондагон, таъсиси аввалин корхонаҳои хурди тиҷоративу ғайритиҷоратӣ, ҳамкориҳо дар
соҳаи тандурустӣ ва маорифи кишвар, баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии
шаҳрвандон, фароҳам сохтани аввалин кӯмакрасониҳои моливу пулӣ ва марказҳои таълимӣ
барои насли нави соҳибкорон, ташкили курсҳои махсуси кӯтоҳмуддат бо истифода аз васоити
пешқадами муосир барои кормандон ва хизматчиёни давлатӣ, муҳайё сохтани имконият ва
ҷойҳои нави кор барои ҷавонон ва соҳибхоназанҳо - чунинанд номгӯйи нопурраи фаъолиятҳое,
ки ташкилотҳои ҷамъиятии Тоҷикистон дар давоми 15-17 соли охир амалӣ сохтанд.
Нахустин СҒД дар Тоҷикистон ҳамчун натиҷаи дигаргуниҳои сиёсию иҷтимоии замони
бозсозӣ дар солҳои 1987-1989 ба тавлид ёфтанд. Пошхӯрдани низоми абарқудрати шуравӣ дар
ибтидои солҳои 90-ум ва таъсиси давлатҳои тозаистиқлол ба раванди мазкур такони ҷиддӣ дод.
Аз тарафи дигар, сиёсати солҳои охири замони шуравӣ ва махсусан аз байн рафтани он ба
шаҳрвандони ҷомеаи собиқи шӯравӣ мушкилоти сиёсию иҷтимоӣ ва иқтисодиро овард. Таъсиси
давлатҳои соҳибистиқлол ба ҳалли ин масъалаҳои зарурӣ на танҳо мусоидат намуд, балки дар
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баъзе ҳолатҳо мушкилот ва зиддиятҳои мавҷударо боз ҳам тезутунд кард. Ҳолати номуътадили
сиёсӣ кишварҳои тозаистиқлол, аз ҷумла Тоҷикистон фаро гирифта буд, ки, барои ҳалли чунин
масъалаҳои сиёсию иҷтимоӣ ва иқтисодии ҷомеа аз диди системаи нави давлатдорӣ ҳанӯз омода
набуданд. Аз нигоҳи идеологӣ идеологияи ҳукмрони коммунистии замони шуравӣ бо андеша ва
ормонҳои миллии созанда иваз нагардиданд, ба талаботҳои навини ҷомеа низ ҷавобгӯй
набуданд.1
V. Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ассотсиатсияҳо яке аз институтҳои ҷомеаи маданӣ, бо
ташаббуси шаҳрвандон барои ҳал намудани масъалаҳои муайян созмон дода мешаванд.
Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ сохтори муайян, оиннома ва барномаи кории худро дар асоси таъмини
ҳуқуқ ва озодиҳои инсон дар соҳаҳои мухталиф амалӣ менамоянд. Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ
хусусиятҳои сиёсӣ, қисман сиёсӣ ва ғайри сиёсиро соҳиб мебошанд. Ба созмонҳои сиёсӣ ҳизбҳои
сиёсӣ, ба созмонҳои қисман сиёсӣ зерсохторҳои ҳизбҳои сиёсӣ дохил мешаванд. Дар мисоли
Тоҷикистон ҳамин гуна ташкилот қаноти ҷавонони ҲХДТ, ки моҳи апрели соли 2011 созмон ёфт ва аз
қайди Вазорати адлияи Тоҷикистон гузашт, тақрибан 30 ҳазор нафар ҷавонони тоҷикистонии аъзоёни
ҳизби ҲХДТ ба созмони «Созандагони Ватан» муттаҳид гардиданд.2
Иттиҳодияҳои ҷамъиятии ғайрисиёсӣ фаъолияти иҷтимоиву иқтисодиро таъмин намуда дар
шакли иттифоқҳои ветеранҳо, ҷавонон, занон, созмонҳои экологӣ, фарҳангӣ ва ғайра баромад
мекунанд. Вазифаҳои асосии иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ассотсиатсияҳо иборат аз: ташаккули
ҷомеаи маданӣ ва таъмини ҳаракатҳои фаъоли ҷамъиятӣ, ки дар ин ҷода мақсад ва вазифаҳои
оиннома ва баронамаҳои касбӣ иҷро мешаванд; маълум намудани мақсадҳо, арзишҳо ва
манфиатҳои гурӯҳҳои алоҳида, муайян кардани дурнамои амалҳои иҷтимоӣ, робитаи
иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ассотсиятсияҳо бо институтҳои сиёсӣ ва таъсири онҳо ба равандҳои
ҳуқуқиву сиёсӣ; ташаккули шаклҳои ташкилии таъминсозандаи фаъолияти созмон, инкишофи
таҷрибаи худташаккулдиҳандаи сиёсӣ; таъмини ивазгардии намунаҳо ва тарҳҳои муносибати
байни ҷомеа ва давлат: аз ҳолати «ҳокимиву тобеӣ» ба «шарикии иҷтимоӣ».
Меҳвари институтсионии иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар тарҳи таъсисёбии он инъикос
мегардад, ки он на аз ҷониби давлат, балки бо ташаббуси шаҳрвандони қаторӣ созмон меёбад.
Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ бо ҳизбҳои сиёсӣ, иттифоқҳои касаба, сектори ғайритиҷоратӣ ва
худидоракунии маҳалӣ дар ҷараёни алтернативии рушди худ дар як қатор ҷой доранд.
Ба шарофати иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ассотсиатсияҳо таъсиррасонии инфирод ба раванди
сиёсӣ пиёда мегардад, ки мақсадҳо ва манфиатҳо онҳоро ошкор месозад. Мазмуну мундараҷаи
фаъолияти институтҳои сиёсии мазкур маҳз дар мушахасгардонии масъалаҳои иҷтимоиву
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фарҳангии ҷомеа ва шаҳрвандони алоҳида ифода меёбад, ки мутобиқи оиннома ва марому
ниятҳои иттиҳодия дар ҳамгироӣ ва таъсиррасонии доимӣ бо сиёсат бо мақсади ташаккули
сиёсати иҷтимоиву фарҳангии умумидавлатӣ амалӣ мешавад.
Таърихи ташаккулёбии иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ солҳои 90-уми асри ХХ дар Тоҷикистон оғоз
меёбад. Ҳоло дар замони бозсозӣ иттиҳодияи ҷамъиятии хосияти сиёсӣ дошта таъсис ёфтанд, ки дар
се равия фаъолият менамуданд:
1. Ҳамчун сохторҳое, ки ба системаи сиёсии мавҷуда зиддият дошта арзишҳои тамоман
«нав»-ро ба ҷомеа пешниҳод мекарданд, ба монанди баъзе аз иттиҳодияҳои диниву мазҳабӣ.
2. Сохторҳое, ки ҳам ба системаи сиёсии собиқ муқобил буданд ва ҳам дар ҷараёни ташаккул
ва муборизаҳои сиёсиашон байни худ мухолифатҳо доштанд, ба монанди созмонҳои миллию
демократӣ ва минтақавию демократӣ.
3. Сохторҳои навтаъсиси аққалиятҳои миллӣ, ки мехостанд ҷомеаро аз сарзании низову
иртиҷоъ ва ифротгароии сиёсию иҷтимоӣ муҳофизат кунанд.
Қобили кайд аст, ки на ҳамаи ин сохторҳо ба таври расмӣ дар мақомоти бақайдгирии давлатӣ
номнавис шуда буданд. Баъдтар қисме аз ин сохторҳо дар шакли ҳизбҳои сиёсии навтаъсис
фаъолияти худро мутобиқи қонунгузории ҷумҳурӣ идома доданд, қисми дигарашон ба ҷамъиятҳо
ва иттиҳодияҳои миллӣ мубаддал шуданд.1
Ҳаракати халқии «Растохез» – чун ҳаракати сиёсӣ 14 сентябри соли 1989 таъсис ёфта, соли
1997 пас аз итмоми ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон пароканда гардид. Созмони мазкур яке аз
ҷунбишҳои демократии Тоҷикистон бо мақсади ташаккули давлати ҳуқуқбунёд, демократӣ ва
дунявӣ таъсис ёфта буд. «Растохез» воқеан на фақат аз ҷиҳати миқдори пайравонаш, балки аз
нигоҳи сатҳи маърифат ва нерӯи зеҳнӣ яке аз бузургтарин ҷунбишҳои шаҳрвандии Тоҷикистон
ба шумор мерафт. Имкон дошт, ки маҳз дар заминаи ҳамин созмон иттиҳоди ташаббусҳои
шаҳрвандии мардуми тоҷик дар шакли Ҷабҳаи миллии умумиҷумҳуриявӣ сурат гирад.
Тобистони соли 1989 дар шаҳри Хуҷанд (собиқ Ленинобод) наҳзати халқии «Эҳёи Хуҷанд»
таъсис дода шуд. Ин наҳзат тақрибан 100 нафар равшанфикрон ва дигар намояндагони аҳли илму
ҳунари шаҳри бостонии Хуҷандро дар атрофаш муттаҳид карда буд, ки аксари онҳоро устодони
мактабҳои олии шаҳр ва кормандони давлатӣ ташкил медоданд. Гумон меравад, ки фишори сахт
аз тарафи роҳбарони мактабҳои олӣ имкон надод, ки донишҷӯён дар ин наҳзат иштироки
фаъолона дошта бошанд.
«Ваҳдат» ҳамчун созмон баҳори соли 1989 шаҳри Истаравшан (Уротеппа) таъсис ёфт. Ба
ҳайати он тақрибан 30 нафар одамони касбу ҳунарҳои мухталиф, ки синни аз 38 то 45 солро
доштанд, сарҷамъ гардиданд. Бештари онҳо сафи зиёиёни шаҳри начандон калон омӯзгорон,
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хизматчиён, кормандони савдо буданд». 1 Дар байни аъзоёни созмони мазкур намояндагони
миллатҳои дигар ба монанди русҳо ва арманиҳо низ буданд, ки ба аъзогии раёсат шомил шуданд.
Созмон бо хосияти интернатсионалӣ доштани худ аз созмонҳои дигар фарқ дошт. Чунин хосияти
худро ташкилот махсусан ошкор месохт. Мақсади асосии созмон ҷонибдории сиёсати бозсозӣ ва
амалсозии он дар доираи мустаҳкам намудани ваҳдати миллӣ зоҳир мегашт.
Созмони ҷамъиятиву сиёсии «Ошкоро» дар ибтидои соли 1989 дар шаҳри Кӯлоб таъсис ёфта
буд. Ба он зиёиён, аслан омӯзгорони мактабҳо ва устодони донишкадаи омӯзгорӣ, кормандони
корхонаҳои давлатӣ ва савдо шомил буданд. Шӯрои «Ошкоро» аз панҷ нафар шахсони ботаҷриба
ва эътиборнок иборат буда ба ҳайати фаъоли он садҳо одамони синну соли гуногун дохил гардида
буданд. Митингҳо ва дигар чорабиниҳое, ки аз ҷониби созмон омода мегардид, мақоми барҷаста
доштани созмонро дар байни аҳолии маҳал ошкор месохт. Дар чорабиниҳои мазкур то 15 ҳазор
нафар аҳолии гуногункасб ва гуногуншуғл иштирок намуданд. Гумон меравад, ки фаъолияти як
миқдор шахсиятҳои обрӯманди минтақа ба хусусият ва шеваи кории ин созмон таъсири муайян
гузоштааст. Гап дар бораи шахсоне меравад, ки таи солҳои охир ҳам мақомоти маҳаллии қудрати
давлатиро ба зери тозиёнаи танқид гирифта буданд ва ҳам дар миёни тӯдаҳои мардум ба ҳамин
сабаб маҳбубият ва маъруфияти махсус доштанд».2
Дар миёнаҳои соли 1989 дар ноҳияи Ховалинг Иттифоқи ҷавонон зери унвони «Бохтар» арзи
вуҷуд кард. Ин падидаи ниҳоят муҳиме дар ҳаёти сиёсию иҷтимоии кишвар буд, чун ин иттиҳод
на дар шаҳр, балки дар яке аз деҳоти дурдасти ҷумҳурӣ ба вуқуъ пайваст. Дар ин созмон
намояндагони ҷавони равшанфикр ва пешқадами деҳот аз ҷумлаи муаллимон, иқтисодчиён,
муҳосибон ва агрономҳо ҷамъ омада буданд. Таъсиси чунин як сохтор дар шароити номусоиди
деҳот гувоҳи боэътимоди мақеъгирии равшанфикрони деҳоти ҷумҳурӣ дар мавриди
беадолатиҳои ҳокимони замон, норозигӣ аз роҳбарӣ ва идораи бесамари намояндагони
созмонҳои ҳизбӣ ва мақомоти маҳаллии қудратии давлатӣ буд. Аз тарафи дигар, ин амал
метавонист ҳамчун як навъ ҷавоб ба хатари имкони баргаштани қоидаву қонунҳои замони пеш
дар доираи «ҷомеаи анъанавӣ» ва ривоҷи андешаи сиёсии он дар шакли «ваҳҳобия» ҳам матраҳ
шавад.3
Тобистони соли 1989 дар қаламрави Тоҷикистон 43 иттиҳодияҳои динӣ аз онҳо 24 масҷидҳои
мусулмонӣ, 17 калисо ва ибодатгоҳҳои дини насронӣ ва 2 синагогаҳои дини яҳудиён буданд. Ба
ғайр аз созмонҳои дар қайди давлатӣ буда, инчунин 60 иттиҳодия ва гурӯҳҳои ғайрирасмӣ, ки аз
онҳо 30 мусулмонӣ, 18 насронӣ ва як яҳудӣ буданд, арзи вуҷуд доштанд. Ҳамон замон аллакай
масъалаи ташаккул ва рушди марказҳои фарҳангии ақкалиятҳои миллии тоҷикистонӣ ба миён
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омада буданд. Аз ин лиҳоз, Ҷамъияти яҳудиён, Обшинаи арманиҳо бо номи Месроп Мастост,
Ассотсиатсияи шӯравии корегияҳо ва ғайра созмон ёфтанд. 1
Шикасти ИҶСС ва тағйирпазирии ҳолати иҷтимоиву иқтисодии пайдоиши созмонҳои
навтаъсис барои Тоҷикистони пасошӯравӣ начандон қулай буд. Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар
маънои том на танҳо ҷавоб ба даъвати замони парокандашавии сотсиализм бо зарурати таъсиси
ҷомеаи маданӣ дар раванди демократикунонии Тоҷикистон, балки он талаби аз нав сохтани
низоми давлатдорӣ бо унсурҳои пешқадами рушди тиб ва ҳифзи саломатӣ, маориф ва илм,
иқтисодиёт ва бозоргонӣ буд.
VI. ВАО ҳамчун ниҳоди иҷтимоӣ мубодилаи иттилоотро байни ҷомеа ва давлат дар низоми
коммуникатсионӣ матраҳ месозад. Аз ин рӯ, чор унсури асосии мубодилаи иттилоотро муайян
намудан мумкин аст: ирсолкунанда, хабардиҳанда, шабакавӣ, дарёфткунанда.
Вазифаи ВАО чун ниҳоди ҷомеаи маданӣ аз таъмин намудани робитаи мустақим ва
мутақобилаи байни ҷомеа ва давлат мебошад. Мазмуни иттилоот бояд масъалаҳои муҳими
иҷтимоиро инъикос намояд. Иттилоот нишондодҳои самаранокро дар фаъолияти худ аз нуқтаи
назари ба инобатгирии масъалаҳои ҷамъиятӣ бо мақсади маълум ва конеъ сохтани талаботи
аҳолӣ дар робитаи иброзсозии он бо давлат маълум менамоянд. Саҳеҳ ва кушод будани иттилоот
фазои боварӣ ва робитаи қавии ҷомеа ва давлатро бунёд намуда, имконияти пайдо шудани
зиддиятҳо ва қолабҳои шахшудаи муносибати нобоваронаро нисбат ба ҳокимияти сиёсӣ рафъ
месозад. Оид ба сиёсати давлатӣ, рафти ҳолати иҷрогардии барномаҳои давлатӣ, мавҷуд будани
масъалаҳои ҳалталаб ва имкониятҳои роҳҳои ҳалли онҳо ошно ва мустанир намудани аҳолӣ
мароми ВАО мебошад. Ба таври дигар гуфтан мумкин аст, ки ВАО вазифаи мутақобилаи байни
ҷомеа ва давлат иҷро карда манфиатҳои шаҳрвандонро бо роҳи хабаррасонӣ ба мақомотҳои
дахлдор ҳифз менамояд. ВАО инчунин аз болои фаъолияти ҷомеа ва давлат назорат намуда,
мушоҳидаҳои воқеъии худро нисбат ба вазъи сиёсӣ, иҷтимоиву иқтисодӣ ва ғайра баён сохта дар
пешгирӣ ё бартарафсозии ҳолатҳои низоъ, зиддиятҳо ва буҳронҳо саҳмгузор мешавад. Ин
фаъолияти ВАО бояд бо талаботи ҷомеаи демократӣ дар шакли кушод ва ошкорбаёнӣ дар
чорчӯбаи қонунӣ амалӣ гардад. Воситаҳои муҳайёсозии чунин фаъолият дар шакли экспертизаи
мустақил, ки аз доираи таъсиррасонии давлатӣ берун аст ва аз лиҳози ҷомеаи маданӣ
тақвиятдиҳанда мебошад, омода гардад. Ҳолати мазкур шарти муҳими ҷой доштани фазои
иттилоотиро дар робитаи давлату ҷомеа бо унсурҳои пешқадами давлатдорӣ ва арзёбии воқеии
системаи сиёсӣ муҳайё месозад. ВАО чун институти ҷомеаи маданӣ дар Тоҷикистони кунунӣ
масъалаҳои навро нисбати худ эҷод намуд. Муассисаҳои иттиллотӣ аз ҷиҳати ташкиливу сохторӣ
ба давлат робитаи мустаҳкам доранд, ки моҳияти аслии мавҷудияти онҳоро коҳиш медиҳад. Онҳо
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аз нигоҳи мафкуравӣ майли «давлатпарастӣ» дошта дурустии маълумотро вобаста ба талаботи
маънавию равонии ҷомеа ирсол менамоянд. Зеро таъсири баъдиҷангӣ ва таҷрибаи ошкорбаёнии
солҳои 90-ум, хосияти идоракунии мутлақи ВАО-ро аз ҷониби давлат тақозо месозад. Бо
баробари ин нақши ВАО дар устуворгаронии ваҳдати миллӣ хело назаррас мебошад. Матбуот,
радио ва телевизион сарчашмаҳои асосии иттилоот дар ҷумҳурӣ мебошанд. Озодии сухан бо
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (моддаи 30), озодии матбуот бо Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи матбуот ва воситаҳои дигари ахбори умум» кафолат дода мешаванд.
Телевизион ба сарчашмаи асосии иттилоотӣ маҳсуб аст. Дар ҷумҳурӣ шабакаи телерадиоии
байнидавлатии «Мир» ва 20 шабакаҳои телевизионӣ арзӣ ҳастӣ доранд. Воситаҳои ахбори давлатӣ
иттилоотро ба ҳамаи қаламрави Тоҷикистон бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ, ӯзбекӣ ва англисӣ паҳн
месозанд. Дар Тоҷикистон се стансияи радиои хусусӣ мавҷуд аст. Шабакаҳои хусусии телевизионӣ
дар бештари ноҳия ва шаҳрҳо фаъолият менамоянд. Шабакаҳои умумиҷумҳуриявии хусусӣ мавҷуд
нестанд, зеро онҳо маблағгузории зиёдро талаб мекунанд. Бештари аҳолӣ тақрибан 78% мунтазам
барномаҳои шабакаҳои телевизиони Россияро тамошо мекунанд. Телевизиони давлатии
Тоҷикистон аҳолиро оид ба ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии кишвар, ислоҳотҳо ва ташаббусҳои аҳолӣ
хабардор менамояд. Телевизиони тоҷик сифати барномаҳоро беҳтар намуда ба аҳолӣ интихоби
барномаҳои ҷавонӣ, маърифатӣ, варзишӣ ва хушҳолсозандаро пешкаш мекунад.
Матбуот қисми муҳимтарини ВАО-и Тоҷикистон мебошад. Агар соли 2000 дар кишвар 126
рӯзнома ва маҷаллаҳо бароварда шавад, пас дар соли 2004 ба 170 расида зиёдшавии минбаъдаи
шумораи онҳо мушоҳида мешавад. Дар Тоҷикистон нашриётҳои хусусӣ бо маблағгузории
сарпарастони хориҷӣ ба кор шурӯъ карданд. Шумораи умумии ВАО дар Тоҷикистон ба 404,
мерасад, ки 205-тои он хусусӣ мебошанд.1
VII. Ҷунбишҳои иҷтимоӣ дар доираи фаъолияти ҷомеаи маданӣ ва фазои сиёсӣ дархостҳои
иҷтимоиву иқтисодии ҷомеаро ба миён меоранд. Ҷунбишҳои иҷтимоӣ ҳамоҳангии фаъолияти
дастаҷамъии шаҳрвандиро вобаста ба унсурҳои зерин ба миён меоранд: дархостҳои иҷтимоӣ,
манфиатҳои иҷтимоӣ, ҳифзи иҷтимоӣ, баробарии иҷтимоӣ, адолати иҷтимоӣ, назорати иҷтимоӣ
ва ғайра. Бо баробари мутобиқсозии талаботи ҷомеа бо рушди он, шаклҳои ҳукмфармоии
идорасозии ҷомеа ба тарҳи ҳарифии иҷтимоӣ ва назоратнамоии технократии сохторҳои
идорасозандаи

элита

ба

худидоракунии

мухторӣ

иваз

мегарданд.

Марому ниятҳои

сафарбарнамоии иҷтимоии аҳолӣ бо ҳамоҳангсозии тасъсири мутақобилаи ҷомеа ва давлат,
таъмини ҳифзи иҷтимоии шаҳрвандон дар шакли ташаббускории иҷтимоӣ баромад мекунад. Бо
мақсади таъминсозии манфиатҳои гурӯҳҳои иҷтимоӣ дар низоми ҳуқуқии номусоид прнсипҳои
давлати иҷтимоӣ, фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мақомотҳои давлативу маҳаллӣ,
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Таджикистане: политологический анализ [Текст]: дисс. ... док. полит. наук / Ш.К. Каримов.  Душанбе, 2015.  С.
243.
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иттифоқҳои касаба ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ баромад менамоянд.
Ташаббуси иҷтимоӣ дар ин лаҳза бо фаъолияти иҷтимоӣ барои саҳеҳсозӣ ва амалинамоии
воқеии масъалаҳои муҳими иҷтимоӣ робита дошта, заминаи рушди ҷомеаи маданиро устувор
месозад. Фаъолиии иҷтимоӣ дар ҷунбишҳои иҷтимоӣ мақоми иҷтимоии фаъолияти
шаҳрвандонро зиёд намуда таҳаввулоти ҷалбсозии онҳоро ба системаи сиёсӣ мукаммал
менамояд. Дар ҷомеаи муосир ҷоннокшавии фаъолияти шаҳрвандон дар доираи ҷунбишҳои
иҷтимоӣ масъалаҳои мубрами сиёсиву ҳуқуқиро ҳал менамояд. Аввалан, чунин муносибати
шаҳрвандон бо таъсиррасонии онҳо ба институтҳои сиёсӣ ва равандҳо бевосита аз ҳизбҳои сиёсӣ
ва мақомоти давлатӣ сурат мегирад, ки соҳаи ҳалсозии масъалаҳои муҳими иҷтимоиро ба миён
меорад. Баъдан, иштироки шаҳрвандон хосияти институтсионалиро ба худ касб намуда шаклҳои
нави ҳуввият, ҳамрайъӣ, талаботҳо ва саранҷомсозии манфиатҳои шаҳрвандонро пайдо мекунад.
Ҷунбишҳои иҷтимоӣ аз ҳизбҳои сиёсӣ бо он дар тафовут ҷой доранд, ки онҳо аз ҷониби
шаҳрвандон танҳо баҳри таъмин ва ҳалсозии масъалаҳои иҷтимоӣ пиёда гардида, пас аз
бартарафсозии масъалаҳои мазкур мақсади дар сохтори давлатӣ мақом гирифтанро надоранд.
Дар Тоҷикистон ниҳоди ҷомеаи маданӣ чун ҷунбишҳои иҷтимоӣ ё ҳаракатҳои иҷтимоӣ ба
маънои томаш вуҷуд надошт, танҳо дар замони пошхӯрии ИҶСС фаъолияти онҳо аён гардидаанд.
Лекин онҳо мавқеи худро маълум сохта натавонистанд, агарчи бештари онҳо хосияти сиёсӣ ҳам
доштанд. Бинобар он ба таври кофӣ мавҷуд набудани институти мазкур ба рушди ҳамаҷонибаи
ҷомеаи маданӣ монеаро эҷод мекунад. Мутобиқи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
қонунгузории он дар мавриди маълумсозии асосҳои иҷтимоии системаи сиёсӣ шароитҳои
ташаккул ва рушд намудани ҷунбишҳои иҷтимоӣ чун ниҳоди ҷомеаи маданӣ дар Тоҷикистони
муосир дар самти саҳеҳсозии талаботи иҷтимоии мардум начандон равшан аст. Ҷунбишҳои
иҷтимоӣ чун шакли иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ баромад мекунанд, ки бештар гӯё дар вақти
маълумсозии талаботи иҷтимоӣ хосияти сиёсиро пайдо намуда, метавонанд ба сохтори давлатӣ
хатарро эҷод кунанд.
VIII. Экспертҳо - ниҳоди махсуси ҷомеаи маданӣ, ки бештар бо сарҷамъ ва таҳлил сохтани
маводи сабабу натиҷавии робитаҳои байни ҷомеа ва давлатӣ маълум мешавад. Экспертиза аз
ҷониби мутахассисони лаёқадманд ва баландихтисос дар асоси муқоисанамоии ҳодисаҳои
мухталиф гузаронида мешавад. Хулосаи экспертиза асоси таҳлили ҳолатҳо мебошад, ки дар
натиҷаи мутобиқ будан ба меъёри лозимӣ муайян мегардад. Экспертизае, ки дар доираи ҷомеаи
маданӣ ба миён меояд, дар чунин шакл гурӯҳбандӣ мешавад:
1) аз рӯи объект ва предмети тадқиқот (масалан, таҳлил намудани вазъи ҷомеа ва фаъолияти
ниҳодҳои сиёсиву ҳуқуқӣ ё ҷомеаи маданӣ;
2) аз рӯи махсусгаронии вазифаҳои ҷорӣ (масалан, ба инобат гирифтани амалигардии сиёсати
давлатӣ дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоии одамон ва ҷомеа);
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3) аз рӯи унсурҳои оқилонаи воқеии амалиёти иҷтимоии сиёсати давлатӣ.
Вазифаи эксперт аз маълум намудани сабабҳои ташаккули масъалаҳои иҷтимоӣ ва роҳҳои
ҳалли онҳо оғоз ёфта бо дарёфти қонуниятҳои сабабҳои рушдёбии масъалаҳои фарогирандаи
системаи сиёсиву ҳуқуқӣ ва иҷтимоии давлат ва ҷомеа анҷом меёбад. Нишондоди асосии натиҷаи
фаъолияти экспертҳо хулосаи ратсионалӣ ва асоснокгардидаи онҳо мебошад, ки хосияти амалӣ
дорад. Экспертизаи равандҳои иҷтимоӣ дар замимаи ҷой доштани барномаҳои махсуси илмӣ,
маълумсозии гипотеза ва санҷидани он, тартиби меъёрҳои самараноки он пиёда мегардад. Ба
сифати омилҳои баҳодиҳанда ё арзӣ принсипҳои универсалӣ ва меъёрҳои ҳуқуқ ва озодиҳои
шаҳрвандӣ, арзишҳои либералӣ, тарҳҳои низоми пешрафтаи сиёсиву ҳуқуқӣ, иҷтимоиву
иқтисодӣ баромад мекунанд, ки чун муайянкунандаи дараҷаи мутобиқшавии ҷомеаро бо
стандартҳои ҷаҳонӣ маълум месозанд.
Тартиби фаъолияти экспертиза аз амалҳои зерин иборат аст: коркарди барномаи экспертизаи
иҷтимоиву фарҳангии ҷомеа; саҳеҳсозии масъала, маълумсозии мақсад ва вазифаҳо; муайян
намудани объект ва предмети таҳқиқоти экспертӣ, тавсифи объект ва дигаргунии фаъолияти он;
тарҳбандии асосҳои устувор ва тағйирпазири масъала, таҳлили омилҳои мазкур; интихоби
гурӯҳҳои эксперементӣ ва назоратии иҷроиши барномаи сиёсии эксперементӣ.
Мавҷудияти экспертизаи ҷамъиятӣ чун шакли ниҳоди ҷомеаи маданӣ ба таври ба он мутобиқ
бо фаъолияти Шӯрои ҷамъиятӣ дар ибтидои фаъолияти он алоқаманд аст. Дар айни ҳол дар
Тоҷикистон чунин институти ҷомеаи маданӣ амалан вуҷуд надорад, бинобар сохторҳои давлатӣ,
сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва ииҷтимою иқтисодӣ аз ҷониби ҷомеа назорат карда намешаванд. Зарурат ба
миён меояд, ки чунин институти бонуфузи ҷомеаи маданӣ ба низоми сиёсиву ҳуқуқии
Тоҷикистон ворид гардад, то ки вазъи аслии ташаккули унсурҳои давлатдорӣ ва таъсири
мутақобилаи он бо ҷомеа ба таври дуруст матраҳ гардад.
Дар анҷоми таҳлилсозии мақоми ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ дар раванди модернизатсионии
ҷомеа хулосаҳои зерин бармеояд:
Ҷомеаи маданӣ фазои васеи фаъолияти иҷтимоиву фарҳангиро дар доираи баамалбарории
манфиатҳои инфирод ва гурӯҳҳои иҷтимоӣ, яъне аъзоёни ҷомеа ба миён меорад. Ҷомеаи маданӣ
яке аз қисмҳои тавозуннамоӣ ва таносубсозандаи ҷомаеи муосир мебошад, ки имконияти
назоратнамоӣ ва маҳдудсозии фаъолияти давлатиро аз поймолсозии ҳуқуқ ва воридшавӣ ба ҳаёти
шахсии одамон боз медорад. Ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ дар асоси робита ва ҳамкории гурӯҳҳои
иҷтимоӣ бо мақсади нармсозии мухолифатҳои иҷтимоӣ ва созмон додани мавзунияти
муносибатҳои ҷамъиятӣ пиёда мегардад. Аммо, аз тарафи дигар ҷомеаи маданӣ метавонад чун
«яроқи самаранок» барои фирефтасозии шуури оммавӣ ва ғайриқонунигардии институтҳои
давлатӣ заминаро муҳайё созад. Бинобар ин, зарурати таъсиррасонии мутақобилаи давлату ҷомеа
бо принсипҳои муайяни давлатдориву сохтори ҷомеа бояд ба инобат гирифта шавад.
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Ҷомеаи маданӣ чун нишонаи ҷомеаи муосир баромад менамояд. Ҷомеа дар баробари давлат
ва ҳокимияти он имкони қабули қарори сиёсӣ, ҳалли масъалаҳои ҷамъияитиро пайдо мекунад,
метавонад ба неруи бузурги дахолатсозандаи ҳаёти сиёсӣ гардад. Ҳокимиятӣ давлатӣ ва
сохторҳои маъмурии онро аз истифодаи худсаронаи ваколатҳои зиддиҳуқуқиву зиддиинсонӣ
нигоҳ дорад. Ташаккули ҷомеаи маданӣ дар системаи таърихии Тоҷикистон то даврони
инқилобиро дар бар дошт. Эҳтимол буд, ки он ба намуна ва сифати худ метавонист ташкил ёбад
ва рушд намояд. Аввалин ҳизбу ҳаракатҳои коргарӣ, маҷаллаҳои маҳаллӣ ва миллӣ, ҷараёнҳои
сиёсии зиддидавлатӣ ва сиёсати амирӣ метавонистанд ба ташаккули унсурҳои сиёсии ҷомеаи
маданӣ сабаб шаванд. Лекин бо ба қудрат омадани ҳокимияти шӯравӣ онҳо коста гардида
моҳияти маънавию идеологии худро аз даст доданд.
Ҷомеаи маданӣ дар замони шӯравӣ бо ҳамбастагиву ҳамгироии давлату ҷомеа ташаккул
ёфтааст, он ба олоти таъсиррасон ва баҳогузорандаи давлатӣ мубаддал нагаштааст. Мухторияти
ҷомеа ва таъсиси неруҳои зиддиҳукуматӣ ё мухолифин дар системаи советӣ ташаккул наёфт.
Давлат ҳамаи бори гарони ҷомеадориро ба дӯши худ гирифта ба ҷомеа имкони бунёди секторҳои
ғайридавлатиро муҳайё насохт. Дар ин маврид ба вуҷуд омадани муколамаи босамар ва
доманадори байни давлату ҷомеа ба вуҷуд наомада, балки ҳаракатҳои ғайрилегалии пинҳонӣ
созмон ёфт, ки нуқсонҳои давлатдории шӯравиро муҳокима месохтанду танқид менамуданд.
Дар ҷомеаи муосир масъалаи ратсионалигардӣ ё худ самаранокии ҳокимияти сиёсӣ дар бунёд
ва ҷонибдории навовриҳои иҷтимоӣ бо рушди оқилонаи раванди ҷамъиятиву сиёсӣ алоқаманд
аст, ки ба воситаҳои коммуникатстионӣ ва унсурҳои идоранамоӣ ба амал бароварда мешавад.
Ратсионализатсия чун институти босамар дар системаи сиёсӣ танҳо дар миқёси ҷомеаи маданӣ,
ки чун давлат дорои механизмҳои идоранамоии иҷтимоӣ аст, амалӣ мешавад.
Мавҷуд будани институти худидоракунии маҳаллӣ ва унсурҳои он ба мисли Ҷамоат,
маҳалла, гузар, ҳашар ва ғайра оид ба омезиши анъана ва муосиршавӣ дар системаи муосмри
Тоҷикистон далолат мекунад. Бешубҳа, ин нишонаҳои алоқамандии анъанаву муосиршавӣ аз он
дарак медиҳад, ки анъана бо муосиршавӣ ҳамқадам мебошад ва яке бе дигаре вуҷуд дошта
наметавонад. Барои кишварҳои ғайриғарбӣ чунин омезишёбӣ хос мебошад, ки онро аз ҳолати
рушди кишварҳои ғарбӣ дар тафовут нигоҳ медорад.
Яке аз вазифаҳои меҳварии ҷомеаи маданӣ масъалаи ташаббускорӣ, ташаккули шарикии
иҷтимоӣ ва ҳамкории бомаҳсули байни ҷомеа ва давлат мебошад. Ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ дар
замони мудҳиши сиёсиву иқтисодӣ, иҷтимоиву фарҳангӣ ва равониву ахлоқии инкишофи
таърихии ҷомеаи тоҷикистонӣ мақоми барҷаста доштанд. Тоҷикистон дар радифи тағйирпазирии
баъдиҷангина ва ояндасозии устувор муътадил қадам ниҳода баҳри таъминсозии инкишофи
минбаъдаи худ ва сулҳу амният зарурати мавҷуд будани иштироки шаҳрвандиро дар таъсис ва
бунёди ҷомеаи маданӣ ба инобат гирифта дараҷаи ҷалбсозии ҳамаи сохторҳои ҷамъиятиро дар
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ҳалли масъалаҳои мубрами ҷомеа омода менамояд. Дарки аҳамиятноки таъинсозандаи ниҳодҳои
ҷомеаи маданӣ барои ҷомеаи тоҷикистонӣ мақоми тағдирсозро дар раванди гузариш ба ҳолати
шаҳрвандӣ ва давлатдории ҳуқуқӣ эҷод месозанд.
Доираи васеи масъалаҳои иҷтимоӣ ба мисли дастгирии табақаҳои камҳимоя (кӯдакон,
ҷавонон, собиқадорон, муҳоҷирон, маъюбон ва ғайра), маълумнамоии ҳуқуқҳои шаҳрвандон ба
муҳити атрофи солим, ташкили хизмати маишӣ, офияти иҷтимоӣ ва ғайра дер боз дар кишварҳои
ҷаҳон аз ҷониби институтҳои иҷтимоӣ ҳаллу фасл шудаанд. Имрӯз низ дар сохторҳои мухталифи
ҷамъиятиву давлатӣ ҷой доранд. Дар Тоҷикистон самтҳои фаъолияти онҳо дар ташкили ҷомеаи
маданӣ хело гуногунҷабҳа буда, робитаи байни ҷомеа ва сохторҳои давлатӣ, соҳибкорӣ, ВАО ва
дигар унсурҳои фаъолро пиёда месозанд.
Ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ дар ташаккули иштироки демократии шаҳрвандон дар қабули
қарорҳои сиёсӣ мақоми барҷаста мебозанд. Фаъолияти мазкур чун яке аз ҳуқуқҳои асосии
шаҳрвандон ва баъзан, чун нишонаи раванди сиёсӣ ба ҳисоб меравад. Дар раванди
модернизатсияи системаи сиёсӣ ҷалбсозии шаҳрвандон ба ҳаёти сиёсӣ ба назар мерасад, ки
симои воқеии ҷомеаи муосирро тавсиф менамояд. Чунин аст, шарти асосии мавҷудият ва таҳкими
ҷомеаи маданӣ дар давлатҳое, ки майл ба тағйирпазирии сиёсии замонавӣ доранд.
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3.2. Хусусиятҳои баҳамтаъсиррасонии институтҳои ҷомеаи маданӣ ва
давлати иҷтимоӣ дар раванди модернизатсияи сиёсӣ

Баҳамтаъсиррасонии воҳидҳои институтсионалӣ дар маҷмӯъ ҷомеаи маданиро ташкил дода,
бо давлат рӯйоварии иҷтимоиро ба миён меоранд, ки омили меҳварии рушди муносибатҳои
иҷтимоиву сиёсиро фароҳам месозад. Масъалаи мазкур хосияти муҳими илмиро соҳиб гашта,
тадқиқот-ҳои мухталиф баҳсҳои доманадорро эҷод месозад, зеро ҳамзамон ба ташаккули
имкониятҳои

амалишавӣ

ва

воқеияти

системаи

сиёсӣ

таъсир

мерасонад.

