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МУҚАДДИМА
Аҳамияти мавзуи таҳқиқот. Дар шароити ҳозира Тоҷикистон яке аз
давраҳои мураккаби инкишофро аз сар мегузаронад. Тағйиротҳои аввали
солҳои 90–уми асри XX дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷамъиятӣ ва давлатӣ
дигаргуниҳои куллиро ворид намуданд. Яке аз чунин падидаҳо ва зуҳуроте, ки
дар ҳаёти ҷамъиятии кишвар ба вуҷуд омад, раванди эҳёи динӣ маҳсуб меёфт.
Моҳиятан ин раванд як зумра нишондодҳо ва унсурҳои махсусеро дар замири
худ ифода менамуд. Махсусан, аз лиҳози вақту замон дар камтарин фурсат ва
бо суръати баланд афзоиш ёфтани шумораи эътиқодмандон, дар шуури
ҷамъиятӣ эътибори хоса пайдо намудани созмонҳо ва иттиҳодияҳои динӣ,
зуҳури ҳаракату ҷараёнҳои ҳизбию динӣ дар асоси рӯовариҳои арзишии
мухталиф аз зуҳур ва ташаккули падидаи бо ном «омили исломӣ» дарак
медоданд.
Омӯзиши моҳияти раванди эҳёи динӣ имконият медиҳад, ки аҳамияти
падидаи «омили исломӣ» ҳарчи беҳтару возеҳтар фаҳмида шавад. Ҷанбаҳои
мусбату манфии он мушаххас гардонида шаванд ва барои рушди минбаъдаи
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври самаранок истифода гарданд. Ҳолати мазкур
натанҳо дорои аҳамияти илмию назариявӣ аст, балки бештар хосияти
таҷрибавию амалӣ ва сиёсию ҷамъиятии онро низ рӯзмарра мегардонад.
Бисёре аз муҳаққиқон ба ин назаранд, ки таҳқиқи мақом ва нақши дин дар
ҷомеаи муосир дар асоси методи таърихӣ, ба назар гирифтани шароити замону
макон ва муносибати объективро тақозо менамояд. Чунин тарзи муносибат
имконият медиҳад, ки таҳқиқоти илмӣ дар асоси дарку шинохт ва пазируфтани
воқеияти объективию инкорнопазир анҷом дода шаванд. Гарчанде ки дар
замони ҳозира дин ба баъзе муносибатҳои байниҳамдигарии одамон ва дигар
соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ таъсир мерасонад, аммо он ҳамчун зербино ва
муайянкунандаи кулли муносибатҳои дигари ҷамъиятӣ маҳсуб намеёбад. Аз
ин хотир, дар ҷомеа ба он мақоми гуногунро сазовор дониста, ҳар сатҳе аз
муносибатҳоро пеша менамоянд. Ҳолати мазкур зимни омӯзиши мақом ва
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нақши омили исломӣ дар шароити феълии Тоҷикистон низ аз ин қоида истисно
нест.
Вобаста ба чунин ҳолат қисме аз муҳаққиқон қайд менамоянд, ки набояд
дар бораи эҳёи исломӣ, балки дар бораи эҳё шудани ҷараёни «исломизм» –
ҳамчун идеологияи табақаи мусулмонони таҳсилдида ва зиёиён ҳарф зад, зеро
ки худи ислом ба ҳайси дини ҷаҳонӣ ҳеҷ гоҳ гирифтори таназзул нагардидаю
аз байн нарафтаст. Аз ин лиҳоз, он эҳтиёҷе барои аз нав эҳё гардидан надорад.
Эҳё шудан ва ё аниқтараш фаъол шудани унсурҳое, ки ба раванди мазкур
алоқамандӣ доранд, маҳз онҳоро бояд дар мадди назар қарор дод. Умуман,
раванди мазкур падида ва зуҳуроти ҷамъиятӣ буда, алоқамандии мустақим ба
он тағйиротҳо ва дигаргуниҳое дорад, ки дар ҳаёти иқтисодӣ, сиёсӣ ва динию
маънавии Тоҷикистони муосир ба вуҷуд омадаанд. Аз ин лиҳоз, вобаста ба
зарурати дарки воқеияти ислом раванди таҳқиқот тақозо менамояд, ки на
танҳо вазъи имрӯзаи он, балки алоқамандии он бо равандҳои таърихӣ ва
падидаю ҳодисаҳои дигари олам мавриди омӯзиши амиқтар қарор гиранд.
Дар давоми асрҳои XX–XXI таваҷҷуҳи ҷомеа ва гурӯҳҳои олимону
муҳаққиқон ба омӯзиши падидаю ҳодисаҳои марбути ислом, пайваста дар
ҳолати афзоиш қарор дорад. Баъзе дигар гурӯҳҳе аз муҳаққиқон бошанд чунин
масъалагузорӣ менамоянд, ки дар ҷомеаи имрӯза барои ташаккули шахсияти
инсон афзал донистани андеша, афкор ва маърифату фарҳанги динӣ,
ҷаҳонбинӣ ва мақоми он дар таркиботи ҷомеа ва умуман худи дин то куҷо
метавонад мақому нақш ва зарурати бунёдӣ дошта бошад. Зуд посух
гардонидан ба ин тарзи гузориши масъала низ чандон кори осоне нест.
Ба ғайр аз аҳамияти илмию назариявии масъалаи диссертатсионӣ он
бештар хосияти амалӣ низ дорад. Натиҷаҳои онро метавон ҳангоми таҳлилу
коркарди дурнамои инкишофи стратегии сиёсати дохилию хориҷии
Тоҷикистон дар муносибат бо ислом ва бо назардошти манфиатҳои миллӣ
истифода кард.
Ҳолати