Таҳлили

баҳамтаъсиррасонии ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ ва давлати иҷтимоӣ дар раванди модернизатсионӣ
танҳо ба воситаи истифодаи усули интегратсионии таҳқиқи эҳтимолии назариявӣ ва амалии
ташаккули ҷомеаи муосир дар асоси таҷрибаи давлат ва ҷомеа ба амал меояд. Махсусан, ин
мисолро дар инкишофи кишвари пасошӯравӣ замони муосиркунонии низоми сиёсиву иқтисодӣ
дидан мумкин аст. Мақсади истифодаи чунин усули тадқиқотӣ, пеш аз ҳама, бо зарурати созиши
давлати ҳуқуқиву демократӣ алоқаманд аст, ки тағйирпазирии низоми ҷамъиятӣ хоси он
мебошад. Ба ғайр аз ин, раванди глобалӣ хоҳу нохоҳ талаботҳои сифатан навро ба робитаи
мутақобилаи байни давлат ва ҷомеаи маданӣ изофа менамояд, ки зарурати тадқиқи илмиро дорад.
Маҳз бо ҳамин сабаб барои дарки мантиқии баҳамтаъсиррасонии давлату ҷомеа таҳлили ҷараёни
ташаккули ҳолати онҳо дар давраи муайяни таърихӣ бармеояд.
Истифодаи чунин усул имконияти ба назар гирифтани бисёрченакии рушди иҷтимоӣ ва
дараҷаи давраи таърихиро бо назардошти суръат, тарз, сифат ва давомнокии тағйирпазирии
ҷамъиятӣ пиёда намуда, хосияти аслии ҳолати инкишофи сиёсиро маълум месозад. Зеро таҷрибаи
таърихии кишварҳои зиёд шаҳодат медиҳад, ки маҳз раванди модернизатсия бо дастгирии
оқилонаи ҳокимияти сиёсӣ ва ташаккули институтҳои сиёсиву иҷтимоӣ, ки ҷомеаи гузаришро ба
ҳолати муътадилӣ собит сохтанд, ба амал бароварда мешавад. Ҳамин тариқ, дар раванди
модернизатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷуҳи махсус ба институтҳои иҷтимоӣ, аз ин лиҳоз
ба ниҳодҳои давлатӣ ва бахши ғайритиҷоратӣ дода мешавад. Дар тадқиқоти мо ба сифати бахши
давлатӣ давлати иҷтимоӣ ва дар мисоли ниҳоди ҷомеаи маданӣ фаъолияти ҷамоатҳо ва
иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ баромад мекунанд.
Пеш аз он ки масъалаи баҳамтаъсиррасонии институтҳои ҷомеаи маданӣ ва давлати иҷтимоӣ
маълумот диҳем зарурати дарки мафҳуми «давлати иҷтимоӣ» пайдо мешавад. Мафҳуми «давлати
иҷтимоӣ» аввалин маротиба дар асри ХIХ аз ҷониби давлатшинос ва иқтисодчии олмонӣ
Л.Штейн (1815-1890) фаҳми илмиро пайдо кард. Назарияи иҷтимоии ӯ дар зери таъсири
фалсафаи Гегел, доктринаҳои сотсиалистии франсавӣ дар натиҷаи таҳлили рушди капитализм ва
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муборизаи синфӣ дар Олмон тавсиф ёфт. Штейн таъкид месохт, ки ғояи давлати иҷтимоӣ дар
барқароршавии баробарӣ ва озодӣ, дар баландпардозии сатҳи зиндагии синфҳои паст ва бенаво
ба дараҷаи сарватмандон ва қудратмандон мебошад. «Давлат бояд рушди иқтисодӣ ва ҷамъиятии
ҳамаи аъзоёни худро амалӣ намояд, зеро инкишофи яке натиҷаи рушди дигаре мешавад, ки дар
маъно мо оид ба давлати ҷамъиятӣ ё иҷтимоӣ гуфта метавонем».1 Аз нигоҳи муҳаққиқ давлат на
танҳо идоракунандагонро ҳифз ва «қонунӣ» созад, балки ба таври бошуурона барои таъмини
манфиатҳои халқ низ хизмат намояд.
Муборизаи оштинопазири меҳнаткашон баҳри таъмини ҳуқуқҳои худ, баҳсҳои мухталифи
идеологиву сиёсӣ оид ба иҷтимоисозии фаъолияти давлатӣ, тадриҷан воридсозии чорабиниҳои
танзими давлатии муносибатҳои иҷтимоӣ дар Олмон, Англия, Фаронса ва ИМА ҷой доштанд.
Дар охири асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ дар кишварҳои Европаи Ғарбӣ коркарди қонунгузорӣ
оид ба якчанд чорабиниҳои ҷамъиятиву давлатӣ қабул гардиданд ва ҳифзи манфиатҳои синфҳои
поёниро устувор сохтанд. Масалан, соли 1910 дар Олмон суғуртаи нафақавии ҳатмӣ, «Самти
нав»-и президенти ИМА Ф.Рузвелт ва «Нақшаи Бевериҷ» дар Англия аз лиҳози онҳо буданд.
Пас аз ҷанги дуюми ҷаҳонӣ давраи нави рушдёбии давлати иҷтимоӣ, ҳамбастагии он чун
принсипи конститутсионӣ ва тафсири шакли махсуси давлат ҳисобида мешавад. Бори аввал
давлати иҷтимоӣ ба сифати принсипи конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Федеративии Олмон дар
моддаи 20-уми Сарқонуни он аз соли 1949 сабт гардид. Моддаи мазкур Олмонро «давлати
демократӣ ва иҷтимоиву федеративӣ» эълон дошт. 2 Бо назардошти моддаи якуми Сарқонуни
ҷумҳурии Паҷум аз соли 1958 «Фаронса Ҷумҳурии тақсимнопазир, дунявӣ, иҷтимоӣ, демократӣ
мебошад». 3 Моҳияти иҷтимоӣ будани давлат ё дар ҳаммаъно будани он дар ин фаҳм дар
Конститутсияҳои кишварҳои Япония аз соли 1947, Италия аз соли 1948, Шветсия аз соли1974,
Испания аз соли 1978, Португалия аз соли1975 интишор гардиданд.4
Дар таҷрибаи кишварҳо таҳкимсозии асосҳои конститутсионӣ ва таъмини принсипи давлати
иҷтимоӣ дар маҷмӯъ сабт ёфтааст. Дар айни ҳол кишварҳо тасмим гирифтанд, ки новобаста аз
надоштани хусусияии иҷтимоии амалӣ, дар Конститутсияҳо худро ҳамчун давлати иҷтимоӣ
муаррифӣ созанд. Ташаккули ҷомеаи индустралӣ ва баъдан пасазиндустралӣ талаботро ба
мавҷудияти давлати иҷтимоӣ «ҳамчун давлати бомасъул баҳри амалиинамоии фаъолияти соҳаи
иҷтимоӣ ва ба сифати яке аз вазифаҳои асосии худ ҳисобидани сиёсати танзимнамоии иҷтимоиро
дорад», афзун месозад.5
Ниг.: Гончаров П. К. Социальное государство: сущность и принципы [Текст] / П.К. Гончаров // Вестник РУДН.
 2000, № 2.  С. 67.
2
Ниг.: Конституции государств Европейского Союза [Текст]  М., 1997.  С. 187.
3
Ҳамон ҷо. С.665.
4
Ниг.: Конституции зарубежных государств: США. Великобритания. Франция. Германия. Италия. Япония.
Канада [Текст] / Сост. В. В. Маклаков. – М.: Бек, 1996.  С. 295.
5
Ниг.: Баталов Э.Я. Доживет ли Россия до социального государства [Текст] / Э.Я. Баталов // Российская
Федерация. – 1997, № 8. – С.55.
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Сиёсати иҷтимоии ИҶСС чун дигар шаклҳои сиёсати ин кишвари абарқудрат барои таъмини
рафоҳат ва некӯаҳволии аҳолӣ равона гардида буд. Сиёсати мазкур танҳо тарҳи роҳ ба сӯи
коммунизм ва амалӣ намудани мақсадҳои он матраҳ гардидааст. Он аз сиёсати иҷтимоии
кишварҳои ғарбӣ дар мавҷуд набудани таъсири мутақобилаи байни ҷомеаву давлат тафовут
дошт. Яъне, давлат ҳамчун омили ягона ва таъминсозандаи соҳаи иҷтимоӣ чорабиниҳои
банақшагирифтаи «салоҳиятии» худро иҷро намуда манфиатҳои ҳамаро, бо назардошти
талаботҳои гурӯҳҳои иҷтимоӣ пиёда месохт. Дар натиҷаи он дар аҳолӣ талаботи рушдёбии
ташаббускории иҷтимоӣ пайдо нагардид. Давлат бо мақсади маълум накардани манфиатҳои
инфиродӣ барои ташаккули шарикии иҷтимоӣ ва ҷомеаи маданӣ монеаро эҷод менамуд. Баръакс,
давлат дар ҷавоб меҳнати зарбдорона ва ҷонибдории сиёсати эътимоднокро талаб дошт. Яъне,
давлат худ фаъолияти иҷтимоиро дар дӯш дошт ва ба ташкили ниҳодҳои дигари ҷамъиятӣ
ҳавасманд набуд.
Новобаста аз он ки хароҷоти соҳаи иҷтимоӣ дар замони шӯравӣ на зиёда аз 14%-ро ташкил
медод, ҳамаи шаҳрвандон ба таври ройгон ба хизмат ва кафолатҳои иҷтимоӣ сафарбар гардида
буданд. Аз панҷ ҳиссаи аҳолӣ танҳо як ҳиссаи он дар вазъи начандон дараҷаи умумии баланди
зиндагонӣ қарор дошт ва ташаккули сохторҳои мухталифи иҷтимоӣ бо суръати хело тез воқеӣ
мегаштанд. Ба фикри мо ин ҳолатҳо оид ба риоя намудани принсипи адолати иҷтимоӣ дарак
медиҳанд, ки аломати асосии «иҷтимоият»-и давлат аст.1
Дар солҳои баъдиҷангии Европа дар фаъолияти иҷтимоии кишварҳои ҷаҳон таъсири
Иттифоқи Советӣ ба назар мерасад. Дар кишвари шӯроҳо барномаҳои мухталифи иҷтимоӣ баҳри
таъмини адолати иҷтимоӣ пиёда гардида шуҳрати ҷаҳонии онро зиёд намуд ва нотавонбинии
кишварҳои дигарро ба миён овард. Беҳуда нест, ки онро чун давлати меҳнаткашон ва ё баъзан
кишвари камбағалон низ мешинохтанд.
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Иттифоқи Советӣ тарҳи иҷтимоии давлатдориро мерос гирифта,
пас аз пошхӯрии он барномаи баромад аз ҳолати буҳрониро солҳои 90-уми асри ХХ қабул намуд.
Барнома таъмини муътадилии иҷтимоӣ, муттаҳидсозии неруҳои иҷтимое, ки қобилияти ба
субъекти модерникунандаи ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ мубаддал шуданро доштанд, муҳайё
сохт. Дар замони коркарди Конститутсияи соли 1994 масъалаи муайяннамоии асосҳои сохтори
ҷамъиятии Тоҷикистони нав ба миён омад. Конститутсия кишварро чун давлати соҳибихтиёр,
демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона» эълон дошт 2 . Бо баробари назардошти таҷрибаи
пешқадами кишварҳои мутамаддин асоси конститутсионии ҷумҳурӣ такмил ёфт. Акнун ҳамаи
соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ дар асоси принсипҳои эълонгардида фаъолият намуда, рушди
ҳамаҷонибаи худро устувор менамуданд. Асосҳои сиёсиву ҳуқуқӣ, фарҳангиву идеологӣ ва
Ниг.: Балюшина, Ю.Л. Социальное государство в России: история и современность [Текст] / Ю.Л. Балюшина //
Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. – 2010, № 1. – С.126.
2
Ниг.: Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]. Душанбе, 2016. – С. 3.
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байналхалқӣ бо назардошти талаботҳои Конститутсияи нав пиёда гардида дурнамои рушти
босуботро муайян намуд. Принсипи хосияти иҷтимоӣ будани давлат дар Конститутсия омадааст:
«Тоҷикистон давлати иҷтимоӣ буда, барои ҳар инсон шароити зиндагии арзанда ва инкишофи
озодонаро фароҳам меорад». (Моддаи 1. қ. 3.).
Аз рӯи Конститутсия асосии иҷтимоиву иқтисодии давлати Тоҷикистонро принсипҳои зерин
муайян мекунад: принсипи хусусияти иҷтимоӣ доштани сиёсати давлатӣ (Моддаи 1.);
– принсипи гуногунӣ ва баробарии шаклҳои моликият: «Асоси иқтисодиёти Тоҷикистонро
шаклҳои гуногуни моликият ташкил медиҳанд. Давлат фаъолияти озоди иқтисодӣ,
соҳибкорӣ, баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқии ҳамаи шаклҳои моликияти хусусиро
кафолат медиҳад». (Моддаи 12.) «Замин, сарватҳои зеризамигӣ, об, фазои ҳавоӣ, оламу
набототу ҳайвонот ва дигар боигарии табиӣ моликияти истисноии давлат мебошанд ва
давлат истифодаи самараноки онҳоро ба манфиати халқ кафолат медиҳад».(Моддаи 13.);1
– принсипи таъмини ҳуқуқҳои иқтисодӣ-иҷтимоии инсон ва шаҳрванд.
Дар боби дуюми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон «Ҳуқуқ, озодӣ, вазифаҳои асосии
инсон ва шаҳрванд» самтҳои фаъолияти сиёсати давлатӣ дар соҳаи иҷтимоӣ оварда шуданд:
ҳифзи меҳнат ва саломатии одамон; муаяйн будани ҳадди ақали музди меҳнат; ҳимоя ва ғамхории
махсус нисбат ба модару кӯдак, маъюбон, беморон ва шаҳрвандони пиронсол; ташаккули низоми
хизматрасонии иҷтимоӣ; таъмини нафақа, имтиёзҳо ва дигар амалҳои ҳимояи иҷтимоӣ. Солҳои
охир аз ҷониби Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабули қонунҳои зиёди хосияти
иҷтимоидошта, пойдевори қонунгузории низоми иҷтимоии давлат ва фаъолияти онро дар соҳаи
мазкур устувор намуд. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну
маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», яке аз қонунҳое мебошад, ки ҳимояи иҷтимоии аҳолиро
таъмин намуда сатҳи инкишофи зиндагонии онро баланд менамояд.2 Қонуни мазкур бо тақозои
рушди ҷомеа анъана ва ҷашну маросимҳоро ҷонибдорӣ намуда, ба ҳифзи арзишҳои асили
фарҳанги миллӣ ва эҳтиром ба суннатҳои мардумӣ барои баланд бардоштани сатҳи иҷтимоию
иқтисодии ҳаёти шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардидааст.
Бояд тазаккур намуд, ки ҳам дар сатҳи байналмиллалӣ ва ҳам дар сатҳи миллӣ масъалаи
баамалбароии талаботи давлати иҷтимоӣ на дар ҷустуҷӯи алтернативаи он, балки барои
такмилёбии он чун унсури зидди таҳдидҳои нав маълум карда мешавад. Маҳз таъмини унсурҳои
иҷтимоӣ моҳияти «давлати фароғатӣ» будани кишварро маълум месозанд ва дар ин асно
таҳдидҳои маҳкумсозандаи сиёсати давлатӣ ва аз назари ҳокимиятдорон берун мондани

Ниг.: Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]. Душанбе, 2016. – С. 4.
Ниг.: Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз с. 2007, № 6, мод. 428; с. 2008, № 6, мод. 488, с. 2010, № 7. мод 568. Ќонуни ЉТ аз 28.08.2017 с., №
1461. [Манбаи электронӣ]. URL: http://mmk.tj/content/қонуни-ҷумҳурии-тоҷикистон-дар-бораи-танзими-анъана-ваҷашну- (санаи муроҷиат 20.12.2017).
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манфиатҳои мардум ба объекти таъсиррасони идеологии таҳдидкунандагон мубаддал
намешавад.
Чи тавре ки маълум аст, моҳияти давлати иҷтимоӣ ба воситаи вазифаҳои иҷтимоии давлат
дар сиёсати иҷтимоӣ пиёда мегардад. Сиёсати иҷтимоӣ маҷмӯи чорабиниҳоест, ки баҳри баланд
бардоштани дараҷа ва сифати зиндагии аҳолӣ равона шудааст. Он ҳамчун фаъолияти давлат оид
ба идоранамоии инкишофи соҳаи иҷтимоии ҷомеа бо мақсади қаноатманд намудани манфиатҳо
ва талаботи шаҳрвандон фаҳмида мешавад. Самаранокии сиёсати иҷтимоӣ аз ҷониби давлат
имконияти ҳалли масъалаҳои иҷтимоиро фароҳам месозад. Вазифаҳои асосии сиёсати иҷтимоӣ
чунин самтҳоро дар бар мегирад: баланд бардоштани шароити арзанда баҳри осудагии мардум;
беҳтар намудани шароити меҳнат ва зиндагии одамон; таъмин сохтани принсипҳои адолати
иҷтимоӣ.
Сиёсати иҷтимоӣ чун соҳаи афзалиятноки фаъолияти давлати пешқадам эътироф гардида дар
навбати худ масъалаи мубрами вазифаи ҳокимият ба ҳисоб меравад, зеро сиёсати давлатӣ ба
тақсимсозии вазифаҳои худ дар ҳудуди давлат ва таъмини фаъолияти ҳаёти ҷомеа амалӣ
мешавад. Бинобар ба дӯши мақомотҳои давлатӣ масъулияти гарон дар муайян намудани шаклҳо
ва усулҳои афзалиятноки баамалбарории сиёсати иҷтимоӣ ҷой дорад. Пеш аз ҳама сиёсати
иҷтимоӣ баҳри таъмини тарзи ҳаёти ҷамъият, таъмини муътадилӣ ва рушди устувори системаи
сиёсӣ баромад мекунад. Аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд санадҳои
қонунгузорӣ ва меъёрӣ қабул гардиданд, ки моҳияти иҷтимоии кишварро дар асоси талаботи
ҷаҳонӣ ва давлатдории мутамаддин маълум месозанд. Ба монанди Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи маориф» (2004 с.); Консепсияи миллии маълумоти Ҷумҳурии
Тоҷикистон (2003 с.); Нақшаи баамалбарории ислоҳоти низоми маориф дар солҳои 2004-2009.
(2004 с.); Қонун «Дар бораи пешгӯиҳои давлатӣ, консепсияҳо ва барномаҳои инкишофи
иҷтимоиву иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон (2009 с.) ва ғайра.
Ҷуҳурии Тоҷикистон кишварест, ки дар он алоқамандӣ ва омезиши фарҳангу иҷтимоиёт ва
сиёсат ба назар мерасад. Бо мақсади беҳтар намудани сатҳи иҷтимоии зиндагонии мардум ва
танзими муносибатҳои иҷтимоӣ ва инкишофи минбаъдаи ҳаёти шахс, оила ва муносибатҳои
хешутаборӣ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон», қабул гардид.1 Пеш аз ҳама қонуни мазкур муносибатҳои анъанавии дар
зери омилҳои гуногуни манфӣ, хурофотҳои мавҷудбударо аз байн бурд ва дигар муносибатҳои
иҷтимоиро ба танзим дароварда тартиби муайяни иҷрои онҳоро бидуни сарфу хараҷоти зиёд
муҳайё сохт. Дар натиҷа дар давраи амали қонун дар баргузории 1. млн. 158 ҳазор маъракаҳо

Ниг.: Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз с. 2007, № 6, мод. 428; с. 2008, № 6, мод. 488, с. 2010, № 7. мод 568. Қонуни ҶТ аз 28.08.2017 с., №
1461. [Манбаи электронӣ]. URL: http://mmk.tj/content/қонуни-ҷумҳурии-тоҷикистон-дар-бораи-танзими-анъана-ваҷашну- (санаи муроҷиат 20.12.2017).
1
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шаҳрвандони ҷумҳурӣ аз ҳисоби камхарҷ гузаронидани маъракаҳо тавонистанд ба манфиати худ
зиёда аз 12 миллиарду 910 миллион сомониро сарфа намоянд. Хароҷоти мардум дар баргузории
маъракаҳо дар муқоиса то давраи қабули Қонун ба ҳисоби миёна то се маротиба кам гардид.1
Бояд иброз намуд, ки чунин шакли танзими муносибатҳои иҷтимоӣ барои рушди ояндаи
кишвар мусоидат намуда самараи татбиқи барномаҳои иҷтимоиро таъмин менамояд. Қонуни
миллии тоҷикон бо истифодаи принсипҳои инсонпарварӣ, адолат ва баробарӣ тавонист, ки
манфиатҳои мухталифи табақаҳои иҷтимоиро дар як ченак муайян намуда ҳуқуқҳои ягонаро
барои ҳамаи одамон фароҳам оварад. Қонуни мазкур хосияти эндогении ташаккули миллати
тоҷикро ба инобат гирифта «даъват аз берун» набуд, балки он ибтидои даъвате аст, ки кишварҳои
ҳамсоя ва дур ба он вазифадоранд, посух диҳанд, то он ки дар замони мудҳиши инкишофи
глобалӣ тавонанд худро аз зарбаҳои беруна ҳимоя созанд. Принсипи «даъват ва ҷавоб»-и А.
Тойнби бо нусхабардории ҳолати рушди пешрафта пайвайндӣ дошта, ҳамсоянгонро барои
қабули он ба изтироб меорад. Аз ин рӯ Қонуни миллии тоҷикон низ даъвате баҳри таъмини
амният ва адолати иҷтимоӣ мебошад, ки бо таъмини истиқлолият алоқамандӣ дошта ҳамгироии
кишварҳои гуногунро дар ин самт муҳайё месозад. Қонуни мазкур чун намунаи танзими
маросимҳо расму оинҳое, ки ба зарари аҳолӣ равона гардида вазъи иҷтимоии онҳоро душвортар
месозад аз ҷониби кишварҳои ҳамсоя нусхабардорӣ ва мутобиқи қонунгузории онҳо мавриди
истифода қарор гирифтааст. Масалан, дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон парламенти кишвар 14 сентябри
соли 2019 «Дастур оид ба тартиби гузаронидани маросимҳои тӯй, рӯзҳои таввалуд, ҷашнҳои
оилавӣ ва маросими дафт ва дигар маъракаҳои алоқаманди ёдбуди фавтидагон» - ро қабул
намуд.2
Яке аз омилҳои меҳварии комёбиҳои иҷтимоӣ дар бахши афзалиятноки он дар афзун сохтани
хизматрасонии тиббӣ мушоҳида мешавад. Дар соҳаи тандурустӣ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи ҳифзи саломатии аҳолӣ» (1997с.) қабул гардид. Қонуни мазкур муносибатҳои
мақомоти давлатӣ, шахсони мансабдор, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, муассисаҳоро новобаста аз
шакли моликияташон дар соҳаи тандурустӣ дар мувофиқат бо Конститутсияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон муайян ва танзим менамояд. Дар ҷумҳурӣ масъалаи ҳифзи модар ва кӯдак дар
«Ҳуҷҷати стратегии паст намудани сатҳи камбизоатӣ» ва дар барнома «Консепсияи сиёсати
давлатии демографии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2003-2015», «Консепсияи ислоҳоти
ҳифзи саломатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул
гардид, самтҳои воқеии беҳтарнамоии ҳифзи саломатии модар ва кӯдакро бо роҳи
ислоҳотнамоии бахши тандурустӣ дар назар дорад. «Нақшаи стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон

1
Ниг.: Холиқзода А.Ғ. Пешво ва оини давлатсозӣ. . [Матн] / А.Ғ. Холиқзода.  Душанбе. МН «Дониш», 2021. 
С.66.
2
Ниг.: Парламент утвердил порядок проведения свадеб. [Электронный ресурс]. URL:http://gazeta.uz (санаи
муроҷиат: 24.03.20).
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оид ба саломатии репродуктивӣ дар давраи то соли 2014», масъалаҳои афзоиши аҳолӣ, саломатии
бозтавлиди аҳолиро муайян намуда оид ба усулҳои ба нақшагирии оила ва пешгириинамоии
бехатар, самаранок ва қобили қабули ҳомиладорӣ иттилоот медиҳад.
Ҳукумати Тоҷикистон ба масъалаи Вируси норасогии масъунияти одам / Бемории
пайдошудаи норасоии масъуният (ВНМО/БПНМ) таваҷҷуҳи ҷиддӣ зоҳир намуда, баҳри
бартарафсозии он ҷораҳои заруриро меандешад. Аз соли 1997 Кометети гуногунбахши миллӣ
фаъолият дорад. Аз соли 2002 Барномаи миллӣ оид ба тадбирҳои пешгирӣ аз беморӣ ва мубориза
бар зидди ВНМО/БПНМ ва дигар бемориҳое, ки бо роҳи ҷинсӣ паҳн мешавад, то давраи соли
2007 қабул гардид. Соли 2002 Нақшаи Стратегии Миллӣ оид ба бартарафсозии таҳдиди
ВНМО/БПНМ дар давраи солҳои 2002-2005 қабул шудааст. Вазорати тандурустӣ Барномаи
Стратегии муқовимат зидди паҳнгардии эпидемияи ВНМО/БПНМ дар солҳои 2004-2010 ва
Барномаи миллӣ оид ба муқовимат ба эпидемияи ВНМО/БПНМ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои
солҳои 2017-2020-ро қабул намудаааст. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкории минтақавиро
дар самти мубориза бо ВНМО/БПНМ зарур медонад.
Бо мақсади амалинамоии Эъломияи умумиҷаҳонии ҳифзи саломатӣ, ки аз ҷониби сессияи
панҷоҳу якуми Ассамблеяи умумиҷаҳонии ҳифзи саломатӣ қабул шудааст, Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Стратегияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ то давраи соли
2010»-ро тасдиқ намуд. Дар дурнамо вазифаҳо ва баробарии аҳолӣ дар масъалаҳои ҳифзи
саломатӣ, кам намудани сатҳи паҳншавии бемориҳои сирояткунанда ва ғайрисирояткунанда,
беҳтарнамоии саломатии равонии мардум, пешгирӣ ва пастгардонии ҳолатҳои осебгирии аҳолӣ
ва ғайра чун уҳдадории давлатӣ дар бахши тандурустӣ маълум шуданд. Мақсади бунёди низоми
босамари дасгирии давлатӣ дар рушди илм, ки иқтидори илмиро дар тадқиқоти афзалиятнок дар
соҳаи рушди иҷтимоӣ ва иқтисодӣ муҳайё месозад, раванди ташаккули сохторҳои иноватсионӣ
ва рақобатпазирии технологӣ созмон ёфт. Чунин рушди самараноки илм дар «Стратегияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи илм ва технология дар солҳои 2007-2015» дарҷ гардида буд.
Доираи фаъолияти давлати иҷтимоӣ оид ба таъмини адолати иҷтимоӣ хеле васеъ аст. Ба он
соҳаҳои тандурустӣ, маориф, бозори меҳнат, низоми суғуртаи иҷтимоӣ дар ҳолатҳои беморӣ,
бекорӣ, нафақа ва ғайра дохил мешаванд. Дар бештари кишварҳо барномаҳои иҷтимоӣ вобаста
ба ройгон будани низоми тандурустӣ, ҳатмӣ будани маълумоти асосӣ ва имконияти баробари
гирифтани он, ёрии иҷтимоӣ ба нафақахӯрон, маъюбон, кӯдакон, муҳайё сохтани ҷойҳои корӣ ва
музди меҳнат ва ғайра қабул гардидаанд, ки аз принсипҳои адолати иҷтимоӣ далолат мекунанд.
Давлат чун барандаи сиёсати иҷтимоӣ дар мавриди таъмини адолати иҷтимоӣ ва баҳри
амалишавии он имкониятҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии худро истифода менамояд. Агар аз як тараф
давлат кӯшиши таъмини ҳаёти арзандаро барои шаҳрвандон ба инобат гирад, пас аз ҷониби дигар
он вазифаи таъмини тавозуни инкишофи иқтисодӣ ва иҷтимоиро дар дӯш дорад.
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Қонеънамоии талаботи инсонӣ баҳри таъмини ҳаёти шахсии худ, ки давлат барои амалисозии
он заминаҳои лозимиро муҳайё намудааст, сабаби осудагӣ ва суботи кишвар мешаванд. Аз ин рӯ,
самаранокии фаъолияти давлати иҷтимоӣ аз омилҳои зерин иборат аст:
1. Ба дараҷаи баланди инкишофи иқтисодии кишвар мусоидат намудан.
2. Қабули барномаҳои иҷтимоӣ ва баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии халқ.
3. Ризоияти элита ва гурӯҳҳои сиёсӣ дар қабули қарорҳои иҷтимоӣ.
4. Ҳисси ҷавобгарӣ ва иҷроиши қонунҳо аз ҷониби ҷомеа.
Омилҳои зерин муносибати байни ҷомеа ва давлатро мустаҳкам намуда, боиси таъмини
ташаккули ҷомеаи маданӣ ва масъулиятдории баланди элитаи сиёсӣ мегардад.
Адолати иҷтимоӣ, чун принсипи давлати иҷтимоӣ бо тағйирпазирии хосиятҳои режими
давлатӣ, шакли идоранамоӣ ва ҳолатҳои иқтисодиву иҷтимоӣ дар системаи сиёсӣ амалӣ мешавад.
Масалан, сиёсати иҷтимоӣ баҳри таъмини адолати иҷтимоӣ дар шароити иқтисодӣ бозоргонӣ
робитаи устувор бо иқтисодиётро доро мебошад. Тақсимоти меҳнат, самаранокии истеҳсолот,
таъмини заминаи моддии рушди ҷомеа, таъминсозии талаботи гуногуни рӯзмарраи шаҳрвандон
мақсади аслии иқтисоди бозоргонӣ аст. Лекин фаъолияти баръакси он, яъне агар кафолати
имтиёзҳои иҷтимоӣ аз ҷониби субъектҳои иқтисодиёт таъмин нашавад, пас заминаи рушди он аз
байн меравад ва ҷомеа ба нокомиву қашшоқӣ гирифтор мешавад. Бояд тазаккур намуд, ки
нишондодҳои асосии сиёсати иҷтимоии давлат дар натиҷа ва самаранокии таъмини ҳаёти шоиста
муайян карда мешавад, ки бо рушди иқтисодиёти кишвар алоқаманд аст. Бинобар ин, танҳо
давлат инкишофи иқтисодиётро танзим намуда таъмини хуррамии кишварро дар дӯш дорад. Дар
сиёсати иҷтимоӣ мақсадҳои ниҳонӣ ва натиҷаҳои рушди иқтисодӣ маълум мешавад. Мақсади
сиёсати иҷтимоӣ дар ин ҳолат ҳавасмандгардонии шаклҳои гуногуни фаъолияти меҳнатӣ, пеш аз
ҳама соҳибкорӣ мебошад. Натиҷаҳои рушди иқтисодӣ шароитҳои мусоидро барои иҷтимоиёт
фароҳам месозад, ки ба сифати комилан нав тағйир ёфтани муносибатҳои иҷтимоиву иқтисодӣ
мусоидат мекунад. Дар шароити мавҷуда имтиёзи давлат ба шахсони кордон – иқтисодчиён,
ҷомеашиносон ва ғайра зиёд мебошад.
Дар раванди гузариш ё ҳолатҳои тағйирпазирии ҷомеа сиёсати иҷтимоӣ дар се ҷараён
фаъолият менамояд. Ин сиёсати даромадҳо, сиёсати шуғли аҳолӣ ва сиёсати ҳамкории иҷтимоӣ
мебошад. Сиёсати даромадҳо бояд чорабиниҳоро қабул намояд, ки нобаробариро дар ҷомеа
бартараф созад. Сиёсати шуғли аҳолӣ бояд шароити меҳнати самаранокро муҳайё намояд.
Сиёсати ҳамкории иҷтимоӣ муносибати кордеҳ ва коркунро таъмин сохта муътадилии
муносибатро дар истеҳсолот ва муассиса ба миён меорад.
Маҷмӯи маблағҳо барои таъмини соҳаи иҷтимоӣ аз ҷониби буҷети давлатӣ муайян мешавад.
Ду шакли амалишавии соҳаи иҷтимоӣ, маблағгузории давлатӣ ва ҳамкории иҷтимоӣ маълум аст.
Зеро баъзе аз имтиёзҳои иҷтимоӣ аз ҷониби муассисаҳои меҳнатӣ таъмин карда мешаванд. Дар
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айни ҳол зарур аст, ки ҳимояи иҷтимоии табақаҳои имконияташон маҳдуд, ҳимояи соҳибкории
хурд ва миёна, ҳимояи оила, сифати маориф, ҳимояи фарҳанг, низоми тандурустӣ ва сифати он,
ҳимояи ҳуқуқи манзил, сифати коргоҳҳои коммуналӣ, демография, нигаҳдории иқтисодӣ ва
иҷтимоии кишвар, сиёсати муҳоҷират муҳайё гардад ва дар ин ҷода барномаҳои давлатӣ интишор
шавад.
Ба ҳамаи комёбиҳои назарраси соҳаи иҷтимоӣ назар накарда фаъолияти амалии мақомот-ҳои
он дар самти амалигардии принсипҳои давлати иҷтимоӣ дар Тоҷикистон ба маънои том сурат
нагирифтааст. Пеш аз ҳама ин ҳолат сабабҳои худро дорад. Аввал, рушди соҳаи иҷтимоиёт танҳо
бо иҷтимоиёт ва ташаккули он маҳдуд гардида ба соҳаҳои дигар махсусан бо иқтисодиёт
алоқаманд нест. Дуюм, чун анъана барномаҳо на чандон хосияти амалишавиро соҳиб мешаванд
ва бо баъзе сабабҳо онҳо беитмом ё аз назари воқеият берун мемонанд. Иҷро нагардидани
уҳдадориҳои эълонгардидаи давлат дар соҳаи иҷтимоӣ, мавҷуд набудани сиёсати давра ба давра
ҷоришавии он ва ҷой надоштани кӯшишҳои воқеии таъсиси иқтисодиёти тамаркузкунандаи
иҷтимоӣ монеаҳоро дар рафти амалишавии вазифаҳои давлати иҷтимоӣ эҷод месозанд.
Сиёсати иҷтимоӣ чун воситаи кӯмакрасонии мақсадноки давлат, мақомоти маҳаллӣ,
мақомоти худидоракунӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, муассисаҳо ва инфирод ба системаи
муносибатҳои ҷамъиятӣ мебошад, ки баҳри баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии халқ ҷорӣ
мешавад. Лекин бо баробари ба инобат гирифтани махсусиятҳои танзими соҳаи иҷтимоӣ, ёрии
иҷтимоии шаҳрвандон, сиёсати иҷтимоӣ дар ҳалли масъалаҳои мубрами ҳаётан муҳими аҳолӣ
дар канор истода наметавонад. Дар сарҷамънамоии масъалаҳои иҷтимоӣ чун миёнарави байни
аҳолӣ ва мақомоти давлатӣ ҷомеаи маданӣ баромад мекунад. Ҷомеаи маданӣ дар ин фурсат
сабаби ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ гардида бо ҳокимияти давлатӣ ҳамкорӣ менамояд.
Ҷомеаи маданӣ низоми худташаккулёбанда ва худидорашаванда мебошад. Шаҳрвандон дар
иттиҳодияҳои гуногун, баҳри амалишавии мақсаду ниятҳои мухталиф ва баъзан мутақобилаи худ
муттаҳид гардида рушди мавзуну бо мароми ҷомеаро бе иштироки давлат ва неруҳои ҳокимияти
сиёсӣ пиёда месозанд. Бинобар ин маҳз ҷомеаи маданӣ метавонад вобастагии ҷомеа ва давлатро
устувор намуда қобилияти пайвандсозии манфиатҳои аҳолиро дар соҳаи таъминоти иҷтимоӣ
бомувафақ анҷом диҳад. Баҳамтаъсиррасонии ҷомеаи маданӣ ва давлати иҷтимоӣ дар раванди
модернизатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ҳуқуқӣ ва шаклҳои гуногуни фаъолият
мустаҳкам гардидааст. Бояд тазаккур намуд, ки шаклҳои баҳамтаъсиррасонии иттиҳодияҳои
ҷамъиятӣ ва созмонҳои ғайритиҷоратӣ ва ғайридавлатӣ бо давлат хело мухталиф аст. Масалан,
дар назди мақомот (инчунин дар назди мақомоти маҳаллӣ) шӯроҳои машваратӣ, комитетҳо ва
ғайра аз намояндагони СҒД таъсис ёфтанд. СҒД дар ин маврид хосияти соҳавиро дошта дар
раванди баҳамтаъсиррасонӣ чун ниҳоди ҷомеаи маданӣ дар шакли бахши сеюм баромад мекунад.
Намояндагони мақомотҳои давлатӣ ва мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ ба чорабиниҳо ва
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ҷашнвораҳое, ки аз ҷониби созмонҳои ғайритиҷоратӣ ташкилшуда иштирок менамоянд, ки бо
назардошти фармоиши мақомоти болоӣ амалӣ мешавад.
Вобаста ба ҳолатҳои мазкур мақсади баҳамтаъсиррасонии давлат ва институтҳои ҷомеаи
маданӣ чунин аст:
– таъсиси шароит ва заминҳои рушди иҷтимоиву иқтисодӣ, фарҳангиву ахлоқӣ барои
инкишофи озод ва амиқтар намудани фаъолияти ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ;
– рушд ва таҳкими бардавоми принсипҳои демократии иштироки шаҳрвандон дар идораи
давлатӣ;
– таъмини принсипҳои қонуният, ошкорбаёнӣ, дастрасӣ, оммавӣ дар ҳалли масъалаҳои
муҳими ҷамъиятӣ;
– таъсиси низоми амаликунандаи назорати ҷамъиятӣ аз болои ҳокимияти оммавӣ, низоми
ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии шаҳрвандон;
– ташаккул ва рушди асосҳои механизми институтҳои шаҳрвандӣ ва шаклҳои худидоракунии ҷамъиятӣ, худташаккулёбии ташаббускории шаҳрвандии ҷамъиятӣ; таҳкими
асосҳои конститутсионӣ ва ҳаёти ҷамъиятӣ ва баамалбарории принсипҳои конститусионализм
дар фаъолияти мақомоти ҳокимияти оммавӣ ва институтҳои ҷомеаи маданӣ;
– таъмини ҷавобгарии ҳуқуқии ҳамаи иштироккунандагони равандҳои ҷамъиятиву сиёсӣ,
иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷомеа; нармсозии рушди низоъ ва мухолифат дар ҷомеа, тасдиқи
принсипҳои адолати иҷтимоӣ ва ваҳдати ҷамъиятӣ;
– ташкили мақомоти ҳокимияти оммавӣ ва ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ, ташкили чорабиниҳои
оид ба муҳокима, коркард ва баамалбарории сиёсати давлатӣ; коркард ва ҷорисозии механизмҳои
ба ҳисобгирии афкори ҷамъиятӣ дар пиёдасозии қарорҳо аз ҷониби мақомоти ҳокимиятӣ.1
Ба андешаи мо, дар раванди тағйирпазирии ҷомеа талабот ва хоҳиши шароити таърихиву
сиёсии он бояд бо назардошти принсипҳои асосии баҳамтаъсиррасонии ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ
ва мақомоти оммавӣ пиёда гардад. Зеро ҷоришавии муносибатҳои мазкур дар ҷараёни пуртуғён
ва гуногунчеҳраи раванди сиёсӣ начандон осон ва саҳеҳ аст. Аз ин рӯ он метавонан дар шакли
зайл амалӣ шавад:
– эътироф намудани ҳуқуқи иштирок институтҳои ҷомеаи маданӣ аз ҷониби давлат дар
ташаккул ва баамалбарории сиёсати давлатӣ;
– аз ҷониби мақомоти давлатӣ таъмин гардидани ҳуқуқҳо ва манфиатҳои қонунии
институтҳои ҷомеаи маданӣ;

Ниг.: Гриб, В.В. Взаимодействие органов государственной власти и институтов гражданского общества [Текст]
/ В.В. Гриб.  М., 2011.  С. 23.
1