таҳқиқу

омӯзиш

ва

таҳияю

банақшагирии

масъалаи

таъсиррасонӣ, паёмад ва дурнамои омили исломӣ дар раванди ташаккули
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низоми давлатдории навини Тоҷикистон баҳогузории яксону объективӣ сурат
нагирифтааст. Аз ҷониби дигар, муҳаққиқон дар муайян намудани мавқеъ ва
мавзеъгирии хеш вобаста ба таҳқиқи масъала, дар аксари мавридҳо зери
таъсири омилҳои зиёди объективию субъективӣ монда, омӯзиши масъаларо
мураккабу сарбаста мегардонанд. Вобаста ба чунин ҳолат, қисмати зиёди
ҷанбаҳои асосию бунёдии он аз назари пажӯҳишу таҳқиқ дур мемонанд, ё
камтар ба онҳо таваҷҷуҳ зоҳир мегардад.
Қобили тазаккур аст, ки ба масъалаи мазкур тарзи муносибати дигаре низ
вуҷуд дорад. Махсусан, аз ҷониби бархе аз соҳибназарон ва доираҳои фикрӣ
пайваста дар бораи «таҳдидҳои исломӣ» ҳарф зада мешавад. Чунин тарзи
нигоҳ ба таври васеъ, чӣ дар дохил ва чӣ дар хориҷи кишвар аз ҷониби
воситаҳои ахбори оммавӣ интишор мегарданд. Ба ин восита, дар тафаккур ва
зеҳнҳо ба таври манфӣ исломро ҳамчун ҳомили терроризм, ифротгароӣ ва
қафомондагӣ нишон дода, ба таври якҷониба тасаввуротро дар бораи манзараи
умумии он бунёд намудан мехоҳанд. Ин навъи муносибат барои ҷомеае, ки
аксарияти мутлақи сокинони онро мусулмонон ташкил медиҳанд, таъсир ва
паёмади хубе нахоҳад дошт. Аз ин хотир, муносибат ба он комилан объективӣ,
илмӣ ва беғаразона бояд бошад.
Вобаста ба чунин ҳолат тағйироту дигаргуниҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ва вазъи
сиёсии кишварро аз нав дида баромада, ба он баҳои объективӣ додан лозим
аст. Ба иҷро расониданаи амали мазкур ба он хотир муҳим аст, ки сатҳи
таъсиррасонии «омили исломӣ» ва то чӣ андоза «хатарнок» будани тамоюлҳои
рушди ҳаёти динӣ, ки дар шароити кунунӣ мо бо он рӯбарӯ ҳастем, муайян
карда шавад. Худи мафҳуми «омил» (дар Энсиклопедияи советӣ) қувваи
пешбарандаи ҳамон ҷараёну равандеро ифода намуда, ҳамзамон характер ва ё
хусусиятҳои зотию фитрии онро низ муайян менамояд. «Омили исломӣ»
ҳамчун фаъолияти аз ҷиҳати иҷтимоӣ аҳамиятноки субъектҳои исломӣ маҳсуб
мегардад, ки агар дар воқеъ онҳо ба ҷомеа таъсир дошта бошанд. Бояд ба назар
гирифт, ки омили исломӣ ҳам бахше аз сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷкистон
маҳсуб гашта ва ҳам дар сиёсати дохилии Тоҷикистон вуҷуд дорад. Дарку
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фаҳми он чандон осон нест, аммо шинохти он муҳим ва зарурӣ аст. Аз ин
лиҳоз, зарурати шадиди ҳам илм ва ҳам ҷомеа ба донишҳои нави муосир дар
бораи таъсири омили исломӣ ба рушди давлат ва муносибатҳои иҷтимоии
Тоҷикистони навин равшан аст. Таҳлили илмии ҳамкории муосири давлат ва
дин аҳамияти муҳим пайдо намудааст. Бо таваҷҷуҳ ба воқеияти сиёсии ҷаҳони
имрӯза ва бар асоси таҳлили вазъи Тоҷикистон зарур аст, ки тамоюли рушди
ислом, ки дар ояндаи дуру наздик ба кадом самту сӯ хоҳад рафт, мушаххасан
муайян карда шавад.
Дараҷаи коркарди илмии омӯзиши масъала. Муҳимтарин ҷанбаи
мураккабӣ ва мушкилии омӯзиши мавзуъ дар он зоҳир мегардад, ки дар
давоми солҳои охир дар мураккабгардонӣ ва печидатар кардани раванду
ҷараёни динӣ, сиёсатмадорону ходимон ва мақомоти махсусу гуногуни
ҷамъиятию давлатии кишварҳои мухталифи олам саҳми беандоза доранд.
Доираҳо ва гурӯҳҳои сиёсии кишварҳо барои расидан ба ҳадафҳо, ҳимояи
мақоми ҷамъиятӣ ва манфиатҳои маҳдуди гурӯҳии хеш ба таври фаъол аз
ислом истифода намуда, аз он ҳамчун воситаи таҳдиду фишороварӣ ва
таъсиррасонӣ истифода мебаранд.
Барои беҳтар нишон додани дараҷаи омӯзиши таъсири падидаи
мураккаби бо номи «омили исломӣ» вобаста ба сатҳи коркард ва муносибати
касбӣ зарур аст, ки ба осори илмӣ муроҷиат гардад. Тамоми осор ва адабиёти
илмии вобаста ба мавзуи таҳқиқотро ба гурӯҳҳои зерин ҷудо намудан арзанда
аст.
Гурӯҳи аввалро адабиёт ва асарҳои илмие ташкил медиҳанд, ки дар
натиҷаи таҳлилу хулосагириҳо дар бораи сатҳи рушди донишҳои назариявӣ ба
сифати манбаи бунёдӣ ва заминаи асосии муносибат, баромад менамоянд1.
Ниг.: Алов, А.А., Владимиров, Н.Г. Ислам в России [Текст] / А.А. Алов, Н.Г. Владимиров. – М., 1996. – 122
с.; Долгов, Б.В. Арабский мир в начале ХХI в.: между демократией и исламизмом [Текст] / Б.В. Долгов //
Восток. – 2009. – № 5. – С. 89–100; Жданов, Н.В. Исламская концепция миропорядка [Текст] / Н.В. Жданов.
– М., 2003. – 349 с.; Журавлев, К.В., Мелькав, С.А., Шершнев, Л.И. Путь воинов Аллаха. Ислам и политика
России [Текст] / К.В. Журавлев, С.А. Мелькав, Л.И. Шершнев, – М., 2004. – 384 с.; Игнатенко, А. Ислам и
политика [Текст] / А. Игнатенко. – М., 2004. – 417 с.; Ислам и мусульмане в России / Совет муфтиев России.
Моск. высш. духов. ислам. колледж; [Текст] / Под общ. ред. М.Ф. Муртазина, А.А. Нуруллаева. – М.: КДТ,
1999. – 219 с.; Иордан, М.В., Кузеев, Р.Г., Червонная, С.М. Ислам в Евразии: современные этические и
эстетические концепции суннитского ислама, их трансформация в массовом сознании и выражение в
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Аз назари сохтори таркибӣ муҳимтарин осори илмие мавриди истифода
қарор гирифтаанд, ки хосияти умуминазариявӣ доранд ва онҳо тавонистаанд
дар муқоисаю таҳлил намудани масъалаҳои рӯзмарраи ҳаёти сиёсии
Тоҷикистон мусоидат намоянд. Ҳамчунин, дар муайяну мушаххас намудани
сатҳи методологии таҳқиқот ва самти омӯзиши масъалаҳои мураккаби
диссертатсия бевосита кӯмак намуданд.
Ба гурӯҳи дуюм адабиёт ва асарҳои илмие ворид мегарданд, ки ҷанбаи
методологӣ, манбаъвӣ, санадӣ ва бурҳонии диссертатсия аз натиҷаи
таҳқиқотҳои илмии сиёсатшиносону муҳаққиқони шинохтаи соҳа Ю.М.
Кобишанов, Р.Г. Ланда, Л.Р. Сюкияйнен1 ва дигарон ба таври васеъ истифода
гардидааст. Аммо онҳо ба таври бавосита танҳо ба доираи хурди масъалаҳо
дахл намудаанд.
Гурӯҳи сеюми асарҳоро ҳолату вазъияти муосири ислом, махсусан,
омили исломӣ ва ҷараёнҳои эҳёгароӣ ташкил медиҳанд, ки объекти омӯзиши
як қатор рисолаҳои илмӣ қарор гирифтаанд. Ҷойгоҳ ва нақши ислом дар
ҷаҳони муосир, афзалиятҳои рушди он аз ҷониби муҳаққиқон, ба монанди Р.Г.
Абдулатипов, Л.А. Баширов, А. Малашенко2 ва дигарон мавриди омӯзишу
таҳқиқ қарор гирифтаанд. Ин доираи таҳқиқотҳо, асосан ба таври васеъ ба
таҳлили масъалаҳои умумии мақом ва нақши ислом рӯ оварда, ба таври
мустақим ба падидаи омили исломӣ, сатҳи таъсиррасонии он ба сиёсат,
искусстве мусульманских народов России [Текст] / М.В. Иордан, Р.Г. Кузеев, С.М. Червонная – М., 2001. –
516 с.; Кучер, О.Н., Семотюк О.П. Ислам [Текст] / О.Н. Кучер, О.П. Семотюк. – Ростов н/Д. – Харьков, 2004.
– 284 с.; Мухаметшин, Ф.М. Ислам в современном российском обществе [Текст] / Ф.М. Мухаметшин //
Мусульмане изменяющейся России [Текст] / – М., 2002. – 236 с.
1
Ниг.: Кобищанов, Ю.М. История распространения ислама в Африке [Текст] / Ю.М. Кобащинов. – М., 1987.
– 227 с.; Боз вай. Мусульмане России, коренные российские мусульмане и русские–мусульмане [Текст] / Ю.М.
Кобащинов // Мусульмане изменяющейся России. – М., 2002. – С. 61 – 105; Ланда, Р.Г. Политический ислам:
предварительные итоги [Текст] / Р.Г. Ланда. – М., 2005. – 268 с.; Сюкияйнен, Л.Р. Ислам на постсоветском
пространстве: взгляд изнутри [Текст] / Л.Р. Сюкияйнен. – М., 2001. – 130 с.; Боз вай. Исламская правовая
мысль о глобализации и перспективах политического реформирования мусульманского мира [Текст] / Л.Р.
Сюкияйнен // Ислам в XXI веке. Полития. №4 (47) [Текст] / Л.Р. Сюкияйнен. – М., 2007. – С. 76 – 89; Боз вай.
Ислам против ислама: Об исламской альтернативе экстремизму и терроризму [Текст] / Л.Р. Сюкияйнен //
Центральная Азия и Кавказ. – 2002, – №3. – С. 86 – 89; Боз вай. Современная исламская правовая мысль о
халифате и гражданском государстве с исламской ориентацией [Текст] / Л.Р. Сюкияйнен // Северо–
Кавказский юридический вестник. – 2016. – № 2. – С. 7–19.
2
Ниг.: Абдулатипов, Р.Г. Судьбы ислама в Россия: история и перспективы [Текст] / Р.Г. Абдулатипов. – М.:
Мысль, 2002. – 317 с.; Баширов, Л.А. Ислам и этнополитические процессы в современной России: точка
зрения [Текст] / Л.А. Баширов. – М., 2000. – 243 с.; Малашенко, А. Исламское возрождение в современной
России [Текст] / А. Малашенко. – М., 1998. – 118 с.
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чигунагии истифода шудани он дар сиёсат ва таъсири мутақобилаи он ба дигар
ҳодисаҳою равандҳои ҷомеаро хулосагирӣ намудаанд. Самти омӯзиши мавзуи
таҳқиқотӣ ба таври муттасил имконият дод, ки сатҳи таъсири ислом ба
равандҳои сиёсии ҷомеа ва давлат аз нуқтаи назари методологӣ, доираи
таҳлили масъалаҳои ба мо алоқаманд мавриди баҳсу баррасиҳо қарор гиранд.
Гурӯҳи чоруми адабиёти таҳақиқотӣ муҳимтарин ҷанбаҳои назариявии
масъалаҳои омӯзиши ислом ва ҷаҳони ислом, ҳамчунон, мақом ва таъсири он
ба самтгирии равандҳои сиёсии олами муосир дар осори илмии муҳаққиқони
Нимкураи ғарбӣ, ба мисли А. Бенигсен, Д. Букой, А. Рауф, X. Ҳанафӣ, А.
Филали–Ансорӣ, М. Олбрайт, А. Холид1 ва дигарон баён гардидаанд.
Гурӯҳи панҷумро осори илмие ташкил медиҳад, ки дар омӯзиши
масъалаҳои фундаметалию бунёдии вазъи муосири дин ва махсусиятҳои
тафаккури динию сиёсии исломӣ намояндгони ҷаҳони ислом ба мисли М.
Иқбол, С.А.А. Маудуди, М. Мутаҳҳарӣ, Р. Ҳумайнӣ, Ю. Қарзовӣ2 ва дигарон
ташкил медиҳанд. Онҳо ба таври умумӣ ба таҳлили масъалаҳои алоқамандӣ,
рақобатпазирӣ ва таъсиррасонии исломро бо давлатҳои ғарбӣ, муносибатҳои
мутақобилаи онро бо ҷомеаи маданӣ ва чигунагии тавсифи мавқеи исломро
дар низоми байналхалқӣ таҳти шароити кӯшишҳо ва иқдомҳои бунёди ҷаҳони
якқутба андешаҳо баён намудаанд. Қобили тазаккур аст, ки ашхоси мазкур аз
ҷониби бисёре аз доираҳои илмӣ ва қонунгузори кишварҳои мухталифи олам
ҳамчун бунёдгузорони ҷараёну тафаккури ифротию канора ва намояндагони
Ниг.: Бенигсен, А. Мусульмане в СССР [Текст] / А.Бенигсен // Россия и Татарстан: проблемы асимметричных
отношений – 1995, – №2 – С. 80–91; Bukay, D. Total Terrorism in the Name of Allah: The Emergence of the New
Islamic Fundamentalists [Text] / D. Bukay. // [Манбаи электронӣ]. – Режими дастрас: URL:
http://www.acpr.org.il/english–nativ/05–issue/bukay–5.htm (санаи муроҷиат: 12.08.2016); The origin of modern
Conservatism and islamic fundamentalism II Islamie Dilemmas: Reformers, nationalists and industrialization. 1985.
– Р. 94 – 103; Rauf, A. Islam in Russia [Text] / A. Rauf. // [Манбаи электронӣ]. – Режими дастрас: URL:
http://www.Themodern religion. com/convert/ russia.html (санаи муроҷиат: 26.03.2010); Filali–Ansary A. L'islam
et la democratic // Le Nouvel Observaleur. Avril. 2005; Олбрайт М. Религия и мировая политика. – М.; 2007;
Халид, А. Ислам после коммунизма: религия и политика в Центральной Азии [Текст] / А. Халид. / пер. с англ.
А.Б. Богдановой. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – 304 с.
2
Ниг.: Иқбол, М. Эҳёи фикри динӣ дар ислом [Матн] / М. Иқбол. – Душанбе, 2010. – 268 с.; Карзови, Ю. Кудс
мечта каждого мусульманина [Текст] / Ю. Карзови. – Душанбе, 2008; Маудуди, С.А.А. Политическая теория
ислама [Текст] / С. А. А. Маудуди. // Отечественные записки. 2003, №5 – Sayyid [Sayed] Abul A‘la Maudidi.
Political Theory of Islam [Text] / S.A.A. Maudidi. – Lahore: Islamic Publications Limited, 1976. – Р. 4–22;
Мутаххари, Ю.М. Исламские движения в последние столетия [Текст] / Ю. М. Мутаххари. – Тегеран: Садро,
1998. – 363 с.; Хомейни, И. Р. Столпы исламского государства [Текст] / И.Р. Хомаейни. // Отечественные
записки. 2003, №5. – С. 75.
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«исломи бунёдгаро» шинохта шудаанд. Аммо омӯзиши осори фикрии онҳо
имконият медиҳад, то аз мавқеъгирии онҳо нисбати ислом огоҳӣ пайдо
намуда,