217

– дахолат накардани ҳокимияти давлатӣ ва институтҳои ҷомеаи маданӣ ба фаъолияти
мустақили ҳамдигар, ба ғайр аз ҳолатҳое, ки қонун онро истисно менамояд; машваратнамоӣ дар
коркарди қарорҳои муштарак ва таҳкими онҳо;
– доштани уҳдадории салоҳиятнок дар рафти иҷро намудани вазифаҳо;
– баробарии дастгирии ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ аз ҷониби давлат дар ҳолатҳое, ки қонун
муқаррар намудааст;
– вогузор сохтани назорати давлатӣ ба фаъолияти институтҳои шаҳрвандӣ, аз он ҷумла аз
болои истифода намудани маблағгузории давлатӣ бо назардошти қонунгузории ҷумҳурӣ;
назорати ҷамъиятӣ аз рӯи фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар таносуби қонунгузории
амалкунанда.
Институтҳои ҷомеаи маданӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чун мақомоти маҳаллии ҳокимият
дар соҳаҳои иҷтимоии ғайридавлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятии шаҳрвандӣ ва ташаббускор
фаъолият намуда марому вазифаҳо, афзалият ва самтҳои рушди иҷтимоии аҳолиро маълум
менамоянд. Онҳо фаъолияти амалии новобастаи худро баҳри пиёдасозии фаъолияти мазкур
омода намуда яке аз қисматҳои муайянкунандаи робитаи устувори ҷомеа ва давлат ба ҳисоб
мераванд. Танҳо ба воситаи баҳамтаъсиррасонии зичи давлат ва ҷомеаи маданӣ некуаҳволии
аҳолӣ ва пойдевории иҷтимоии он бунёд мегардад. Аз ин ҷо вазифаи меҳварии ҷомеаи маданӣ,
ки бо иҷтимоиёт ва сиёсати давлатӣ пайвастагӣ дорад ва барои қаноатмандсозии талаботи
иҷтимоиву маънавии аҳолӣ равона гардидааст, тавлид меёбад.
Дар доираи иҷроиши вазифаи мазкур ҷомеаи маданӣ якчанд вазифаҳои ҷориро дар дӯш
дорад:
1) Дар асоси қонун таъмин намудани ҳифзи соҳаҳои ҳаёти шахсии инсон ва шаҳрванд ва
сохторҳои дигар.
2) Дар пойдевори муташаккили ҷомеаи маданӣ таъсис ва рушд додани механизмҳои
ҷамъиятии худидоракунӣ.
3) Ҷомеаи маданӣ шаҳрвандон ва созмонҳои онҳоро аз дахолати ғайриқонунии ҳокимияти
давлатӣ ҳимоя намуда ба ташаккул ва таҳкими мақомоти демократии давлатӣ ва системаи сиёсии
муосир мусоидат менамояд. Дар ин бобат он дорои воситаҳои зиёд низ мебошад: иштироки
фаъол дар интихоботҳо ва раъйпурсиҳо, эътирозҳо ё ҷонибдории талаботи мухталиф,
имкониятҳои зиёди ташаккули афкори ҷамъиятӣ, махсусан бо истифодаи васеъи ахбор ва
коммуникатсияи оммавиро дорад.
4) Ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ қобилияти воқеии таъминсозии кафолатҳои ҳуқуқ ва озодии
инсон ва иштироки онро дар корҳои давлативу ҷамъиятӣ дорад.
5) Ҷомеаи маданӣ инчунин вазифаи назорати иҷтимоиро вобаста ба аъзоёни худ адо намуда,
новобаста аз фаъолияти давлатӣ воситаҳои мухталифро барои таъмини меъёрҳои ҷамъиятӣ
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истифода менамояд. Дар ин маврид он вазифаи иҷтимоинамоӣ ва тарбияи шаҳрвандонро дар дӯш
дорад.
6) Вазифаи коммуникативии ҷомеаи маданӣ бо ба таври пурра қонеъгардонии манфиатҳо ва
талаботҳои шаҳрвандон алоқаманд буда дар замони ҷой доштани гуногунандешӣ хело босамар
истифода мешавад. Он ҳамон қадар серҷабҳа, гуногунранг ва соҳавӣ мебошад, ки ҳокимияти
сиёсӣ ҳамаи ахборҳои иттилоотиро вобаста ба манфиатҳои онҳо ҳазм намуда наметавонад.
Бинобар ин, вазифаи меҳварии ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ пеш аз ҳама ба давлат расонидани
иттилоот оид ба талаботҳои амиқи шаҳрвандон мебошад, ки танҳо бо ҷонибдории давлатӣ роҳи
ҳалли худро пайдо мекунад.
7) Ҷомеаи маданӣ вазифаи муътадилсозандаи ниҳодҳо ва аломатҳои худро дорад. Сохтори
мустаҳкам дар ҷомеа чун ниҳоди ҷомеаи маданӣ бунёд мешавад, ки дар ҳаёти ҷамъиятӣ фаъолият
мекунад.
Бешубҳа, дар натиҷаи таҳлили назариявии мақом ва нақши ҷомеаи маданӣ дар таҳкими
сиёсати иҷтимоӣ масъалаи баҳамтаъсиррасонии ниҳодҳои он бо давлат дар раванди
модернизатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба миён меояд. Дар айни ҳол дар ҷомеаи тағйирпазири
тоҷикистонӣ садҳо институитҳои ҷомеаи маданӣ ҷой доранд, ки пайвастании ногусастаниро дар
рафти баамалбарории сиёсати иҷтимоӣ пайдо намуданд. Баъзе аз ин ниҳодҳо мавриди таҳлили
илмии мо низ мешаванд.
Худидоракунии маҳаллӣ яке аз ниҳодҳои меҳварии ҷомеаи муосир мебошад. Имрӯз он чун
шакли худташаккулёбанда ва қисмати таркибии ҷомеаи маданӣ дар сатҳи ҳокимиятӣ оммавӣ
мебошад. Бо истифодаи иштироки демократии шаҳрвандон дар идораи корҳои умумӣ низоми
идоракунии поёниро иҷро месозад. Худидоракунии ҳудудии ҷамъиятии шаҳрвандон дар
баамалбарории худидоракунии маҳаллӣ ба аҳолӣ наздиктар буда бештар бо масъалаҳои
рӯзмарраи онҳо ошно мебошад. Худидоракунии ҳудудии ҷамъиятӣ фаъолияти хоҷагидории
мухталифро соҳиб аст, ки барои ташкили некӯаҳволии ҳудуд, қонеъмандии талаботҳои
иҷтимоиву маишии шаҳрвандон ва ҳамгироии шарикиро бо давлат дар иҷроиши масъалаҳои
маҳал амалӣ менамояд. Дар айни ҳол шакли фаъолияти мазкур яке аз унсурҳои иқтисодиву
иҷтимоии рушди маҳал мебошад. Дар солҳои бозсозӣ Қонуни ИҶСС «Дар бораи оғози умумии
худидоракунии маҳаллӣ ва хоҷагидории маҳаллӣ дар ИҶСС» 1 қабул гардид, ки ҷумҳуриҳои
иттифоқӣ ҳам, ба монанди он санадҳоро қабул карданд. Аз ин рӯ, дар Тоҷикистон низ аз ҷониби
Шӯрои Олии ҶСС Тоҷикистон чунин қонун қабул намуд. Лекин ин қонун ва шаклҳои
тақсимнамоии идоракунии маҳаллӣ, ки бештар хосияти хоҷагидориро дошт ба нокомиҳо дучор
гардид. Новобаста аз тақсимсозии муфасали вазифаҳои иштирокчиёни худидоракунии маҳаллӣ
Ниг.: Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР [Текст]: Закон СССР от
09.04.1990 № 1417-1. (ред. от 23.10.1990г.) [Электронный ресурс]. URL:Consultant.ru›cons/cgi/online .cgi?req=doc…
n= 43992 (дата обращения: 01.08.2016).
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шартҳои қонуни мазкур ба таври пурра амалӣ нагашт, зеро дар он шароити таърихӣ ва
хусусиятҳои идоранамоии таҷрибаи маҳаллӣ, махсусиятҳои халқҳо ва миллатҳои гуногуни
шӯравӣ ба инобат гирифта намешуд. Пас аз эълон доштани мустақилият давраи эҳёи
худидоракунии маҳаллӣ чун шакли фаъоли иштироки аҳолӣ дар идораи ҷомеа ибтидо мегирад.
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷудияти худидоранамоиро эътироф менамояд ва
кафолат медиҳад. Дар барои ин дар моддаи 78 шаҳодат медиҳад: «Мақомоти худидоракунии
шаҳрак ва деҳот Ҷамоат аст, ки тартиби ташкил, ваколат ва фаъолияти онро қонун танзим
менамояд». 1 Барои иҷрои меъёри конститутсионии мазкур 1 декабри соли 1994 Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи худидоракунии мақомоти шаҳрак ва деҳот» қабул гардид.2
Ҷамоат дар соҳаи ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ, ободонӣ ва ҳифзи муҳити зист ваколатҳои
зерин дорад:
– иштирок дар таҳия ва амалӣ намудани барномаи минтақавии мусоидат ба шуғли аҳолӣ ва
андешидани чораҳо оид ба танзими раванди муҳоҷират;
– назорати танзими анъана ва ҷашну маросимҳо; андешидани чораҳо оид ба беҳбудии
шароити манзилию маишии аҳолӣ, ҳифзи саломатӣ, муҳофизати муҳити зист;
– ҳалли масъалаҳои аҳамияти маҳаллидошта (нигоҳдорӣ ва ободонии роҳҳо, кӯчаҳо,
майдонҳо, муассисаҳои фарҳангӣ, манбаъҳои обтаъминкунӣ, бозорҳои маҳаллӣ, инчунин
нигоҳдории қабристонҳо ва таъмини тозагии маҳал аз партовҳо);
– тасдиқи қоидаҳо оид ба амалӣ намудани онҳо.3
Вазифаи иҷтимоии Ҷамоат амали мақсадноки фаъолияти он мебошад, ки баҳри самаранок
истифода намудани захираҳои маҳал равона мегардад. Пеш аз ҳама он дар баланд бардоштани
сатҳи некӯаҳволии халқ, таҳкими сохторҳои истеҳсолоти моддӣ, беҳтар намудани ҳолати муҳити
зист, ташаккули инфрасохторҳои иҷтимоиву иқтисодӣ зоҳир мешавад. Ҷонибдорӣ ва кӯмак ба
аҳолии камҳимояи маҳал, оила, модару кӯдак, мубориза бо бекорӣ, таъмин бо ҷойҳои корӣ,
ташаккули илм, ҳифзи саломатӣ ва муҳити зист аз зумраи вазифаҳои меҳварии Ҷамоат ҳисобида
мешаванд.
Дар ҳақиқат дар амалия ҷоригардии шаклҳои идоракунии хоси анъанаҳои миллӣ,
имкониятҳои гуногунро барои шаҳрвандон баҳри ошкор сохтани мақоми иҷтимоии худ фароҳам
меорад. Омилҳои гуногуншаклии ташкили ҳаёти хоҷагидорӣ, гузаронидани чорабиниҳои
маҳаллӣ заминаи ташаккули ҷалбнамоии аҳолиро ба сиёсат ва ҳаёти ҷомеа тезониданд.
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Навовариҳои ибтидоии ташаккули маҳал, ки бо ҷонибдорони аъзоёни он пиёда гардида буд,
барои беҳтар гардидани некӯаҳволии халқ мусоидат намуд. Дар деҳот ва шаҳрак тағйири ҳаёти
мардум ва шароитҳои маишии он мушоҳида гардида заминаро барои ташаккули минбаъда ва
ҳамаҷонибаи худидоракунии маҳаллӣ ба миён овард. Сохтмони НОБ-и хурд на танҳо яке аз
самтҳои афзалиятноки фаъолияти давлатӣ, балки натиҷаи таҳкими фаъолияти мақомоти
худидоракунанда аст. Дар вилояти Суғд барои сохтани чунин нерӯгоҳҳо фаъолияти чандин
мақомоти маҳаллӣ вусъат ёфта, шаклҳои гуногуни ҳамкории ҷамъиятӣ ба миён омад. Соли 2008
сохтмони нерӯгоҳи обӣ–барқии хурд дар Порвен дар ноҳияи Панҷакент, Палдорак, Ғутак,
Табушн-6 дар Мастчоҳи Кӯҳӣ, Овчи-1 дар ноҳияи Ғончӣ оғоз гардида саривақт ба истифода дода
шуданд.1
Мақомоти идоракунандаи шаҳрак ва деҳоти шаҳри Исфара, ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров,
Ғончӣ ва Шаҳристон аҳолиро барои васеъ намудани майдони кишт ва беҳтарнамоии сифати
маҳсулоти истеҳсолӣ сафарбар карданд. Сокинони деҳаи Овчии ноҳияи Ғончӣ, Шаҳристони,
ноҳияи Шаҳристон бо ҷонибдории ҳамаҷонибаи мақомоти худидоракунии маҳаллӣ ҳосилнокии
картошкаро то 400-450 сентнер аз як гектар расониданд. Дар натиҷаи истифодаи заминҳои
бекорхобида майдонҳои кишт зиёд шуданд ва даромаднокии маҳал ва некӯаҳволии мардум афзун
гардид. Баъзан, заминҳои кишт дафъаи дуюм низ истифода шуданд, ки бари кӯҳистони дурдаст
даромадҳои изофавиро низ зам карданд. Ба амалишавии барномаҳои мухталифи давлатии
ташкили кор, таъмир ва истифодаи муассисаҳои давлатӣ нигоҳ накарда мақомоти маҳаллӣ ба
сохтмон ва таъмири мактаб ва беморхонаҳо шурӯъ карданд. Саҳми худро дар беҳтар намудани
низоми оббиёрӣ, таъмири роҳҳо, бартарафсозии ҳолатҳои табииву фавқуллода ва ғайра ошкор
намуданд. Танҳо соли 2008 дар зери назорати мақомоти маҳаллӣ бо истифодаи усули ҳашар дар
деҳот ва шаҳрак 107 иншооти синфӣ, 3210 ҷои нишасти толибилмон дар 23 мактаб ба истифода
супрорида шуд.2 Нақши ташкилии мақомоти худидоракунии маҳаллӣ дар созмон додани кӯчаву
маҳалҳо, ҷойҳои ҷамъиятӣ, сохтмони муассисаҳои фарҳангиву маърифатӣ таъмини оби нӯшокӣ
ва обиёрикуниву саҳроҳо хело зиёд аст. Махсусан, оид ба танзими анъана ва расму одатҳо
мақомоти мазкур чорабиниҳои мубрамро дар доираи иҷроиши Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» пиёда месозанд.
Қонуни мазкур нигоҳдории буҷети оилавӣ, тарбияи сарфакорӣ, муносибати эҳтиромонаро нисбат
ба анъанаҳои миллӣ ва расму одатҳо дар вуҷуди шаҳрвандон тарбия менамояд.
Бояд иброз намуд, ки дар раванди таҳким ва такмилёбии оғози фаъолияти худидоракунии
маҳаллӣ, мақомоти маҳаллӣ бо зиддиятҳои гуногун бархӯрдор шуданд. Баъзан, ташаббусҳо аз
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ҷониби мардум дастгирӣ нашуда мақомот салоҳияти худро аз сабаби бетаҷриба будан начандон
иҷро карда тавонистанд. Дар ҳолатҳои дигар, паст будани сатҳи тарбияи ҳуқуқии аҳолии маҳал
сабаби аз имкониятҳои мавҷуда истифода накардани онҳо гардид. Сабаби дигари начандон
ташаккул ёфтани ҷараёни ташаббускории мақомоти худидоракунӣ бо шинос набудани аъзоёни
мақомотҳои маҳал бо масъалаҳои муҳими маҳаллӣ алоқаманд буд. Зеро ҳайати аъзоёни мақомот
тез-тез иваз гардида начандон робитаи устуворро бо аҳолии маҳал созмон дода метавонистанд.
Ҳолати мазкур дар қонун аз 1 декабри соли 1994 омадааст, ки он даъвати як каратаи
намояндагонро ба ҷаласа ё маҷлиси ҷамоат ба расмият дароварда буд. Сабаби сеюми ҳолати
начандон муташаккил гаштани худидоракунии маҳаллӣ бо мавҷуд набудани мақомоти
худидоракунандаи доимӣ бо субъекҳои идоракунандаи он пайваста аст. Боз яке аз камбудиҳо он
аст, ки захираҳои моливу хусусии мақомоти худидоракунанда вуҷуд надорад ё маълум нест.
Маблағгузории Ҷамоат аз ҷониби буҷети шаҳр ё ноҳия амалӣ мешавад.
Бо назардошти бартарафсозии нуқсонҳои мавҷуда соли 2009 ба Қонун тағйироту иловаҳо
ворид карда шуд. Ғояи асосии қонун ба ҷалбсозии шумораи зиёди аҳолӣ дар ҳалли масъалаҳои
маҳаллӣ, беҳтар намудани сатҳи зиндагонӣ ва маишии сокинони ҷамоат нигаронида шуда буд.
Қонуни мазкур ба ташаккули институти ягонаи идорасозӣ дар симои роҳбари ҷамоат собит
месохт, ки бо пешниҳоди раиси шаҳр ё ноҳия таъйин гардида аз ҷониби ҳайати ҷамоат интихоб
мешуд. Раиси ҷамоат дар иҷрои масъалаҳои аз ҷониби мақомоти маҳаллӣ ва мақомоти болоии
ҳокимият қабулгардида, масъул мебошад.1
Аз ҷониби Маҷлиси Олӣ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 августи соли 2009 «Дар бораи
мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот» дар таърихи идоранамоии маҳаллии кишвар саҳифаи
навро боз кард. Қонуни мазкур ба худ бо назардошти анъанаи миллии идорикунӣ, таҷрибаи
чандинсолаи мақомоти худидоракунӣ ва кишварҳои мутамаддин такя намуда ба таври воқеӣ
мақоми идоракунии маҳаллиро чун ниҳоди ҷомеаи маданӣ ошкор кард. Баҳри интишорнамоии
меъёрҳои қонуни қабулгардида 27 феврали соли 2010 дар ҳама ҷо, аз он ҷумла дар вилояти Суғд
дар 2800 округҳо интихоботи намояндагони даъвати якуми ҷамоатҳо баргузор гардид. Дар
ҷаласаи якум роҳбари ҷамоат, ҷонишинҳои он, котибот ва комиссияи ҷамоат мақомоти кории
ҷамоат Шӯрои Ҷамоат интихоб шуданд. Ба ҳайати Шӯро раис, ҷонишинҳои он, котибот,
комиссия ва намояндагони дигари мутобиқи қонун уҳдадоршаванда дохил гардиданд. Бо
мувофиқа бо талаботҳои Қонун Оинномаи ҷамоат коркард гардида қабул шуд. Ҳамаи ин
навовариҳо дар фаъолияти мақомоти худидоракунӣ ба рушди мақомоти худидоракунии шаҳрак
ва деҳот майли тавонои роҳбариро изофа намуда, рушди ояндаи амалисозии ислоҳоти сиёсиву
иҷтимоӣ, фарҳангиву ҳуқуқиро мутобиқи меъёрҳои Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳайё
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сохт. Дар замимаи тағйирпазирии мавҷуда ва устуворсозии пойдевори меъёрииву ҳуқуқии
идоракунии маҳаллӣ ва беҳтарсозии сохторҳои он зарурати дигаргуннамоии баъзе аз санадҳои
ҳуқуқии амалкунанда бармеояд, ки фаъолияти мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳотро
танзим менамояд. Санадҳои мазкур Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи буҷети давлатӣ»,
«Дар бораи хизмати давлатӣ», Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғайра мебошанд. Дар
баробари ин, инчунин барномаи давлатии ташаккул ва рушди худидоракунии маҳаллӣ дар давраи
муайян коркард ва қабул мегардид. Бояд тазаккур дод, ки худидоракунии маҳаллӣ ба ҳокимияти
маҳаллӣ зид нест. Худидоракунии маҳаллӣ шакли қонунигардидаи фаъолияти аҳолӣ дар ҳалли
масъалаҳои маҳаллӣ мебошад. Ҷамоат чун мақомоти худидоракунанда дар тафовут бо мақомоти
ҷамъиятии худфаъоли дигар барандаи салоҳиятҳои ҳокимиятӣ ва ҳуқуқӣ буда, аз номи аҳолӣ
барои амалӣ намудани манфиатҳои онҳо баромад мекунад. Он чун механизми рушди иҷтимоӣ
дар ҳолати хело наздик ба аҳолӣ ва макони зиндагии он қарор дорад.
Маҳалла вазифаи муҳими иҷтимоиро иҷро мекунад. Ҳамеша ташкили ҳашари анъанавӣ, ёрӣ
расондан ба оилаҳои камбизоат ва шахсони алоҳида, ҳамкорӣ дар ҳалли низои маҳаллӣ, ташкил
ва сарҷамъ намудани аҳолӣ дар кори беҳтарсозии инкишофи маҳал ва деҳот аз ҷониби маҳалла
дастгирӣ меёбад. Маҳалла шакли анъанавии худидоракунии деҳот мебошад, ки дар ташаккули
қобилият ва ҷонноксозии иштироки одамон дар корҳои ҷомеаи маданӣ иштирок намуда, дар
ҳалли масъалаҳо дар сатҳи иттиҳодияҳои маҳаллӣ саҳмгузорӣ менамояд. Он аз рӯи мақом ва
салоҳият мақомоти ҳуқуқӣ ҳисобида намешавад, лекин аз ҷониби ҳокимияти расмии шаҳрҳо ва
ноҳияҳо эътироф гардида чун шакли СҒД баромад мекунад.1
Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ чун нишонаҳои ҷомеаи демократӣ таносубу тавозуни мутақобилаи
ҷомеа ва давлатро муҳайё менамонд. Бинобар ин, баҳамтаъсиррасонии ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ
ва давлат ба ташаккул ва рушди системаи сиёсии ҷомеа хело таъсирбахш мебошад.
Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар сарҷамънамоии унсурҳои ҷомеаи маданӣ мақоми махсусро соҳиб
гашта, ба таври самаранок муколамаи давлат ва ҷомеаро баҳри таъмини манфиатҳои аҳолӣ
таъмин месозад. Аз рӯи иттилооти Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2006 шумораи
иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар Тоҷикистон ба 2700 расид, аз онҳо 1682 дар Душанбе ва ноҳияҳои
тобеи ҷумҳурӣ, 562-тои он дар вилояти Суғд, 396-дар Хатлон, ва 110-то дар ВМКБ фаолият
доштанд. Дар ибтидои соли 2007 шумораи онҳо ба 3500 расид. Зиёда аз 500 СҒД дар соҳаҳои
мухталифи ҳаёт фаъолият намуда пеш аз ҳама ҳифзи иҷтимоӣ, ба ҳалли масъалаҳои мубрами
таълиму тарбияи ҷавонон, тандурустӣ, экология, баробарии гендерӣ, ҳимоя ва амнияти ҳуқуқҳои
инсон мусоидат менамоянд. Рушди инсоният дар кишвар бештар аз мақоми СҒД дар ҷалбсозии
одамон дар ҳалли масъалаҳои муҳим ва истифоданамоии рағбати онҳо дар амалигардии он
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мебошад. Чи тавре қайд гардид, соли 2002 шумораи созмонҳои фаъол ва саҳмгузор дар
Тоҷикистон на зиёда аз 250 ададро ташкил медод.1 Доираи васеи масъалаҳои данандиҷтимоӣ, ба
мисли дастгирии табақаҳои камҳимоя (кӯдакон, ҷавонон, собиқадорон, муҳоҷирон, маъюбон ва
ғайра), ҳимоя намудани ҳуқуқҳои шаҳрвандон ба муҳити зисти солим, ташкили хизмати маишӣ,
офияти иҷтимоӣ ва ғайра аз ҷониби СҒД ҳал гардида барои рушди иҷтимоии ҷомеа мусоидат
менамоянд. Дар бештари бахшҳо иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
робитаи пайвастанӣ доранд. Масалан, танҳо 60 созмонҳои ғайридавлатӣ ба масъалаи гендерӣ
фаъолият дошта саҳми худро дар баамалбарории «Нақшаи миллии фаъолият оид ба баланд
бардоштани мақом ва нақши занон дар солҳои 1998-2005» гузоштанд. Созмонҳои мазкур
инчунин барои амалигардии Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи кафолатҳои давлатии
баробарҳуқуқии мардону занон ва имкониятҳои баробари амалигардонии онҳо», «Стратегияи
миллии фаъолгардонии нақши занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020»,
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи пешгирии зуроварӣ дар оила» ва ғайра корҳои
маърифативу фаҳмондадиҳиро ба анҷом расониданд.
СҒД фаъолияти худро дар соҳаи экологӣ низ ҷоннок сохта, соли 1999 чорабиниҳои
мухталифро оид ба масъалаҳои тарбияи экологии ҷавонон, муҳити зисти солим гузаронида,
ҳамкории миллӣ ва байналхалқиро дар ҷодаи бартарафсозии масъалаи кӯли Сарез ва ғайра
ҷоннок намуданд. Форуми СҒД-ии Тоҷикистон, ки намояндагони 40 иттиҳодияҳои ҷамъиятиро
аз кишварҳои гуногуни минтақа муттаҳид намуд, дар рушди ҷомеаи маданӣ дар Тоҷикистон
воқеаи таърихӣ ба ҳисоб мерафт. Санаи 14-15 маи соли 2008 дар шаҳри Душанбе форуми мазкур
бо ҷонибдории молиявии Фонди Оғохон дар баргузор гардид. Иштирокчиёни форум оид ба ду
масъалаи асосӣ, қабул ва таҳкими «Барномаи миллии рушди СҒҲ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва
«Кодекси принсипҳои асосии фаъолияти СҒҲ-и Тоҷикистон» андешаронӣ намуданд.
Баамалбарории ҳуҷҷатҳои мазкур иқтидори инсонӣ ва зеҳнии одамонро фаъол намуда,
масъулияти ҳар шахсро дар тақдири худ ва тақдири ҷомеа зиёд менамояд. Дар доираи нақшаҳои
дарозмуддат ва кӯтоҳмуддат аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, «Стратегияи рушди
миллӣ дар солҳои 2006-2015» ва «Стратегияи паст намудани сатҳи камбизоатӣ дар солҳои 20062008» коркард шуданд ва шаффофияти фаъолияти ҳокимият, муҳайё намудани муқовимат бо
коррупсия, худсарӣ ва сӯистеъмолнамоии ҳокимият аз бюрократияи давлатӣ, ба таври босуръат
баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум ва таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои кафолатдодошудаи
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар дӯш доранд.
Фондҳои ҷамъиятии хайрия яке аз шарикони ҳокимияти сиёсӣ дар таъмини мақоми давлати
иҷтимоӣ ва баамалбарории сиёсати иҷтимоӣ мебошанд. Фондҳои хайрия ба мисли Фонди
Ниг.: Каримов, Ш.Т. Роль неправительственных организаций в формировании гражданского общества в
Таджикистане: политологический анализ [Текст]: дисс. ... док. полит. наук / Ш.К. Каримов.  Душанбе, 2015.  С.
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«Садақа», «Дил ба дил», «Шӯълаи Умед», «Лона», фонди Турсуной Зокирова ва ғайра вуҷуд
доранд, ки ба ташаккули институти ҷомеаи маданӣ мусоидат намуда масъулияти иҷтимоӣ,
расонидани кӯмакро ба аҳолӣ пиёда месозанд. Марому нияти созмонҳои мазкур пеш аз ҳама
расонидани кӯмаки молиявӣ ба кӯдакон, оилаҳо ва шахсони камбизоат дар таҳсил, муолиҷаи
кӯдакони бемор, дастгирии ятимон, ёрирасонӣ бо озуқаворӣ, ташаккули донории ройгон
мебошад. Фондҳои хайрия ба ҷонибдории спонсорҳои худ ва имкониятҳои захиравӣ ба
принсипҳои фаъолияти худ такя мекунанд, бо оилаҳои камбизоат, маъюбону ятимон ҳамкорӣ
намуда барои беҳтар гаштани на танҳо вазъи иқтисодӣ, балки ҳолати равонии онҳо таъсири
мусбӣ мерасонанд. Онҳо инчунин ба саховатмандӣ ва ҷонибдории шаҳрвандони қаторие, ки дар
хубтар гаштани ҳолати бенавоиён, бепарасторон ва ғайра бетараф нестанд, ниёз доранд. Фондҳои
мазкур бо ташаббуси шаҳрвандон ва ҳам бо ҷонибдории намояндагони ҳокимиятӣ давлатӣ
метавонанд созмон ёбанд. Масалан, фонди хайрия «Лона» соли 2009, ки бо ташаббуси Озода
Раҳмон таъсис ёфт кӯмаки худро ба кӯдакони гирифтори бемории саратон мерасонад. Ё фонди
Ҷамъиятии Хайрияи Тоҷикистон бо ташаббуси президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон 29 июни соли
2007 барои кӯмаки оилаҳои камбизоат ва аз ҳодисаҳои табиӣ осебдида, таъсис ёфт. 1 Ҷамъоварии
маблағҳо ба фонд ихтиёрӣ ва мустақил амалӣ мешавад, ки дар шакли закот, фитри рӯза дар мавриди
ҷашнҳои мусулмонӣ, яке аз унсурҳои меҳварии ислом мебошад, ба миён меояд.
Дар солҳои охир фондҳои ҷамъиятии хайрия дар Тоҷикистон дар ҳимоя ва таҳкими ҳуқуқҳои
сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоӣ саҳмгузор мебошанд. Махсусан, оид ба расонидани кӯмаки
иқтисодӣ барои муҳайёсозии мақсадҳои тиҷоратӣ низ хело назаррас аст. Барои мисол,
барномаҳои микроқарзӣ дар Тоҷикистон дар солҳои 1998-2000 аз ҷониби иттиҳодияҳои
байналхалқӣ ба монанди CareInternatinal, MercyCorps , ACTED, Фонди Огохон, Агроаксияи
Олмон, Cunterpart Cnsrtium, Барномаи рушди СММ ва созмонҳои ғайриҳукуматии маҳаллӣ,
Ассотсиатсияи миллии занҳои кордони Тоҷиктстон, «Ситораи Наҷот», СҒҲ «Меҳрангез», СҒҲ
«Оила» пиёда гардиданд. Натиҷаи баамалбарории лоиҳаҳои мазкур ба таври воқеӣ ба
шаҳрвандоне, ки сатҳи даромади ками иқтисодӣ доштанд, таъсир расонида бахши соҳибкории
хурду миёнаро вусъат дод. Ташкили фаъолияти хусусӣ, рушди савдо, фаъолияти истеҳсолӣ ва
хизматрасонии начандон васеъ ба ҳаёти одамон заминаҳои муҳими инкишофи шахсӣ ва
такмилёбии минбаъдаи онҳоро устувор намуд. Ба ташаккули пойдевори қонунгузорӣ ва
меъёриву ҳуқуқии фаъолияти бахши созмонҳои микромолиявӣ дар Тоҷикистон Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ташкилотҳои хурди молиявӣ» соли 2004 қабул гардид. Қонуни
мазкур бо корпоратсияи молиявии Байналхалқӣ дар асоси Меморандуми ҳамдигарфаҳмӣ байни
бонки миллии Тоҷикистон ва Агентии ИМА оид ба рушди байналмилалӣ (USAID) коркард шуда
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буд.

Чораҳои

қонунгузории

қабулгардида

асосҳои

ҳуқуқӣ

ва

ташкилии

фаъолияти

микромолиявиро танзим намуда бахши микромолиявии Тоҷикистонро ба қисми асосии низоми
миллии молиявӣ табдил доданд. Дастгирии молиявии аҳолӣ ва таъмини ҳамаҷонибаи он баҳри
ташкил ва вусъати соҳибкории хурд ва миёна мебошад.
Ассотсиатсияи

иттиҳодияҳои

молиявии

хурди

Тоҷикистон

(АИМХТ) –

созмони

ғайритиҷоратӣ мебошад, ки ба таври ихтиёрӣ иттиҳодияҳои кӯмакрасони молиявӣ ё майл ба
рушди муносибатҳои молиявии хурддоштаро муттаҳид мекунад. Ассотсиатсия ба таври расмӣ
соли 2004 таъсис ёфт ва яке аз аввалин созмонҳои дар ин самт дар Осиёи Миёна мебошад.
Фаъолияти ассотсиатсия соли 2000 бо муттаҳидгардии якчанд ташкилоти хосияти микромолиявӣ
ба созмони ягона ба Коалитсияи созмонҳои микромолиявии Тоҷикистон, бо мақсади
баамалбарории барномаҳои хурди молиявӣ ва ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои худ, оғоз ёфт. Соли
2005 ассотсиатсия бо Ҷамъиятии олмонии ҳамкории Техникӣ (GTZ) дар доираи амалишавии
лоиҳаи «Ҷонибдории хизматрасонии микромолиявӣ дар минтақаҳо» ҳамкории устувор дошт.
Соли 2009 ҳамкории мазкур дар доираи лоиҳаи минтақавии Ҷамъиятии олмонии ҳамкории
техникӣ (GTZ) «Ҷонибдории бахши микромолиявӣ дар Осиёи Миёна» идома ёфт. Аз моҳи
ноябри соли 2006 ассотситсия бо Агентӣ оид ба рушд (ICC) сарукор намуд. Созмони мазкур ба
ниҳодҳои молиявии навташкил кӯмак намуда имконияти ба аҳолии камбизоат дастрас намудани
ёрии молиявиро таъмин месозад. Махсусан, даромадҳои молиявӣ баҳри ташкили хоҷагии
кишлоқ, обиёрикунии заминҳо ва беҳтар намудани ҳосилнокии замин ва сифати маҳсулот равона
мегардад.
Хадамоти Олмонии Рушд (DED) – яке аз соҳаҳои хизматрасонӣ дар соҳаи эксперткунонӣ
мебошад, ки ба ассотсиатсия аз соли 2006 машваратчиёнро барои ҳамкорӣ ва рушди
институтсионалии зерсохторҳои АИМХТ ба шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд фиристонд. Ба
шарофати ҷонибдории чунин спонсорҳо АМИХТ макрази бахши молиявии хурд ва меҳвари
ҷамъиятӣ баҳри баҳамтаъсиррасонии созмонҳои микромолиявӣ бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки миллии Тоҷикистон, созмонҳои ҷамъиятӣ ва маблағгузорандагони байналхалқӣ
гардид. АИМХТ кӯшиши ташаккули шабакаи миллии институтҳои микромолиявӣ дорад, ки дар
он аъзоёни асосӣ дар қабули қарорҳои низоми молиявии кишвар дар таҳти супориши
Ассотсиатсия метавонанд, фаъолияти ҳамаҷонибаро идома диҳанд.
АИМХТ дар рафти иҷроиши супоришҳои роҳбарияти худ ба ташаккули муҳити солими
ҳуқуқӣ мусоидат намуда ба созмонҳои микромолиявӣ барои омӯзиш ва такмили таҷрибаомӯзӣ
ва инчунин вориднамоии стандартҳои миллӣ ба фаъолияти хурди молиявӣ заминаҳоро фароҳам
меорад. Созмони мазкур қобилияти ҳимоя намудан ва маълум сохтани манфиатҳои аъзоёни
худро дорад. Ташаккули низоми муташаккили иттилоотии мутобиқкунандаи фаъолият, низоми
тайёрӣ ва такмили босамари кадрҳо барои бахшҳои хурди молиявӣ ва таҳкими механизмҳои
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ҷонибдоринамоии созмонҳои молиявии хурд ва миёна барои рушди минбаъдаи ассотсиатсия
заминаро фароҳам меорад. Ассостиатсия бо ҳамаи ниҳодҳои хурди молиявӣ новобаста аз шакли
сохтори ҳуқуқиву ташкилӣ, принсипҳои маблағгузорӣ, сатҳ ва дараҷаи инкишофи он кору
фаъолият менамояд. Фаъолияти созмони мазкур бо принсипҳои поквиҷдонӣ, шаффофият ва
хизматрасонии баланди касбӣ сарчашма мегирад. Дар айни ҳол ба сафи ассотсиатсия 52
ниҳодҳои тадриҷан ояндадор ва фаъолиятнок муттаҳид гардиданд.1
Ҳамин тариқ, нақши ҷомеаи маданӣ дар такмили сиёсати иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон
боло гирифта дар раванди гузаронидани ислоҳотҳои маъмурӣ, давлат баъзе уҳдадориҳои худро
ба китфи шаҳрвандон бор месозад, то ки онҳо худ бо роҳи муттаҳидшавӣ ба созмонҳо,
масъалаҳои ҳаётиро маълум сохта баҳри беҳтарнамоии инкишофи ҳаёти худ онҳоро ҳал созанд.
Бояд таззакур намуд, ки ҷомеаи маданӣ чун субъекти такмилкунандаи сиёсати иҷтимоӣ
афзалиятро низ дорад, зеро:
– мавҷудияти гуногуншаклии ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ, имконияти тавсир ва амалӣ
намудани талабот ва манфиатҳои рангоранги инфиродро ба миён меорад;
– ворид намудани ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ ба ҳал ва бартарафсозии масъалаҳои иҷтимоиву
сиёсӣ маблағи молиявии ҷиддиро талаб намекунад, яъне он ба ҳокимияти маҳаллӣ ва
минтақавӣ хело қулай буда чун унсури инноватсионии таъмини сиёсати иҷтимоӣ баромад
мекунад;
– танҳо ба воситаи ҷомеаи маданӣ сиёсати иҷтимоӣ метавонад бо назардошти принсипҳои
қонунгузории ҷумҳурӣ ба мисли инсонпарварӣ, адолатпарварӣ ва дар маҷмӯъ бо
таъминоти иҷтимоӣ амалӣ гардад.
Таҷрибаи ҷомеадорӣ худ собит месозад, ки зарурати иштироки ҷомеаи маданӣ дар раванди
муайян ва амалӣ намудани сиёсати иҷтимоӣ хело барҷаста аст. Ҷомеаи маданӣ чун доираи
баамалбарории сиёсати иҷтимоӣ, фазои худидорашавандаи муовозинат ва баҳамтаъсиррасонии
шаҳрвандон баромад намуда дар шароити муосири ислоҳотталаби давлат мақоми меҳвариро бозӣ
мекунад.
Самтҳои афзалиятноки инкишофи ҷомеаи маданӣ чун олоти амалисозандаи сиёсати иҷтимоӣ
чунин аст:
1) рушди институтҳои ҷомеаи маданӣ ва таҳкими шаклҳои иштироки шаҳрвандӣ; 2) коркард
ва қабули санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ, таъмини шаклҳои гуногуни иштироки фаъоли шаҳрвандон
дар рушди иҷтимоии минтақа ва баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии онҳо; 3) баланд намудани
самаранокии баҳамтаъсиррасонии ҷомеаи маданӣ ва мақомотҳои ҳокимияти сиёсӣ дар ҳамаи
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шохаҳои он, мақомоти маҳаллӣ ва сохторҳои тиҷоратӣ; 4) ташаккули низоми бисёрдараҷавии
маълумотнокии шаҳрвандӣ.
Дар натиҷаи таҳкими самтҳои номбурдашуда самаранокии фаъолияти иҷтимоӣ ба назар
мерасад, ки ба худ чунин хосиятҳоро соҳиб аст: иштироки ҷомеаи маданӣ дар ҳалли масъалаҳои
ҳудудӣ ба таъмини тавозуни сиёсати иҷтимоӣ мусоидат менамояд; баланд гардидани
самаранокии баҳамтаъсиррасонии ҷомеаи маданӣ бо мақомоти ҳокимияти сиёсӣ, мақомотҳои
маҳаллӣ ва сохторҳои тиҷоратӣ. Ин ҳолат барои ҷоришавии сиёсати иҷтимоӣ мусоидат намуда
хосияти инсонпарварии онро муҳайё мекунад; ҷалбсозии захираҳои маънавӣ ва моддии бахши
ғайритиҷоратӣ дар таҳкими барномаҳои иҷтимоӣ, ки майлонҳои мусбии мавҷудияти шаклҳои
мухталифи иштироки шаҳрвандиро ба миён меорад; афзудани таъсири аҳолӣ ба равандҳои сиёсӣ
вобаста ба масъалаҳои ҳимояи шаҳрвандон, ба таври фаврӣ ҳал гардидани масъалаҳои иҷтимоӣ,
коркарди барномаҳо ва ғайра ба инобат гирифта мешавад.
Ҳамин тавр, дар ташаккул ва рушди давлати иҷтимоӣ ва таҳкими бомуваффақи масъалаҳои
иҷтимоӣ зарурати ҳамкории мутақобилаи институтҳои ҷомеаи маданӣ ва мақомоти ҳокимияти
сиёсӣ, ки таъмини сиёсати иҷтимоиро дар дӯш доранд, ба миён меояд.
Яке аз самтҳои афзалиятноки таъмини сиёсати иҷтимоӣ дар алоқамандии фаъолияти хориҷии
кишвар, дар робита бо созмонҳои ғайридавлатии байналхалқӣ асос меёбад, ки бо ҷалбсозии
маблағҳо барои беҳтар сохтани вазъи иҷтимоии кишвар ва сатҳи зиндагонии мардум равона
мешавад. Пас аз ба итмом расидани ҷанги шаҳрвандӣ бо Фармони Президенти Ҷумҳу-рии
Тоҷикистон дар бораи таъсиси Шӯрои миллии рушд дар назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, таҳти рақами 355 аз 19 декабри соли 2007 ба тасвиб расид. Шӯрои мазкур ҳамоҳангии фаъолияти якҷояи Ҳукумат, Маҷлиси Олӣ ва ҷомеаи маданиро таъмин намуда, мақсади
паст гардонидани сатҳи камбизоатӣ, қабули дурнамо ва таъмини роҳҳо ва воситаҳои баланд
бардоштани некӯаҳволии халқро чун мақсад қабул намуд. Дар назди Шӯро, Шӯрои машваратӣ
бо мақсади беҳтар намудани вазъи маблағгузорӣ ва таъмини муколамаи давлат, бизнес ва
секторҳои сеюм таъсис ёфт. Дар кори он Агентии ИМА оид ба рушди байналмилалӣ (ЮСАИД),
Бонки Европаии Рушт ва Таҷдид ва Ассотсиатсияи корхонаҳои хурду миёна иштирок намуданд.
Ҳамкории таркиботи амудию уфуқии ҳокимият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини
муколамаи сохторҳои болоӣ ва поёнии мақомотҳои давлативу ҷамъиятиро фаро мегирад.
Ҳамкории шаҳрвандӣ ва ҳокимияти маҳаллӣ бо расонидан ва таъмини кӯмакҳои молиявӣ аз
ҳисоби буҷети маҳал ба СҒД низ дар таҷрибаи кишварамон мушоҳида мешавад. Масалан, дар
ноҳияи Ҷиргатол ёрии ҳокимияти маҳаллӣ ба секторҳои сеюм ё дар ноҳияи Балҷувон ҳокимияти
маҳаллӣ ба СҒД «Субҳи тандурустӣ», ки грантро барои сохтани табобатхона дар кишлоқи
дурдасти кӯҳии Даштӣ аз Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифта буд, ба назар
мерасад. Саҳми СҒД-и байналхалқӣ дар расонидани кӯмак ба СҒД дохили ҷумҳурӣ хело назаррас
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аст, зеро танҳо маблағҳои зиёди молиявие, ки ба созмонҳо пешниҳод мешаванд, бештар ба соҳаи
иҷтимоӣ ва беҳтар намудани вазъи он истифода мегардад. Дар мисол, фаъолияти яке аз онҳоро
мавриди таҳлил қарор медиҳем.
Соли 1998 Тоҷикистон чун аъзои комилҳуқуқи Бонки осиёии рушд (БОР) эътироф гардид.
Бонки мазкур бо мақсади кам кардани сатҳи камбизоатӣ, буҳтар намудани вазъи иқтисодии
кишвар ва аз байн бурдани нуқсонҳои моддию молиявии ҷанги шаҳрвандӣ, рушди иқтисоди
бозоргонӣ фаъолияти худро оғоз намуд. Ҳамчун узви бонк Тоҷикистон барои кӯмак аз Хазинаи
Осиёии Рушд бо механизми қарздиҳии имтиёзнок бо шароиту шартҳои мусоид ҳуқуқ дошт.
Аввалин стратегия ва барномаи кишвар барои идоракунии фаъолияти БОР дар Тоҷикистон ба
солҳои 2004-2008 рост меояд. Таъмини ҳамкории минтақавӣ тавассути такмил додани
инфраструктураи роҳ ва энергетикӣ мавзуи афзалиятноки баҳамтаъсиррасони ҷомеа ва давлатӣ
боқӣ мемонад. Ин амалиёт бораи барҳам додани кашшоқӣ ва тараққиёти миллӣ равона гардида
бо дурнамои рушди кишвар рост меомад. То моҳи декабри соли 2010 Тоҷикистон аз БОР дар
ҳаҷми 691 млн. долл. ИМА, аз он ҷумла наздикии 373 млн. долл. ИМА дар шакли қарз, 34 млн.
долл. ИМА – кӯмаки техникӣ ва 284 млн. долл. ИМА чун гранҳо гирифтааст. Моҳи майи соли
2010 стратегияи нави ҳамкориҳои Тоҷикистону БОР, ки солҳои 2010-2014-ро дар бар мегирифт,
қабул гардид. Барномаи мазкур бо мақсади рушд додани секторҳои хусусӣ ва ғайридавлатӣ ва бо
ҳамкории минтақавӣ алоқаманд буд. БОР ҳамчун гранти маблағгузор барои сектори ҷамъиятӣ
252 млн. долл. ИМА, аз он ҷумла ду лоиҳаи энергетикӣ бо маблағи умумии 142 млн. долл. ИМА,
ду лоиҳаи ислоҳӣ бо маблағи 59 млн.долл. ИМА ва як лоиҳа дар соҳаи нақлиёт ба ҳаҷми 51
млн.долл. ИМА ҷудо намуд. Инчунин, барои кӯмаки техникӣ 5,1 млн. долл. ИМА муайян
гардид.1
БОР бо институтҳои ҷомеаи маданӣ ҳамкории босамарро дорад. Ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ бо
Намояндагии доимии БОР дар Тоҷикистон, барномаи Осиёимиёнагӣ оид ба ҳамкории иқтисодии
минтақавӣ ва бо Маркази БОР оид ба кор бо ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ ва ҷомеаи маданӣ
пайвандии фаъолият доранд. Созмонҳои мазкур тренингро дар мавзуи «Кор бо БОР –Ҳукумат –
СҒД: Тақвияти шарикии сеҷониба барои рушд», ки 10-12 октябри соли 2007 дар шаҳри Душанбеи
Тоҷикистон баргузор гардид, гузаронида оид ба фаъолияти ҳамгиро ва пайвастаи се институти
иҷтимоӣ андешаронӣ намуданд. Мақсади ин барнома ҷалбсозии намояндагони БОР,
намояндагони ҳукумат ва созмонҳои ғайридавлатии Афғонистон, Қазоқистон, Қирғизистон,
Тоҷикистон ва Ӯзбекистон буд, ки дарки амалии манфиатҳо ва мушкилоти кор дар тарҳи
муколамаи сетарафаи БОР–Ҳукумат–СҒД, роҳҳои такмили ҳамкориро дар бартарафсозии
масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ошкор менамуд. Машғулият малакаи иштирокчиёнро дар
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баҳодиҳӣ ва ҷалби созмонҳои ғайридавлатӣ такмил дода, барои иштироки онҳо дар раванди
машваратӣ дар лоиҳаҳои минбаъдаи БОР тақвият бахшид.
Яке аз якчанд мисолҳои хубро таъкид кардан мумкин аст, ки ҳамкории БОР–Ҳукумат–СҒДро ошкор менамояд. Лоиҳаи «Беҳтар намудани хӯроки модарон ва бачагони камбизоат дар
ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна» аз лиҳози онҳо буд. Баъзе аз барномаҳое, ки аз ҷониби БОР барои
ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шуданд, дар шакли зерин муайян
мешаванд:
Лоиҳаи таҷдиди роҳи Душанбе – Сарҳади Қирғизистон II (30,0 миллион доллари ИМА) дар
лоиҳаи «ВНМО/БПНМ ва муҳоҷират», – қисми лоиҳаи барқарорсозии роҳ Душанбе – сарҳади
Қирғизистон, марҳилаи II, ки 17 ноябри соли 2005 тасдиқ шудааст. Ҳадафҳои лоиҳа бозсозии
қитъаҳои марказӣ ва марзии роҳи Душанбе ва марзи Қирғизистон мебошад. Яке аз ҷузъҳои ин
лоиҳа пешгирии ВНМО/БПНМ ва муҳоҷират, коҳиш додани хатари ВНМО/БПНМ ва сироятҳо,
сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузаранда, ки бо муҳоҷирати мавсимии фаромарзӣ ва ҳаракати
одамони муҳоҷиркунанда алоқаманд мебошанд.
Лоиҳаи «Барқарорсозии обёрӣ» (22,7 миллион доллар) 10 декабри соли 2004 тасдиқ шудааст.
Ҳадафи лоиҳа баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва даромади ҷамоатҳои деҳот тавассути беҳтар
намудани дастрасии об ба деҳот мебошад. Барқароркунии низоми таъминоти оби нушокӣ яке аз
самтҳои муҳими таваҷҷуҳи Ассотсиатсияи истифодабарандагони об дар минтақаҳои
интихобшуда буд.
Лоиҳаи «Рушди системаҳои маблағгузории хурд» (8,0 миллион доллари ИМА) 26 июни соли
2003 тасдиқ шудааст. Ҳадафи барномаи рушди системаҳои маблағгузории хурд, таъсиси як
сохтори қавӣ ва аз ҷиҳати тиҷорат қобили истифода буд. Бо дастрасии молиявӣ, тавассути
муассисаҳои маблағгузории хурди устувор равона кардани бахши маблағгузории хурд дар
Тоҷикистон барои таъмини аҳолии камбизоат.
«Идоракунии хавфи (бо иштироки ҷомеа) обхезӣ» (3,0 млн. долл. ИМА) 8 сентябри соли 2008
тасдиқ шудааст. Дар натиҷаи татбиқи лоиҳа ба воситаҳои созмонҳои маҳаллӣ паст гардонидани
хатари обхезӣ ва дигар офатҳои табиӣ ва пешгӯйӣ намудани обхезӣ ва ғайра ба роҳ монда
шудааст.
«Тақвияти идоракунии натиҷаҳо рушд ва нигоҳдории сатҳи пасти камбизоатӣ дар
Тоҷикистон» (0,9 миллион доллар) 30 октябри соли 2006 тасдиқ шудааст. Ҳадафи лоиҳа: беҳтар
намудани иқтидори корӣ ва фаъолияти сохторҳои мақомоти давлатӣ, ба мисли Вазорати рушди
иқтисодӣ ва тиҷорати Ҷумҳурии Тоҷикистон, дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон.
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«Таҳлили кори хоҷагиҳо ва баланд бардоштани маълумотнокӣ оид ба танзими қарз» (1,3
миллион доллар) 4 октябри соли 2005 тасдиқ шудааст. Оид ба масъалаҳои қарз ва истифодаи онҳо
дар низоми хоҷагидорӣ равона гардида шаклҳои ташкили хоҷагиҳои хурдро тақвият мебахшад.1
Ҳамин тариқ, робитаи бевоситаи созмонҳо ва давлат самараи рушди ҳаёти иҷтимоиву
иқтисодӣ гардида заминаҳои навро барои ташаккули муносибатҳои минбаъдаи ҳамкории
судманди онҳо муҳайё месозад.
Муоинанамоии масъалаҳои ба ҳамтаъсиррасонӣ ва ҳамгироии ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ ва
давлати иҷтимоӣ ва таъсири онҳо ба равандҳои модернизатсионии Тоҷикистон бо чунин
хулосаҳо анҷом меёбад:
Ташаккули давлати иҷтимоӣ дар Тоҷикистон ҳам аз нигоҳи назариявию меъёрӣ ва ҳам аз
нуқтаи назари амалӣ дар ибтидо қарор дорад. Коркарди илмии он ҳоло дар авҷи ташаккул буда
комилан ба сатҳи ҳамаҷониба таҳлили худро пайдо накардааст. Пойдевори қонунгузории он
маҳдуд ва тадриҷан номукаммал ташаккул ёфта дар бештари вақт ба тағйироту иловаҳо ниёз
дорад. Аз ин лиҳоз, бо мақсади ба амал баровардан ва бартарафсозии тамоюлҳои манфии бахши
иҷтимоӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пойдевори меъёриву ҳуқуқиро коркард ва кабул
намуд, ки салоҳиятҳо ва иродаи ҳуқуқии онро дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ ошкор месозад.
Стратегияи миллии рушд то давраи соли 2015 ва Стратегияи миллии рушд то давраи соли 2030
қабул гардиданд, ки афзалиятҳоро дар соҳаи аминияти иҷтимоӣ ва чораҳоро баҳри таъмини он
собит менамоянд. Лекин ба таҳкими ҳамаҷонибаи вазифаҳои ҷорӣ мавҷуд набудани механизмҳои
босамари фаъолияти мутақобилаи байни вазоратҳо, шуъбаҳо ва мақомотҳои иҷрояи ҳокимияти
давлатӣ дар маҳал ва инчунин такмил наёфтани муносибатҳои шарикӣ дар ҳамаи бахшҳои
ҷомеаи маданӣ душвориро эҷод месозанд. Новобаста ба камбудиҳои ҷойдошта дар самти
фаъолияти давлати иҷтимоӣ бурдбориҳо низ мушоҳида мешаванд. Аз Паёми сарвари кишвар
маълум мешавад, ки сатҳи зиндагии мардум ва ҳолати иқтисодии кишвар хело рушд ёфтаанд.
Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз 9,3 миллиард сомонӣ дар соли 2006 то ба 36,2 миллиард сомонӣ
дар соли 2012 афзуда, суръати афзоиши воқеии солонаи он ба ҳисоби миёна 7 фоизро ташкил
дод, ки ин аз рушди устувори иқтисодиёти мамлакат шаҳодат медиҳад. Дар ин давра, маҷмӯи
маҳсулоти дохилӣ ба ҳар нафар аз 1335 то 4580 сомонӣ ё 3,4 баробар зиёд гардид. Даромадҳои
пулии аҳолӣ 4,2 баробар, ҳаҷми пасандозҳо чоруним ва маоши миёнаи воқеии як корманд
панҷуним баробар афзоиш ёфт. Ҳаҷми умумии даромад ва хароҷоти буҷети давлатӣ дар ҳафт
соли охир аз 1,7 миллиард сомонӣ то ба 12,2 миллиард сомонӣ дар соли 2013 афзоиш ёфт, ки
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нисбат ба соли 2006-ум беш аз 7 баробар зиёд мебошад. Ин нишондиҳандиҳанда дар муқоиса бо
соли 2000-ум, ки 226 миллион сомониро ташкил дода буд, 54 баробар зиёд мебошад.1
Давлати иҷтимоӣ баҳри таъмини шароити арзанда, барои ҳаёти шоиста ва ташаккули озоди
шаҳрвандон кӯшиш ба харҷ дорад. Бояд дар зери ибораи ҳаёти шоиста таъминоти моддӣ бо
назардошти стандартҳои ҷаҳонӣ, роҳ ба сӯи арзишҳои фарҳангӣ, амнияти ҳуқуқиву шахсӣ ба
инобат гирифта шавад. Рушди озоди шахс таъмини инкишофи маърифативу ахлоқӣ ва ҷисмониро
тараннум месозад. Барои фаъолияти бомувафақияти давлати иҷтимоӣ зарурати ташаккули
механизми шарикии иҷтимоӣ бо бахшҳои ғайридавлатӣ ба миён меояд, ки мувозинати талабот
ва манфиатҳои шахсро дар раванди трансформатсионии муносибатҳои ҷамъиятӣ иҷро менамояд.
Яке аз унсурҳои ҷамъиятиву сиёсии ҷомеа ташкили босамари баҳамтаъсиррасонии ниҳодҳои
ҷомеаи маданӣ ва давлати иҷтимоӣ мебошад. Бо назардошти таъиноти иҷтимоиву сиёсӣ давлати
иҷтимоӣ бояд давлати умумихалқии аксарият бо кафолат ва риояи ҳуқуқ ва озодии шаҳрвандони
алоҳида бошад. Бинобар ин, зарур аст, ки асосҳои давлати иҷтимоӣ ҳамчун нишонаи давлат ва
ҷомеаи муосир баромад намояд. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси таҷрибаи таъсис ва таҳкими
давлати иҷтимоии кишварҳои мутамаддини Ғарб ва малакаи муосири бунёди давлати навини худ,
анъанаҳои таърихиву фарҳангӣ, минталитети халқҳои Тоҷикистон, вазъи геополитикӣ ва
шароити табиии кишварро ба инобат гирифта принсипи давлати иҷтимоиро чун принсипи асосӣ
ва муайянкунандаи низоми фаъолияти давлатӣ қабул намудааст. Танҳо дар ин бобат давлат
метавонад ба дараҷаи баланди инкишоф соҳиб гардад.
Сатҳи инкишофи ҷомеаи маданӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мавҷуд будани мақомоти
худидоракунанда ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ арзёбӣ мегардад. Ба сифати асосҳои ҳамкории
иҷтимоии сохторҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ кӯшиши дуҷонибаи онҳо баҳри ҳал намудани
масъалаҳои умумӣ ва муҳими иҷтимоӣ пайдо мешавад. Ҳамзамон самти афзалиятноки
ҳамкориро аз як тараф истифодаи пойдевори моддии муассисаҳои давлатӣ ва аз тарафи дигар
ҷалбсозии захираҳои моддиву инсонӣ, васеъ намудани шаклҳо ва усулҳои кор бо институтҳои
ҷомеаи маданӣ ва ғайра ташкил мекунад. Бояд тазаккур намуд, ки дар давлат обрӯ ва эътибори
ҳамон ҳокимияте воло мегардад, ки он пеш аз ҳама барои рушди пурмаҳсули халқи худ заҳмат
кашад ва дар ин асно баҳри ҳавасмандгардонии ҳолати рушди иқтисодиву иҷтимоӣ ва сиёсии
аҳолӣ шаклҳои мухталифи муносибатро ташкил намуда шароити заруриро барои таҳкими
имкониятҳои мусбӣ фароҳам орад. Ин маънои онро таҷассум менамояд, дар ташаккули давлати
ҳуқуқӣ ва ташкили ҷомеаи маданӣ кишвар бояд ҳамеша дар ҷустуҷӯи тарҳи нави гуманистии
сохтори иҷтимоӣ бошад, ки дар маркази он инсон қарор дорад.

Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]. - Душанбе,
26.04.2013. [Манбаи электронӣ]. URL: URL:http://mmk.tj (санаи муроҷиат: 24.08.2016).
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3.3. Масъалаҳо ва дараҷаи баҳамтаъсиррасонии институтҳои ҷомеаи маданӣ ба
раванди демократикунонӣ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон

Тағйирпазирии режимҳои тоталитариву авторитарӣ, ташаккули ҷомеаи гузаришӣ пеш аз
ҳама бо либеракунонии иқтисодиёт ва демократикунонии муносибатҳои сиёсӣ оғоз меёбад.
Муносибатҳои демократӣ ба рушди тарҳи муосири баҳамтаъсиррасони давлат ва ҷомеа,
ташаккули дараҷаи сифатан нави ҳамкорӣ ва таҳкими сохтори сиёсиву маъмурӣ заминаро
фароҳам меорад. Мусаллам аст, ки ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ яке аз нишонаҳои мубрами ҷомеаи
демократӣ буда ҳамеша дар пайвандии ҷомеа ва инсон, бе саъю кӯшиш ва таҳкими доимӣ дар
ягон кишвар вуҷуд дошта наметавонанд. Дараҷаи мутақобилаи давлат ва ҷомеаи маданӣ дар
раванди демократикунонии ҷомеа дар шароити Тоҷикистон пеш аз ҳама бо мавҷудияти ниҳодҳои
ҷомеаи маданӣ ва таъсири онҳо дар ҳалли масъалаҳои сиёсӣ ва иҷтимоиву иқтисодӣ андоза карда
мешавад.
Тадқиқи масъалаҳо ва дараҷаи баҳамтаъсиррасонии институтҳои ҷомеаи маданӣ ва давлат ба
раванди демократикунонии ҷомеа дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон хело муҳим аст, зеро он дар
айни ҳол аз назари ташаккули ҷомеаи муосир ва дастовардҳои иҷтимоиву иқтисодӣ арзёбӣ
мегардад. Бояд тазаккур намуд, ки масъалаҳои бунёди ҷомеаи маданӣ дар ҷумҳурӣ аз ҷониби
тадқиқотчиёни зиёд таҳлил гардида баҳогузорӣ шудааст. Лекин на ҳамаи ҷабҳаҳои ташаккули
ҷомеаи маданӣ ба инобат гирифта шуданд, ба монанди ташаккули механизмҳои мутақобилаи
ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ ва давлат, алахусус мақоми ҳизбҳо чун қисмати пайвандсозандаи ҷомеа
ва давлат ва ғайра. Инчунин, масъалаҳои баҳамтаъсиррасонии ҷомеаи маданӣ ва давлат бо
назардошти самаранокии таъсири мутақобилаи онҳо дар раванди ташаккули Тоҷикистони
муосир аз нигоҳи олимон берун мондааст. Дар тақвияти андешаҳои боло вазифаи параграфи
мазкур масъалаҳои тадқиқи баҳамтаъсиррасонӣ ва ҳамоҳангии институтҳои ҷомеаи маданӣ ва
давлат дар раванди демократикунонии Тоҷикистони муосир мебошад.
Дурнамои таҳаввулоти демократӣ ва комёбиҳои устувори иҷтимоиву иқтисодӣ, сиёсиву
ҳуқуқӣ дар кишвар пеш аз ҳама бо хосиятҳои ҳамкории байни давлат ва ҷомеаи маданӣ пайваста
аст. Яке аз унсурҳои асосии раванди демократикунонии ҷомеа ҳизбҳои сиёсӣ мебошанд. Дар
феҳристи номгӯи ҳизбҳои ба таври расмӣ эълонгардидаи Вазорати адлияи Тоҷикистон аз 1
январи соли 2015 8 ҳизби сиёсӣ ва 2800 созмонҳои ҷамъиятӣ сабт ёфтанд. Моддаи 2-и Қонун
«Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ» аз соли 1998 ҳизбҳои сиёсиро чун иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ки
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вазифаи асосиашон иштирок дар ҳаёти сиёсӣ инъикос меёбад. 1 Ҳизбҳои сиёсӣ аз созмонҳои
дигари ҷомеаи маданӣ аз рӯи мақоми хоси худ фарқ мекунанд, зеро созмонҳо дар интихоботҳо
ба мақомотҳои намояндагии давлатӣ иштирок карда наметавонанд. Созмонҳои ҷамъиятӣ дар
Тоҷикистон бештар бо масъалаҳои иҷтимоӣ сарукор, мисли масъалаҳои гендерӣ, муҳити зист
дошта, ба масоили сиёсӣ таваҷҷуҳ зоҳир наменамоянд. Ба ғайр аз ин қонунгузорӣ низ имконияти
иштироки чунин созмонҳоро дар фаъолияти сиёсӣ инкор месозад. Баъзан, вақт истисно низ дида
мешавад, масалан, Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон дар назди Кумитаи кор бо ҷавонон ва
варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва иттифоқҳои касаба метавонанд номзадҳоро
ба мақоми президенти кишвар пешниҳод созанд.2
Ҳизбҳои сиёсӣ нишонаи демократиияи баркамоли ҷомеаи маданӣ ва дурнамои рушди
пасошӯравии таъсиси низоми бисёрҳизбӣ ва институти ҳизбҳои сиёсӣ мебошанд. Ҳизбҳо ба
самаранокии фаъолияти институтҳои намояндагӣ мусоидат намуда нақши ҳакамаи иҷтимоиро
иҷро мекунанд ва воситаи коммуникативиро байни элитаи сиёсӣ ва ҷомеа ба тарҳи «амудӣ», ва
бо қисматҳои алоҳидаи он дар тарҳи «уфуқӣ» салҳтар месозанд.3
Ҳизбҳои сиёсӣ ба воситаи намояндагии худ ба сохторҳои ҳокимяити қонунбарор ва иҷроия
ворид гардида, ҷомеаи маданиро бо давлат пайванд менамоянд. Дар навбати худ онҳо фишангҳои
ҳокимиятро соҳиб гардида дар қабули қарорҳои давлатӣ ва тақсимнамоии захираҳои он
саҳмгузор мебошанд.
Пас аз ташаккули низоми бисёрҳизбӣ ҳизбҳои сиёсӣ ба иштирокчиёни фаъоли
демократикунонии ҷомеа мубаддал шуданд. Мавҷуд набудани анъанаи гуногунии мафкуравии
маданияти сиёсӣ, заифии арзишҳои умумимиллӣ, шиддатнокии муборизаи мутақобилаи ҳизбҳои
мавҷуда, ки барандагони идеологияҳои коммунистӣ, либералӣ ва исломӣ буданд, ба раванди
ташаккули низоми бисёрҳизбӣ дар Тоҷикистон монеаро эҷод намуданд Ҳоло дар замони
истиқлолиятхоҳии кишвар созмонҳои зиёди ташаккулёфтаи хоси сиёсӣ ҳам дар сатҳи миллӣ
(«Растохез»), ва ҳам дар сатҳи минтақавӣ («Лаъли Бадахшон», «Ошкоро», «Вахдат») таҳаввулоти
демократиро чун мароми сиёсии худ маълум сохта нисбат ба рушди минбаъдаи ҷомеаи
коммунистӣ шубҳа доштанд. Дар оғози ҷанги шаҳрвандӣ бошад, онҳо кӯшиши ба таври
ғайрилегалӣ ғасб кардани ҳокимиятро доштанд. Дар солҳои 90-ум дар замони бетартибиҳои
сиёсӣ ҲДТ ва ҲНИТ созмон ёфтанд. Низоҳои сиёсӣ ба ҷанги шаҳрвандӣ мубаддал гардид ва
фаъолияти ҳизбҳои маъмули мардумӣ боздошта шуданд (солҳои 1993-1997). Дар ин давра дар
Ниг.: Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ [Матн]: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз с. 1998, № 22, мод. 300; (Қонуни ҶТ
аз 8.08. 2015 с., № 1209; аз 19.07.2019 с., № 1643) [Манбаи электронӣ]. URL: http://mmk.tj/content/қонуни-ҷт-дарбораи-ҳизбҳои-сиёсӣ- (санаи муроҷиат 20.10.2019).
2
Ниг.: Мамадазимов, А. Регулирование деятельности политических партий и участие женщин в политической
жизни в Таджикистане [Текст] / А. Мамадазимов, А. Куватова. // Национальная ассоциация политологов
Таджикистана (НАПТ). – Душанбе, 2011. – С. 16.
3
Ниг.: Данилова, И. П. Социально-философский анализ роли институтов демократии в обеспечении
устойчивости гражданского общества [Текст]: дисс. ... канд. полит. наук / И.П. Данилова.  Томск, 2009.  С. 34.
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саҳнаи сиёсӣ ҳизбҳои нав ба мисли Ҳизби навсозии сиёсӣ ва иқтисодии Тоҷикистон (соли 1993),
Ҳизби ваҳдати халқии Тоҷикистон (соли1994), Ҳизби шаҳрвандии ватанпарвари Тоҷикистон
«Иттифоқ» (соли 1994), Ҳизби халқии Тоҷикистон (дар айни ҳол ҲХДТ) (соли 1994), Ҳизби
«Адолатхоҳ» (соли 1996), ҲСТ (соли 1996), Ҳизби адолат ва рушди Тоҷикистон (соли 1997)
намудор шуданд.
Конститутсияи соли 1994 ба ҷомеа арзишҳои демократиро ҷорӣ намуда ба ташаккули
устувори майлонҳои гуногунранг дар ҳаёти ҷамъиятиву сиёсӣ мусоидат кард. Дар Конститутсия
ҳизбҳо ҳамчун пойдевори ташаккули ҷомеаи муосир эътироф гардида шарофати онҳо дар
таъсиси демократияи намояндагӣ ва ташаккули шохаи қонунбарори ҳокимияти давлатӣ ба
воситаи интихоботи рақобатпазир дарҷ ёфтааст. Дар натиҷаи асосноккунии қонунии
Конститутсия дар низоми бисёрҳизбӣ дар раванди муборизаи сиёсӣ ҲХДТ ва ҲКТ мақоми
махсусро соҳиб шуданд.
Пас аз барқароршавии сулҳ ва бастани «Созишномаи умумии барқарор кардани сулҳ ва
ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон» аз 27 июни соли 1997 байни Ҳукумати Тоҷикистон ва ИОТ
(аъзоёни фаъоли он ҲДТ ва ҲНИТ буданд) ва қабули минбаъдаи Қонун «Дар бораи ҳизбҳои
сиёсӣ» (с.1998) давраи нав дар системаи сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз меёбад. Баъди
легаликунонии фаъолияти ҲДТ ва ҲНИТ онҳо ҳамчун субъектҳои фаъоли раванди
демократикунонӣ эътироф гардиданд. Дар баробари ҳизбҳои дигар ҳизбҳои мазкур мақоми
махсусро дар барқароркунии сулҳ ва ваҳдати миллӣ бозиданд. Ҳамчун олоти таҳкими
манфиатҳои гурӯҳҳои мутақобилаи моҷарохоҳ ба воситаи ишғол ва истифода намудани
ҳокимияти давлатӣ, ҳизбҳои мазкур ба омили муташаккилонаи демократикунонии ҷомеа
мубаддал гаштанд.
Ҳизбҳои сиёсӣ ҳамчун аҳкоми ҷомеаи маданӣ ба ташаккул ва рушди Шӯрои ҷамъиятии
Тоҷикистон саҳми барҷаста доштанд. Созишнома дар бораи Оштии Ҷамъиятӣ дар Тоҷикистон 9
марти соли 1996 аз ҷониби Президент, сарвари парламенти миллӣ ва роҳбарони 30 ҳизбҳои
сиёсӣву иттиҳодияҳои милливу фарҳангӣ, иттифоқҳои динӣ ва созмонҳои ҷамъиятии дигар
омода гардид. Пас аз як моҳи баста шудани созишномаи мазкур вакте ки шумораи созмонҳои
ҷамъиятӣ ба 50 расид, механизмҳои таҳкими принсипҳои он пайдо шуд.
Созишнома фаъолияти Шӯрои ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо назардошти «Дастур
дар бораи Шӯрои ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон» омода намуд. Дар асоси таҳкими ғояи
оштии миллӣ дар натиҷаи баста шудани Созишнома дар бораи Оштии Миллӣ ҳаракати
умумимиллӣ оғоз гардид. Дар байни созмонҳое, ки дар бастани созишнома ва дар фаъолияти
Шӯрои ҷамъиятӣ иштирок намуданд аслан се ҳизб, ҲКТ, ҲХДТ ва қисмати алматоии ҲДТ
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(қисмати теҳронии он ба ҳайати ИОТ дохил гардида роҳбарони он дар пойтахти Эрон ҷойгир
буданд) нақши асосиро иҷро карданд.1
Шӯрои ҷамъиятӣ бо ташаббуси маъмурияти президент дар асоси таҳияи ғояи созишномаи
миллӣ созмон ёфта буд. Моҳияти ғояи мазкур дар коркарди ҳуҷҷати ягонаи бартарафсозандаи
зиддиятҳои шаҳрвандии замони моҷаро байни ҳизбҳои сиёсӣ, ақаллиятҳои миллӣ ва ниҳодҳои
дигари ҷомеаи маданӣ равона шудааст. Бояд собит намуд, ки вобаста ба санади меъёрӣ, мавҷудияти
Шӯро чун шахси ҳуқуқӣ эътироф нагардидааст. Ба он ҳуқуқ ва уҳдадориҳои мансубанд, ки дар
қонунгузории ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шуданд. Саҳмгузорони коркард ва
муассисони таҳкими салоҳияти Шӯро ба он умед бастанд, ки Шӯро чун мақомоти наҷиби сиёсӣ
имконияти сарҷамъ намудани ғояҳои ҷамъиятиву сиёсӣ ва мухталифи ҷомеа дар саранҷом
намудани мақсадҳои воло хизмат менамояд. Дар ин асос дар зери роҳбарии Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон гурӯҳи корӣ барои коркарди Созишномаи оштии миллӣ омода гардид ва таъсис ёфт.
Бинобар маҳз дар натиҷаи таҳлилнамоӣ ва қабули ҳуҷҷати мазкур, ки бештар хосияти сиёсиву
ҳуқуқӣ дошт, зарурати таъсиси Шӯрои ҷамъиятӣ пайдо шуд.
Шӯрои ҷамъиятӣ ин созмон бо иштироки намояндагони ҷамъиятӣ мебошад, ки сохтори
дохилии муташакил дошта ба мақомотҳои давлатӣ дар мавриди зарурӣ салоҳиятҳои машваратии
худро оид ба қабул ва ҳалли масъалаҳои давлатӣ баён месозад. Шӯроҳои ҷамъиятӣ яке аз
шаклҳои афзалиятноки механизмҳои иштироки шаҳрвандиро дар ҷомеа собит месозанд.
Тафовути асосии шӯроҳо аз созмонҳои дигар дар ҷалбсозии шаҳрвандон ба корҳои давлатӣ ба
мақомоти қонунбарор ва иҷроя аён мегардад.
Шӯроҳои ҷамъиятӣ бо мақсад ва ниятҳои мухталиф таъсис меёбанд:
– Гузаронидани машваратҳо бо экспертҳо оид ба масъалаҳои махсуси ҷамъиятӣ.
– Кӯмак расонидан дар коркарди қонунгузорӣ ва буҷети давлатӣ.
– Гузаронидани мониторинг оид ба иҷроиши қарорҳои ҳокимият.
– Иҷро намудани баъзе аз вазифаҳои давлатӣ, ки аз ҷониби ҳокимияти сиёсӣ начандон ҳалли
худро ёфтанд.
Шартҳои зарурии таъсис ва фаъолияти шӯроҳои ҷамъиятӣ ба инобат гирифтани афкори
ҷамъиятӣ аз ҷониби давлат мебошад. Рағбатнамоӣ ба афкори умум дар натиҷаи гузаронидани
машваратҳо оид ба масъалаҳои муҳими ҷамъиятӣ бо намояндагони ҷамъиятӣ, дастрас намудани
иттилоот ва фаъолияти маърифатӣ ба шаҳрвандон, ки ба аҳолӣ барои дарк ва қабули масъалаҳои
сиёсӣ ва давлатӣ кӯмак менамояд. Шӯро ба аҳолӣ маслиҳатҳои салоҳиятнокро пешниҳод намуда,
андешаҳои онҳоро оид ба масъалаҳои мухталифи ҷомеа сарҷамъ менамояд. Яке аз нишондодҳои
рағбатпазирии давлат дар истифодаи тавсияҳои Шӯрои ҷамъиятӣ зоҳир меёбад.
Ниг.: Мамадазимов, А. Регулирование деятельности политических партий и участие женщин в политической
жизни в Таджикистане [Текст] / А. Мамадазимов, А. Куватова. // Национальная ассоциация политологов
Таджикистана (НАПТ). – Душанбе, 2011. – С.16.
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Шӯрои ҷамъиятӣ дар коркарди лоиҳаҳои санадҳои қонунгузорӣ, нақшаҳои фаъолияти
мақомотҳои давлатӣ ё буҷети давлатӣ ба таври таъсиррасонӣ бо мақсади ҳимояи манфиатҳои
гурӯҳҳои гуногуни ҷамъиятӣ иштирок менамоянд. Фаъолияти мазкур бо мақсади пиёдасозии
манфиатҳои гурӯҳӣ ва таъсиррасонии онҳо ба мақомотҳои давлатӣ таъмин мешавад. Масъалаҳои
иштироки ҷамъиятӣ дар фаъолияти мақомоти давлатӣ дар самтҳои мухталиф, дар пешниҳоди
тағйироту илова ба Конститутсия ва қонунҳои дигар, гузаронидани митингҳо ё чорабиниҳои
сиёсиву ҷамъиятӣ ва ғайра зоҳир мешавад.
Шӯрои ҷамъиятӣ дар ҳаётии сиёсии кишвари мо сохтори наҷиби муттаҳидкунандаи
созмонҳои гуногун мебошад, ки манфиатҳои рангорангро дар барномаҳои худ сабт намуда дар
ҳамгироӣ баҳри баамалбарории мақсадҳо саъйю кӯшиш менамояд. Дар ибтидо ҳуҷҷатҳои
омодагардида оид ба фаъолияти Шӯро дар муддати чаҳор сол тартиб дода шуданд. Баъдан,
таҷрибаи корӣ ошкор сохт, шартнома оид ба Шӯрои ҷамъиятӣ дар муддати тӯлонӣ баста шавад.
Шӯрои ҷамъиятӣ, ки ҳамбастагии кулли намояндагони ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ
ва созмонҳои ғайридавлатиро муҳайё месозад, барои ҳаллу фасли масъалаҳои ҷамъиятӣ кӯшишу
мароқ зоҳир менамояд. Дар муддати хело кӯтоҳ (1996 – 2000) дар Тоҷикистон азоёни Шӯро дар
таҳаввулоти зиёди воридгардида саҳмгузор буданд. Ба масъалаҳои қонунгузорӣ ва махсусан ба
қонунгузории соҳаи иҷтимоӣ аъзоёни Шӯрои ҷамъиятӣ бо Ҳукумат ва Маҷлиси Олӣ ҳамкорӣ
менамоянд. «Дар ҷаласаҳои Шӯрои ҷамъиятӣ масъалаҳои муҳим ба мисли масъалаи
хусусигардонии моликияти ҷамъиятӣ ва нақши он дар иқтисодиёти миллӣ, чораҳо оид ба баланд
бардоштани мақоми зан дар ҷомеа, гузаронидани муҳокимаронии ҳамаҷонибаи Қонун «Дар
бораи маълумоти олӣ», «Дар бораи маълумоти олии касбӣ», Кодекси андоз ва гумрук,
ҷонибдории даровардани тағйироту илова ба Конститутсия ва ба як қатор барномаҳои давлатӣ,
аз он ҷумла оид ба дастгирии соҳибкорӣ, нисбати сиёсати садоқадмандонаи кишвари мо дар
созмони чунин институти ҷамъиятӣ дарак медиҳад».1
Бояд тазаккур намуд, ки ҷаласаҳои аввалини Шӯро начандон доманадор бошанд ҳам, лекин
масъалаҳои дар муҳокима гузоштаи он хело муҳим ва воқеияти замонро инъикоскунанда буданд.
Дар кори Шӯрои ҷамъиятӣ бевосита намояндагони вазоратҳои мухталиф, сохтор ва идораҳо ва
аъзоёни раванди гуфтушуниди оташбас, ки намояндагии ҳокимиятӣ доштанд, иштирок
намуданд. Ин имкон дод, ки намояндагони ҷомеаи маданӣ ба саволҳои худ аз сарчашмаҳои аввал
ҷавобҳо гиранд. Шакли мазкури ташкил ва усули корбарии Шӯро ба ташаккули гуногунандешии
сиёсӣ, таъсис ва устувории асосҳои ҷомеаи маданӣ ва самаранокии фаъолияти он бо мақомоти
ҳокимиятӣ давлатӣ заминаро фароҳам овард. Зарурати таъсиси ниҳоди ҷомеаи маданӣ, ки байни
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сохторҳои ҷамъиятӣ ва ҷомеа моҳияти муколамаи ҳамаҷонибаро баргузор месозад, шубҳаро эҷод
намекунад.1
Шӯрои ҷамъиятӣ ҳамчун механизми шарикии иҷтимоӣ дар шакли муколамаи ҷомеа ва
ҳокимият дар замони буҳронҳои сиёсиву иқтисодӣ, зиддиятҳо ва номуташаккилии субъектҳои
баробарҳуқуқ, заифии ҷомеаи маданӣ, номуратабии низоми ҳуқуқии танзимкунандаи
муносибатҳои иҷтимоиву сиёсӣ баромад мекунад.
Шӯрои ҷамъиятӣ мақомоти намояндагӣ, экспертиву машваратӣ ва сохторӣ мебошад. Дар
ҷаласаҳои Шӯро бо роҳбарии президенти кишвар «Принсипҳои асосии оштии ҷамъиятӣ дар
Тоҷикистон» қабул гардид. Муттаҳидкунии нуруҳои сиёсӣ дар ҳайати аъзоёни Шӯрои ҷамъиятӣ
ва таъмини талаботи онҳо дар муҳлати хело кӯтоҳ баҳри тезонидани барқарор-кунии сулҳу субот
дар ҷомеа имконияти хубро барои рушди минбаъдаи кишвар таъмин сохт. Дар солҳои аввали
барқароршавии баъдиҷангии кишвар аъзоёни Шӯро ба таври фаъол ба муҳокиманамоии санадҳои
меъёриву ҳуқуқии мухталиф шурӯъ намуданд, ки барои тезонидани раванди сулҳофаринии ҷомеа
равона гардида буд. Масалан, дар муҳокима ва қабули Қонун «Дар бораи ҳизбҳои сиёсии
Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар
бораи интихоботи Маҷлиси Олӣ», «Дар бораи интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон»
инчунин оид ба даровардани тағйироту иловаҳо ба Конститутсия, Кодекси андоз ва санадҳои
дигар. Пас аз ҳал гардидани масъалаҳои мубрами ҷамъиятӣ дар замони гузариш ба сулҳ Шӯрои
ҷамъиятӣ чун мақомоти мувақатии машваратӣ фаъолияти худро ба охир нарасонд. Балки он чун
майдончаи мувофиқи шарикии иҷтимоии байни давлату ҷомеа, ҳамгироии иттиҳодияҳои
ҷамъиятӣ ва таҳкими ҳамкории байни ҳизбӣ табдил ёфт.
Бо дархости сарварони ҳизбӣ ва ҷунбишҳои сиёсиву иҷтимоӣ ва аъзоёни Шӯрои ҷамъиятии
Ҷумҳурии Тоҷикистон 4 июни соли 1999 клуби сиёсӣ «Ҳамкории сиёсӣ» созмон меёбад. Дар
доираи чорабиниҳои клуби мазкур дар мавзуи «Ҳизбҳо ва ҷунбишҳои сиёсӣ ва равандҳои сиёсии
Тоҷикистон» мизи мудаввар баргузор гардид. Дар он роҳбарони ҳизбҳои Халқии Демократӣ,
Коммунистӣ, Адолатхоҳ (дар айни ҳол фаъолият надорад) Сотсиалистӣ, Ҳаракати ваҳдати миллӣ
ва эҳёи Тоҷикистон, Конресси ягонаи халқӣ (дар айни ҳол амал намекунад), Ҳаракати миллии
Тоҷикистон (Ҷунбиш) (дар айни ҳол амал намекунад) андешаҳои худро оид ба унсурҳои
мухталифи шарикии иҷтимоӣ дар кишвар ва роҳҳои татбиқи онҳо иброз доштанд.
Ба ҳайати Шӯрои ҷамъиятӣ ворид гардидани намояндагони ҳизбҳои сиёсие, ки ИОТ-ро
ташкил менамуданд, ба монанди ҲДТ (моҳи феврали соли 2001) ва ҲНИТ (моҳи марти соли 2002)
фаъолияти институти шаҳрвандии мазкурро боз ҳам ҷонноктар намуда онро ба майдончаи
гуфтушунидҳо ва муҳокимарониҳо табдил доданд. Махсусан, масъалаи рушди институтҳои
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ҷомеаи маданӣ дар доираи амалисозии шарикии иҷтимоии шаҳрвандӣ ва давлатӣ хело босубот
муҳокима гардида андешаҳо оид ба мукаммалнамоии пойдевори устувори он ҳаллу фасли
заруриро ёфтааст. Маҳз дар ҳамин самти фаъолияти Шӯро нақши ҳизбҳои сиёсӣ барҷаста буд.
Бояд изҳор намуд, ки солҳои 90-уми асри ХХ дар Тоҷикистон 460 ташкилотҳои гуногунҷабҳа
аз он ҷумла ҳибҳои сиёсӣ, ҳаракатҳои иҷтимоӣ, иттифоқҳои касаба, созмонҳои миллӣ ва
фарҳангӣ арзи вуҷуд доштанд. Қисми зиёди онҳо бо Шӯро ҳамкорӣ доштанд, ташаббуси аъзоёни
Шӯро аз ҷониби мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, маъмурияти шаҳру ноҳияҳои кишвар
дастгирӣ ёфтанд. Ҳамкории самараноки таркиботи сохторҳои гуногун натиҷаи фаъолияти
Шӯроро маълум намуда дар ҳалли масъалаҳои сиёсӣ ва иқтисодии даврони вазнини ҷомеа
мусоидат намуд.
Ҳизбҳо мақоми махсусро дар парламети кишвар соҳиб мебошанд. Парламент бошад, дар
навбати худ чун нишонаи демократияи намояндагӣ эътироф гардида, интихоботи ҳарифонаи
намояндагони халқиро барои ишғоли мандатҳо ва дар ин асно мавҷудияти демократияи комилро
ошкор менамояд. Ҳизбҳои сиёсӣ низ бо мақсади он ташкил мегарданд, ки ба воситаи интихобот
намояндагони худро дар сохторҳои қонунбарор ворид намуда, дар идораи давлатӣ саҳмгузор
шаванд. Фаъолияти босамари парламент бе салоҳияти сиёсии ҳизбҳо маъно надорад, зеро маҳз
ҳизбҳои сиёсӣ ҷавҳари марказии онро дар қабули қонунҳо собит месозанд.
Ҷонибдорӣ ва рағбатпазирии шаҳрвандон ба сиёсат ба воситаи ҳизбҳои сиёсӣ дар чунин
ҳолатҳо пиёда мегардад:
а) ҳизбҳои сиёсӣ дар интихоботи сарвари кишвар номзади худро ба мақоми президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мекунанд, ки дар навбати худ Президент, Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон - мақомоти олии иҷрояро таъсис медиҳад;
б) намояндагони халқӣ, интихобшудагон ба ҳайати мақомоти намояндагии ҳокимияти
давлатӣ бештар аъзоёни ҳизбҳои мухталифи сиёсӣ мебошанд, ки манфиатҳои гуногунро
ҷонибдорӣ менамоянд;
в) мақомотҳои ҷамъиятӣ ва машваратӣ бо намояндагони ҳизбҳои сиёсӣ, ки афкори умум,
талабот ва манфиатҳои табақаҳои мухталифи аҳолиро дар коркарди қарорҳои мақомоти
ҳокимияти давлатӣ ба инобат мегиранд, созмон дода мешаванд.
Ҳизбҳои сиёсӣ номзадҳои худро (рӯйхати номзадҳоро) ба мақоми вакилони парламент
пешниҳод намуда бевосита дар идоранамоии корҳои давлатӣ ворид мегардад. Вазифаи тарбиявии
худро ҳизбҳои сиёсӣ ба воситаи ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ ва ҳамгироии он бо давлат пиёда
месозанд. Мароми ниятҳои ҳизбҳо дар ҳолатҳои мазкур шаклҳои гуногуни иштироки сиёсиро
пайдо мекунад, ки бештари вақт аз тарз ва воситаҳои амалигардии фикру андешаҳои шаҳрвандон
сарчашма мегирад. Ҳизбҳои сиёсӣ ҳамчун ниҳоди ҷомеаи маданӣ қудрати сарҷамъ намудани
талаботи шаҳрвандон ва таъминкунии иштироки онҳоро дар корҳои давлатӣ доранд. Инчунин ба
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воситаи ҳизбҳо таъсиррасонӣ ва фишороварӣ ба рафти қабули қарорҳои сиёсӣ ба таври бевосита,
яъне шаҳрвандоне, ки аъзои ҳизб ҳастанд ва бавосита, яъне бо ҷонибдории созмонҳои ҷамъиятӣ
мушоҳида мешаванд. Масалан, ба воситаи гузаронидани митингҳо ва намоишҳои сиёсӣ созмонҳо
таклифот ва тарҳи лоиҳавии қонунҳоро пешниҳод менамоянд.
Бешубҳа, таъсиррасонии васеи ҳизбҳои сиёсӣ ба раванди қабули қарори сиёсӣ хело назаррас
аст, зеро танҳо онҳо дар байни созмонҳои ҷамъиятӣ ҳуқуқи пешниҳод намудани намояндагони
худро ба номзадии мақоми намондагони халқӣ ва мақомоти дигари ҳокимияти давлатӣ доранд.
Ҳизбҳо раванди қонугузориро ба воситаи ҷонибдорӣ ва овоздиҳӣ амалӣ месозанд. Ҳизбҳои сиёсӣ
ба ташаккули фаъолияти сиёсии аҳолӣ махсусан дар раванди интихоботи парламентӣ мусоидат
мекунанд. Маҳз чунин воситаҳои мусбии фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ раванди демократикунонии
кишварҳоро собит менамояд. Масалан, дар интихоботи парламентии соли 2005 номзадҳо аз
ҳизбҳои гуногун ба истифодаи озоди ВАО роҳ ёфтанд. Агарчи чунин муносибат дар интихоботи
пешина вуҷуд надошт. Ҳолати мазкур ба ҳизбҳо имконият дод, ки ба аҳолӣ таъсири бевоситаи
худро баҳри муаррифӣ намудан ва ҷонибдории худ истифода намоянд. Ба ВАО аҳолӣ тавонист,
ки бо сарварони ҳизбҳо, фаъолият ва барномаҳои пешазинтихоботии онҳо ошно гардад. Дар ин
асно фаъолияти мардум низ хело ҷоннок гардида, таъсиррасонии кушоди он ба натиҷаи
интихобот мушоҳида мешавад. Намояндагони ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ, ба мисли СҒД чун
сохторҳои қатории ҷомеа дар рафти интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
фаъолияти пурсамари худро нишон доданд. Махсусан, иштироки созмонҳои занона бо
ҷонибдории ҳизбҳои алоҳида ва гузаронидаи чорабиниҳои муҳими сиёсӣ дар ин раванд хело аён
буданд.
Дар раванди демократикунонии ктишвар ҲХДТ мақоми хоса дошта, аъзоёни ин ҳизби
мардумӣ ҳамчун нерӯи пешбаранда саҳми арзандаро барои ободӣ ва гулгуншукуфии кишвар
мегузоранд. Дар раванди созандагиву ободкории ҳаёти иқтисодиву иҷтимоӣ ҲХДТ бо барномаи
мукаммалу дурбинонаи худ дар пешбурди сиёсати давлат ва Ҳукумати кишвар нақши асосӣ
дорад. Ин ташкилоти қудратманд тараннумгари дастовардҳои навини мамлакат буда, дар
амалисозии ҳадафҳои созандаи давлату Ҳукумат пайваста бо риояи қонунҳо, Оиннома ва
Барномаи ҳизб ва дар ин радиф дар ҳамбастагӣ бо сохторҳои дахлдор ҷиҳати ҳалли мушкиливу
муаммоҳо фаъолияти судмандеро ба роҳ мондааст. Ба сифати нерӯи муқтадири сиёсии кишвар
ҲХДТ баромад намуда барои воқеан амалӣ намудани ҳадафҳои барномавии худ аз ибтидои
таъсисёбӣ то имрӯз талош меварзад. Намояндагони аксари қисматҳои кишвар ифодаи
манфиатҳояшонро дар барномаи ин ҳизб мебинанд ва онро ҷонибдорӣ мекунанд. Масалан, аз рӯи
таҳлилҳо маълум мешавад, ки агар соли 2017 дар вилояти Суғд, шумораи аъзоёни ҳизб дар
миқёси вилоят 127 ҳазору 996 нафар дар 1255 ташкилоти ҳизбӣ сарҷамъ шуда бошанд, пас ин
рақам дар соли гузашта ба 134 ҳазору 902 нафар расида, фаъолияти онҳо дар 1286 созмони
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ибтидоӣ ба танзим гирифта шуданд.1 Чунин ҷой доштани мавқеи ҲХДТ бо омилҳои мухталиф
алоқамандӣ дорад. Он пеш аз ҳама бо эътибори сарвари ҳизб, фаъолияти баркамоли чандинсолаи
он, мавҷуд будани мандатҳои намояндагии зиёди ҳизби мазкур дар парламент, ба сафи ҳизб
ҳамроҳ гардидани шахсони обрӯманди ҷомеа ва ғайра вобаста мебошад. Сабаби дигари
мавҷудияти ҳизби идорӣ дар Тоҷикистон бо омилҳои субъективӣ вобаста аст, ки арзишҳои
идеологии он барои муттаҳид сохтани манфиату талаботҳои мардум баҳри суботу оромии
кишвар равона гардидааст. Ҳизбҳои дигар дар чунин мақом ҷой доштани ҲХДТ-ро эътироф