аз

сатҳу

шиддати

таъсири

манфию

нолозими

ҷараёнҳои

бунёдгарёнаро вобаста ба шароити Тоҷикистон ҷилавгирӣ карда тавонем.
Гурӯҳи шашумро асарҳои илмию назариявии муҳаққиқоне ташкил
медиҳанд, ки асосан ҷанбаҳои бисёр зариф ва нозуки масъалаҳои
муносибатҳои мутақобилаи давлату дин, иштироки ислом дар ҳаёти сиёсии
ҷомеа ба воситаи таъсиси ҷараёну ҳаракатҳо ва ҳизбҳои сиёсӣ мавриди
омӯзиш қарор додаанд. Ин ҷо метавон саҳми муҳаққиқонеро, ба мисли А.
Верховский, С. Градировский, Я.И. Здоровес, С. Иваненко, З.И. Левин, А.А.
Мухин, Ф.М. Мухаметшин, Е.М. Примаков, С. Сафронов1 ва аз дигарон ёдовар
гардид.
Гурӯҳи ҳафтумро асарҳои муҳаққиқон ва сиёсатмадорони тоҷик ташкил
медиҳанд, ки дар омӯзиши масъалаи мақом ва нақши ислом ва таъсири омили
исломӣ ба соҳаҳои ҳаёти иҷтимоию сиёсии ҷомеаи тоҷикистонӣ ва кишварҳои
дигари осиёӣ бахшида шудаанд. Дар осори илмии Ш. Абдуллоев2 исломи
муосир ва мақоми он дар фазои сиёсӣ ва идеологии кишвар мавриди омӯзиш
қарор дода шудааст.

Ниг.: Верховский, А. Власть и религия в современной России [Текст] / А. Верховский. // Свободная мысль
XXI. 2004. – №4. [Манбаи электронӣ]. – Режими дастрас: URL: https://www.sova–center.ru /religion/ publicati
ons/2005/04/d4420/ (санаи муроҷиат: 18.04.2011); Градировский, С. Русский ислам [Текст] / С. Градировский.
// Эксперт. – 2003. – № 6. – С. 56; Здоровец, Я.И., Мухин, А.А. Конфессии и секты в России [Текст] / Я.И.
Здоровец, А.А. Мухин – М.: ЦПИ, 2005. – 285 с.; Иваненко, С., Щегорцов, А. Ислам в России [Текст] / С.
Иваненко, А. Щегорцов. [Манбаи электронӣ]. – Режими дастрас: URL: http://russia–today.ru/2001/ no
10/10dossier.htm (санаи муроҷиат: 21.03.2013); Левин, З.И. Ислам в арабских странах: неотрадиционализм и
возрожденчество (вторая половина ХХ в.) [Текст] / З.И.Левин. // Зарубежный Восток: религиозные традиции
и современность. – М., 1983. – 240 с.; Примаков, Е.М. Россия не противодействует исламу [Текст] / Е.М.
Примаков. // Независимая газеты. 1996. 3 марта; Мухаметшин Ф.М. Ислам в современном российском
обществе. // Мусульмане изменяющейся России. М., 2002; Сафронов С. Ислам в политической жизни России
1999 – начала 2000 г. [Текст] / С. Сафронов. // Регионы России в 1999 г.: Ежегодное приложение к
«Политическому альманаху России» [Манбаи электронӣ]. – Режими доступа: URL: https://www.carnegie.ru
/ru/print/36554–print.htm. (санаи муроҷиат: 12.04.2012).
2
Ниг.: Абдуллоев, Ш. Современный ислам в сфере политики и идеологии [Текст] / Ш.Абдуллоев. – Душанбе
1990. – 151 с.
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М. Давлатов1 дар осори худ оид ба манфиатҳои миллии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва тарҳҳои миллию динии рушди кишварҳои Осиёи Марказӣ
изҳори назар менамояд.
Профессор Г.Н. Зокиров2 доир ба масъалаҳои мухталифи омили исломӣ
дар асарҳои мухталифи хеш ба таври муттасил ва муфассал андашаронӣ
намуда, ҷанбаҳои гуногуни онро мавриди таҳқиқ қарор додааст.
Г. Мирзоев3 мақоми исломро дар раванди рушди таърихӣ ва ҷомеаи
муосири Тоҷкистон мавриди таҳлил ва хулосабарориҳо қарор додааст.
Гурӯҳи дигари муҳаққиқон К. Олимов, М. Олимов, С. Олимова, Қ.
Искандаров, А. Раҳнамо, С.С. Сафаров, Ф. Умаров, С.И. Шарипов, А.А.
Шамолов, С.С. Ятимов4 ва дигарон масъалаҳои мухталифи омили исломиро

Ниг.: Давлатов, М. Деидеологизация советского и религиозного начал в политических противоречиях
Таджикистан [Текст] / М. Давлатов. // Построение доверия между исламистами и секуляристами – таджикский
эксперимент. – Душанбе, 2004. – С. 139–160. Боз вай. Национальные интересы Таджикистана и исламские
проекты / Динамика развития национальных и религиозных проектов в центральной Азии [Текст] / М.
Давлатов. – Душанбе, 2006. – C. 26–28.
2
Ниг.: Зокиров, Г.Н. Терроризм [Матн] / Г.Н. Зокиров. – Душанбе, 2004. – 86 с.; Боз вай. Истиқлолияти сиёсӣ
[Матн] / Г.Н. Зокиров. – Душанбе, 2006. – 157 с.; Боз вай. Идеологияи сиёсӣ [Матн] / Г.Н. Зокиров. – Душанбе,
2008. – 350 с.; Боз вай. Системаи сиёсӣ: масъалаҳои рӯз ва дурнамои инкишоф [Матн] / Г.Н. Зокиров. –
Душанбе, 2011. – 350 с.; Боз вай. Донишномаи сиёсӣ. Иборат аз се ҷилд. Ҷ. 1,2,3. [Матн] / Г.Н. Зокиров. –
Душанбе, 2015; Боз вай. «Хуросони Бузург» [Матн] / Г.Н. Зокиров. – Душанбе, 2021. – 160 с.
3
Ниг.: Мирзоев, Г. Особенности религиозного сознания в процессе развития современного Таджикистана
[Текст]: / Г. Мирзоев. // Влияние общественного мнения на реализацию прав человека и развитие демократии
в современном мире. – Душанбе, 1997. – С. 62–64; Боз вай. Ислам в контексте общественного сознания
таджиков (история и современность) [Текст]: автореф. дис... кан. пол. наук. 23.00.02. / Г.Д. Мирзоев. –
Душанбе, 2009.
4
Ниг.: Олимов, К. Диалектика светского и религиозного мировоззрения в условиях построения
национального государства / Построение доверия между исламистами и секуляристами – таджикский
эксперимент [Текст] / К. Олимов. – Душанбе, 2004; Олимов, М., Олимова, С. Политический ислам в
современном Таджикистане / Ислам на постсоветском пространстве: взгляд изнутри [Текст] / М. Олимов, С.
Олимова. / Под об. ред. А. Малашенко и М.Б. Олкотт. Моск. Центр Карнеги. – М., 2001. – С. 185–204;
Искандаров, К. Афганистан в период правительства национального единства. Политические процессы и
проблемы безопасности. Монография. [Текст] / К. Искандаров. –Душанбе: Дониш, 2021. -352 с.; Боз вай.
Афғонистони муосир: авомили дохилӣ ва хориҷии ҷангу сулҳ. Монография [Матн] / Қ. Искандаров, Р.
Абдуллоев, Р. Давлатов. - Душанбе: Дониш, 2018. -208 с; Боз вай. Роль Президента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в репатриации беженцев из Афганистана [Текст] / К. Искандаров. // Евразийский
юридический журнал. - № 7 (158)2021. -С.115-119; Раҳнамо, А. Ҳизби динӣ ва давлати дунявӣ (масъалаҳои
фаъолияти ҳизби дорои хосият динӣ дар шароити давлати дунявӣ) [Матн] / А. Раҳнамо. – Душанбе, 2008. –
226 с.; Сафаров, С. Национальная государственность и религия в современном Таджикистане / Государство и
религия: поиск путей продолжения диалога [Текст] / С. Сафаров. – Душанбе, 2005. – C. 72–83; Боз вай.
Глобализация ислама: проблемы, противоречия и перспективы [Текст] / С. Сафаров. // Внешняя политика.
№1. – Душанбе, 2013. – С. 87–95; Умаров, Ф. Таджикистан и исламский мир: особенности сотрудничества
(монография) [Текст] / Ф. Умаров. – Душанбе, 2011. – 184 с.; Шарипов, С.И. Перспектива развития и
проблемы мусульманского мира [Текст] / С.И. Шарипов. // Таджикистан и современный мир. №2(15). –
Душанбе, 2007. – С. 25–27; Шамолов, А.А. Религия в системе социально–политических отношений в
Республике Таджикистан / Динамика развития национальных и религиозных проектов в Центральной Азии
[Текст] / А.А. Шамолов, – Душанбе, 2006. – C. 88–94; Ятимов, С.С. Общественное сознание и общественная
безопасность [Текст] / С.С. Ятимов. // Таджикистан и современный мир. – 2017. – №2(57). – С. 24–37.
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дар давараҳо ва паҳлулҳои гуногуни ҳаёти сиёсӣ мавриди таҳқиқу баррасӣ
қарор додаанд, қобили тазаккуранд.
Мақсади асосии рисолаи диссертатсиониро таҳлилу баррасӣ ва
омӯзиши омили исломӣ дар раванди инкишофи сиёсии кишвар, муайян
намудани заминаҳо ва махсусиятҳои зуҳури исломи сиёсӣ, мақому нақш ва
сатҳи таъсиррасонию нуфуз ва дурнамои он дар шароити Тоҷикистони навин
ташкил медиҳанд.
Вазифаҳои таҳқиқот. Барои амалисозии мақсади асосӣ ҳалли масъалаҳо
ва вазифаҳои зерин аҳамияти зарурӣ пайдо менамоянд:
– муайян намудани зарурати таҳқиқу таҳлили асосҳои назариявию
методологии мақоми ислом дар раванди сиёсӣ;
– омӯзиш ва таҳлили сохторию таркиботии омили исломӣ, моҳият,
ҳадафҳо ва вазифаҳои асосии он дар раванди сиёсӣ;
– таҳлили асосҳои сиёсии мазмун ва мундариҷаи исломи сиёсӣ ва
мухолифатҳои гуногуни он бо падидаю ҳодисаҳои раванди сиёсӣ;
– муайян намудани махсусиятҳои зуҳури омили исломӣ дар раванди
сиёсии Тоҷикистон;
– ба воситаи методҳои умуминазариявӣ таҳлилу таҳқиқи сатҳи
муносибати мутақобилаи давлату ҷомеа ва ислом, ташкилоти динию мазҳабӣ
ва мақоми онҳо дар раванди сиёсӣ бо назардошти воқеиятҳои умумии ҷаҳони
муосир;
– муайян намудани чигунагии сатҳу сифати иштироки ташкилоти сиёсию
динӣ дар ҳалли масъалаҳои мухталифи ҷомеаи тоҷикистонӣ.
Объекти таҳқиқотро мақом, ташаккул ва сатҳи таъсиррасонии омили
исломӣ дар равандҳои сиёсии Тоҷикистони навин ташкил медиҳад.
Мавзуи таҳқиқот фарогири масъалаҳои назариявию амалии омили
исломӣ хусусиятҳои муҳимми зуҳур ва ташаккули он дар шароити
Тоҷикистони муосир мебошад.
Фарзияи таҳқиқот. Дар заминаи фарзияи таҳқиқоти илмӣ андешаи
муаллиф оид ба мақом ва ташаккули омили исломӣ дар раванди сиёсии
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Тоҷикистони муосир, ки метавонад инкишофи равандҳои дигари сиёсии
кишварро зери таъсири худ гузошта, дар таҳкими муносибатҳои дигари ҳаёти
ҷамъиятӣ ҳам нақши мусбат ва ё манфиро ба иҷро расонад. Тамоюли раванди
омили исломӣ дар Тоҷикистон аз ҳар минтақа ва кишварҳои дигар тафовут
дорад. Сохторҳои ҳукуматӣ ва институтҳои дар бораи мақом ва нақши омили
исломӣ дар ҷомеаи тоҷикистонӣ тасаввуроти дурусту воқеӣ доранд. Вале
раванду