мекунанд ва барои ҳамкории судманд тайёрии худро иброз менамоянд. Дар бештари кишварҳои
собиқи советӣ ҳолати волоияти ҳизби ҳукмрон ба назар мерасад. Дар Россия аз сабаби мавҷуд
будани зиддиятҳои таъсиррасони берунӣ ҳизбҳо кӯшиши сарҷамъшавиро дар атрофи ҳизби
идорӣ пайдо карданд. Зеро дар ин мавриди ҳасос оид ба муборизаҳои сиёсии муқовиматангези
ҳизбҳо гуфтан хело барвақт аст. Бинобар дар бештари ҳол, танҳо як ҳизб метавонад, барандаи
ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ, маданиву иҷтимоии кишвар бошад. Албатта, ин ҳолат ба принсипҳои
демократияи рушдёфта мутобиқат намекунанд, лекин дар кишварҳое, ки анъанаи сиёсии
муборизаҳои ошкорову шаффофро тӯли солҳои зиёд пайдо накарданд ва дар ҳолати
таъсиррасонии идеологиву иқтисодӣ қарор доранд, ин масъала ҳалли худро ба пуррагӣ пайдо
карда наметавонад. Бояд қайд кард, ки одати идоракунии бардавоми ҳизбҳо ва мақоми махсуси
яке аз онҳо аз таҷрибаи пешини ҷомеаи тоҷикистонӣ боқӣ мондааст ва чун анъанаи сиёсӣ боз ҳам
мукаммалтар ва устувор мегардад. Мақоми ҲХДТ ҳам дар парламенти кишвар ва ҳам дар
сохторҳои Ҳукумати Тоҷикистон назаррас аст, ва он бештар бо ҳамгироиву пайвандии
манфиатҳои ҳизбӣ ва мардумӣ амалӣ мешавад.
Бо мақсади танзимнамоии фаъолияти ҳизбҳо дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Хадамоти Мушовири Давлатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳамкорӣ бо
иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ созмон ёфт. Ба воситаи муҳокимарони
оммавӣ ва рақобатпазирӣ ҳизбҳо ба раванди ҷонибдорӣ, самаранокии намояндагӣ ва иштироки
шарҳвандон мусоидат менамоянд. Мутобиқи стандартҳои байналхалқӣ дар чорчӯбаи бахши
намояндагии демократия ба ҳизбҳо мақоми барҷаста муҳайё гардидааст. Зеро ҳизбҳо нақши
ҳалкунандаро дар муайян намудан ва таъмини ғоявии андешаҳои шаҳрвандон иҷро намуда, дар
маълумсозии манфиат ва талаботҳои онҳо дар назди ҳукумат саҳмгузор ҳастанд.
Созмонҳои ҷамъиятӣ яке аз ниҳодҳои мубрами ҷомеаи маданӣ дар ташаккули демократия
дар Тоҷикистон мебошанд. Махсусан созмонҳои ҷамъиятӣе, ки манфиатҳои шаҳрвандонро
ҳимоя месозанд, ба ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ на танҳо барои ошкорсозии камбудиҳо мусоидат
менамоянд, балки дар роҳи бартарафсозии он кӯмаки худро пешниҳод мекунанд. Дар режими
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демократӣ созмонҳои ҷамъиятӣ нақши миёнаравро байни мақомотҳои давлатӣ ва шаҳрвандон
иҷро намуда ҳолати бараъкси назоратро аз болои сохторҳои ҳокимият таъмин месозанд.
Солҳои 90-уми асри гузашта ҳал нагардидани масъалаҳои иҷтимоӣ ва изофашавии
масъалаҳои нав, ташаккули буҳрони беэътимодиро ба мақомоти давлатӣ ва институтҳои сиёсӣ ба
миён овард, ки ба таъсисёбии созмонҳои ҷамъиятӣ шароитро муҳайё намуданд. Дар шаҳрҳои ва
ноҳияҳои Тоҷикистони Шӯравӣ дар солҳои 1989-1991 ҷунбишҳои мухталифи сиёсӣ ва
иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ созмон ёфтанд. Аз он ҷумла: ҷунбиши халқии «Растохез», клуби сиёсии
«Рӯ ба рӯ», ҷамъиятҳои халқҳои ИҶСС (ҷамъияти украинҳо - «Кринитса», груҷиҳо – «Сатвостима
Иберия», ҷамъияти русҳо – «Содружество», Ҷамъияти ӯзбекҳо, ҷамъияти арманиҳо - «Месроп
Маштост», ҷамъияти олмонҳои шӯравӣ - «Видергебурт» (Эҳё), ҷамъияти кореягиҳои шӯравӣ ва
ғайра), «Вахдат», «Дирафши Ковиён», «Таҷдид», «Бохтар», «Самарқанд», «Куруши Кабир»,
«Суғдиён», «Пайванд», «Эҳёи Хуҷанд», «Ошкоро», «Лаъли Бадахшон», «Ҳисори Шодмон»,
«Меҳри Хатлон», «Зарафшон», «Истаравшан», «Ватан», «Хӯҷандиён», «Ҳамдилон», «Носири
Хисрав». Қисми зиёди созмонҳои мазкур дар шароити муташанниҷи сиёсӣ, дар замони
пухтарасии заминаҳои ташаккули ҷангӣ шаҳрвандӣ ва манфиатҳои мухталифи сиёсӣ таъсис
ёфтанд. Мақсади таъсиси чунин гуна ҷамъиятҳо пеш аз ҳама бо ҳимоя намудани аҳолии
минтақаҳои алоҳидаи ҷумҳурӣ иборат буд, ки дар ҳолати номуътадилии ҷамъиятиву сиёсӣ қарор
доштанд.1
Дар айни ҳол дар ҳаёти ҷамъиятиву сиёсӣ мавҷуд будани иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ аз натиҷаи
самараноки фаъолияти системаи сиёсӣ ва инчунин оид ба комилан рушд ёфтани ҷомеаи маданӣ
дарак медиҳад. Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз субъектҳои фаъоли
раванди сиёсӣ ба ҳисоб мераванд. Дар байни иттиҳодияҳои ҷамъиятии аз қайди давлатӣ гузашта
танҳо як фоиз созмонҳои ҷамъиятиву сиёсиро ташкил медиҳанд, ки бо мақсаду ниятҳои сиёсӣ
баромад намуда ҷунбишҳои ҷамъиятиву сиёсиро созмон додаанд. Дар байни онҳо ҳаракати
Ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон чун ҷунбиши азими сиёсии Тоҷикистон баромад
намуда, дар зери парастории ҳукумат ва роҳбарии бевоситаи Президент Эмомалӣ Раҳмон қарор
дорад. Ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон моҳи июли соли 1997 таъсис ёфт. Мақсади
он пеш аз ҳама муттаҳид намудани кӯшишҳои табақаҳо ва нерӯҳои мухталифи Тоҷикистон дар
таъмини сулҳи устувори шаҳрвандӣ, боварӣ ва ризоияти умум мебошад. Ҳаракати мазкур
намояндагони ҳамаи минтақаҳо, созмонҳо ва ҳизбҳои сиёсӣ аз он ҷумла ҲХДТ-ро муттаҳид
месозад. Ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон аз ҷониби маҷлиси Умумии муассисон
идора мешавад. Мақомоти иҷроияи он Шӯро мебошад, ки аз намояндагони созмонҳои аъзои
Ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон таъин мегардад. Роҳбари Ҳаракати ваҳдати миллӣ
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ва эҳёи Тоҷикистон - Эмомали Рахмон Кумитаи иҷроияро, ки аз ҷониби Шӯро интихоб мегардад,
сарварӣ менамояд.
Дар оинномаи Ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон вазифаҳои зерин чун вазифаҳои
меҳварии созмон эътироф гардидаанд.
– ташаккули шуури ҷамъиятию сиёсӣ барои ҷонибдории ғояҳо ва мароми Ҳаракат;
– ҳамгироӣ дар қабули қарори Ҳукумат, ки ба мақсад ва вазифаҳои Ҳаракат мутобиқат
доранд;
– ба таври инфиродӣ ва коллективӣ таъмин намудани иштироки аъзоёни худ дар корҳои
мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ;
– баамалбарории шаклҳои мухталифи чорабиниҳо, баҳри мустаҳкам намудани дӯстӣ ва
ҳамдигарфаҳмии байни ҳамаи миллатҳо ва халқиятҳо, минтақаҳо ва халқи Тоҷикистон;
– ташвиқи мақсадҳо, вазифаҳо, фаъолияти худ ба воситаи ВАО;
– таъсиси ВАО ва матбуот дар асоси талаботи қонунгузорӣ.
Қисми зиёди созмонҳои ҷамъиятӣ дар раванди баста шудани «Созишномаи умумӣ дар бораи
барқарор кардани сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон» фаъолона иштирок намуда барои
таҳкими сулҳ ва рушди минбаъдаи демократия арҷгузорӣ намуданд. СҒД бештар ба масъалаҳои
ҳимояи ҳуқуқи инсон сарукор намуда ба ташаккули фарҳанги ҳуқуқии шаҳрвандон саҳмгузор
мебошанд. Онҳо ба воситаи табъу нашри брошюраҳо, китобҳо, рӯзномаҳо ва маҷаллаҳои соҳавӣ
ва ҳуҷҷатҳои байналхалқӣ оид ба ҳуқуқи инсон, демократия ва рушди он дар ҷомеа, созмонҳо ва
ассотсиатсияҳо мизҳои мудаввар, тренинг ва семинарҳо мегузаронанд.
Бояд қайд намуд, ки СҒД дар ташаккули режими демократӣ ва таъмини рушди он дар
системаи сиёсии Тоҷикистон саҳмгузор ҳастанд. Вобаста ба фаъолияти пурмаҳсули худ СҒД ба
гурӯҳҳо тақсим мешаванд. Ба гурӯҳи аввал созмонҳое ворид мешаванд, ки бо сохторҳои поёнии
ҷомеа, аз он ҷумла шаҳрвандон ҳамкорӣ намуда кӯмаки худро ба воситаи расонидани
машваратҳо, тренингҳои маърифативу таълимӣ, ёрии гуманитарӣ ва ғайра равона месозанд. Бо
мақсади таъмини суботи кишвар онҳо ба ҳокимияти маҳаллӣ дар ҳалли масъалаҳои соҳаи
маориф, тандурустӣ ва хоҷагии кишлоқ кӯмак намуда, сатҳи зиндагии мардум ва эътибори
унсурҳои ҳокимиятиро дар сохторҳои поёнӣ афзун месозанд. Гурӯҳи дуюми созмонҳои
ғайридавлатӣ бо сохторҳои болоии ҳукумат дар қабули дурнамои рушд ва мониторинги вазъи
амалишавии он ва масъалаҳои дигар дар ҳамкории ҳамаҷониба мебошанд. Дар ҳар ду мавриди
ишорашуда вазифаи СҒД бо додани маслиҳат ва машваратҳои муфид анҷом меёбад.
Дар ҷумҳурӣ аз рӯи маълумоти консорсиуми ҳуқуқии Тоҷикистон иттиҳодияҳои бахши сеюм
дар соли 2012 дар соҳаҳои маориф, илм ва фарҳанг – 20,4%, соҳаи гуманитарӣ ва хайрия – 16,5%,
касбӣ – 10,6%, занона – 27,5%, ҳимояи ҳуқуқ – 5,1%, ҷавонон ва кӯдакона – 9,4%, экологӣ – 2,2%-
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ро ташкил мекунанд.1 Аз рӯи маълумоти Фонди Оғохон дар соли 2007 дар Тоҷикистон 20%-и
созмонҳои ғайридавлатӣ дар соҳаи маориф, илм ва фарҳанг, 17% дар соҳаи гуманитарӣ ва хайрия,
11%, касбӣ, 28 % – занона, 5% – ҳимояи ҳуқуқ, 9% – ҷавонон ва кӯдакона, 2% – экологӣ арзи
вуҷуд доштанд. 2 Дар муқоисаи нишондодҳои мазкур маълум мешавад, ки сатҳи ҷалбсозии
соҳавии СҒД начандон тағйир ёфтааст. Лекин ташаккули низоми демократӣ дар системаи сиёсии
Тоҷикистон ба имкони таъмини фаъолияти судманди онҳо мусоидат намуд.
Мазмуни асосии давлати демократӣ дар иҷозат додани имкониятҳои озоди таъсис ва
ташаккули созмонҳо, ассосиатсияҳо, коалитсияҳо, фондҳо ва ғайра зоҳир мешавад. Чи тавре ки
маълум аст, онҳо бо ташаббуси шахсӣ ва гурӯҳӣ дар доираи мақсадҳои оинномавӣ ва вазифаҳо
таъсис ёфта фаъолият менамояд. Новобста аз он ки дар Тоҷикистон институтҳои демократӣ
начандон рушд ёфтанд ва кафолатҳои устувори фаъолияти ҳамаҷониба ва давомноки созмонҳо
вуҷуд надоранд, шумораи зиёди созмонҳо, ассотсиатсияҳо ва фондҳои ғайридавлатӣ арзи ҳастӣ
доранд. Алалхусус, Ассотсиатсияи ҳуқуқшиносони ҷавон, Ассотсиатсияи судияҳои озоди Тоҷикистон, Ассотсиатсияи занҳои маълумотдори Тоҷикистон, Ассотсиатсияи скаутҳои Тоҷикистон,
Фонди фарҳангӣ ва зеҳнии Оли Сомон, Фонди дастгирии ташаббусҳои шаҳрвандӣ ва ғайра.
Дар солҳои охир созмонҳои тоҷикистонӣ бо ҷонибдории спонсорҳои байналхалқӣ дар соҳаи
маълумоти шаҳрвандӣ ва ҳуқуқҳои зан лоиҳаҳои босамарро бо мақсади ҷалбсозии занони
маҳаллӣ ба ҳаёти сиёсӣ амалӣ намуданд. Масалан, соли 1999 СҒД «Занҳои интихобкунанда»,
«Орзу», «Оштии миллӣ» бо ҳамкории Созмони амнияту ҳамкорӣ дар Европа оид ба маълумоти
шаҳрвандӣ, масъалаҳои ҳуқуқи инсон, муносибатҳои гендерӣ, нақши ҳизбҳо ва мақомотҳои
маҳаллӣ дар раванди демократикунонии ҷомеа семинарҳо ва тренингҳо гузарониданд.
Иттиҳодияи ҷамъиятӣ «Осиёи кушод» як қатор чорабиниҳоро оид ба зӯроварӣ нисбати занҳо,
зӯроварӣ дар оила ва ҳуқуқҳои инсон баргузор намуд. Созмони «Анъана ва муосиршавӣ» моҳи
августи соли 1998 тренинги ҳуқуқиро оид ба ҳуқуқҳои инсон барои занҳои сарвар пиёда намуд,
ва инчунин лоиҳаи «Мактаби занонаи сарварии сиёсӣ»-ро омода сохт. Дар доираи амалинамоии
лоиҳаи мазкур дар минтақаҳои мухталифи кишвар барои сарварони созмонҳои маҳаллӣ,
рӯзноманигорон ва омӯзгорон семинарҳо гузаронида шуданд.
Занҳо дар ҷабҳаҳои гуногуни ҷомеаи маданӣ, аз он ҷумла дар ҷодаи ниҳодҳои анъанавии
шаҳрвандӣ заминаи фаъолияти худро созмон дода вазифаи таъсиррасониро дар рафти қабули
қонунҳо доранд. Дар айни ҳол чунини иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар коркарди стратегияҳои миллӣ
ба мутахассисон бо роҳҳои гузаронидани вохӯриҳои дуҷониба, конференсияҳо ва «мизҳои
мудаввар» таъсир намуда масъалаҳои мубрами ҷамъиятиро дар рӯзномаи асосии ҷаласаҳои худ
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матраҳ менамояд. Созмонҳои занона соли 1998 манфиатҳои худро вобаста ба бекор кардани
квотаи давлатӣ, паст гардидани сатҳи фаъолияти занон дар сохторҳои ҳокимият баён намуданд.
Ба ҳамин тарз, онҳо таъсири худро ба қабулшавии Фармони Президенти кишвар оид ба додани
квота ба занҳо дар сохторҳои интихоботӣ амалӣ намуданд. Ё масъалаи дастгирии занҳо ба
воситаи квотаҳои давлатӣ дар низоми ҳокимиятӣ дар зери тасиррасонии созмонҳои занона боло
гирифт ва «Нақшаи миллии фаъолият оид ба баланд бардоштани мақом ва нақши занон дар
солҳои 1998-2005» инъикос гардид, ки имконияти ҳамкориро бо созмонҳои занона боз ҳам
афзалтар медонист.
Дар ҳолатҳои ҳамкории созмонҳо ва намояндагони ҳокимият маълум гардид, ки СҒД дар
соҳаҳои маорифу фарҳанг, варзишу илм ва маънавиёту сиёсат фаъолияти бомуваффақ доранд. Ба
воситаи ташкили чорабиниҳои гуногун ва таъбу нашри адабиёти махсуси соҳавӣ онҳо ба
табақаҳои мухталифи ҷомеа таъсир расонида имконияти дар сатҳи насбатан баланд ва фоиданок
рушд ёфтани табақаҳои мазкур кӯмак менамоянд. Созмонҳои занона иштирокчиёни фаъоли
чорабиниҳои давлатӣ мебошанд. Махсусан, дар ҷамъомадҳои сиёсиву фарҳангии ҳокимиятӣ
иштирок намуда оид ба масъалаҳои беҳтар намудани сатҳи зиндагии занон ва маърифати ҳуқуқии
онҳо андешаҳоро иброз менамоянд.
Бояд иброз намуд, ки дар замони парокандашаии сиёсии Тоҷикистон, ҷангӣ ва пасоҷангии
он фаъолияти СҒД-и хориҷӣ хело фаъол буданд. Пас аз он ки ҷомеаи тоҷикистонӣ ҳолати
муътадиливу суботро дар бар кард, фаъолияти СҒД-и хориҷӣ нисбатан суст гардид. Зеро бештари
созмонҳои байналхалқӣ дар ҳолати осебпазири ҷомеа бо мақсади таъмини сулҳу суббот ворид
мешаванд. Солҳои 2000-ум дар Тоҷикистон Фонди Оғохон, Корпуси Шафқат, Миссияи «Шарқ»
ва «Кӯдаконро наҷот диҳед» барои ҳамкории судманд бо СҒД фаъолият доштанд. Лоиҳаҳои
гуногун аз ҷониби СҒД-и хориҷӣ ба СҒД-ии ҷумҳурӣ пешниҳод мешуданд, ки бо мақсади
таъмини ҳамкориву ҳамоҳангии фаъолияти ҳамаҷонибаи давлат ва ҷомеаи маданӣ равона
гаштанд.
Ҳамин тариқ, имрӯз иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат
фаъолият менамонад. Самтҳои фаъолияти онҳо гуногунчабҳа буда, мавқеи миёнаравиро байни
ҷомеа, сохторҳои давлатӣ, бизнес ва ВАО дар уҳда доранд ва ба раванди демократикунонии
кишвари тоҷикон таъсири мусбӣ мерасонанд.
ВАО ҳамчун ниҳоди ҷомеаи маданӣ алоқаи бевоситаи худро бо ҳокимияти давлатӣ ва ҷомеа
пиёда месозад. Солҳои охир шумораи воситаҳои ахбор дар Тоҷикистон хело афзудааст. Аз рӯи
маълумоти Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар ҷумҳурӣ 515 рӯзномаву маҷалла
ва агентии иттилоотӣ ба қайд гирифта шудааст, ки аз онҳо 125 давлатӣ ва 205 хусусӣ ва ҷамъиятӣ,
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174 маҷалла (82 давлатӣ ва 92 хусусӣ), 11 агентии иттилоотӣ, ки танҳо яктояш давлатӣ, 66
нашриёт, 256 типографияҳо мебошанд.1
ВАО яке аз институтҳои ҷомеаи маданӣ ба ҳисоб меравад, ки вазифаи асосии он бо муттаҳид
намудани аҳолӣ алоқаманд аст. ВАО ҳамчун ниҳоди ҷомеаи маданӣ новобаста аз ҳолатҳои
воқеии сиёсиву иқтисодӣ вазифаи саранҷомсозии мардум, ҳимояи манфиатҳои онро дар назди
ҳокимият ва институтҳои сармоядорӣ дорад. Лекин вазифаи мазкур начандон амалӣ гардида,
ВАО миёнаравии байни сохторҳои мухталифи ҷамъиятиро муҳайё намесозад. Мавқеи худро
ВАО бештар дар паҳн сохтани иттилоот мебинад. ВАО инчунин зиддият ва тазодҳои мавҷудаи
байни давлату ҷомеа, бизнесу бозор ва фарҳангу динро ошкор карда наметавонад. Зеро ин
сабабҳои худро дорад, пеш аз ҳама ВАО аз таъсиррасонии давлатӣ холӣ нестанд. Баъдан,
назорати давлатӣ бештар имконияти дар ҳолати муътадилӣ нигоҳ доштани аҳолӣ мусоидат
менамояд. Шаффофият дар низоми ВАО аз як тараф ба саҳеҳ ва кушод будани иттилоот имкон
диҳад, аз тарафи дигар нофаҳмиҳо ва зиддиятҳоро ба миён меорад. Бинобар ин зарурати иҷрои
вазифаҳои интегратсиякунонии аҳолӣ бояд бо назардошти талаботҳои маънавию мафкуравӣ ба
инобат гирифта шавад, зеро дар ҳолаҳое ки низоми сиёсии ҷомеа начандон ташаккулёфта
зиддиятҳои баамаломада метавонанд, ба буҳронҳо ва низоъ оварда расонанд.
Вазифаи муҳими ВАО бо мақсади тавлид намоии сифатҳои иҷтимоиву равонӣ, мулоҳиза ва
эътиқодии шаҳрвандон ташаккул ва рушди шуури ҷамъиятӣ мебошад. Вазифаи мазкур дар ҷодаи
ба инобат гирифтани талаботи ҷомеаи маданӣ, ки бо демократукунонии муносибатҳо ва
иқтисодиёти бозоргонӣ асос ёфта баҳри табдилшавии андешаҳои шаҳрвандон ба натиҷаҳои
амалӣ дар соҳаҳои модиву маънавии ҳаёт пиёда гардад.
Мавҷуд будани ВАО-и мустақил метавонад сатҳи рафти воқеаҳои сиёсиродар ҷомеаи
тағйирёбанда ҳамаҷониба ба таври шаффоф ошкор намуда, барои ташаккули шуури ҷамъиятӣ
вобаста ба масъалаҳои мубрами ҳаёт, иқтидори фарҳангиву зеҳнии одамон мусоидат намояд. Дар
баробари ин, он имконияти ба таври пурра дарҷ намудани масъалаҳои ҷамъиятиро надорад, танҳо
бо ошкор сохтани ҳолати аслӣ ва хабаррасонӣ кори худро ба сомон мерасонад. Мустақилияти
ВАО пеш аз ҳама бо мустақилияти иқтисодии он интишор мегардад. ВАО дар расонидани
иттилоот ба аҳолӣ аз ягон мақомоти ҳокимият ва институтҳои сиёсӣ пайваста нест. Он чун
ниҳоди ҷомеаи маданӣ баромад намуда робитаи субъективии ҷомеа ва давлатро дар уҳда дорад.
Дар Тоҷикистон ҳамоҳангсозии институтҳои давлатӣ бо ВАО чун ниҳоди ҷомеаи маданӣ дар
чунин шакл ҷорӣ мешавад:
1. Чи тавре ки маълум аст, ҷомеаи маданӣ дар Тоҷикистон начандон дар сатҳи баланд рушд
ёфтааст. Бинобар он, қисми зиёди аҳолӣ ба парастории давлат ниёз доранд. ВАО бошад дар
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ҳолати мазкур фаъолияти мутобиқсозандаро ҷонибдорӣ намуда бо ҳокимияти сиёсӣ «муносибати
шариконаро» собит месозанд.
2. Давлат ВАО-ро чун унсури иттилоотӣ истифода намуда кӯшиш менамояд, ки фаъолияти
онро ба ҷараёни мутобиқи ҳамкориҳо равона намуда, мавқеи идеологиро мустаҳкам созад ва дар
кору фаъолияти он саҳмгузор бошад.
3. Дар Тоҷикистон давлат кӯшиш менамояд, ки фаъолияти ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ аз он
ҷумла ВАО-ро ба танзим намояд ва ба рушди худтанзимшавандаи онҳо монеа гардад. Масалан,
давлат Шӯрои ҷамъиятӣ ташкил намуда, мақоми онро муайян мекунад, ваколатдори ҳуқуқи
инсонро таъин месозад, дар сохторҳои ҳокимиятӣ комиссияҳоро оид ба масъалаҳои диниву
анъанавӣ ва ҳамкории онҳо бо иттиҳодияҳои ҷамъиятиву сиёсӣ маълум месозад, лекин бо
мақсади таъмини суботи кишвар ва рушди муътадили системаи сиёсӣ онҳоро дар зери назорати
давлатӣ нигох медорад. Аз ин рӯ, ВАО чун қисмати иттилоотии ҳокимияти давлатӣ баромад
намуда бо таъсиррасонии он фаъолият менамояд.
4. Бо ёрии ВАО давлат имконияти ҷалбсозии аҳолиро дар сиёсат пайдо мекунад, рафти
омодашавӣ ва қабули қонунҳоро муқаррар месозад ва дар таҳти идеологияи умумию ҳатмӣ
идороанамоии худро пиёда месозад.
Воситаҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионии мустақил дар инъикоснамоӣ ва ошкорсозии
масъалаҳои гуногуни сиёсиву иқтисодӣ, маънавию иҷтимоӣ нақши нерӯмандро доранд. ВАО
самтҳои мухталифи бевоситаи фаъолиятро барои амали гардидани мақсадҳои худ истифода
мекунад. ВАО таваҷҷуҳи ҳокимиятро ба масъалаҳои муҳими ҷамъиятӣ равона месозад ва ҳамин
гуна воситаҳои бартарафсозии онро муҳайё месозад. Нақши ВАО, махсусан, дар замони
интихоботҳои сиёсӣ афзун гардида, салоҳиятҳои бомасъул ба зимаи онҳо изофа мегардад.
Масалан, қонунгузории Тоҷикистон ба ҳизбҳои сиёсӣ, номзадҳои онҳо ва намояндагони
мустақил истифодаи ВАО-ро дар шакли ройгон ва ғайриройгон имконият медиҳад. Мутобиқи
қонунгузории Тоҷикистон «Дар бораи интихоботи Маҷлиси Олӣ» (мод.39) ба номзадҳо ва
ҳизбҳои сиёсӣ шароитҳои баробари истифодаи воситаҳои ахбори омма дода мешавад. Ташвиқоту
тарғибот танҳо мутобиқи қонунҳои амалкунанда ба номзад ба мақоми якмандатӣ 15 дақиқаи
эфирӣ дар телевизион ва радио дода мешавад. Ба ҳизбҳои сиёсӣ то 30 дақиқа барои иттилооти
тағриботӣ тавассути радио ва телевизон дода мешавад, ки аъзоёни ҳизбӣ оид ба барномаву
мақсадҳои сиёсии худ ба шаҳрвандон маълумот медиҳанд.1 Дар вақти гузаронидани интихобот
бештар кӯшиши ҳокимияти сиёсӣ ва комиссияи интихоботӣ баҳри гузаронидани вохӯриҳо боло
мегирад, ки начандон дуруст аст. Зеро ин вазифа ба дӯши ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ бояд бор
карда шавад. Аз тарафи дигар, дар мавриди начандон фаъол будани воситаҳои ҷамъиятии
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тағриботии номзадҳо ҳокимияти сиёсӣ ташкили ҳар гуна чорабиниҳоро ба инобат гирифта, барои
мардум шиносоиро бо номзадҳо таъмин месозад. Бинобар он, танҳо ВАО ягона роҳи
бомуваффақи ташкили суҳбатҳо, дебатҳои байни номзадҳо мебошад, ки ба ҷомеа аз рафти
ҷоришавии раванди интихоботӣ маълумот медиҳад. Яке аз ҳолатҳои мусбии истифодаи ВАО дар
рафти интихоботи соли 2015 мушоҳида гардид. 26 феврал телевизиони Тоҷикистон дебатҳои пеш
аз интихоботии номзадҳоро аз ҳизбҳои сиёсии бақайдгирифташуда ташкил намуд ва сабт сохт.
Тариқи телевизоин шаҳрвандон тавонистанд, оиди барномаҳои ҳизбӣ шинос гардида нисбати
онҳо маълумоти заруриро пайдо кунанд. Намоиши мазкур ба одамон имконият дод, ки мавқеи
худро дар интихоби намояндагони худ ба Парламенти кишвар муайян намоянд ва ба он дар рӯзи
муқарраргардидаи овоздиҳӣ овоз диҳанд.
ВАО бо баробари сарҷамъкунӣ ва инъикоснамоии шуури ҷамъиятӣ оид ба масъалаҳои сиёсӣ,
иқтисодӣ, ҳуқуқӣ ва ғайра инчунин вазифаи танқидкунӣ ва назоратнамоиро аз болои фаъолияти
ҳокимият дорад. Масалан, барои таъмини муҳокимаронии мардуми ҷумҳурӣ оид ба лоиҳои
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон» ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар
таълиму тарбияи фарзанд» дар ду шабакаи телевизионӣ барномаи «Микрофони озод» ташкил
гардид, ки ба воситаи он шаҳрвандон андешаҳои худро оид ба лоиҳа иброз намуданд. Дар натиҷа
лоиҳаҳои қонунҳои мазкур бо таклифоти шаҳрвандон, ки тавассути ВАО пиёда гардида буданд,
коркард ва барои қабул ба мақомоти қонунгузор пешниҳод шуданд. Дар ҳамин тарз муносибати
мутақобилаи ҳамкории расмии ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ, махсусан ВАО ва мақомотҳои давлатӣ
ба миён омад, ки фаъолияти кушоди системаи сиёсиро дар робита бо аҳолии кишвар ҷорӣ намуд.
Мардум худ тавонист, ки ба қабули қонун саҳмгузор бошад ва ҷабҳаҳои воқеигардии онро ба худ
ва дар ҳаёти худ эҳсос намояд. Чӣ тавре ки олими шинохтаи тоҷик Холиқзода А.Ғ. дар ин бора
қайд мекунад: «Ба муҳокимаи мардум зарурати танзими ойинҳо ва анъанаҳо вогузор карда шуд.
Ин на муҳокима, балки фаҳмондан ба мардум буд, ки калиди боигарии ҳар хонадон сарфаю
сариштакорист, «моли муъмин бояд мисли хуну ҷони ӯ азизу муҳтарам бошад». 1 Албатта,
муҳокима ва қабули қонун дар чунин тарҳи маъмули демократӣ бо усули истифодаи ВАО
заминаро барои рушди ҳамкорӣ ва ҳамгироии манфиатҳои умумиҷамъиятӣ байни давлату ҷомеа
мустаҳкам намуд. Дар охир бояд тазаккур намуд, ки ВАО чун ниҳоди ҷомеаи маданӣ олоти
муколимаи байни гурӯҳҳои иҷтимоӣ барои муҳокимаи масъалаҳои муҳими ҷамъиятӣ мебошад.
Воситаҳои ахбор қобилияти муттаҳид ва сарҷамъ намудани ҷомеаро дошта, ба фаъолияти
шаҳрвандӣ ва раванди иҷтимогардии шунавандагони худ мусоидат менамояд.
ВАО ҳамчун шакли таъминсозандаи баробарҳуқуқии ҳамаи иштирокчиёни раванди
коммуникатсионӣ метавонад аҳолиро бо роҳҳои муколима, шарикӣ, худташаккулёбӣ ва
1
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васънамоии сатҳи алоқаи баръакс фаъол гардонида барои иштироки он дар раванди сиёсиву
ҷамъиятӣ шароитро фароҳам орад. Нақши интерактивии ВАО ба меъёри ҷомеаи маданӣ мувофиқ
мебошад, зеро он дар раванди вориднамоии технологияи навин дар низоми баҳамтаъсиррасонии
воситаҳои ахбор, ҳокимият ва ҷомеа ба амал меояд. Баҳамтаъсиррасонии ВАО ва давлат дар
демократия дар дараҷаи сифатан нави муносибатҳо дар шакли «ҳокимият –ҷомеа – шаҳрванд» ба
амал омада воқеӣ ва самаранок будани он аён мешавад.
Ҳамин тариқ, дар натиҷаи таҳлили масъалаҳои баҳамтаъсиррасонии ниҳодҳои ҷомеаи
маданӣ ва давлат дар раванди демократиякунонии кишвар ба хулосаҳои зерин омадан мумкин
аст:
Моҳияти фаҳми васеи демократия, ки аз ҷониби классики илми сиёсии америкоӣ Р.Дал
матраҳ гардидааст, ки ассотсиатсияҳоро ба сифати яке аз ниҳодҳои муҳим ва таъминкунандаи
идоракунии демократӣ медонад. 1 Маҳс муттасилии иштироки шаҳрвандон дар ҳаёти ҷамъиятиву сиёсӣ ба пиёда гардидани амалиётҳои демократии идоракунӣ дар баробари интихоботи
шаффоф ва озоди намояндагони ҳокимият, таъмини ҳуқуқҳои умумии шаҳрвандон, озодии
ақоид, мавҷудияти хусусияти алтернативии интихобот ва мухторияти созмонҳо мусоидат
менамояд. Чунин шакли идоракунии демократиро новобаста аз ҷой доштани камбудиҳои
назаррас дар системаи сиёсии Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият мушоҳида намудан мумкин
аст.
Мазмуни асосии давлати демократӣ дар иҷозат додани имкониятҳои озоди таъсис ва
ташаккули созмонҳо, ассосиатсияҳо, коалитсияҳо, хазинаҳо ва ғайра зоҳир мешавад. Онҳо бо
ташаббуси шахсӣ ва гурӯҳӣ дар доираи мақсадҳои оинномавӣ ва вазифаҳо таъсис ёфта, фаъолият
менамоянд. Новобаста аз он ки дар Тоҷикистон институтҳои демократӣ начандон рушд ёфтанд
ва кафолатҳои устувори фаъолияти ҳамаҷониба ва давомноки онҳо вуҷуд надоранд, шумораи
зиёди

созмонҳо,

ассотсиатсияҳо

ва

хазинаҳои

ғайридавлатӣ

мавҷуданд.