падидаҳои

ҳаёти

сиёсӣ

ва

ҷаҳони

муосир

дар

ҳолати

зудтағйирёбандагӣ қарор дошта, мумкин аст, ки моҳияти аслии баъзе
падидаҳои мураккаби имрӯза дуруст ва саривақт дарк нагарданд. Дар ин
замина давлат ва мақомоти асосии он, ҳамчунин, институтҳои дигари ҳаёти
ҷамъиятиро зарур аст, ки ҷиҳати ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва таъмини рушди
мавзуну босуботи кишвар ба падидаи мазкур муносибати воқеъбинона, дуруст
ва мантиқию илмиро ба он ихтиёр намоянд. Ҳамин тавр, рушди мавзуну
босуботи давалти миллии муосири Тоҷикистон ва таҳкими низоми
демократию ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ аз чигунагии тарзи муносибат ба
омили мазкур вобастагии амиқу ҷиддӣ дорад.
Асосҳои назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Дар таҳқиқоти рислоаи
диссертатсионӣ, муаллиф бештар ба муқаррарот ва хулосаҳои назариётчиёни
илмҳои сиёсӣ, муҳаққиқони барҷастаи Ғарб, рус, тоҷик ва ғайра, ки бевосита
ба мавзуи таҳқиқотӣ рӯоварӣ намудаанд, такя намудааст. Ҳамзамон, корҳои
илмии олимон ва муаллифон, ки дар шакли монографияҳо, дастурҳои
таълимӣ, мақолаҳои илмии дар маҷалаҳои тақризшавандаи байналмилалӣ,
инчунин Паёмҳои Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон,
махзанҳои электронии интернетӣ, сомонаҳои расмии вазорату идораҳои
дахлдори соҳавӣ ташкил менамоянд.
Натиҷаҳои амалии таҳқиқот метавонанд дар раванди пажӯҳиши
муносибатҳои мутақобилаи давлат ва дин, давлат бо иттиҳодияҳои динӣ,
ҳангоми таҳияи стратегия ва консепсияи сиёсати давлатӣ дар мавриди дин,
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мақом ва нақши он дар равандҳои сиёсии ҷомеа мавриди истифодаи васеъ
қарор гиранд.
Натиҷаҳо ва хулосаҳои таҳқиқотро метавон ҳангоми омӯзиши минбаъдаи
масъала истифода намуд. Он дар раванди таҳлил ва хулосагириҳои пажӯҳиши
масъалаҳои

мақом

баҳамтаъсиррасонии

ва

нақши

вазъияти

ислом

сиёсӣ

ва

дар

фазои

фаъолияти

сиёсии

ҷомеа,

иттиҳодияҳо

ва

ташкилотҳои динӣ ба сифати манбаи зарурӣ истифода мегардад. Инчунин,
хулосаҳои алоҳидаи диссертатсия метавонанд дар оянда ба сифати асоси
бунёдии ҳам заминаҳои назариявӣ ва ҳам амалию муқоисавии таҳқиқи бисёре
аз масъалаҳои таъсиррасонии омили исломӣ ба рушди ҳамаҷонибаи
Тоҷикистон баромад намоянд.
Дар зимни ин имкон дорад, ки маводҳои диссертатсияро дар таълими
фанҳои

«Сиёсатшиносӣ»,

«Моҷарошиносӣ»,

«Манфиатҳои

миллии

Тоҷикистон», «Равандҳои сиёсии ҷаҳонӣ», «Геополитика» ба сифтаи таълими
курси махсус, хосатан курсҳои исломшиносӣ ва дар омӯзиши мавзуҳои
рӯзмарраи чун терроризм ва экстремизм ва ҳамчунин, дар марказҳои
таҳқиқотию оянданигарӣ ва полемологӣ истифода намуд.
Натиҷаҳои амалии таҳқиқот метавонанд дар раванди пажӯҳиши
муносибатҳои мутақобилаи давлат ва дин, давлат бо иттиҳодияҳои динӣ,
ҳангоми таҳияи стратегия ва консепсияи сиёсати давлатӣ дар мавриди дин,
мақом ва нақши он дар равандҳои сиёсии ҷомеа мавриди истифодаи васеъ
қарор гиранд.
Асосҳои методологии таҳқиқот. Заминаҳои таҳқиқотро маҷмуи
методҳои умумиилмӣ, ба монанди системанокӣ, объективият, мушаххасият,
муқоисавию таърихӣ ва сотсиокултурологӣ ташкил менамоянд. Ҳамчунин,
дар раванди таҳлили ҳамаҷонибаи масъалаҳои вобаста ба омили исломӣ
истифода аз методҳои таҳлилию усулҳои консептуалӣ ва муносибати
комплексию ғоявӣ мусоидат намуданд. Барои ба иҷро расонидани мақсадҳо ва
ҳадафҳои таҳқиқотӣ ва муайян намудани мақом ва нақши ислом дар гузашта
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ва шароити имрӯза аз методҳои синергетикӣ, таркиботию функсионалӣ ва
муқоисавӣ ба таври васеъ истифода намудем.
Ба хосиятҳои дескриптивии (тавсифӣ) таърихии раванди таҳқиқот такя
намуда, рушди таърихии дини ислом дар ҳудудҳои ҷуғрофии Тоҷикистони
таърихӣ ва навин, муносибати мутақобилаи он бо дигар институтҳо мавриди
омӯзиш қарор гирифт. Истифодаи методи таърихӣ имконияти таҳқиқи
хронологии падидаҳоро фароҳам сохта, сатҳи тағйироти ҳаёти ҷомеа дар
давоми асрҳо муқоиса карда шуданд.
Воқеиятҳои сиёсӣ дар раванди таҳқиқ бозбинӣ гардидаанд, тарзи
муносибати фарҳангию сиёсӣ ба онҳо ихтиёр шуд, ки махсусан, дар таҳқиқи
масъалаҳои вобаста ба дин аҳамияти муҳим доранд. Муносибати фарҳангию
сиёсӣ, психологияи миллӣ ва дигар методҳои иҷтимоию сиёсӣ рафтори
одамонро муттаҳид ва инъикос менамоянд. Чунин тарзи муносибат имконият
медиҳад, ки ба таври амиқ ва васеъ механизми муносибати мутақобилаи дини
исломро дар воқеияти ҷомеаи тоҷикистонӣ бо давлат, нақш ва мақоми аслии
онро дар таркиби равандҳои сиёсии ҷомеа муайян намоем.
Гуногунсамтӣ ва пурмазмунии масъалаҳо, ки дар раванди таҳқиқот аз худ
дарак медоданд зарурати муносибати эмперикӣ, таҳлили сохторӣ ва
умумигардонии назарияро металабиданд. Дар раванди омӯзиш аз методи
мушоҳидаи бевоситаи ҳодисаҳои дохилӣ ва хориҷӣ, таҳлили сиёсии омили
исломӣ дар рушди ҷараёнҳои ҷомеаи муосир ба таври самаранок истифода
гардидаанд.
Ҳангоми таҳқиқу таҳлили мавзуъ масъалаи тавсифи мафҳумҳо ва
категорияҳое, ки бо маънӣ ва мазмуни мухталиф тавсифу тафсир гаштаанд,
таваҷҷуҳи махсусро талаб намудаанд.
Ҳамин тавр, асосҳои методологӣ дар худ синтези муносибатҳои
мухталифи илмиро ифода менамоянд, ки ба таҳлили сиёсии маводҳо мусодиат
намуда, дар муайян намудани мақом ва нақши омили исломӣ дар шароити
Тоҷикистон саҳми асосӣ гирифтааст.
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Пойгоҳи таҳқиқот. Барои таҳқиқи ҳамаҷонибаи мавзуъ ва кушодани
ҷанбаҳои калидии он муаллиф аз сарчашма ва манбаъҳои мавҷуда низ васеъ
истифода кардааст, ки онҳоро метавон ба гурӯҳҳои зерин тақсим намуд:
Ба гурӯҳи якум ҳуҷҷатҳои сиёсӣ, санаду эъломия ва муоҳидаҳои
байналмиллаӣ