Алалхусус,

Ассотсиатсияи ҳуқуқшиносони ҷавон, Ассотсиатсияи судяҳои озоди Тоҷикистон, Ассотсиатсияи
занҳои маълумотдори Тоҷикистон, Ассотсиатсияи скаутҳои Тоҷикистон, Хазинаи фарҳангӣ ва
зеҳнии Оли Сомон, Хазинаи дастгирии ташаббусҳои шаҳрвандӣ ва ғайра. Лекин вазъи
таъсиррасонӣ ва ташаббускории онҳо ба фаъолияти давлатӣ начандон эътибори оммавӣ пайдо
намудааст.
Дар раванди демократикунонии инкишофи ҷамъияти нақши давлатро чун кафили ҳимояи
манфиатҳои шаҳрвандон баҳо додан зарур аст. Дар илми муосири сиёсӣ консепсияи «давлати
фаъол» дар айни ҳол имкон медиҳад, ки идоранамоии давлатӣ масъулияти ҳокимиятро дар назди
ҷомеа баҳри таъмини манфиатҳои шаҳрвандон ба воситаи вориднамоии шабакаҳои мухталифи
идоранамоӣ афзун созад. Чунин шакли давлатдорӣ бояд бо ташаббускории ҷомеаи маданӣ дар
1
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ҳалли масъалаҳои дар салоҳияти хизматчиёни давлатӣ вогузошта анҷом ёбад, ки бе таъсири
ҳокимияти иҷроя пиёда мегардад.
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи гузариш ба демократия механизми нав, устувор ва
муттафиқкунандаи ҷомеа бунёд ёфт, ки ҷомеаи маданӣ ном дорад. Ҷомеаи маданӣ дар таъмини
озодиҳои сиёсӣ ва иқтисодии инфирод дар раванди тавлидёбии манфиатҳои умумии ҳаёти
рӯзмарра тавлид меёбад. Дар заминаи ташаккули ҷомеаи маданӣ давлат чун инъикоскунандаи
расмии он баромад мекунад. Дар умумият ва ҳамбастагии шаҳрванд ва давлат ба воситаи ҷомеаи
маданӣ манфиатҳои умумӣ ва махсус таъмин карда мешавад. Ба назар мерасад, ки инсон на танҳо
ба як иттиҳодияи давлатӣ мутааллиқ аст, балки он дар натиҷаи баҳамтаъсиррасонӣ бо ҷомеаи
маданӣ ва давлат инфиродият ва шаҳрвандияти худро ошкор месозад.
Дар низоми демократияи муосир ҳизбҳои сиёсӣ шабакаи интиқоли манфиатҳои ҷомеаи
маданӣ ва давлат ба ҳисоб меравад. Ташаккул ва инкишофи ҳизбҳои сиёсӣ дар маҷмӯъ оид ба
самаранокии системаи сиёсӣ шаҳодат медиҳад, ки чун омили асосии устувории табиати
демократии давлат ва таъмини ҳуқуқҳои сиёсии шаҳрвандон дар идораи давлатӣ баромад
мекунад. Ҳизбҳои сиёсии Тоҷикистон ҳамчун олоти муташаккили демократияи намояндагӣ,
таъминсозандаи иштироки шаҳрвандон дар ҳаёти сиёсӣ, таъсири мутақобилаи сиёсии ҷомеаи
маданиву давлат дар натиҷаи муборизаи кушод ва оштинопазир мақоми меҳвариро доранд.
Муборизаи сиёсии кушоди байни ҳизбӣ, ки дар асосии шаффофият ва гуногунии мафкуравӣ ба
амал меояд, дар рафти ташаккули мақомотҳои давлатӣ кӯшиши назоратнамоиро аз болои
фаъолияти ҳокимияти сиёсӣ дорад. Дар иртибот бо дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ (созмонҳои
ҷамъиятӣ, иттифоқҳои касаба, гурӯҳҳои фишоровар) дар саҳнаи сиёсӣ ҳизбҳои сиёсӣ мақсаду
ниятҳоро худро дунболагирӣ намуда ба таври кушод барои гирифтани ҷойҳо дар парламент ва
ҳокимият мубориза мебаранд, ки имконияти идораи давлатро ба миён оварда ба воситаи он
инчунин идораи ҷомеа низ таъмин мешавад. Дар натиҷаи сарҷамънамоии манфиатҳои сиёсии
шаҳрвандон ҳизбҳои сиёсӣ ба таҳкими иродаи халқ мусоидат менамоянд. Дар муборизаи
рақобатпазири байни ҳизбҳо барои ҳокимияти сиёсӣ бояд муҳити демократӣ бунёд гардад, ки
халқ чун барандаи истиқлолият ва сарчашмаи ягонаи ҳокимият баромад намуда ба таври оқилона
ҷараёнҳои мутаносиби ҷомеа ва давлатро дар ноилгардии ризоияти шаҳрвандӣ муайян намояд.
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шароитҳои иҷтимоиву сиёсии рушдёфта собит месозад, ки
ниҳодҳои бахши ғайритиҷоратӣ бе ҷонибдории давлатӣ начандон фаъолияти босамар доранд.
Таҷрибаи кишварҳои бештари демократӣ аён сохт, ки робитаи шариконаи давлат ва ниҳодҳои
ҷомеаи маданӣ сабаби устувории сохтори давлатӣ ва бешубҳа, самаранокии рушди иқтисодӣ
мегардад. Таҷрибаи замони соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ шоҳиди он аст, ки
мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ дар шаҳрак ва деҳот ба анъанаҳои наслҳои гузашта такя
намуда дар таъмини инкишофи хоҷагии кишлоқ, воридсозии шаклҳои пешқадами хоҷагидорӣ
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саҳмгузор ҳастанд. Онҳо ба раванди ғайридавлатикунонии муассисаҳои хоҷагии кишлоқ ва
ҷалбсозии аҳолӣ дар амалишавии барномаҳои давлатӣ баҳри беҳтар намудани тарзи зисти
сокинони деҳот ва шаҳрак мусоидат намуданд. Дар айни ҳол Тоҷикистонро чун давлати дар
раванди гузариш ба сӯи ташаккули давлати иҷтимоӣ нигаронида шуда эътироф намуда
принсипҳои эълонгардидаи Конститутсияро чун дурнамои наздики рушди сарзамини тоҷикон
пазируфтан мумкин аст.
Воситаҳои ахбори умум чун яке аз нишонаҳои иҷтимоии зерсохтори ҷомеаи маданӣ дар
таъмини иттилооти муҳим ва аниқ оид ба масъалаҳои мубрами ҷомеа барои шаҳрвандон нақши
барҷаста дорад. Бо баробари иҷро намудани вазифаи маърифатӣ, таълимӣ ва тарбиявӣ он вазифаи
асосӣ иҷтимоигардогдонии шаҳрвандонро пиёда месозад. Қисми муайяни ВАО-и тоҷикистонӣ
барои ташаккули тарбияи шаҳрвандӣ ва ҳуқуқии аҳолӣ кӯшиш ба харҷ намуда ба омили
фаъолгардонӣ ва ташаббускории шаҳрвандӣ мубаддал мешавад. ВАО хизмати ҷамъиятии худро
таҳким бахшида таъмини робитаҳоро байни зерсохторҳои ҷамъиятӣ, аз ҷумла ҷомеаи маданӣ ва
давлат таъмин месозад.
Дар айни замон дар роҳи ташаккули ҷомеаи маданӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мушкилоти
зиёд ҷой доранд. Пеш аз ҳама мушкилоти мазкур бо мавҷуд будани усулҳои мустаҳками рафтор,
низоми арзишҳои мавҷуда, ки дар муддати солҳои зиёд аз ҷониби режими коммунистӣ бунёд
гашта, майли тағйирпазириро надоранд, ба назар мерасанд. Нуқсонҳои мавҷуда дар соҳаи сиёсат,
иқтисодиёт, иҷтимоиёт ва фарҳанг ҷой доранд. Аҳолии кишвар ба масъалаҳои ташаккули ҷомеаи
маданӣ сарфаҳм нарафта мавқеи худро дар ҳалли масъалаҳои на танҳо сиёсӣ, балки масъалаҳои
рӯзмарраи худ зарур намедонад. Ҷомеа ташаббускор нест ва танҳо таъсиррасонии давлатӣ ӯро ба
фаъолияти пурсамари иҷтимоӣ ҳувайдо месозад. Барои бештари аҳолӣ арзишҳои ҷомеаи маданӣ
ба мисли моликияти хусусӣ, соҳибкории озод, рақобат ва ғайра то ҳол бегона мебошад. Ва дар
ин маврид зарурияти ташаккули насли нави иҷтимоӣ ба миён меояд, ки баҳри фароҳамоварии
шароити бунёди ҷомеаи шаҳрвандӣ саҳмгузор бошад.
Дар натиҷаи раванди ислоҳотсозии ҳукумат, ки дар замони истиқлоли давлатӣ амалӣ
гаштааст, масъалаҳои зиёди иқтисодиву иҷтимоӣ ҳалли худро наёфтанд. Шароити пасти
зиндагии аксарияти аҳолӣ, ҷой доштани табақаҳои камбизоат дар ҷомеа барои ҷоришавии
арзишҳо ва институтҳои ҷомеаи маданӣ халалдор гашта, маҳсули ташаккули он бесамар хоҳад
монд. Зеро ҷой доштани чунин ҳолат бештар ба масъалаҳои тавлидёфтаи ҷомеаи маданӣ муқобил
аст. На ҳама вақт, демократия, рақобатпазирӣ, муносибатҳои бозоргонӣ ва ғайра аз ҷониби
мардум дастгирӣ меёбанд, зеро дар ҳаёти муқаррарии одамон масъалаҳои дигаре вуҷуд доранд,
ки ҳалли онҳо зарурати бештарро талаб мекунанд. Бинобар, масъалаҳои бунёди демократияи
комил ва таваҷҷуҳ ба арзишҳои ҷомеаи маданӣ начандон аҳамияти рӯзмараро дар ҷомеа пайдо
намуданд. Махсусан, дар раванди ташаккули ҷомеаи маданӣ дар Ҷуҳмурии Тоҷикистон нақши
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босуръати тағйирпазирии ҷомеа ба назар мерасад, ки на ҳамеша бо итмоми масъалаҳои ҳалталаб
ба сомон мерасад. Дигаргун гаштани вазъияти моддии аҳолӣ ба тақсимоти табақаҳои ҷамъиятӣ
замина муҳайё намуна, зиддиятҳои гуногунро ба миён меорад. Масъалаҳои мухторияти шахс низ
дар бештари маврид ба худ хусусияти умумиро касб карда, мақоми фардият аз назар дур гашта,
ҳалли масъалаҳои ҷамъиятӣ хусусияти ташаббускории шаҳрвандиро ба худ ихтиёр накардааст.
Дар чунин ҳолатҳо давлат бояд баҳри таъмини ҷомеаи маданӣ вазифаҳои муайянро ба сомон
расонида, барои рушти он заминаҳои лозимиро таъмин созад. Пеш аз ҳама вазифаҳои
танзимкунандаи давлат ба масъалаи аз байн бурдани дараҷаи мувофиқнамоии даромади
табаҳаҳои болоӣ ва поёнии аҳолӣ нигаронида шавад. Давлат баҳри таъмини ҳаёти арзанда,
ташаккули фарҳанги сиёсии мардум ва таъмини имконияти ташаббускории аҳолӣ ва озодиҳои он
саҳмгузор бошад.
Дар айни замон ба давлати Тоҷикистон зарур аст, ки баҳри таъсиси ҷомеаи маданӣ ва рушду
такомули он кафил бошад. Барои худамалигардии муносибатҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, фaрҳангӣ ва
иҷтимоӣ заминаи моддӣ ва ҳуқуқиро мустаҳкам намуда, дар амалия хосиятҳои ҳуқуқбунёдиву
демократиро ихтиёр намояд. Маълум аст, раванди ташаккули ҷомеаи маданӣ ба худ хосиятҳои
муқаррариро соҳиб буда, ба таври сунъӣ ҷорӣ намудани он амри маҳол аст. Танҳо шахсони
босавод, дорандаи маданияти сиёсии иштирок метавонанд ташаббускори дигаргунсозии
муносибатҳои ҷамъиятӣ бошанд ва давлат бояд манфиатҳои онро ба инобат гирифта,
идоранамоии ҷамъиятиро ба талаботҳои умумӣ тақозо намояд.
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БАРРАСИИ НАТИҶАҲО
Рисолаи диссертатсионӣ ба яке аз масъалаҳои муҳими назариявию методологӣ ва амалии
илмҳои сиёсӣ бахшида шудааст. Масъалаи мазкур, гарчанде дар таърихи таълимоти сиёсӣ мақоми
хосаеро касб намуда бошад ҳам, аз тадқиқи амиқ ва фарогир то андозае дур аст. Ҳам дар гузашта ва
ҳам дар шароити ҳозира он таваҷҷуҳи хосаи муҳаққиқонро ба худ мекашад. Чунин сатҳи муносибат
борҳо аз рӯзмарра будани он дарак медиҳад. Масъалаи модернизатсияи сиёӣ ва махсусиятҳои он дар
шароити Тоҷикистон низ беш аз пеш таваҷҷуҳи муҳаққиқон ва сиёсатмадорони сатҳи гуногунро ба
худ мекашад.
Равандҳои модернизатсионӣ ва воқеияти онҳо дар олами муосир ҳолати муқаррарии инкишофи
ҷомеа буда, зарурати коркарди тарҳҳои рушди сиёсии низоми давлатдории муосири миллиро
ташаккул ва инкишоф медиҳад. Фақат эътибори хоса пайдо намудани таҳлил ва омӯзиши махсуси
инкишофи сиёсии кишварҳо ва минтақаҳою олами глобалӣ ояндаи онҳоро муайян менамоянд.
Тадқиқу таҳлили равандҳои модернизатсионӣ низоми хосаю бардавоми заҳмат ва кӯшишҳои зиёди
муҳаққиқон ва пажӯҳишгарони дигарро талаб мекунад.
Дар шароити марҳилаҳои гуногуни инкишофи таърихи таълимоти сиёсӣ ба масъалаи
модернизатсияи муносибатҳои ҷамъиятӣ ва хусусиятҳои соҳавии он диққати хосаро насиб
медонистанд. Тадқиқи масъала одатан аз тавсифи мафҳумҳои асосӣ оғоз меёбад. Муқаррар намудан
бамаврид аст, ки мафҳуми марказӣ – модернизатсия ва мафҳуми арзишманди соҳавӣ –
модернизатсияи сиёсӣ моҳиятан ва шаклан кадом маъниҳоро дар хеш ниҳон доранд?
Мафҳуми «модернизатсияи сиёсӣ» ифодаи ҷараёни ҳаёти сиёсӣ, раванду ҳодисаҳо, тағйироти
онҳо ва сатҳи инкишофи сиёсии ҷомеаро инъикос менамояд. Масъалаи андозанамоии инкишофи
ҳаёти сиёсӣ мураккаб буда, онро зиддият, муқовиматҳо ва монеаҳои зиёду мураккабтарин ҳамроҳӣ
менамоянд. Модернизатсияи сиёсӣ дар маънои гузариш аз ҷомеаи одӣ ва ҳаёти содаи сиёсӣ ба шакли
мураккабтари ташкили ҳаёти сиёсӣ дониста мешавад. Моҳияти илмии мафҳуми модернизатсияи
сиёсиро хосиятҳои ҷомеаи муосир маҳфуз медоранд. Он дар натиҷаи кӯшишҳои зиёди тӯлонӣ
воқеиятро пайдо менамояд. Он раванди тағйирёбии шаклҳои ҷомеаро аз ҳолати одӣ ба олӣ ва аз авзои
анъанавӣ ба ҳолати навтарин муқаррар менамояд.
Барои пайдоиш ва инкишофи равандҳои модернизатсионӣ шароити хосаи мавҷудият ва рушду
нумуъ зарур аст. Равандҳои модернизатсионӣ ифодаи тағйирот ва гузаришҳои сатҳ ва сифати
гуногунанд, ки ба таври пайваста, доимӣ, дар заминаи принсипҳо ва меъёрҳои муайян ташаккул ёфта,
зинаи муайяни инкишофро пайдо менамояд. Тадқиқоти равандҳои модернизатсионӣ низ дар асоси
тарзи муносибати махсус ва ба сифати системаи томи муносибатҳо ба амал меояд. Дар ташаккул ва
инкишофи он омилҳои объективӣ – шароити инкишоф ва омилҳои субъективӣ – барандаи
муносибатҳо ва воситаи такмили онҳо мақоми хосаеро касб менамоянд. Модернизатсияи сиёсӣ низ
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аз чунин бархӯрдҳои дар канор набуда, зиёда аз он ба сифати навъи комилтарини он баромад
менамояд.
Модернизатсияи сиёсӣ ҳамчун зерсистемаи модернизатсияи умумӣ дар заминаи эҳтиёҷот,
талабот ва манфиатҳои одамон ва ҷомеа, дархост ва талаботи сохти иҷтимоӣ, тамоюлҳои такмил ва
таҳким ёфтани муносибатҳои ҷамъиятӣ пайдо мешавад. Соҳаи сиёсии ҳаёти ҷамъиятӣ майдони
муборизаи неруҳои сиёсии ҳокимиятхоҳ ба шумор меравад. Маҳз онҳо дар тағири муносибатҳои
ҷамъиятӣ ва ҳатто ба таври қатъӣ дигар гаштани сатҳ ва сифати муносибатҳои ҷамъиятӣ
манфиатдоранд. Чунин муносибатҳо тадриҷан низоми махсуси рушдро соҳиб мегарданд, ки ҳамчун
қонунияти инкишофи ҷомеа шакл мегиранд. Чунин муносибатҳо хосияти легитимӣ пайдо
менамоянд. Зеро бештари одамон ва умумиятҳои мухталифи иҷтимоӣ тағйирнопазирии системаи
сиёсӣ ва муносибатҳои сиёсии байни ҷомеа ва ташкилоти бузургтарини сиёсӣ – давлатро эътироф
накарда, дар пайи дарёфти роҳу усулҳои дигаргун намудани муносибатҳо мегарданд. Эътирофи
осебпазирии муносибатҳои ҷамъиятии дар байни омма маъмул ва ҷонибдории тағйиротҳои сатҳи
мухталиф дигаргун шудани мунисибатҳо ва замонавӣ гаштани онҳоро ҳамчун раванди легитимӣ
асоснок менамояд.
Сипас, ба таҳлилу баррасии проблемаҳои дигар шуруъ менамоянд.
Равандҳои модернизатсионӣ, бахусус модернизатсияи сиёсӣ ба таври мукаммал бо пайдо
шудани давлатҳои миллӣ ташаккул ёфта, тадриҷан инкишофи заруриро пайдо намудаанд. Дар
кишварҳои гуногуни олам системаҳои идоракунии пешқадам ташаккул ёфта, ниҳодҳои зиёдеро
таъсис доданд, ки ба сифати барандагони аввалини равандҳои модернизатсияи сиёсӣ баромад
менамуданд. Аз ҷумла, таъсиси парламент, ташаккули системаи комили интихоботӣ, эътироф ва
риояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва ғайра аҳамияти арзишмандеро касб намуданд. Навовариҳои навъи
мазкур, ки дар муддати соҳои тулонӣ дар дар кишварҳои Ғарб амалӣ шудаанд, тавассути мафҳуми
«модернизатсия» ифода мегардидаанд. Дар охири асри ХХ ва ибтидои асри XXI инкишофи
тамаддунҳои гуногун бо ҷараёнҳои модернизатсионӣ омезиш ёфта, ҳолати мураккаби инкишофи
ҷомеаи навинро такмил додаанд. Равандҳои модернизатсионӣ, чун шаклҳои баамалбарории
индустраликунонӣ, ғарбикунонӣ ё худ вестернизатсия, демократикунонӣ, глобаликунонӣ ва ғайра ба
ҳаёти сиёсии кишварҳо ворид гардида, бо унсурҳои анъанавии онҳо омезиш ёфта, ҷомеаи нав –
модернро ба вуҷуд меоваранд.
Таърихи инкишофи кишварҳо ва минтақаҳо собит месозанд, ки ҷомеаи анъанавӣ ва ҷомеаи
навин ҳамеша дар раванди зиддиятноки доимӣ ва ҳолатҳои дигари муқовиматҳо қарор
гирифтаанд. Онҳо доимо дар доираи муносибатҳои байниҳамдигарӣ низоми ҷомеаи пешқадамро
меҷуянд. Мехоҳанд муносибатҳои ҷамъиятиро, ё маҳфуз доранд ва ё тағйир бидиҳанд, системаи
сиёсӣ ва сохти иҷтимоиро, ё нигоҳ доранд ва ё онро дигаргун намуда, ҷомеаро ба ҳолати сифатан
нав оранд. Бо замонавӣ гардидани ҷомеа системаи сиёсии онҳо низ замонавӣ мегардад. Бинобар
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ин, мафҳуми «модернизатсияи сиёсӣ», пеш аз ҳама, раванду ҳодисаҳоеро таҷассум менамояд, ки
барои ташаккули муносибатҳои нави сиёсӣ мусоидат намуда, чун натиҷаи ҳалли зиддиятҳо ва
рафъи буҳронҳои сиёсӣ амал менамоянд.
Тадқиқ ва омӯзиши амиқу васеи равандҳои модернизатсионӣ даҳсолаҳост, ки идома доранд.
Пажӯҳиши амиқ ва системавии онро М.Вебер асос гузоштааст. Аз ин ҷост, ки ӯро асосгузори
назарияи модернизатсия дар тамоми илмҳои иҷтимоӣ эътироф менамоянд. Вай дар рисолаи «Ахлоқи
протестантӣ ва рӯҳи капитализм» равандҳои модернизатсиониро дар шакли гузариши ҷомеаи
анъанавӣ ба ҷомеаи муосир тадқиқ намудааст. Онро муҳаққиқони дигар, аз ҷумла ҳамзамононаш,
ба сифати тадқиқоти аввалини системаноки раванди модернизатсияи низоми иҷтимоӣ ва сиёсӣ
эътироф намудаанд. М.Вебер ба ҷумлаи муҳаққиқони аввалине дохил мешавад, ки мақоми муҳим
ва нақши муайянкунанда доштани омилҳои иҷтимоиву фарҳангиро дар ташаккул ва инкишофи
системаи сафарбаркунандаи фаъолияти соҳибкорӣ таъкид намудааст ва ҷойгоҳи онҳоро дар
низоми фаъолияти хоҷагидории ҷомеаи пешазсармоядорӣ ва замони сармоядории инкишофи
ҷомеа муайян намудааст. Тафовутҳои онҳоро нишон додааст. Дар заминаи чунин муносибатҳо
дар бораи ташаккули ҳолати махсуси олам ва низоми арзишҳо изҳори назар намудааст. Баъдан
онро муҳаққиқон ҷомеаи замонавӣ («модернити») ном гузоштанд.
М.Вебер дар раванди омӯзиши модернизатсияи муносибатҳои ҷамъиятӣ ба принсипи
«ратсионализм» такя намуда, низоми ташаккули ҷомеаи наву мутамаддинро, ки ба асоси
инкишофи самаранок ва дар ҳаёти сиёсӣ ташаккули ҷомеаи босуббот асос ёфтааст, мавриди
таҳлил ва натиҷагириҳо қарор додааст.
Андешаҳои М.Веберро муҳаққиқони дигар, аз ҷумла Т.Парсонс, А.Ҷ.Тойнби ва дигарон
мавриди рушд қарор додаанд. Махсусан, дар инкишофи назарияи модернизатсия асарҳои
пурарзишу методологии Т. Парсонс, ки бештар ҷавҳари идеологӣ доранд, арзиши хосаеро касб
намудаанд. Ӯ тавонистааст, ки мукаммалгардии ҳолати системаи ҷамъиятӣ, системаи сиёсиро аз
мавқеи тарҳи сохтори функсионалӣ ва дифференсионӣ (тафриқабандӣ) мавриди таҳлил ва
хулосагириҳо қарор диҳад.
Ба М.Вебер ғояи рушди тамаддуни европоӣ дар ҷараёни гузариш аз ҷомеаи анъанавӣ ба ҷомеаи
муосир марбут аст. Асоси онро рафтори оқилона ва омилҳои маънавии рушди капитализм дар
Европа ва таъсири манфии онҳо ба инкишофи ҷомеаи шарқӣ ташкил менамояд. Агарчи дар
андешаҳои М.Вебер масъалаи муосиршавии кишварҳои қафомонда ба таври зарурӣ ба назар нарасад
ҳам, усулҳои гуногуни таҳлили муқоисавии инкишофи капитализми Ғарб бо инкишофи тарзи ҳаёти
кишварҳои гуногун сарфи назар нагардидаанд. Ӯ нишонаҳои аввалини пайдоиши муносибати
оқилонаро дар арзишҳо ва анъанаҳо ҷустуҷӯ менамояд. «Ратсионализм»-и М.Вебер маънои онро
дорад, ки муносибатҳои олами муосир, аз ҷумла бозори сармоя, муносибатҳои пуливу молӣ хосияти
мавҳумӣ пайдо намуда, муносибати аслию ақлониро нисбати унсурҳое пайдо намудаанд, ки то
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замони муосиршавӣ вуҷуд доштанд. Ақлоният ҳамчун воситаи асосии таҳлилсозии системаи сиёсии
муосир дар таълимоти классикони назарияи модернизатсияи сиёсӣ ба ҳисоб меравад. Дар доираи
чунин муносибатҳо диққати асосӣ ба мафҳумҳои пешниҳоднамудаи М.Вебер, аз қабили «инкишофи
оқилона», «тақдири бебозгашти Ғарб» ва монанди инҳо дода мешавад. Ҳамин тавр, М.Вебер
принсипи меҳвариро оид ба тадқиқи инкишофи ҷамъиятӣ бунёд намуд, ки он имконияти истифодаи
«ақлоният»-ро дар рафти таҳлили равандҳои инкишофи ҷомеа фароҳам меовард.
Т.Парсонс раванди ҷоришавии таҷрибаи иҷтимоӣ ва маънавиро дар кишварҳои майли
тағйирпазир будан ошкор сохтааст. Дар ташаккули назарияи модернизатсияи сиёсӣ таъсири асарҳои
Т.Парсонс бештар эҳсос мегардад. Ӯ гузариш ба ҷомеаи муосирро бо ташаккули бюрократияи
маъмурӣ, давлати ҳуқуқбунёд, иқтисоди бозоргонӣ ва низоми интихоботии демократӣ пайваст
менамуд. Чунин гузориши масъала, мақом ва нақши модернизатсияи сиёсиро дар рушди
муносибатҳои ҷамъиятӣ барҷаста мегардонид. Муҳаққиқ тарзи ташаккули низоми иҷтимоӣ, аз
ҷумла системаи сиёсиро аз рӯи принсипи сохторию функсионалӣ ва диференсиалӣ муайян
намудааст. Ӯ асоснок менамояд, ки системаҳои мазкур қобилияти мутобиқшавӣ дошта, бо
назардошти талаботи замон тағйир меёбанд. Ӯ дар бораи «қобилияти мутобиқшавии ҳамаҷониба»-и
система вобаста ба тафриқаандозии функсионалӣ ва мураккабгардии ташкилоти иҷтимоӣ ибрози
назар намуда, се шакли ҷомеаро муайян сохтааст: ибтидоӣ, даргузар ва муосир.
Дар ташаккули назарияи модернизатсия ва ҷабҳаҳои гуногуни он рисолаҳо ва андешаҳои
сатҳи гуногуни ҷомеашиносони барҷастаи классик, ба монанди О. Конт, Г. Спенсер, К. Маркс,
Дюркгейм ва Теннис низ мақоми сазоворе пайдо намудаанд. Таълимоти онҳо дар бораи равандҳои
модернизатсионӣ низ хосиятҳои идеологиро касб намуда, инкишофи махсуси муносибатҳоро нишон
медиҳанд.
Г.Спенсер дар андешаҳои назариявии худ диққати асосиро ба масъалаи ташаккул ва инкишофи
ҷомеа равона сохтааст. Масъалаи мазкурро Г.Спенсер дар асари «Асосҳои сотсиология» асоснок
намудааст. Г.Спенсер ва пайравони ӯ диққати асосиро ба масъалаи пайдарпайии тағйирпазирии
ҷомеа ва натиҷаҳои эволютсионии он ҳамчун хусусияти раванди модернизатсионӣ равона
намудааст. Ба андешаи онҳо тағйирпазирии модернизатсионӣ хосияти умумиҷабҳагиро дорад.
Кишварҳои начандон инкишофёфта бояд бо он роҳи инкишофе раванд, ки кишварҳои пешқадами
муосиргардида онро тай намуданд. Зеро тағйирпазирӣ хусусияти пайдарпай, созанда ва фаромиллӣ
дорад.
Марксизм инкишофи ҷомеаро бо равандҳои рушди иқтисодиёт пайваст намуда, тағйирпазирии
онро бо ивазшавии форматсияҳои ҷамъиятиву иқтисодӣ вобаста мегардонад. Рушди ниҳонии
ҷомеаро ба ташаккули ҷомеаи коммунистӣ ба охир мерасонад. Раванди сиёсиро дар доираи
манфиатҳои синфӣ ва шиддат гирифтани муборизаи синфӣ асоснок менамояд.
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Таълимот дар бораи ҷомеаи модернизатсиониро баъдтар Г.Алмонд, Ҷ.Пауэлл, Д.Лей, Д.
Эптер, Р. Арон, И. Бэнтам, Б.А. Леви, Д.С. Милл, К. Поппер, Ф. Хайек, Д. Белл, О. Тоффлер. С.
Хантингтон, Ҷ. Шарп ва муҳаққиқони дигар инкишоф додаанд. Дар байни онҳо таълимоти
Г.Алмонд, Ҷ. Пауэлл ва Ҷ. Шарп бештар таваҷҷуҳпазиранд. Онҳо тавонистанд мактаб ва ё равиши
хосаеро дар низоми модерникунонии ҷомеа ва унсурҳои мухталифи он созмон диҳанд. Г.Алмонд
диққати асосиро ба низоми модерникунонии кишварҳои аз ҷиҳати иҷтимоию иқтисодӣ
инкишофнаёфта дода, дар инкишофи минбаъда умед ба он мебандад, ки ҳамоҳангсозии моҳиятии
рушди низоми сиёсиро бо фарҳанги сиёсӣ нақши муассир мебозад. Ӯ дар ҳаммуаллифӣ бо
Ҷ.Пауэлл асареро бо номи «Сиёсатшиносии муқоисавӣ: аз нигоҳи назари инкишоф» интишор
намуданд, ки ба таври васеъ ва амиқ консепсияҳои илмиро мавриди таҳлил қарор дода, хосиятҳои
асосии давраҳои инкишофи модернизатсиониро муайян намуданд. Онҳо кӯшиши истифодаи
фаҳми анъанавии демократия ва инкишофи сиёсиро қабул намуда, моҳияти аслии мафҳумҳоро бо
истифодаи таҷрибаи сиёсии кишварҳои англо-саксонӣ мукаммал гардониданд. Ин зумра
муҳаққиқон ба масъалаҳои назариявию методологии равандҳои модернизатсионӣ ба таври хоса
муносибат намуда, тарзи муносибат ба онро дар шакли тағйирпазирии сиёсӣ, модернизатсияи
системаи сиёсӣ ва ниҳоят дарёфти роҳу воситаҳои тағйироти куллию радикалии низоми гузариш
аз ҷомеаи ғайрикушод ва авторитарӣ ба ҷомеаи демократӣ ихтиёр намудаанд. Аз ҷумла, асарҳои
Д. Лей, Д. Эптер, С. Хантингтон ва Ҷ.Шарпро ба ҷумлаи муҳаққиқони самти мазкур дохил намудан
мумкин аст.
Омили муҳим дар ташаккули назарияи модернизатсия таълимоти сиёсӣ мебошад. Ҳадафи омили
мазкур барои ҷомеашиносии Ғарб ташаккули намунаи зарурии инкишофи таърихиро дошт. Он
хосиятҳои инкишофи беҳтарини ғарбиро дар асри ХХ ошкор сохта, ба асарҳои муҳаққиқон
О.Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин, К. Ясперс ва дигарон асос ёфтааст. Аммо консепсияи мазкурро
ба сифати таълимоти беҳдошт ва умедбахшонаи инкишоф ба раванди таърихӣ қабул накарданд ва
нуқтаи авҷи инкишоф дар он муайян нагардид. Аз ин ҷост, ки зарурати ташаккули назарияи
алтернативии инкишоф ба миён омад. Он бетарафгардонии зиддиятҳо ва ҳолатҳои муқовимати
иҷтимоиро мақсади асосии худ қарор дода, имкониятҳои беҳтари инкишофи ҷомеаро пешбинӣ
менамуд. Андешаи мазкур мебоист ҳамчун доктринаи умуминазариявӣ дар воқеияти ҷамъиятӣ
татбиқ мегардид. Аммо таълимоти мазкур чунин хосиятҳои муайянкунандагиро пайдо карда
натавонист. Вале ҳамчун назарияи илмӣ дар асоси таҷрибаи кишварҳои ғарбӣ боқӣ монд.
Дар даҳсолаҳои охир таваҷҷуҳи муҳаққиқони самт ва сатҳи гуногуни муносибатҳои
ҷамъиятиро андешаҳои Ҷ.Шарп ба худ кашидаанд. Махсусан, гузаришҳои сиёсӣ ва таҳаввулотҳои
сиёсӣ ҳамчун навъи модернизатсияи сиёсӣ беш аз пеш диққати муҳаққиқон ва хонандагони сатҳи
гуногунро ба худ ҷалб менамояд. Зеро ҳадафи асосии Ҷ.Шарпро на танҳо омӯзиш ва муайян
намудани моҳияти масъала тавассути мушаххас гардонидани хусусиятҳои падидаи сиёсӣ ташкил
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менамоянд, балки дар маркази омӯзишҳои вай пайдо намудани роҳу воситаҳо ва низоми
таъсиррасониҳо ба ҷомеаи муайян ба хотири тағйири сохти иҷтимоӣ ва куллан дигаргун намудани
системаи сиёсии кишварҳо ва минтақаҳои гуногун мебошад. Амалияи солҳои охир, ки бо номи
«Баҳори араб маълум аст, худ таъсиррасониҳои таълимоти модернизатсионии ӯ ба ҳисоб меравад.
Амалияи ҳаёти сиёсии кишварҳои гуногуни олами тағйирпазири муосир нишон доданд, ки то чӣ
андоза ғояҳо ва доктринаҳои сиёсӣ ба сифати қудрати сиёсӣ баромад намуда, дар дигаргуншавии
муносибатҳои ҷамъиятӣ мақоми хоса пайдо менамоянд.
Рисолаҳои муҳаққиқони Ғарб бештар ба омилҳои таъсиррасони раванди муосиркунӣ тааллуқ
доштанд. Гарчанде ки онҳо масъалаи меҳварии ивазшавии ҷомеаи анъанавӣ ба ҷомеаи муосирро
мавриди пажӯҳиш қарор надода бошанд ҳам, лекин маҷмуъ хосиятҳои муосиршавии ҷомеа тадқиқ
шудаанд. Назарияи моденизатсияи сиёсӣ танҳо солҳои 50-ум ва миёнаи солҳои 60-уми асри XX
эътирофи ҳамаҷонибаро пайдо намуд. Дар он замон муҳаққиқон ба масъалаи асоснокнамоии
назариявӣ ва илмии таълимот сарукор доштанд. Онҳо бо таҳлили назарияи гуногуни иҷтимоӣ
пайваст буданд. Онҳо ба назарияи функсионалӣ, эволютсионӣ ва диффузионӣ такя намуда, моҳияти
илмии назарияи модернизатсияи сиёсиро тавсиф менамуданд.
Ҳамин тавр, назарияи классикии модернизатсияи сиёсӣ гуногунҷабҳа буда, мазмун ва шакли
мухталифро касб намуда, ифодаи таълимот ва консепсияҳои макон ва замони мухталиф ба ҳисоб
меравад. Он ҷиҳатро мадди назар мебояд, ки таълимот дар бораи тағйирпазирии ҷомеа ифодаи
воқеияти ҷамъиятӣ мансуб мегардид. Муҳаққиқон равандҳои иҷтимоиро таҳлил намуда, дар
мавриди пешрафти он ибрози назар намуда, бо ҳамин тартиби пешрафти ҳодисаҳоро муқаррар
карданӣ мешуданд. Муҳаққиқон то кадом андоза муваффақ гардиданд ва ба иҷрои вазифаҳо
расидаанд, масъалаи дигар аст. Муҳим он аст, ки намояндагони мактабҳои гуногуни илмӣ кӯшиши
тағйири муносибатҳо ва ба низом овардани онҳоро ба харҷ додаанд. Ҳангоми таълифи рисолаи
пешниҳодшуда низ муҳтаво ва методологияи таҳқиқи мактабҳои гуногуни илмӣ сарфи назар
нагаштаанд. Дар шароити ҳозира назари тоза ба таълимоти классикии модернизатсионӣ аҳамияти
хосаро дар низоми дарёфти роҳу воситаҳои такмили донишҳо пайдо намудааст. Махсусан, аз нав рӯ
овардан ба андешаҳои М.Вебер ва Т. Парсонс, назари танқидӣ ба андешаҳои Ҷ.Шарп дар мавриди
тағйирпазирии ҷомеа аз аҳамият холӣ нестанд.
Дар шароити ҳозира масъалаҳои мухталифи модернизатсияи сиёсӣ таваҷҷуҳи мактабҳои
гуногуни илмӣ ва намояндагони барҷастаи онҳоро фаро гирифтааст. Дастрасии адабиёти русӣ
имконият медиҳад, ки бештар рӯ ба он оварда шавад. Аз ин ҷост, ки адабиёти зиёди русӣ ҳамчун
манбаъ ва сачашмаи зарурӣ мавриди омӯзиши амиқ қарор гирифтаанд. Махсусан, асарҳои
муҳаққиқон Э.А. Азроянц, Н.А. Баранов, И.С. Бегалиев, И. Валлерстайн, В.А. Василев, С.Н.
Гавров К.С. Гаджиев, И.А. Гобозов, А.Г. Дугин, И.П. Илин, М.В. Илин, Б.Г. Капустин, А.А. КараМурза, А.И. Кравченко, В.А. Красилшиков, Г.Л. Купряшин, В.В. Лапкин, В.М. Мазуров, В.М.
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Межуев, Р.Т. Мухаев, А.Ю. Мелвил, С.А. Панкратов, А.С. Панарин, И.В. Побережников, А.
Пшеворский, А. Рябов, Ж.С. Сааданбеков, Л.В. Сморгунов, Т.Т. Тимофеев, И.А. Толстокулаков,
В.Г. Федотова, В.Н. Шевченко, Д. Травин, О. Маргания ва дигарон диққати заруриро талаб
менамоянд.
Дар асарҳои олимони мазкур масъалаҳои модернизатсияи сиёсӣ, шаклҳои амалишавӣ ва
фарогирии он ба кишварҳои дигар, махсусан, ИДМ диққати бештар дода мешавад. Дар асоси
таҷрибаи кишварҳои мутараққии олам, ки давраи амалишавӣ ва паҳнсозии принсипҳои меҳварии
модернизатсияи сиёсиро паси сар карданд, олимон тавсияҳои умумии баҳри ба таври осоишта
ҷоригардии тағйирпазирии системаи сиёсии кишварҳоро дар рафти модернизатсия таҳлил ва
хулосагирӣ намуда, ба масъалаҳои мушаххаси он аҳамияти зарурӣ доданд. Таваҷҷуҳи асосиро
муҳаққиқон ба хусусиятҳои миллӣ, маҳаллӣ, таърихӣ ва минтақавии давлатҳо додаанд, ки дар
рафти трансформатсияи сиёсӣ қарор дошта, мақсади модерникунонии систамаи сиёсиро доранд;.
Масъалаҳои мухталифи модернизатсия ва ҷойгоҳи он дар олами муосир, хусусиятҳои
зуҳуршавии он дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асарҳои илмию оммавии муҳаққиқони
Тоҷикистон низ ифодаи хешро пайдо намудаанд. Асарҳои М.А. Акмалова, Л. Додхудоева, Х.М.
Зиёев, Г.Н. Зокиров, Х.У.Идиев, А.И. Имомов, М. Камолова, Ш. Каримов, Г.М. Майтдинова, А.
Маҳмадов, С. Олимова, М. Олимов, М.Х.Раҳимов, Г. Сайдуллаева, М.У. Хидирова, А.Ғ. Холиқзода ва ғайра ба масъалаҳои мухталифи равандҳои модернизатсионӣ бахшида шудаанд.
Гурӯҳи калони олимони Тоҷикистон кӯшиш намудаанд, ки ба умқи масъала сарфаҳм рафта,
хусусиятҳои онро ҳамаҷониба омӯхта, ба моҳияти инкишофи падидаи мазкур ошно гардида,
дастовардҳои илмиро дар амалияи танзими муносибатҳои модернизатсионӣ дар шароити
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои ҳамҷавор истифода намоянд. Агарчи муҳаққиқони мазкур
масъалаҳои модернизатсионии сиёсиро вобаста ба махсусиятҳои он дар шароити Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба таври пурра ва ҳамаҷониба тадқиқ накарда бошанд ҳам, проблемаҳои алоҳидаи
онро мавриди омӯзиш ва хулосагириҳои сатҳи гуногун қарор додаанд.
Хусусияти асосии консепсияи модернизатсияи сиёсӣ аз ҳамтоҳои дигари хеш дар мукаммалии
вазифаҳо ва низоми иҷрои онҳо ифода меёбад. Мушаххасан он тартиби зеринро касб намудааст:
1. Модернизатсияи сиёсӣ назарияи сиёсиест, ки инкишофи ҷомеаро аз ибтидо то ба интиҳо
таҳлил намуда, онро дар шакли инкишофи даврагӣ тавсиф намудааст. Аз ин ҷиҳат онро ба таълимоти
инкишофи форматсионӣ монанд намудан чандон мушкилӣ надорад. Аммо инкишофи бошиддати
мамлакатҳои гуногуни олам, махсусан дар асри ХХ, таълимотҳои дигарро зери шубҳа қарор дода,
намояндагони онҳоро ба баҳси илмию назариявӣ ва амалӣ кашидааст. Пеш аз ҳама, таълимоти
марксистиро дар масъалаи марҳилаҳои асосии инкишофи ҷомеаи инсонӣ ба баҳс кашидааст.
Махсусан, намояндагони макон ва замони мухталифи консепсияи модернизатсияи сиёсӣ асосҳои
методологии марксизмро зери шубҳа қарор дода, муносибати синфӣ ва дар заминаи муборизаи
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синфӣ инкишофи ҷомеаро рад менамоянд. Онҳо марксизмро барои ба инобат нагирифтани тарҳҳои
дигари муносибатҳои методологӣ ва идеологӣ дар мавриди хусусиятҳои инкишофи олами инсонӣ
гунаҳкор медонанд. Таълимоти модернизатсияи сиёсӣ давраи муайяни инкишофро ба таври
мушаххас ва амиқии бештар мавриди таҳлил қарор додааст. Аз ин ҷиҳат онро аз таълимоти дигар
фарқ намудан чандон мушкилӣ надорад.
2. Модернизатсияи сиёсӣ ҳамчун консепсияи муосири инкишофи ҷомеаи инсонӣ таҷдиди
низоми воқеии тағйирпазирии иҷтимоиро дорад. Ҳолати мазкур дар низоми фарҳангӣ, одатҳои
миллӣ, ғояҳои ахлоқӣ ва менталитети мардуми минтақаҳои алоҳида ва умумиятҳои гуногуни
миллию этникӣ ифода мегардад. Раванди тағйирпазирии ҷомеа имконият ва шароити ташаккули
муколамаи байни ниҳодҳои бузургу асосии ҷомеаи навин, пеш аз ҳама, муносибатҳои
байниҳамдигарии давлат ҳамчун ташкилоти бузурги сиёсии олами нави мутамаддин ва ҷомеаи
осебпазир ва тағйирпазир баромад менамояд. Чунин ҳолат моҳиятан хусусиятҳои низоми сиёсии
олами навинро нишон дода, мақоми кишварҳо ва давлатҳоро дар он муқаррар менамояд. Аз ин ҷост,
ки таълимоти модернизатсияи сиёсӣ раванди ратсионалии тағйирпазирии иҷтимоӣ ва иқтисодиро
таҳлил намуда, робитаи онҳоро ба сохти сиёсӣ муайян намуда, роҳу воситаҳои таҳким ва такмили
муносибатҳои ҷамъиятиро муайян менамояд.
3. Консепсияи модернизатсияи сиёсӣ масъалаҳои инкишофи муътадил ва босуботи ҷомеаро бо
баҳисобгирии қобилияти тағйирпазирии моҳият ва вазифаҳои ниҳодҳои ҷамъиятӣ, низоми
мутобиқшавӣ ва одатнамоӣ, тағйирёбии доимӣ, қобилияти дарки амиқи манфиатҳои инфирод аз ва
маҷмуиро дар системаи сиёсӣ ифода менамояд. Консепсияи модернизатсияи сиёсӣ, ки дар заминаи
баҳисобгирии асосҳои назарияию методологӣ ва эътибори хоса пайдо намудани ҷанбаҳои амалии
масъалаҳо шароити иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷомеаро таҳлил намуда, мақоми инсонро муайян намуда,
дарки манфиатҳо ва талаботҳои онро салоҳияти хеш меҳисобад. На танҳо тағйирпазирии соҳавии
инкишоф, балки намудани хусусиятҳои инфирод, одамон, ҷомеа ва арзишҳои муҳими онҳо боиси
иваз гардидани ҷомеаи анъанавӣ ба ҷомеаи муосир мешавад.
Ҳамин тавр, давраи ҳозираи таҳқиқот масъалаҳои мухталиферо мавриди таҳлил ва натиҷагирӣ
қарор додааст, ки аз кадомин ҷиҳате ба муосиршавии ҷомеа таъсир расонида, низоми муносибатҳои
ҷамъиятиро комил мегардонад. Олимон тавассути рисолаҳои хеш мақсад ва вазифаҳои гуногуни
амалишавии консепсияҳои пешқадами модернизатсияи сиёсиро ба миён мегузоранд. Мекӯшанд, ки
роҳу воситаҳои замонавӣ гардонидани раванди сиёсиро ошкор намуда, дар доираи низоми
мутамаддин ба тағйиротҳои назарраси сохти иҷтимоӣ ва системаи сиёсӣ ноил гарданд.
Одатан баррасии хосиятҳои назариявию методологии таълимот дар заминаи донишҳои сатҳи
гуногун чандон мушкилиро ба бор намеорад. Муҳаққиқон метавонанд консепсияҳои гуногунро
мавриди омӯзиш ва хулосагирӣ қарор дода, дар заминаи онҳо назари тозаеро пешниҳод созанд. Аммо
амалӣ гардонидани онҳо аҳамияти асосиро касб менамоянд. Зеро аз назария то амалия чандон роҳи
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осон ва кутоҳ вуҷуд надорад. Зиёда аз ин модернизатсияи сиёсӣ дар шароити Тоҷикистон
хусусиятҳои мухталифу муайянеро соҳиб аст. Ҳам сатҳи зарурии касбияти муҳаққиқ ва ҳам ҷасорати
муаллиф дар мавриди гузориши масъалаҳо ва тартиби ҳалли онҳо аҳамияти муҳим доранд. Ин
ҷиҳатро ба эътибор гирифта, кӯшиш намудем, ки масъалаҳои модернизатсияи сиёсиро вобаста ба
давраи муосири инкишофи Тоҷикистон мавриди баррасӣ ва хулосагириҳо қарор диҳем.
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ХУЛОСА
1. Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия
Дар натиҷаи омӯзиш ва таҳлили адабиёти илмии назариявӣ оид ба масъалаи модернизатсияи
сиёсӣ хосиятҳои зерини он муайян мешаванд:
Мафҳуми «модернизатсия» дар ҳолати аз чорчӯбаи «ҷомеаи анъанавӣ» ва хосиятҳои
намунавии он каме берун гаштан, маънои ба сӯи «муосиршавӣ» рафтанро ифода мекунад. Зарур
нест, ин раванд, раванди бефосила, мантиқан ба барқароршавии намунаҳои муосир, ки Европаи
Ғарбиро дар замони Маорифпарварӣ фаро гирифта буд, ҷорӣ гардад. Дар ибтидои таҳаввулоти
сиёсӣ метавонанд бе натиҷа ва номусоид барои инкишоф бошад. Дар Замони нав дар Европа
майлонҳои консервативии кӯшиши навоваридоштаи «ҷомеаи анъанавӣ» хоҳу нохоҳ ба равандҳои
иҷтимоиву сиёсӣ ворид гашта «забони муосир»-ро истифода намуданд. Таҳлили амиқи ҷомеаи
анъанавӣ имкон медиҳад, ки аломатҳои муосиршавии дар зери пардаи «Забони анъана»
пинҳонбуда аён шаванд. Яъне, модернизатсия ду ҷабҳаи асосӣ, анъана ва навсозиро фаро
мегирад, ки дар он шакли инкишофи муосир волотар инъикос меёбад.
Мафҳумҳои «инкишофи сиёсӣ», «тағйирпазирии сиёсӣ» (трансформатсияи сиёсӣ) ва
«модернизатсияи сиёсӣ» чун ҷараёни гуногуни раванди сиёсӣ дар ҳамбастагӣ бештар вуҷуд доранд
ва комилан мафҳуми «модернизатсияи сиёсӣ» моҳияти инкишофи замонавии кишварҳои муосирро
муайян мекунад, ки онҳоро чун шаклҳои гуногуни ҷомеа низ мешиносанд. Ба мисли ҷомеаи кушод,
ҷомеаи маданӣ, ҷомеаи индустралӣ, ҷомеаи демократӣ, ҷомеаи иттилоотӣ ва ғайра.
Модернизатсияи сиёсӣ маҷмӯи тағйирпазирии системаи сиёсиро бо хусусиятҳои асосии он,
аломатҳо ва ниҳодҳои он мутобиқи тамоюлҳои рушди ҷамъиятӣ ва талаботҳои замон ба инобат
мегирад. Мароми модернизатсия ба даст овардани демократияи комил дар ҷомеа ва
пиёдагардонии нишондодҳо ва арзишҳои сиёсате, ки озодӣ, адолат ва ваҳдатро таҷассум дорад,
мебошад. Модернизатсияи сиёсӣ аз дигар равандҳои инкишофи сиёсӣ ва ислоҳотталабии ҷомеа,
бо ҷой доштани хосиятҳои мақсаднок ва асосноки худ тафовут дошта аз ҷиҳати амалӣ имтиёзнок
буданро ошкор месозад.
Модернизатсияи сиёсӣ метавонад бомуваффақ ва босамар бошад, агар ки на танҳо махсусияти
таърихӣ ва дараҷаи инкишофи системаи сиёсии муаяйн ба инобат гирифта шавад, балки бо самти
инкишофи тамаддуни ҷаҳонӣ, чун индустраликунонӣ, глобаликунонӣ, иттилоотишавӣ ва
демократикунонӣ дар фазои умумии ҷаҳонӣ пайваста гардад.
Модернизатсияи сиёсӣ ҳамчун намуна ё тарҳи инкишоф имконият медиҳад, ки ба таври
объективӣ ба масъалаҳои инкишофи сиёсӣ аҳамият дода, консепсияи ислоҳотпазирии кишвар
омода гардад. Бунёди тарҳи назариявии таълимоти модернизатсионӣ, дар шакли эҷодӣ ва оқилона
рушд ёфтани он пеш аз ҳама таваҷҷуҳро боиси таҳқиқи буҳрони инкишофи сиёсӣ, роҳҳо ва
шаклҳои бартарафсозии он равона менамояд, ки дар навбати худ механизми воқеии ташаккули
стратегия ва тактикаи ислоҳи ҷомеа дар раванди барпошавии системаи сиёсии муосир тавлид
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меёбад. Дар рафти модернизатсия хосият ва дараҷаи рушди системаи сиёсӣ вобаста ба хусусияти
иҷтимоӣ, режими сиёсӣ ва шаклҳои таърихии ҷомеа (анъанавӣ ё муосир) ба инобат гирифта
мешавад. Дар ин асно тафовути шаклҳои анъанавӣ ва муосири системаи сиёсӣ дар ташаккулёбии
демократия, имкониятҳои иштироки шаҳрвандӣ дар ҳалли масъалаҳои ҳокимиятӣ ва идораи ҷомеа
ба миён меояд.
Таснифоти системаҳои сиёсии мутақобила авторитаризм ва демократия (ҷомеаи гузаришӣ),
ки масъалаҳои назариявиро эҷод месозанд, кӯшиши маълумнамоии сарчашмаҳо, хосият ва
ҷараёни тағйирпазирии сиёсиро дар самти гузариш ба миён оварда, гуногунҷабҳагии раванди
модернизатсиониро чун давраи муҳими қабули қарорҳои самараноки сиёсӣ медонад. Дар раванди
модернизатсионӣ ба инобат гирифтани иқтидори имкониятҳои авторитаризм дар сарҷамънамоӣ,
ташкили муносибатҳои иҷтимоӣ ва муаяйн намудани қобилияти салоҳиятнокии элитаи
муосиршаванда бо истифодаи қоидаҳои устувори демократии муборизаи сиёсӣ хело муҳим
мебошад.
Мақсади вопасини модернизатсияи сиёсӣ ва демократикунонӣ ташаккул ва пиёдагардонии
демократия чун низоми идораи ҷомеа мебошад. Дар навбати худ мафҳуми модернизатсияи сиёсӣ
нисбат ба демократикунонии ҷомеа васеътар мебошад, зеро он бо баробари ташаккули сохтори
институтсионалии ҷомеа, ивазшавии хосиятҳои низом, инчунин бо шароити амиқи таърихӣ ва
тамоюлҳои асосии рушди ҷаҳонӣ пайваста аст. Модернизатсияи сиёсӣ дар ин ҷода бо
модернизатсияи иқтисодӣ, фарҳангиву иҷтимоӣ алоқамандӣ дорад ва тавассути дигаргуншавии
инфирод ва ҷомеа амалӣ мешавад.
Дар замони муосир равандҳои модернизатсионӣ на танҳо дар асоси таълимотҳои илмӣназариявии ғарбӣ, балки дар натиҷаи омехташавии принсипҳои анъанавӣ ва муосиршавӣ пиёда
мегарданд, ки оид ба вуҷуд доштани тарҳҳои ғайриғарбии модернизатсия шаҳодат медиҳанд.
Омехташавии аънана бо равандҳои муосиршавӣ дар таҷрибаи кишварҳои шарқӣ дар мавҷуд
будани ҷараёнҳои секуляризатсия, релятивизми фарҳангӣ ва инқилоби сафед таҷассум меёбанд. Бо
баробари дар системаи сиёсӣ ҷой доштани арзишҳои либералӣ, нишонаҳои анъана ва дин чун
қисмати ҷудонашавандаи ҳаёти ҷомеа баромад мекунанд. Зеро дар ин асно омехташавии
иҷтимоиёт ва сиёсат ба амал меояд.
Дар натиҷаи омӯзиш ва таҳлили раванди тағйирпазирии Тоҷикистон чунин хулосаҳо
бармеоянд:
Ташаккул ва рушди раванди модернизатсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон натиҷаи қонунии
эволютсияи системаи сиёсии ҷомеа, ки на танҳо таъминсозии васеи салоҳиятҳои иҷтимоиву сиёсӣ
ва маънавиро дар бар мегирад, балки таҳкими ҳуқуқҳои сиёсиву иҷтимоии шаҳрвандонро дар дӯш
дорад, фаҳмида мешавад. Фаҳми маъмули мафҳуми «модернизатсия» дар раванди сиёсии
Тоҷикистон мақом ва нақши он дар таҳлили ҷараёнҳои сиёсии Тоҷикистони муосир хосияти
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барҷастаи илмӣ ва назариявии худро дорост. Чӣ тавре, ки дар раванди тадқиқот собит гардид,
мафҳуми «модернизатсияи сиёсӣ» дар асри ХХ дар адабиёти илмии Ғарб тавлид ёфта дар
Тоҷикистон он чун самти инкишоф бо замони истиқлолият ҳамқадам мебошад.
Масъалаҳои ташаккули асосҳои иқтисодӣ, иҷтимоиву сиёсӣ ва маънавии ҷомеаи демократӣ
дар Тоҷикистон ба ташаккули раванди муътадили сиёсӣ ва рушти устувори минбаъдаи
истиқлолияти халқи тоҷик мусоидат менамояд. Ба минтақаи баъдиҷангии сарзамини бостонӣ нигоҳ
накарда Тоҷикистон ҳамаи чорабиниҳои мубрамро оид ба таҳким ва пиёда намудани
модернизатсияи системаи сиёсӣ амалӣ сохт. Дар солҳои истиқлолият дар кишвар системаи сиёсии
нави демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ бунёд ёфт, ки ҳамаи сохторҳои ҳокимиятро таҳким бахшида,
фазои солими маънавӣ ва равониро дар қабули қарорҳои сиёсӣ омода намуд. Дар раванди сиёсии
Тоҷикистони кунунӣ самти демократикунонии он афзалият дорад.
Дар Тоҷикистон дар самти ташаккули раванди модернизатсионӣ ихтилофҳои зиёд ҷой
доштанд, зеро кишваре, ки таҷрибаи демократикунониро надорад, дар бештари замон ба тавлиди
тарҳи нави он кӯшиш мекунанд, ки начандон дуруст аст. Нусхабардории тарҳи инкишофи
ҳамсоягони худ на ҳамеша натиҷаи таҳкимбахш дорад, таъсис ва пиёдагардонии тарҳи мувофиқи
худ бе назардошти заминаҳои сиёсиву иқтисодӣ ва маънавӣ ҷомеаро ба зиддиятҳои нав равона
месозад. Дар нигоҳи аввал ҳолатҳои мавҷудаи инкишофи сиёсии режими сиёсии Тоҷикистон
начандон ба шакли комили демократия шабоҳат дорад, лекин бояд тазаккур намуд, ки дар натиҷаи
ташаккули ҳамаҷонибаи он навъи идоранамоӣ дар шароити мусобиқавӣ (рақобати байни ҳизбӣ дар
интихоботҳои сиёсӣ) ва ҳисоботӣ пайдо мегардад. Демократиякунонии Тоҷикистон дар натиҷа на
ба шакли барҷастаи демократияи рушдёфта, балки ба шакли дугараи он табдил мешавадд. Зеро
ҳокимияти сиёсӣ ворид намудани механизмҳои демократиро дар баробари дигар кишварҳои собиқ
Шӯравӣ зарур дониста, мақоми худро дар низоми байналмиллалӣ баланд месозад, ки он талаби
демократикунонии кишварҳои ҷаҳонро дорад. Аз ҷониби дигар барои Тоҷикистон маҳз
демократияи пайвастаи манфиатҳои миллӣ имконияти ташаккул ва рушди минбаъдаро таъмин
сохта мавқеъ ва нақши онро дар низоми ҷаҳонӣ афзалтар месозад. Демократия ва ҳифзи он хосияти
барҷаста ва таъминсозандаи системаи муосири сиёсӣ дар Тоҷикистон мебошад.
Мафҳуми «модернизатсия» дар системаи сиёсии Тоҷикистон бо қабули унсурҳои
демократикунонии ҷомеа ворид гардид, тадриҷан инкишоф ёфт ва натиҷаҳои чандон дилхоҳро низ
соҳиб шуд. Раванди таҳаввулотпазирӣ дар системаи сиёсии кишвари навтаъсис масъалаҳои зиёди
ҳалталабро ба мисли масъалаҳои иқтисодӣ, иҷтимоиву фарҳангӣ ба миён овард, ки дар натиҷаи
ҳалли онҳо асосҳои сохтори ҷомеаи навин дар шакли деморатия зуҳур намуд. Воситаҳо ва роҳҳои
гуногуни муосиркунии ҷомеа дар назди кишвари навбунёд вуҷуд дошт ва Тоҷикистон тавонист, ки
вобаста ба он сохтори ҳокимиятдорӣ ва фазои солими маънавӣ ва равониро ба миён орад. Барои
Тоҷикистон дар роҳи бунёди демократия мавҷудияти монеаҳои зиёд аз набудани таҷрибаи
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демократикунонии кишвар дарак медиҳад ва дар ин асно дар раванди ташаккули он намунаи
замонашавӣ бо тарҳи хос тавлид мегардад.
Дар мисоли Тоҷикистон нусхабардории демократиясозии солҳои 90-уми асри ХХ ба фоҷиаи
сиёсӣ мубаддал гашт. Баромадан аз фазои мудҳиши сиёсӣ ва созмон додани сохторҳои навини
давлатдорӣ ва сиёсатофарӣ боиси ташаккули тарҳи нави муосиршавӣ гардид. Лекин дар ибтидои
таҳаввулоти сиёсии охири асри гузашта тарҳи муосиршавии системаи сиёсии Тоҷикистон ба
демократияи комил мубаддал нагашт ва заминаҳои бунёди он дорои нуқсонҳои идеологиву
маънавӣ, диниву экстремистӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ буданд. Дар сатҳи паст қарор доштани
худшиносии миллӣ ва фарҳанги сиёсӣ боиси ба зиддиятҳо дучор гардидани ҷомеа мешавад. Бо
мурури замон принсипҳои демократияи эълонгардида дар муносибати байни ҷомеа ва давлат
мавзунияти сиёсиро муҳайё мекунанд.
Механизмҳои демократии тайи солҳои истиқлолият қабул гардида, шабаҳеро оид ба демократӣ
будани Тоҷикистон дар арсаи байналхалқӣ инъикос мекунад. Дар Тоҷикистон нишонаҳои
авторитаризми пешина бо демократия омезиш ёфта аз як тараф чун маҷмӯи қоидаҳо ва воситаҳои
таъминсозандаи ҳокимияти халқӣ баромад намуд ва аз тарафи дигар ба омили муътадилсозандаи
ҷомеаи пас аз низоъ ва заминаи рушди равандҳои иқтисодиву иҷтимоӣ мубаддал шуд. Дар ин ҷо
оид ба самаранокии фаъолияти сиёсӣ, ки бо тартибот ва қудратмандии ҳокимият муайян мешавад,
гуфтан мумкин аст. Беҳуда нест, ки олимони шинохта аз ҷумла С.Хантингтон таъкид месозад, ки
«раванди инкишоф аз ҳамбастагии системаи сиёсии дохилӣ бо омилҳои иҷтимову иқтисодӣ, субот
ва интихоби беҳтаринҳоро аз элитаи ҳукмрон, ки мақсади тӯлони намудани ҳукмронии худро
дорад, вобаста аст». 1 Дар ҳолати баръакс, яъне надоштани таҷрибаи ҳокимиятдорӣ, иштироки
сиёсии омма ва истифодаи бесамараи ниҳодҳои ҳокимият ва беэътимодӣ ба онҳо ба тағйирёбиии
режими сиёсӣ ва парокандагии сиёсӣ мебарад.
Тарҳи демократияи тавлидёфтаи пас аз автократия дар Тоҷикистон дар раванди инкишофи
муосир бояд ба шакли махсус, умедбахш ва маҷмӯи умумиқабулгардидаи қоидаҳо ва усулҳои
ҳокимияти халқӣ мубаддал гардад. Дар айни ҳол он на ҳамаи хосиятҳои демократияи тарҳи
европоиро таҷассум мекунад, зеро қабули демократия дар ҳолати мавҷуд набудани заминаҳои
ташаккули он начандон натиҷаи босамарро медиҳад. Лекин аз ҷониби дигар шарти асосии
модернизатсия бо масъалаи «муътадил»-ӣ ва суботи ҷомеа пайваста аст, ки чун заминаи ташаккули
бомуфити раванди иҷтимоиву иқтисодӣ дар шароити модерникунонии системаи сиёсӣ баромад
намуда, дар маҷмӯъ натиҷаҳои дилхоҳро низ додааст. Дар ин маврид дар раванди демократикунонӣ
ба устуворӣ ва муташаккилии амалишавии принсипҳои он таваҷҷуҳ дода мешавад, ки бе
фаъолияти сарвар ва элитаи сиёсӣ пиёда гардида наметавонад. Дар ҳолати баръакс, дар мавриди