ба

мисли:

«Эъломияи

ҳуқуқи

башар»,

«Муоҳидаи

байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои сиёсӣ ва шаҳрвандӣ», «Декларатсия дар бораи
барҳам додани ҳар навъи таҳамулнопазирӣ ва таъбиз дар асоси боварҳои динӣ
ва ақида», «Конвенсияи аврупоӣ оид ба ҳимояи ҳуқуқи инсон ва озодиҳои
асосӣ», Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санаду меъёрҳои
ҳуқуқии дохилидавлатӣ1, ки ба ҳуқуқу озодиҳои бунёдии инсон ва масъалаҳои
эътиқодӣ дахл доранд, ворид мегарданд.
Гурӯҳи дуюми сарчашмаҳоро масъалаҳои мухталифи ислом ва
исломигароӣ, мубориза бо терроризму ифротгароӣ, ҳифзи симои маънавии
дини ислом ва мазҳаби ҳанафӣ, тарғибу ташвиқи арзишҳои миллӣ, худшиносӣ
ва фарҳанги миллӣ, таҳкими давлатдории миллӣ ва амсоли инҳо ташкил
медиҳанд, ки дар асарҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ–Пешвои миллат,
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон2 мавриди
омӯзиши васеъ қарор гирифтаанд.
Ба гурӯҳи сеюм осори илмии он зумра муҳаққиқон ворид мегардад, ки
падидаи мураккабаеро ба мисли масъалаи баҳамтаъсиррасонии иҷтимоиву

Ниг.: Эъломияи умумии ҳуқуқи башар. СММ. Тоҷикистон [Матн]. – 1999. Моддаи 18–20; Международный
пакт о гражданских и политических правах (принят резолюцией 2200A (XXI) [Текст]. – Генеральной
ассамблеи ООН 16 декабря 1966 года); Декларация об искоренении всех форм нетерпимости и
дискриминации на основе религии и убеждений [Текст]. – Генеральная ассамблея ООН, 25 ноября 1981 г., UN
Doc. A/RES/36/55; Конвенция Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, вступила в силу 3
сентября [Текст]. – 1953; Международная конвенция о правах ребенка [Текст]. – (принятая Резолюцией 44/25
Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 г.); Конститусияи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]. – Душанбе,
2017. – С. 2; Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ [Матн] // (Ахбори
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – с. 2009, №3, мод. 82, с. 2011, №6, мод. 450, Қонуни ҶТ аз 02.01.2018
с., №1497); Консепсияи сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи дин [Матн]. [Манбаи электронӣ].
– Режими дастрас: URL: https://www.base.mmk.tj/viewsanadhoview.php?showdetal =&sandalD=582 (санаи
муроҷиат: 25.11.2019)
2
Ниг.: Рахмонов, Э. Таджики в зеркале истории [Текст] / Э. Рахмонов. – Душанбе, 1999. – 131 с.; Боз вай.
Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат [Текст] / Э. Раҳмонов. – Душанбе, 2002–2016. Т. 1,5,6,11,12; Боз
вай. О религии [Текст] / Э. Рахмонов. – Душанбе, 2006; Боз вай. Муҳити зиндагӣ ва олами андешаҳои Имоми
Аъзам: асари илмӣ [Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе, 2009. – 368 с.; Боз вай. Мавлоно ва тамаддуни инсонӣ
[Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе, 2012. – 132 с.; Боз вай. Овремени и о себе [Текст] / Э. Рахмон. – Душанбе,
2015. – 232 с.; Боз вай. Уфуқҳои Истиқлол [Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе, 2018. – 305 с.
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сиёсии ислом ва ҳокимият, иттиҳодияҳои динӣ ва ҷомеа ба таври васеъ
мавриди омӯзиш қарор гирифта, сатҳи ба ҳамтаъсиррасонии онҳо ба таври
объективӣ баҳогузорӣ гардад1. Ҳамзамон, бо назардошти аҳамияти назариявю
методологии ин зумра таҳқиқотҳо дар аксарияти онҳо консепсияи муайяни
назариявиро оид ба омили исломӣ дар шароити Тоҷикистони муосир
наметавон пайдо намуд. Гарчанде ки таҳқиқотҳои назариявие ҳам вуҷуд
доранд, вале аксарияти онҳо дар сатҳи умумӣ баён гашта, аз назари
санадоварию далеловарии сиёсӣ чандон қавӣ нестанд.
Ба гурӯҳи чорум метавон ба осори зиёди илмӣ ва маводҳои таҳқиқотии
сиёсӣ дучор омад, ки ба масъалаҳои бузургу актуалии ҷомеаи ҷаҳонӣ, ба мисли
«бунёдгароӣ», «экстремизм» ва «терроризм»–и динӣ бахшида шудаанд2.
Имрӯзҳо ин мавзуъ бисёр рӯзмарра гардидааст. Зеро терроризм ва экстремизм
ҳамчун шакли канораи фундаментализм ба худ қудрат ва тавоноии нав ба
навро гирифта, ҳеҷ кишвар аз таъсири он худро комилан дар амон нигоҳ дошта
наметавонад.
Ба гурӯҳи панҷум он зумра адабиёти илмӣ, маводи иттилоотӣ ва
нашриёти даврӣ ворид мегарданд, ки дар онҳо «ифротгароии исломӣ» аз
ҷониби баъзе доираҳои сиёсӣ ва мутаххассисон ислом ва терроризмро дар як
сатҳ мегузоранд. Дар асоси ин навъи муносибат маводҳои назариявию амалии
Ниг.: Донцов, В.Е. Современные исламские движения и организации на Ближнем Востоке в системе
международных отношений [Текст] / В.Е. Донцов. – М.: Дипломатическая академия МИД РФ, Ин–т
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масъалаҳои муносибатҳои терроризм бо ислом ва сиёсат бо ислом мавриди
баррасӣ қарор мегиранд1. Омӯзиш ва таҳлили чунин корҳои илмию таҳқиқотӣ
имконияти назар намудан ба сатҳи иртиботот ва алоқамандии масъалаҳоро на
танҳо бо ислом, балки бо проблемаҳои гуногуни ҳам сиёсати дохилӣ ва ҳам
сиёсати хориҷии ҳукуматҳои миллӣ, стратегияи инкишофи муносибатҳои
байниҳамдигарии онҳо фароҳам оварда, ҳамзамон, васеъ гаштани доираи
масъалаи мазкурро нишон медиҳад.
Гурӯҳи шашуми манбаъҳоро маводи оморӣ ва иттилоотӣ, нашрияҳои
даврӣ, сомонаҳои расмӣ, муассисаҳои давлатӣ ва созмонҳои байналмилалӣ,
сомонаҳои иттилоотии ба мавзуи диссертатсия алоқаманд ташкил медиҳанд.
Сарчашмаҳои мазкур хислати даврӣ ва рӯзмарра дошта, дар онҳо ҷанбаҳои
мухталифи масъалаҳо ва таҳлили тамоюли эҳёи исломӣ, омили исломӣ ва
ҳамчунин инкишофи ҷараёнҳои фундаменталӣ ба таври кофӣ инъикос
ёфтаанд. Дар робита ба ин масъала маводҳои матбуоти даврӣ низ ба таври
васеъ мавриди истифода қарор гирифтаанд2.
Дар маҷмуъ, таҳлил ва баррасии мавзуи диссертатсионӣ имконият
медиҳад, ки дар бораи зуҳури масъалаи омили исломӣ дар фазои дохилӣ ва
хориҷии сиёсии Тоҷикистон, таъсири он ба давлат ва ҷомеа, ҷанбаҳои
алоҳидаи он то ба имрӯз, аллакай аз ҷониби зумрае аз муҳаққиқон мавриди
таҳқиқу баррасиҳо қарор гирифтаанд. Як қатор таҳқиқотҳои консептуалӣ ва
ҳамчунин, дар доираҳои илмӣ ба таври васеъ метавон маводҳои хосияти воқеӣ