Хантингтон, С. Будущее демократического процесса: от экспансии к консолидации [Текст] / С. Хантингтон //
Мировая экономика и международные отношения. – 1995, № 6. – С. 106.
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тайёр набудани аҳолӣ ба идоракунии демократӣ, надонистани тарзи истифодаи институтҳои сиёсӣ
ва инчунин ба натиҷаи пурсамари фаъолияти минбаъдаи инстутуҳои сиёсӣ боварӣ надоштани онҳо
эиддиятҳои мухталиф ба раванди демократикунонӣ ва режими демократӣ ворид мешавад.
Дар шароити Тоҷикистон ҳокимияти сиёсии тавоно ба ташаккули оппозитсияи легалӣ дар
зиддият қарор дорад ва рушди онро имкон намедиҳад. Воситаи аз ҳокимият дур намудани
мақоматҳои ҳукмрони ба таври қонуни интихобгардида вуҷуд надорад, зеро қисми зиёди элитаи
сиёсӣ бо ҳокимияти мавҷуда дар шароити ҳамгироӣ ва ҳамбастагӣ баҳри ташаккули минбаъдаи
Тоҷикистон фаъолият дорад. Аз ин лиҳоз, ҳам аз ҷиҳати кам будани шумораи элитаи ба ҳокимият
зид ва ҳам аз ҷиҳати рақобатпазир набудани онҳо қувваҳои мухолифин дар системаи сиёсӣ вуҷуд
надорад. Ҳизбҳои сиёсӣ дар шароити кунунии Тоҷикистон сершумор, фаъол ва фраксияҳои
ҳизбиро дар парламент доранд, лекин мушоҳида мешавад, ки барои амалӣ намудани сиёсати
коалитсионӣ тайёр нестанд ва қобилияти ташкил ва амалинамоии сиёсати худ ва таъсиси ҳайати
ҳокимиятро надоранд.
Механизми асосии додугирифти ҳоқимият интихоботи озоду адолатнок ба ҳисоб меравад, ки
тавозуни рақобатпазириро байни қувваҳо ва номаълумии натиҷаи овоздиҳиро андоза менамояд.
Дар чунин ҳолат демократия начандон шакли аслии худро пайдо мекунад, зеро тағдири он бо
ҳамбастагии имкониятҳои сиёсии субъектҳои сиёсат дар ягонагии мақсадҳо пайвастанӣ дорад. Дар
шароити Тоҷикистон ҳамзамон чунин идомаёбии муносибатҳои байни элитаи ҳизбҳои мухталифи
сиёсӣ танҳо ба хотири ҳимояи ваҳдати миллӣ ва якпорчагии сарзамини бостонӣ пиёда мегардад.
Замони нотинҷиву парокандагии Тоҷикистон, мавҷудияти зиддиятҳои солҳои аввали истиқлолият
хоҳу нохоҳ аз он далолат мекунанд, ки пеш аз ҳама элита баҳри таҳкими осудагӣ ва суботи кишвар
андеша намояд. Бинобар он, ҳизбҳои дигар ғолибият ва ҳуқмронии ҳизби асосиро дар интихобот
эътироф намуда дар зиддият ҷой доштан ҳам намехоҳанд. Дар ин маврид ҳам заминаи бастани
гуфтушунидҳои муфид бо элитаи ҳукмрон ва ҳам истифодаи усулҳои ғайриқонунии ғасби
ҳокимият эҳтимолият дорад.
Институтҳои сиёсӣ дар давраи ибтидоии модернизатсия начандон устувор буда, интихоби
қоидаҳои рафтори онҳо дар ҳар замон аз ҳамбастагии қувваҳо ва таъсиррасонии боманфиати
неруҳои мухталиф вобаста мебошад. Ба ҳамбастагии мазкур нигоҳ накарда ҳокимияти иҷроя
кӯшиши мустақилиро аз дигар шоҳаҳои ҳокимият пайдо менамояд. Ҳокимияти қонунбарор дар
шароити Тоҷикистон мустақил ва институти асосии коркард ва қабули қонунҳо, маълумкунандаи
манфиатҳои мардум ба ҳисоб меравад. Лекин дар ҳолати мавҷуд набудани таҷрибаи фаъолият бо
ҳизбҳои мухолифин ва ҷой доштани мақоми марказиятнокии ҳизби ҳукмрон қонунҳои
қабулгардида начандон натиҷаҳои босамарро пайдо менамоянд ва бо гузашти замон тағйиротҳои
зиёд ба онҳо ворид мегардад ё ва дар ҳолати ба таври пурра амалӣ нашудан хусусияти «эъломия»ро пайдо мекунанд. Ва дар ин маврид дар асоси таҷрибаи касбӣ зарурати фаъолияти
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муташаккилонаи институтҳо ба миён меояд, ки ба бомуваффақ анҷом ёфтани раванди инкишоф
мусоидат менамояд.
Режими демократӣ дар Тоҷикистон ба демократияи комил ҳамон вақт мубаддал мешавад, ки
агар элитаи сиёсӣ арзишҳои демократиро таъмин ва ҳимоя намуда онро аз таҳдидҳои авторитаризм
эмин дорад. Лекин дар ҳолати баръакс, демократия ва принсипҳои он коста гардида нуфузи
авторитаризм боло мегирад. Демократия бояд таъмин ва ҳифз гардида ба пойдевори ташаккули
миллату давлат мубаддал шавад, зеро танҳо дар режими мазкур саодат ва иқтидори тавоноии инсон
баҳри амалисозии ҳуқуқ ва озодиҳои он вуҷуд дорад. Унсурҳои побанди демократия ба мисли
давлати ҳуқуқбунёд ва иҷтимоӣ, ҷомеаи маданӣ дар ҳамбастагӣ ва ҳамоҳангии омилҳои иқтисодӣ,
иҷтимоӣ ва фарҳангии инкишофи ҷомеа ҷой дошта барои тавлиди робитаҳои навини аъзоёни
ҷомеаи муосир мусоидат менамоянд. Бинобар ин, вазифаи мубрами ҳокимияти сиёсӣ дар
Тоҷикистон тавассути алоқамандии минбаъдаи унсурҳои демократӣ ва амалинамоии он беҳтар
намудани сатҳи зиндагонии мардум, такмил ва рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ ва эмин доштан аз
хатарҳои нави ҷаҳонӣ мебошад. Дар навбати худ мухторияти шахс ва тавонои давлат бояд бо
ҳамбастагии ҳуқуқу уҳдадориҳои шаҳрвандӣ амалӣ шавад. На танҳо давлат чун унсури асосии
навовариҳои демократӣ, балки шаҳрвандон низ барандагони бомасъули он бошанд.
Механизми асосии демократияро дар Тоҷикистон интихобот муайян мекунад, ки чун озод,
адолатнок, баробар эътироф шудааст. Интихобот хосияти умумиро соҳиб гардида, дар он
муборизаҳои сиёсии воқеӣ байни неруҳои сиёсӣ вуҷуд дорад. Мардум ва ҳизбҳои дигар афзалияти
як ҳизбро қабул намуда, зиддиятҳоро ба миён намеорад. Дар ин ҷо тақдири демократия ва
ташаккули он танҳо аз фаъолият ва имконияти ҳизби ғолиб вобаста аст. Дар мисоли Тоҷикистон
ҳамкории байни ҳизбӣ, ризоияти идеологиву маънавӣ ҷой дорад, ки қудратмандии ҳизби
ҳукмронро муҳайё месозад. Истифодаи воситаҳои гуногуни идеологӣ боиси он гардиданд, ки дар
системаи сиёсӣ намунаи омезишёбии мафкураҳои гуногуни сиёсӣ ба назар бирасад. Принсипҳои
ҳокимиятдорӣ ва тақсими он дар амал низоми идоракунии силсилавиро бунёд мекунад, ки
системаи сиёсиро ба комёбиҳо ноил месозад. Дар Тоҷикистон ҳизбҳои сиёсӣ дар мақомоти
қонунбарор фаъолият доранд, лекин талабот ва дархостҳои онҳо на ҳамеша ба таври пурра амалӣ
мешаванд. Монеаҳои зиёд ба мисли камшумор будани аъзоёни ҳизб, номуташакилии
марказиятноки ҳизбӣ, надоштани таҷрибаи фаъолияти пурсамар ба ҳизбҳои дигар имкон
намедиҳанд, ки дар бештари маврид зарурати иштироки худро дар раванди қабули қонунҳо муҳайё
созанд. Ин амал ба кишварҳои дар раванди тағйирпазирии сиёсиву идеологӣ ҷойдошта хос
мебошад.
Новобаста аз ҷой доштани ихтилофҳо дар инкишофи системаи сиёсии Тоҷикистон
заминаҳои рушди босубот дар роҳи воридсозии модернизатсия дар баробари кишварҳои дигари
собиқ шӯравӣ ба назар мерасад. Таҳаввулоти назаррас ва муҳими ҷумҳурии соҳибистиқлол дар
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таъсиси системаи сиёсӣ ва комёбиҳои он хусусияти зеринро соҳиб аст: барпошавии давлатдорӣ
ва эътирофи принсипҳои пешқадами он ва бадастории рушди босуботи сиёсӣ пас аз ҷанги
шаҳрвандӣ; таъсиси асосҳои иқтисодиёти миллӣ; муайян ва амалинамоии манфиатҳои миллии
худ; таъсиси парламенти дупалатагӣ ва низоми бисёрҳизбии сиёсӣ; пиёда намудани барномаҳои
иҷтимоӣ; бунёд намудани асосҳои сиёсати байналхалқӣ ва барқарор намудани робитаҳо бо
кишварҳои хориҷӣ; муттаҳидшавӣ ба низоми умумиҷаҳонӣ; эҳё ва мустаҳкамгардонии мақоми
фарҳанги миллӣ дар ҳаёти ҷомеаи тоҷикистонӣ; воло гардонидани мақоми фарҳангии миллии
мардум дар фазои фарҳангии глобалӣ ва ғайра.
Ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ аз як тараф барои пешрафти сиёсӣ шароити зарурро фароҳам
намуда, аз ҷониби дигар метавонанд, ҷомеаи устуворро бо шаҳрвандони фаъол бунёд созанд.
Онҳо саҳми бомавриди худро дар ҳалли масъалаҳои сиёсӣ, таҳкими сатҳи ташаббускоронаи
шахсӣ ва бартарафсозии таъсиррасонии беандозаи давлат ба соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ мегузоранд.
Воҷиб аст, баҳамтасиррасонии давлат бо ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ дар хосиятҳои ташаккули
раванди модерниизатсионии Тоҷикистон зоҳир меёбанд. Ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ яке аз асосҳои
таҳкими давлатдории демократӣ мебошанд. Дар ин маъно мафҳуми «давлати иҷтимоӣ»
қобилияти давлатро дар ҷоринамоии сиёсати муосири иҷтимоӣ, амнияти иҷтимоӣ, шарикии
иҷтимоӣ ошкор намуда афзалияти вазифаҳои мазкурро дар робита бо ҷомеаи маданӣ пиёда
месозад. Ин ҳолат дар воқияти навтавлиди баҳамтаъсиррасонии давлату ҷомеаи маданӣ инъикос
меёбад. Давлат вазифаи худро дар танзими масъалаҳои иҷтимоӣ қисман ба дӯши созмонҳои
иҷтимоӣ вогузор менамояд, ки чун шабакаҳои ҷамъиятӣ дар умқи ҷомеаи маданӣ ташаккул ёфта
низоми нави баҳамтаъсиррасонии давлату ҷомеаро бунёд карданд. Низоми мазкур ба худ номи
«шарикии

иҷтимоии байни

бахшҳо»-ро

соҳиб

гардида,

шакли

сохториву таркибии

баҳамтаъсиррасонии созмонҳои давлатӣ (бахши аввал), бизнес (бахши дуюм) ва ҷомеаи
маданиро (бахши сеюм) дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ муҳайё месозад.
Демократия ҳамчун шакли режими сиёсӣ аз як тараф барои амалигардии имкониятҳои
муколамаи давлат ва ҷомеаи маданӣ мусоидат менамояд. Аз тарафи дигар, он фаъолияти
шӯроҳои машваративу ҷамъиятии назди институтҳо ва мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ,
муҳокимаронии ҷамъиятӣ, экспертҳо, механизмҳои назорати ҷамъиятӣ, иштироки амалии
мушахас, шарикӣ, гуфтушунидҳои ҷамъиятӣ, муроҷиати шаҳрвандон ба мақомоти ҳокимият,
пурсиши афкори ҷамъиятӣ, баромадҳои ҳамаҷонибаи намояндагони шохаҳо ва сохторҳои
ҳокимият, дебатҳои парламентӣ ва ғайрипарламентии намояндагони ҳизбҳо, фаъолияти
иттифоқҳои касаба, мақомоти худидоракунӣ ва ниҳодҳои дигари ҷомеаи маданӣ сарҷамъ намуда,
манфиатҳои аҳолиро тавассути ВАО маълум менамояд. Аз ин рӯ, ҷомеаи маданӣ дорои
механизми худташаккулёбанда буда ба инсон баҳри ошкор намудани табиати дугонаи худ чун
инфирод ва чун махлуқи ҷамъиятӣ мусоидат менамояд. Он зидиятҳои байни одамонро ба иртибот
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бо мавҷудияти хосиятҳои иҷтимоӣ, минтақавӣ, миллӣ ва динӣ нарм месозад. Ҳамеша даркнамоии
на танҳо манфиатҳои эгоистии худ, балки ба инобат гирифтани талаботҳои гурӯҳҳои мухталиф
пайдо мешавад. Манфиатҳои мазкурро бевосита амалӣ намудан мумкин нест, зеро онҳо дар
шакли ғайримустақим вуҷуд дошта наметавонанд ва ба воситаи созмонҳои ҷамъиятӣ иттифоқҳои
касаба, ҳизбҳо, ҳаракатҳои ҷамъиятӣ ба амал бароварда мешаванд, ки онҳо бе шубҳа ниҳодҳои
ҷомеаи маданӣ мебошанд.
Дар натиҷаи тадқиқ ва таҳлили равандҳои модернизатсионии системаи сиёсии Ҷумҳурии
Тоҷикистон андешаҳо оид ба тамоюлҳои асосии ташаккул ва рушди он пайдо мегардад, ки
хосиятҳои зеринро соҳиб аст:
Модернизатсияи системаи сиёсии Тоҷикистон тарҳи мутамаддини инкишофи ҷомеаи муосир,
ки дорои хусусиятҳои фарҳангиву иҷтимоӣ ва таърихӣ мебошад, ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ,
зарурати дарки назариявӣ ва методологии он дар тафаккури илмӣ ба миён меояд 29–«М».
Дар таърихи халқи тоҷик равандҳои таҳаввулотпазирӣ дар сиёсати кишвар дар замони
Сомониён, даврони идоракунии аҷнабиён, солҳои вуҷудияти Аморати Бухоро ва генералгубернатории Туркистон ба назар мерасанд. Ҳамаи тағйиротҳои воридгашта ба маънои аслии
модернизатсияи сиёсӣ мутобиқат намекунанд ва онро мо навоварӣ ном гузошта, муосиршавии
системаи сиёсӣ гуфта наметавонем. Зеро аввалан, навовариҳо хосияти идоранамоиро чандон
тағйир дода бошанд ҳам, робитаи ҳамаҷонибаро дар таҳким ва ташаккули муносибатҳои
ҷамъиятӣ надоштанд. Ҷомеа аз як шакл ба шакли дигар ворид нагашт, системаи сиёсӣ ба худ
хосиятҳои сиёсиро касб (маҳдудияти монархия, таъсиси парламент, пайдо шудани институтҳои
ҳимояи ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ, ҳимояи имкониятҳои ташаккули иқтисодӣ) накард. Замони то
инқилобии тоҷикон чун раванди парокандагӣ, номуташаккилӣ ва номуътадилии инкишоф ба
ҳисоб меравад, ки дар он пеш аз ҳама манфиатҳои геополитикии кишварҳои ҷаҳонӣ, махсусан
Россия ва Британияи Кабир ба назар мерасад 15–«М».
Замони идоракунии коммунистон ба модернизатсия шабоҳат дорад, лекин аз нуқтаи назари
илми ғарбӣ нишондодҳои модернизатсионӣ дар замони шӯравӣ мавҷуд набуданд. Масалан,
ғайриимкон будани ташаккули фаъолияти озоди иқтисодӣ ва таъмини интихоботи шаффоф ва
алтернативӣ, маҳдудияти озодиҳои сиёсӣ, мавҷудияти сензураи давлатӣ, этатизм ва
авторитаризми ҳокимияти сиёсӣ ва ғайра ҷомеаро ба мақсаду мароми ҳизби ҳукмрон побанд
сохта «афсона»-и коммунизмро барои осудагии минбаъдаи он ҳикоя менамуд. Бояд иқрор шуд,
ки давлати абарқудрати сотсиалистӣ бо назардошти ченакҳои модерникунонии ҷомеа тавонист,
ки баъзе аз масъалаҳои муҳими замони мубаддалшавиро ба ҷомеаи муосир (албатта, бо фаҳми
худ дар иҷрои панҷсолаҳо) амалӣ созад. Масалан, ба сатҳи хело баланд расонидани саноати
вазнин, коркард ва обиёрӣ намудани заминҳои бекорхобида, сохтмони иншооти зиёди иҷтимоӣ
ва фарҳангӣ, муваффақиятҳои соҳаи техника ва кайҳон, пайдо намудани нуфуз ва иқтидори
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ҳарбӣ, тавлиди инсони навъи «коммунистӣ», асоснок ва амалӣ намудани барномаҳои иҷтимоӣ ва
ғайра, ки хоҳу ноҳоҳ ИҶСС-ро шуҳратманд гардонидааст 9–«М»
Хосияти иҷтимоӣ будани кишвари шӯроҳо ба олам таҷрибаи нави давлатдориро дар
пиёданамоии барномаҳои иҷтимоӣ касб намуд. Ёрии ҳамаҷонибаи ИҶСС ба кишварҳои олами
сеюм иқтидори ҷаҳонии онро зиёд намуд. Иқтидори ҳарбӣ ва комёбиҳои кайҳонӣ эътибори
қудратмандии онро исбот намуд. Дар ин асос ба муқобили кишвари шӯравӣ таълимотҳои илмиву
назариявии ғарбӣ, аз он ҷумла таълимоти модернизатсияи сиёсӣ тавлид ёфт. Таълимоти мазкур
пеш аз ҳама хосияти ҷаҳони капиталистӣ ва бартарии онро аз сотсиализм дар олам муаррифӣ
менамуд. Гуфтан мумкин аст, ки агар зиддиятҳои ҷаҳонӣ намебуд, эҳтимол аст, таълимоти
модернизатсияи сиёсӣ низ вуҷуд дошта наметавонист 1–«М».
Раванди модернизатсионӣ дар Тоҷикистон дар замони парокандашавии ИҶСС оғоз гардида,
дар замони истиқлолияти кишвар идома меёбад. Марҳилабандии раванди мазкур аз ҷониби мо
чунин сурат мегирад. Аввалан, аз давраи бозсозӣ то таъсиси кишвари мустақили Тоҷикистон,
баъдан, аз соли 1991 - замони эълони истиқлолияти давлатӣ то соли 1997, яъне ба итмом расидани
ҷанги шаҳрвандӣ. Марҳилаи сеюм аз соли 1997 то 2007 ва давраи чорум аз соли 2007 то ин ҷониб.
Марҳилабандии мазкур дар алоқамандӣ бо воқеаҳои сиёсӣ таҳлил ёфтааст. Аз нуқтаи назари
тағйирпазирии сиёсӣ ду марҳилаи рушди сиёсӣ - аз 1985 то 2007 ва 2007 то инҷониб хосияти
барҷаста доранд. Марҳилаи ибтидоии тағйирпазирии сиёсӣ аз сиёсати бозсозӣ оғоз мегардад. То
соли 2007 Ҷумҳурии Тоҷикистон тавонист, ки масъалаҳои муҳими замони гузариш ба низоми
навро анҷом диҳад. Он сабабҳои хосаро касб намуда буд: аввалан, ҳолати тағйирпазирие, ки бо
бозсозӣ оғоз гардид ба ташкили кишварҳои соҳибистиқлол анҷом ёфт. Дар ин давра кишварҳо
кӯшишҳои зиёди дигаргун сохтани системаи сиёсӣ ва бартарафкунии монеаҳои зидди онро пиёда
намуда, барномаҳои нави таҳкими устувори ҷомеаро қабул намуданд. Дар мисоли Тоҷикистон
ин давра замони баъдиҷангӣ номида мешавад. Баъдан, масъалаи рушди минбаъдаи Тоҷикистон
аз соли 2007 ибтидо мегирад, зеро ҳамаи камбудиҳои замони пешин бартараф шуданд ва
заминаҳои рушди ояндаи босубот фаро расид. Аз соли 2007 то инҷониб Тоҷикистон дар ҳолати
суботи сиёсӣ чун кишвари демократӣ, ҳуқуқбунёд ва иҷтимоӣ рушд меёбад ва монеаҳои ҷиддӣ
дар роҳи инкишофи минбаъдаи он вуҷуд надоранд 29–«М».
Раванди сиёсии Тоҷикистон ба шакли эндогениву экзогении модернизатсия шабоҳат дорад.
Хосияти махсуси шакли мазкур ба худ омезиш ва ҳамоҳангии ниҳодҳо ва анъанаҳои хусусӣ ва
нусхабардоршударо ба амал мебарорад. Дар ибтидо, аз сабаби паст будани сатҳи инкишофи
ҷомеаи маданӣ дар Тоҷикистон модернизатсияи ҷомеа бо модернизатсияи давлат иваз гардида
қудрати сиёсӣ, омилҳои бюрократӣ, ҳолатҳои дағали хусусгардонии иқтисодиёт мушоҳида
мешавад. Дар интиҳои модернизатсияи маҷбурии системаи сиёсӣ ҷомеаи демократӣ бо
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нишонаҳои худ ба мисли интихоби институтҳои сиёсӣ, бисёрҳизбӣ, тақсимоти ҳокимият зуҳур
меёбад, ки чун хосияти ҷомеаи муосир баромад мекунад 29–«М».
Давраи модернизатсионии ташаккули системаи нави сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо
мавҷуд будани зиддиятҳо, ихтилофҳо ва низоҳо байни ҷонибдорони режими куҳнаву нав, ки
хусусияти ҷомеаи гузаришӣ мебошад, пиёда мегардад. Гузариш ба ҷомеаи муосир бо ҳалли
масъалаҳои бунёдии сиёсӣ оғоз меёбад, ки ташаккули ниҳодҳои давлатӣ, коркарди конститутсия,
муайян намудани принсипҳои идоракунии милливу давлатӣ аз зумраи онҳо мебошанд. Гузариш ба
таъсиси системаи нави сиёсӣ дар Тоҷикистон аз рӯи мундариҷа ва хусусиятҳои худ бо ҷоришавии
равандҳои демократикунонии системаҳои сиёсии кишварҳои дигар тафовут дорад. Зеро дар он
азхудкунии принсипҳои демократӣ, ҷалбсозии шаҳрвандон ба сиёсат, таъсиси институтҳои
фаъоле, ки ба қабули қарори сиёсӣ таъсир менамояд, бештар аз ҷониби давлат сурат мегирад 2–
«М».

Аз рӯи хусусияти ҳамкории ҳокимият ва ҷомеа равандҳои сиёсӣ дар Тоҷикистон хосияти
амудӣ - ташкилиро доранд, дар он нақши ҳокимияти давлатӣ баръало аён аст. Ҳокимият худ
ташаббускор ва ҷорисозандаи қоидаҳо дар раванди таҳаввулот мебошад. Аз он ҳолати кишвар ва
рафтори сиёсии шаҳрвандон вобаста аст. Таҳаввулот аз боло ба воситаи роҳбарӣ ва ташаббуси
сарварони сиёсӣ ва элитаи сиёсӣ амалӣ мешавад. Ҳокимияти сиёсӣ чун танзимгари муносибатҳои
сиёсӣ баромад намуда, идоракунии амудии он имкониятро барои ҳалли бомуваффақи масъалаҳои
гуногун ба миён меорад. Ба ин масъалаҳо, пеш аз ҳама, гузариш ба технологияи информатсионӣ,
таъсиси институтҳои комилан демократӣ ва таъсиси давлати ҳуқуқбунёд ва иҷтимоӣ дохил
мешаванд 13–«М».
Дар Тоҷикистон дар раванди модерникунонии системаи сиёсӣ низоми бисёрҳизбӣ тавлид
ёфт, ки ҳам бурдбориҳо ва ҳам камбудиҳоро соҳиб аст. Бо баробари мавҷудияти ҳизбҳои
мухталиф ва сершумор ва механизмҳои воқеии амалишавии он оид ба таъсиси пурраи низоми
мазкур гуфтан хело барвақт аст. Ба Тоҷикистон зарурати таъсиси низоми бисёрҳизбии комилан
ташаккулёфта, ки ба воқеияти сиёсӣ ва талаботи ҷамъиятӣ мутобиқат мекунанд, ба миён меояд.
Зеро бе мавҷудияти муборизаи сиёсии кушод ва рақобатноки ҳизбҳо низоми демократӣ моҳияти
аслии худро пайдо намекунад. Мавҷудияти «ҳизби ҳукмрон», ки барои идоранамоии бардавом
ва ҷонибдории роҳбарияти давлатӣ ба амал бароварда мешавад, имконияти таъмини иштироки
ҳизбҳои дигарро дорад. Лекин хосияти ҳамкории онҳо дар низоми идораи давлатӣ начандон аён
аст. Аз ин рӯ, дар бештари маврид ҳизбҳои мазкур имконияти ҷалбсозии электоратро дар раванди
интихобот надоранд. Ҳизбҳои сиёсӣ дар набардҳои сиёсӣ иштирок намуда таи солҳои дурудароз
интихобкунандагони худро дар ченакҳои муайян маълум сохтанд, ки натиҷаи интихоботро
пешгӯи менамояд. Ҳизбҳо дар Тоҷикистон хосияти мутамарказиро доро мебошанд, зеро
қарорҳои сиёсӣ аз ҷониби роҳбарият қабул мешаванд ва зинаҳои поёнӣ дар амалисозии чунин
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салоҳият маҳдудият доранд. Ҳизбҳо ва рушди минбаъдаи онҳо дар системаи сиёсии Тоҷикистон
нишонаи таъмини муносибатҳои демократӣ мебошад, ки чун хосияти ҷомеаи муосир баромад
мекунад 29–«М».
Парламент дар Тоҷикистон вобаста ба табиати худ ҳамчун институти намояндагии
манфиатҳои элитиаи сиёсӣ, гурӯҳҳои иҷтимоии мухталиф, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар коркард
ва қабули қарорҳо саҳми асосӣ дорад. Маъмул аст, ягон шоҳаи ҳокимият на мақомоти иҷроя ва
на роҳбарияти ҳизбӣ ба мисли парламент дар ҷустуҷӯи қарорҳои сиёсиву ҳуқуқии муносиб ва
самаранок, ки поягузори талаботҳои замон аст, фаъолият дошта наметавонанд. Лекин парламент
ҳам, бояд ба ҳолате ташаккул ёбад, ки мақоми меҳвариро дар самти муосиршавии системаи сиёсӣ
дошта бошад. Парламентаризм метавонад кафили роҳи демократии инкишофи кишвар гардад,
агар ки моҳиятан бо иродаи халқӣ ташакил ёбад ва манфиатбахш бошад 15–«М».
Дар шароити демократияи ваколатдор ташаккули ҷомеаи маданӣ раванди мураккаб ва
бисёрҷабҳа мебошад, ки аз доираи фаъолияти ҳокимият, тиҷорат ва муносибатҳои оилавӣ берун
буда, дар алоҳидагӣ байни мардум барои амалинамоии манфиатҳо созмон меёбад. Стратегияи
роҳбарияти кишвар оид ба модернизатсияи низоми ҷамъиятию сиёсӣ бидуни рушди минбаъдаи
сохторҳои давлатӣ ва ғайридавлатии ҷомеаи муосир имконнопазир аст. Самти модернизатсияи
соҳаи иҷтимоиву сиёсӣ танҳо ба воситаи рушди институтҳои давлативу ғайридавлатӣ, ҷустуҷӯи
роҳу воситаҳои муносиби баҳамтаъсиррасонӣ ва ҳамоҳангии фаъолияти онҳо амалӣ мегардад.
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шакли асосии баҳамтаъсиррасонии босубот дар мавҷудияти
созмонҳои ғайриҳукуматии мухталиф ва иттиҳодияҳои ихтиёрӣ ба амал бароварда мешавад, ки
аҳамияти иҷтимоиро пайдо мекунад 26–«М».
2. Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо
Дар асоси хуласабарории илмии воқеияти инкишофи модернизатсионии Тоҷикистон чунин
тавсияҳои хосияти амалидошта пешниҳод мегардад:
– равандҳои сиёсии давраи модернизатсионӣ номуътадил ва пешгӯинашаванда мебошанд.
Бинобар ин, ҳокимияти сиёсӣ бояд назорати мунтазам ва идоранамоии ҳамаҷонибаи соҳаҳои
ҷамъиятиро дар дӯш дошта ба ташаккули демократия мусоидат намояд. Дар ҳолати баръакс,
демократияи тавлидёфта ба буҳрон, анархия ва бетартибӣ мебарад. Агар то соли 2000 амнияти
Тоҷикистон бо таъмин намудани суботи баъдиҷангӣ оғоз ёбад, пас имрӯз моҷароҳои байниэтникӣ,
ҷангҳои иттилоотӣ, ҷинояткории муташаккил, сепаратизм, экстремизми сиёсиву динӣ, мубодилаи
ғайриқонунии яроқ ва маводи мухадир, таҳдиди терроризм дар назари аввал меистад. Бинобар ин,
зарурати бунёди механизми босамари таъмини бардавоми суботи дохиливу берунӣ ба миён меояд.
Дар ин ҷода корҳои машваративу фаҳмондадиҳӣ байни аҳолӣ бо мақомотҳои қудратӣ, бахшҳои
ҷомеаи маданӣ ва институтҳои давлативу ғайридавлатӣ бояд ҷоннок гардад.
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– дар раванди модернизатсионӣ таваҷҷуҳи зиёд ба иқтисодиёт дода мешавад, зеро аз рушди
иқтидори иқтисодӣ рушди умумии ҷумҳурӣ пайвандӣ дорад. Идоракунии иқтисодиёт бояд дар
таҳти назорати давлатӣ пиёда гардад. Чӣ тавре ки маълум аст, мавҷудияти муносибатҳои
иқтисодии озод дар бештари кишварҳои ҷавони соҳибистиқлол ба шикасти иқтисодиёт ва ба
вобастагӣ аз кишварҳои дигар мусоидат намуд. Дар Тоҷикистон лоиҳаҳои саноаткунонии кишвар
бояд

амалӣ

гарданд

ва

фаъолияти

пурмаҳсул

дошта

бошанд.

Такягоҳи

равандҳои

модернизатсионии Тоҷикистонро гузариш аз таъминоти энергетикии мустақил ба самаранокии
истифодаи неруи барқ, аз бумбасти коммуникатсионӣ ба кишвари транзитӣ ва аз таъмини амнияти
озуқаворӣ ба истеҳсоли маҳсулоти сифатнок ташкил мекунад. Тоҷикистонро зарур аст, ки савдои
беруниро ба таври ҳавасманднамоии экспорт, маҳсулоти тамаркузкунандаи экспорт ва сабуксозии
амалиётҳои савдоӣ ба роҳ монад. Дар раванди мазкур афзалият ба кӯшишҳои босамари
институтсионалӣ ва ташаккули минтақаҳои кишвар дода мешавад. Захираҳои обиву барқии
Тоҷикистон ҳамчун сарвати миллӣ эътироф гардида, дар ҳамкориҳои шарикҳои байналхалқӣ соҳаи
мазкур яке аз соҳаҳои афзалиятноки робитаҳои байналхалқӣ ба ҳисоб меравад. Дар натиҷаи рушди
муътадил ва босамари кишварҳои осиёимиёнагӣ дар даҳсолаи наздик, дар натиҷаи амалинамоии
бомасъули сиёсати кадрӣ, самаранок иҷро намудани талаботҳои Стратегияи рушди миллӣ то соли
2030 ва бо ба инобат гирифтани иқтидори табииву геополитикии худ Тоҷикистон метавонад ба
кишвари саноативу аграрӣ мубаддал шавад. Дар ин маврид махсусан, фаъолнокии ҳамаҷонибаи
бахшҳои соҳибкории хурду миёна ва афзалияти онҳо дар таъмини манфиатҳои иқтисодиву
иҷтимоии мардум ба назар мерасад. Бо ҷонибдорӣ ва ҳавасмандгардонии шахсони лаёқандманди
соҳаи соҳибкорӣ давлат имконияти ташаккули минбаъдаи иқтисодиёт ва иҷтимоиётро метавонад
таъмин созад. Дар натиҷаи дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии шахсони боистеъдод дар соҳаи
соҳибкорӣ, давлат имконияти рушди минбаъдаи иқтисодӣ ва иҷтимоиро таъмин мекунад.
Тавассути додани қарзҳои давомнок, озодкунии мувақкатӣ аз андоз ё кам намудани он, муҳайё
намудани заминаҳои рушди фаъолияти иқтисодӣ ба низоми иҷтимоии ҷомеа шахсони корчалону
кордонро ворид мекунад, ки дар рушди минбаъдаи ҷомеа саҳмгузор хоҳанд шуд. Аз тарафи дигар
элитаи нави иқтисодӣ бояд пеш аз ҳама мақсаду ниятҳои худро барои беҳтар намудани шароити
зиндагии мардум ва таъмини босуботи он равона созад. Яъне, таъсис ва дастгирии фондҳои хайрия
ва сарпарастии институтҳои иҷтимоӣ ва ғайра.
– равандҳои модернизатсионии ибтидои асри XXI дар Тоҷикистон дар заминаи рушди
муътадили иқтисодиёт, тадриҷан баланд гаштани сатҳи зиндагии мардум амалӣ мегардад. Лекин
барои бо роҳи модернизатсионӣ ҳаракат кардан на танҳо зарурати гузаронидани ислоҳот бар
меояд, ки бештар бо иродаи сарвари сиёсӣ алоқаманд аст, балки инчунин тағйирпазирии
менталитети ҷомеаи тоҷик бо назардошти таҷрибаи пешқадами тамаддуни европоии замони
«модерн» ва арзишҳои милливу динӣ муҳим аст. Вазифаи асосии раванди модернизатсионӣ
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тарбияи шаҳрванди дорои ахлоқи ҳамида, рӯҳияи озод ва фарҳанги ҳуқуқиву сиёсӣ мебошад, ки аз
фаъолияти он дараҷаи тайёр будани ҷомеа, қабул ва амалинамоии арзишҳои демократӣ муайян
карда мешавад. Дар ин ҷода таваҷҷуҳи зиёд ба ташаккули ВАО-и озод, тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи
эҳтироми ҳуқуқҳо ва озодиҳои ҳамдигар дода мешавад. Ҷонибдории шахсони кордон ва
масъулиятнок, ки метавонанд ҷомеаро ба сӯи таҳаввулоти демократӣ ва устувории тартиботи
ҷамъиятӣ раҳсипор созанд, ба миён меояд. Инчунин, зарурати истифодаи корҳои фаҳмондадиҳӣ ва
тарбиявии шаҳрвандон пайдо мешавад, ки ғояҳои меҳварии онҳоро эҳтиром ба ватан, эътимод ба
ҳокимият ва риояи қонунҳо ташкил месозанд. Аз ин хотир, зарурати қабули консепсияҳо ва
барномаҳои мушаххас ба миён меояд, ки ба мардум, афкори муосири ҷамъиятӣ, шаҳрдорӣ ва
муносибати байниҳамдигарии онҳоро дар асоси талаботи ғояҳои милливу ахлоқӣ таъмин созанд.
Вазифаи мазкур ба дӯши маъмурияти шаҳру ноҳияҳо, ҷамоатҳо, муассисаҳои таълимӣ, бахшҳои
ҷомеаи маданӣ вогузор мегардад;
– зарурати маълумсозии ғояи миллӣ чун андешаи таҳкимбахши миллат пайдо мегардад, ки
барои ташаккули шуури ҷамъиятӣ, худшиносии миллӣ ва амалинамоии барномаҳои стратегӣ
кӯмак менамояд. Агар солҳои 90-ум ғояи миллӣ хусусияти муттаҳидсозандаи миллатро пайдо
намуда масъалаҳои ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ, фарҳанги аҷдодӣ ва арзишҳои ахлоқиро дар
муайян намудани манфиатҳои миллӣ ва ташаккули сиёсати дохиливу берунии Тоҷикистон дар
бар гирифта бошад, пас дар айни ҳол дар замони ташаккули давлатдории тоҷикистонӣ ғояи миллӣ
бояд чун ғояи ташаккул ва сарҷамъкунанда бо назардошти таҷрибаи таърихии халқи тоҷик ва
комёбиҳои он дар замони истиқлолият пиёда гардад. Лекин барои амалинамоии ин ҳадаф
ҷонибдории ҷиддии дастгоҳи давлатӣ дар коркарди идеологияи миллӣ, рушд ва муттаҳидкунии
шаҳрвандон зарур аст, ки ба воситаи илм, маориф, синамо, санъат, ВАО ва ғайра амалӣ хоҳад
гашт. Маҳз ташаккули сатҳи инкишофи самтҳои мазкури фарҳанг ба устувории ҳуввияти миллӣ,
худшиносӣ ва зуҳури афкори нав мусоидат мекунад. Дар оянда, вақте ки Тоҷикистон ҳамчун
кишвари энергетикӣ шинохта мешавад, ва дар ин бобат вазъи иқтисодиву иҷтимоӣ хело беҳтар
мегардад, ғояи миллӣ дар асоси рақобати оқилона бо кишварҳои ҳамсоя ва олам, суботу осудагии
кишвар баҳри наслҳои оянда, халқи тавоно ва тақдирсоз зоҳир хоҳад гашт;
– дар айни ҳол ғояи миллӣ бояд аз заминаҳои объективии ҳолати мавҷудаи сиёсиву иқтисодӣ
ва иҷтимоиву фарҳангии Тоҷикистон маншаъ гирад. Новобаста, аз мавҷуд будани масъалаҳои
зиёди ҳалногаштаи иқтисодиву иҷтимоӣ, фарҳангиву идеологӣ дар системаи сиёсии Тоҷикистон,
моро зарур аст, ки дорои андешаи таҳкимбахши миллат бошем. Танҳо андешаи миллӣ қодир аст,
ки мардумро муттаҳид сохта, ҳуввияти миллиро ташаккул диҳад ва баҳри амалӣ гаштани
мақсадҳои пешбурди ҷомеа равона шавад. Аз сабабе, ки дар замони муосир дар раванди
зиддиятҳои кишварҳои абарқудрат дорои қудратмандии сиёсиву иқтисодӣ ё ҳарбӣ будан барои
кишварҳои начандон инкишофёфта хело мушкил аст, пас андешаи рушди миллиро метавонад дар
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шакли вазифаҳои шаҳрвандон баён шавад. Тоҷикистон низ ғояи миллиро дар заминаи уҳдадории
шаҳрвандон чун барномаи давлатӣ барои бартарафсозии омилҳои манфӣ дар ташаккули миллӣ
метавонад, қабул созад. Агар ки ғояи миллӣ чун барномаи давлатӣ баромад кунад, пас ба таври
нақша қабул гашта зинаҳои амалишавиро дарбар мегирад, ки боиси бартарафкунии нуқсонҳо ва
муҳайё сохтани заминаҳои ояндаи инкишофи миллат мешавад. Танҳо дар раванди амалишавии
ғояи миллӣ он таҳкимбахши рушди миллат мегардад, дар ҳолати баръакс он ибораҳои хушку
холиест, ки танҳо садо медиҳаду самараи заруриро надорад. Мавҷуд будани ғояи миллӣ ҳамчун
шакли масъулияти миллат ва шаҳрвандони кишвар дар назди худ ва наслҳои оянда мебошад. Дар
ғояи миллӣ вазифаи шаҳрвандии ҳар як шахс бояд ба инобат гирифта шавад, ки аз уҳдадории
умум маншаъ мегирад. Маҳз дар ҳамин ҳолат ғояи миллӣ метавонад, дар шакли барномаи рушд
истифода шавад. Моҳияти ғояи миллӣ дар самаранок будани он зоҳир мегардад, ки исботи онро
инкишофи ояндаи кишвар маълум мекунад.. Амалишавии вазифаи мазкур на танҳо ба дӯши
муассисаҳои тадқиқотӣ, балки ба ҳаволаи шаҳрвандони қаторӣ, ки дар сохторҳои мухталифи
давлативу ғайридавлатӣ қарор доранд, бояд вогузор гардад ва он дар ҷодаи муколамаи
пурмаҳсули давлату ҷомеа тавлид меёбад. Дар натиҷаи ба инобатгирии андешаҳои шаҳрвандон,
олимон ва элитаи сиёсӣ ғояи таҳкимбаши миллат метавонад дар шакли мукаммал ва воқеӣ
ташаккул ёбад.
– Тоҷикистон дар даврони соҳибихтиёрӣ дар заминаи инкишофи сиёсии худ тавонист, ки
намунаи хоси рушдро бунёд намояд. Дар он ҷанбаҳои гуногуни давлатдорӣ омезиш ёфтанд, ки пеш
аз ҳама ба субот ва осоиштагии сарзамини куҳан мусоидат менамояд. Тарҳи модерникунонии
Тоҷикистон аз тарҳҳои илман исботгардидаи он фарқ дорад. Зеро кишварҳое, ки солҳои 70-80-уми
асри ХХ ба раванди модернизатсия қадам ниҳоданд, ҳам аз ҷиҳати имкониятҳои дохилии рушд ва
ҳам аз таъсиррасонии берунии геополитикӣ бо кишварҳои имрӯзаи ҳолати модернизатсия дар
тафовут мебошанд. Аввалан, низоми байналхалқӣ ва ихтилофи он ба кишварҳои Осиёи Ҷанубу
Шарқӣ ва Америкаи Лотинӣ имконият дод, ки онҳо рушд ёбанд (ҷонибдории ИМА ва
либераликунонии ғарбӣ ва кам кардани таъсири сотсиализм ба кишварҳои олами сеюм) ва ба низоми
модернизатсия ворид шаванд. Баъдан, кишварҳои мазкур дар натиҷаи ҳалли масъалаҳои дохилӣ
имконияти тавлиди тарҳҳои нави модернизатсияро пайдо карданд, ки аз модернизатсияи европоӣ
фарқ дошта бошад, ҳам лекин натиҷаи босамарро додааст. Сеюм, ҳолати геополитикии солҳои 7080-уми асри ХХ нисбати ҳолати имрӯзаи инкишофи ҷаҳонӣ нисбатан саҳеҳ ва бетазод сипарӣ
гаштааст, (зеро рӯйоварии инкишофи онҳо ба либерализм ё сотсиализм маълум буд) ки ба давлатҳо
имконияти истифодаи тарҳи инкишофро вобаста ба идеологияҳои сиёсии ҷаҳонӣ ва арзишҳо ва
анъанаҳои динии худ пиёда намудааст. Ба Тоҷикистон ва кишварҳои дигари пасошӯравӣ зарурати
ташаккули тарҳи нави модернизатсионӣ, ки комилан имкониятҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоиву
фарҳангии мардумро дарҷ месозад, ба миён меояд. Он бояд бо назардошти натиҷаи фаъолияти
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давлату ҷомеа дар замони соҳибихтиёрӣ сурат гирад. Таҷрибаи имрӯзаи кишварҳо, модерникунонии
кишварҳои собиқ шӯравӣ, шакли наверо эҷод хоҳад кард, ки аз мазмуни аслии модернизатсияи
қабулгардида дар тафовут қарор дорад. Бинобар чунин тарзи инкишоф бо барномаҳои мушаххаси
давлатӣ ба таври мақсаднок ва вобаста ба сатҳи инкишофи пешқадам омода гардида, натиҷаҳои
босамарро медиҳад;
– барои Тоҷикистон дар мавриди андозанамоии ченакҳои модернизатсионӣ душворӣ низ ҷой
дорад, зеро ҷомеаи тоҷикистонӣ меъёрҳои демократияро истифода намуда, баъзе унсурҳои
замонашавиро аз назар дур месозад. Нишонаҳои демократия ба мисли интихоботи озод ва
рақобатнок, таносуби салоҳияти парламент ва ҳокимияти иҷроя, таъмин ва кафолати ҳифзи ҳуқуқ ва
озодиҳои инсон ва ғайра дар системаи сиёсӣ ҷой доранд. Системаи сиёсӣ либоси муосирро дар бар
карда бошад ҳам, унсурҳои дигари ҷомеа ба мисли фарҳанг ва шуури сиёсӣ хусусияти муосирро ба
таври пурра соҳиб нашуданд. Барои беҳтар намудани ташаккул ва рушди институтҳои демократӣ ва
мустаҳкамнамоии унсурҳои модернизатсионии ҷомеа бо назардошти манфиатҳои милливу ахлоқӣ
нақши давлат, институтҳои сиёсӣ, элитаи сиёсӣ ва шаҳрвандони қаторӣ хело барҷаста аст.
Андозанамоии гузариш аз ҷомеаи оддӣ ба мураккаб аз иқтисодиёти сарбаста ба иқтисодиёти
бозоргонӣ, аз инсони офаранда ба инсони ихтироъкор, аз авторитаризм ба демократия ва ғайра
ҳолати ҷомеаро сифатан тағйир дода имконияти ташаккули ҷомеаи навинро ба миён меоранд, ки
онро «ҷомеаи муосир» ном гузоштанд. «Ҷомеаи муосир» дар асоси омезишёбии инкишофи босуботи
ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ бояд сурат гирад, рушди яке аз соҳаҳо боиси рушди соҳаи дигар
гардад. Ахлоқ ва маънавиёти ҷомеа бо принсипҳои инсонпарварӣ, адолат, озодӣ ва баробарӣ
ҳамоҳангӣ намуда боиси рушди минбаъдаи ваҳдати миллӣ ва як порчагии кишвар гардад. Дар ин
самт вазифаи ҳамаи сохторҳои давлативу иҷтимоӣ, иқтисодиву фарҳангӣ ва шаҳрвандони қаторӣ
аҳамияти заруриро пайдо мекунад;
– элитаи сиёсӣ бояд имкониятҳои худро дар ҳалли масъалаҳои сиёсӣ оқилона ва мақсаднок
истифода намояд, ҳамаҷониба ба ташаккули системаи сиёсии устувор мусоидат кунад ва пеш аз
ҳама чун шахсияти таҳкимкунандаи масъалаҳои сиёсӣ, раванди таҳаввулпазирӣ дар ҷомеа баромад
кунад. Элитаи сиёсӣ бояд стратегияи рушди сиёсати дохиливу беруниро муайян намояд; оммаро
дар доираи мақсадҳо ва арзишҳо муттаҳид созад; баҳамтаъсиррасонии ҳокимият ва ҷомеаро
танзим кунад; ҷомеаро аз бедодгарӣ ва худсарии бюрократӣ эмин дорад; ташаббускориро дар
раванди қабули ислоҳотҳо ва сарҷамънамоии шаҳрвандонро дар рафти амалишавии онҳо ба амал
барорад. Дар ҳолатҳои тағйирпазирии ҷомеа субъектони сиёсӣ низ бояд дигаргун гашта ба
шароитҳои нави инкишофи ҷомеа мутобиқ шаванд, зеро равандҳои сиёсӣ хосияти номуайянӣ ва
пурихтилофро дорад. Элитаи сиёсӣ бояд намунаи ростқавлӣ, адолатпарастӣ ва сиришти баланди
маънавии миллати тоҷик бошад. Дар ин ҷода тарбия ва ташаккули элитаи навсифат, маҳз дар
сохторҳои давлативу таълимӣ махсусан дар Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, Академияи
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идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва робитаи кадрии он бо
муассисаҳои давлатӣ ва ғайра пиёда гардад;
– Тоҷикистон барои ба таври босамар ҷорӣ намудани модернизатсия бояд аз таҷрибаи
кишварҳое, ки дар раванди модернизатсионӣ (махсусан кишварҳои пасошӯравӣ, масалан, Россия)
карор доранд ё ҳолати модернизатсияро паси сар карданд (дар мисоли кишварҳои Кореяи Ҷанубӣ,
Сингапур, Тайван) бо назардошти оқилонаи дастовардҳои таҷрибаи худ истифода намояд. Вобаста
ба имкониятҳои худ Тоҷикистон дар пайравии инкишоф бо кишварҳои баъдисоветӣ қарор дорад.
Дар натиҷаи таҳлилнамоии тарҳҳои модернизатсия тарҳи маҷбурӣ ё фишурдаи он ба ҳолати
Тоҷикистон мутобиқат мекунад. Лекин тарҳи мазкур ҳамчун шакли алтернативӣ истифода нахоҳад
шуд. Тарҳи маҷбурии модернизатсия метавонад, барои инкишофи сиёсии Тоҷикистон танҳо, ҳамчун
намуна истифода шавад. Ба ин тарҳ таҷрибаи сиёсии кишварҳои Кореяи Ҷанубӣ, Сингапур, Тайван
дохил мешавад. Зеро модернизатсия дар ин кишварҳо аз ҷониби давлат дар соҳаи иқтисодиёт бо
инкишофи саноати аграрӣ оғоз меёбад. Кишварҳои мазкур дар як вақти кӯтоҳ тавонистанд, ки дар
ин соҳа рақобатпазирии худро нишон диҳанд ва ба воситаи сармоягузории хориҷӣ саноати вазнинро
низ рушд намоянд. Тоҷикистон метавонад ин таҷрибаро дар соҳаи иқтисодиёт истифода намояд.
Барои Тоҷикистон, ки дар гирдоби рақобатҳои геополитики иқтисодӣ қарор дорад, ҳалли чунин
масъала хело гарон мебошад. Лекин бо пешрафти соҳаи аграрӣ он метавонад, ки эҳтиёҷи дохилии
аҳолиро бо озуқаворӣ ва маҳсулоти саноати сабук таъмин намуда вобастагии иқтисодиётро аз
таъсири кишварҳои ҳамсоя эмин дорад. Вазифаи мазкур пеш аз ҳама ба дӯши давлат ва сохторҳои
иқтисодӣ вогузор мешавад, зеро танҳо фаъолияти самараноки онҳо шароити рушди иқтисодиро
фароҳам меоранд. Бояд иқрор шуд, ки Тоҷикистон метавонад тарҳи хоси инкишофро дар асоси
заминаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳагиву миллӣ бо назардошти таҷрибаи ҷаҳонӣ пайдо кунад;
– барои ҷонибдорӣ ва рушди зарурии ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ «амудияти ҳокимият» бо
«уфуқияти ҷомеа», баҳамтаъсиррасонии созмонҳои ҷамъиятиву сиёсӣ, ки барандагони
манфиатҳои табақаҳо ва гурӯҳҳои мухталиф мебошанд, бояд пурра гардад. Чунин ҳамбастагии
амудӣ ва уфуқии робитаҳо, ки бо мурофиқати бомасъули намояндагони ҳокимият амалӣ
мешавад, метавонад, ба пойдевори рушди муваффақиятноки модернизатсияи сиёсӣ бо натиҷаи
ташаккули давлати иҷтимоӣ ва ҷомеаи маданӣ мубаддал шавад. Дар ин ҷода самаранокии кори
бахши сеюм дар ҷомеа ба намунаи ибратомези фаъолияти шахсони алоҳида ва ҳуқуқӣ табдил
ёбад. Саҳми баргузории хайрия, кӯмакрасонии иҷтимоӣ, муҳайёсозии эҳтиёҷҳои аҳолии
камбизоат ва камҳимоя бояд дар шакли иттилооттиву идеалогӣ ва ҳавасмандгардонии давлатӣ
сурат гирад. Давлат бояд ба сарпарасти бахшҳои иҷтимоии ҷомеаи маданӣ мубаддал гардад ва
имконияти ҷонибдорӣ намудани сохторҳои иҷтимоиро дар амалӣ намудани мақсадҳо пиёда
созад, ки дар ин асос некуаҳволии халқ боло гирифта, шароити арзандаи ҳаёти одамон таъмин
мешавад. Маҳз ташаккул ва рушди ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ ба давлат барои пиёда намудани
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барномаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ кӯмак менамояд. Дар ин маврид қисме аз масъулияти иҷтимоии
давлат ба дӯши ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ, махсусан бахши сеюм бор карда мешавад. Агар, аз як
тараф, ин ҳамгироии уҳдадории давлату ҷомеаро мустаҳкам намояд, пас аз тарафи дигар
боэътимодии шаҳрвандонро нисбат ба сиёсати давлатӣ афзун месозад. Давлат ва ниҳодҳои
ҷамъиятӣ дар ин самт вазифаҳои меҳварии фаъолияти худро бояд пиёда созанд.
– вазифаи асосии инкишофи Тоҷикистон бо таъсиси минтақаи озоди тиҷорат дар Осиёи Миёна
алоқаманд мебошад, робитаҳоро бо Ӯзбекистон, Туркманистон, Афғонистон, Эрон, Покистон ва
Ҳиндустон дар бар мегирад. Дар ин ҷараён бояд мақом ва нақши Тоҷикистон дар доираи созмонҳои
интегратсионии ИДМ, Созмони Аҳдномаи Амнияти Дастаҷамъӣ СҲШ, Созмони ҳамкории
иқтисодӣ ва ғайра пурзӯр гардида имкониятҳои ояндабинанаи он дар воридшавӣ ба Созмони
иқтисодии евроосиёӣ сурат гирад. Зарурати пурзӯрнамоии майлонҳои ҳампайвандии кишварҳои
Осиёи Ҷанубӣ ва Марказӣ ба миён меояд, ки мақоми Тоҷикистонро чун давлати транзитӣ боз ҳам
устувортар менамояд. Барои Тоҷикистон зарурати истифодаи стратегияи геополитикӣ бо
назардошти кишвари кӯҳистонӣ, дорои сарватҳои зеризаминӣ ва манбаҳои обӣ будани он ва дар
сарҳадоти хатар ва таҳдидҳо қарор гирифтани он ба миён меояд. Дар ин маврид зарур аст, ки
манфиатҳои миллии Тоҷикистон маҳз бо таҳкими истиқлолият, ҳифзи арзишҳои милливу
фарҳангӣ,

ҷонибдории системаи сиёсии босубот ва таъмини рушти минбаъдаи иҷтимоиву

иқтисодии кишвар ба инобат гирифта шавад. Таҳияи тарҳи чунин стратегияи рушди геополитикӣ
аз ҷониби инстутҳои тадқиқотӣ ва элитаи сиёсӣ метавонад матраҳ гардад.
Дар

натиҷаи

таҳлил

ва

хулосанамоӣ

оид

ба

самти

тағйирпазирии

марҳилаи

модернизатсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон зарурати коркарди консепсияи муосири ислоҳоти
системаи сиёсӣ бо ба инобат гирифтани нишонаҳои зерин ба миён меояд ба миён меояд:
– қабули фаҳми модернизатсия чун раванде, ки бо хусусиятҳои милливу фарҳангӣ алоқаманд
буда, ба рушди пояҳои сиёсиву иқтисодии давлату ҷомеа мусоидат менамояд;
– ворид намудани натиҷаи тадқиқотҳои тағйиротҳои бунёдии ҳаёти ҷамъиятӣ, ки асоси онро
ихтилоф байни кӯшиши худмуайянкунии миллӣ ва фарҳанги ҷаҳонӣ ё байни стандартҳои умумӣ
ва арзишҳои маҳаллӣ ташкил мекунад ва дар заминаи он муайян кардани марому ниятҳои ҷомеаи
тоҷикистонӣ;
– омӯзиш ва истифодаи таҷрибаи таҳлили системаҳои сиёсие, ки дар гузариш аз
авторитаризм ба демократия қарор дорад ва майл ба модернизатсияи босамар анҷом ёфтааст;
– қабули қарорҳои назариявӣ ва роҳҳои амалинамоии фаҳми сарчашма, хусусият ва ҷараёни
тағйиротҳои сиёсие, ки дар роҳи гузариш аз авторитаризм ба демократия вуҷуд доранд;
– қабул намудани барномаҳои ташкили фаъолияти босамари соҳаҳои афзалиятноки рушди
ҷомеа, ба мисли маориф, илм, тиб, иҷтимоиёт, иқтисодиёт, фарҳанг, амният ва ғайра ва бо инобат
гирифтани ҳолати инкишофи сиёсии Тоҷикистон;
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– таҷдиди назар намудани имкониятҳо ва иқтидори ҳокимияти сиёсӣ дар муттаҳидсозӣ ва
таъмини босамари дигаргуниҳои ҷамъиятӣ бо ба инобат гирифтани арзишҳои миллӣ ва анъанаи
мардумӣ;
– муайян намудани масъалаҳои ташаккул ва таҳкими имкониятҳои салоҳиятнокии элитаи
модернизатсионӣ бо мақсади ҳимояи ҳамаҷонибаи принсипҳои демократия;
– муайян намудан ва самаранок гардонидани механизмҳои мушаххас ва босамари
легитимикунонии ҳокимият ва институтҳои сиёсӣ;
– истифодаи роҳҳои коркард ва паҳнгардии идеологияи модернизатсионӣ (бо инобат
гирифтани вазъи ҷуғрофӣ, манфиатҳои миллӣ ва геополитикӣ ва бартарафсозии таъсиррасонии
манфии фарҳанги глобалӣ), ки бо ҷавҳари равонии замони гузариш ва замони муосир мутобиқ
мебошад;
– истифодаи роҳҳо ва механизмҳои ризоият ва муътадилсозии равандҳои ҷамъиятӣ дар
системаи сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар асоси таъмини самаранокии ҳокимият ба амал
меояд.
Инчунин, барои ҷонибдории марҳилаи модернизатсионии инкишоф ва бартарафсозии
таъсири омилҳои манфӣ ба рафти ташаккули он зарурати омода намудани шуури
модернизатсионӣ пайдо мешавад, ки аз хусусиятҳои зерин иборат аст: бартарии ғояи прогресси
иҷтимоиву техникӣ; ратсионалинамоии ҳамаи муносибатҳои ҷамъиятӣ ва байнифардӣ; кӯшиши
қабул ва тайёр будан ба тағйиротҳои доимии тарзи ҳаёт ва ниҳодҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва
сиёсиву ҳуқуқӣ; дар чорчӯбаи арзишҳои милливу фарҳангӣ ба рутбаи арзишҳои воло табдил
додани арзишҳои озодии шахс ва инфиродият; дарки табиат чун объекти амалинамоии донишҳо
ва нерӯҳои инсонӣ; ҳавасмандӣ ба инкишоф, боварии манфиатбахш ба ояндаи беҳтарин.
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон модернизатсияи сиёсӣ танҳо дар мавриди ҷой доштан ва фаъол
будани ду институти асосии ҷамъиятӣ, ки имконияти муаяйн намудани самти бехатар ва умумии
онро доранд, амалӣ мешавад. Яке аз онҳо дастгоҳи самараноки фаъолияти давлатии бо
принсипҳои касбият, мавҷудияти идеологияи мухталиф омодагардида мебошад. Он ба фаҳми
ислоҳотпазирии ҷомеа чун маҷмӯи умумии муносибатҳо, ки ҳар яки он бо манфиатҳои нерӯҳои
асосии иттиҳодияи бузург алоқаманд аст, пайвастанӣ дорад. Аз тарафи дигар нерӯҳои зиёди
ҷамъиятӣ, ки маҷмӯи манфиатҳои умумиро ҷамъ намуда тайёр будани иштироки худро дар
лоиҳаҳои модернизатсионӣ ошкор месозанд, метавонанд равиши модернизатсияро мақсаднок
амалӣ созанд.
Раванди муосиршавӣ хоҳу ноҳоҳ ягон чизи наве нест, зеро кишварҳо онро истифода намуда,
ба комёбиҳо ноил шуданд. Албатта, нусхабардории инкишофи сиёсӣ дар ҳар кишвар хосиятҳоро
эҷод месозад, ки дар навбати худ намунаҳои нави муосиркуниро ба вуҷуд меорад ва он раванди
беохир ва дар ҳар ҳолат созанда аст.
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Ҳамин тариқ, нишондодҳои умумии модернизатсия чун маҷмӯи мақсадҳо нишонаи
муҷассамкунанда баромад мекунад, ки барои амалигардии он сохторҳои зиёд дар соҳаҳои
мухталифи ҳаёти ҷамъиятӣ созмон меёбад ва имконияти ба таври фаврӣ ба талаботҳои ҷомеа ҷавоб
доданро доранд. Лекин, моҳият ва мазмуни лоиҳаи модернизатсионии ҳар кишвар, роҳҳо, самт,
хосияти баамалбарории таҳаввулотҳо дар маҷмӯъ аз шароитҳои инкишоф, қобилияти таърихӣ ва
миллии ҷомеа вобастагӣ дорад, ки дар навбати худ намунаҳои нави муосиркуниро ба вуҷуд меорад
ва он раванди беохир ва дар ҳар ҳолат созанда аст.
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