Ниг.: Джемаль, Г. Освобождение ислама [Текст] / Г. Джемаль. – М., 2004. – 416 с; Кепель, Ж. Джихад.
Экспансия и закат исламизма [Текст] / Ж. Кепель. – М., 2004. – 416 с; Россия не воюет с исламом [Текст] /
(Интервью с Л. Шебаршиным) // Независимое военное обозрение. № 18 (427). 20 мая 2005 [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://nvo.ng.ru/spforces/1999–10–29/7islamnowar.html (дата обращение: 26.03.2010);
Устинов, В.В. Обвиняется терроризм [Текст] / В.В. Устинов. – М., 2002. – 414 с; Халидов, Д. Международный
терроризм – инструмент глобализации [Текст] / Д.Халилов. // Правда и мифы, или кое–что о ложных
основаниях политики. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www. ansar.ru/arhives /left04.07.28.html
(дата обращение: 12.07.2011); Хазам, А. Брифинг «Терроризм — кризис ислама?» [Текст] / А. Хазам. –
Росбалт, 14.10.2004. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http:// www. rosbat.ru/2004 /10/14/1812
62.html. (дата обращение: 12.07.2011)
2
Ниг.: Лаумулин, М. Религиозная ситуация и угроза религиозного экстремизма в Центральной Азии [Текст]
/ М. Лаумулин // Центральная Азия и Кавказ. Т.15. 2012. №1; Сюкияйнен, Л. Ислам против исламского
экстремизма [Текст] / Л. Сюкияйнен // Азия и Африка сегодня. 2003. № 2. – С. 4–8; Сухов, И. Поворот
светского лица. Мусульмане опять пришли в общественное движение [Текст] / И. Сухов // Время новостей,
2005. 18 марта. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.vremya.ru/2005/45/4/12 0667. html.
(дата обращение: 12.07.2011)
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ва амалӣ доштаро низ пайдо намуд. Вале бо вуҷуди ин ҳама осори илмии
фаровон ба таври кофӣ ва ба таври бояду шояд, наметавонанд вобаста ба
масъали таҳқиқотӣ моро қаноат намоянд, зеро равандҳои сиёсии ҷомеа мудом
дар ҳоли инкишоф қарор дошта, ҳар замон ба масъала хосиятҳои нав ба навро
зам менамоянд.
Навгонии илмии таҳқиқот, пеш аз ҳама, дар гузориши масъала зоҳир
мегардад. Мақсад ва вазифаҳои рисолаи мазкур доираи васеи масъалаҳои
вобаста ба ислом ва равандҳои баҳамтаъсиррасонии дину сиёсатро дар
марҳилаи навини рушди Тоҷикистон фаро мегирад. Таҳқиқоти мазкур
кӯшиши таҳлили сиёсиест баҳри баррасии мақоми ислом ва омили исломӣ дар
ҳаёти ҷамъиятии Тоҷикистон, таъсир ва иштироки он дар таркиби раванди
сиёсии кишвар. Дар рисола масъалаи манбаъҳои зуҳури раванди эҳёи динӣ ва
махсусан, омили исломӣ ба таври мушаххас дар шакли зерин таҳқиқ
гардидаанд:
– асосҳои назариявӣ ва методологии омӯзиши масъалаҳои ташаккули
омили исломӣ таҳлил гашта, тамоюл ва самтҳои асосии инкишофи он дар
раванди сиёсӣ муайян гардида, фаҳми гуногуни падидаи мазкур ба таври
мушаххас нишон дода шудааст;
– таҳлили моҳият, хусусиятҳои асосӣ, сохтор ва таркиботии омили
исломӣ, ҳадафҳо ва вазифаҳои асосии он дар заминаи ратсионализатсияи
ҷомеаҳои дар ҳоли гузариш қарор дошта равона шуда, таъсири падидаи мазкур
ба самаранокии низоми сиёсӣ ва татбиқи қарорҳои сиёсӣ ҳама ҷониба баррасӣ
гардид;
– таҳлили асосҳои сиёсии мазмун ва мундариҷаи исломи сиёсӣ ва
мухолифатҳои гуногуни он бо падидаю ҳодисаҳои раванди сиёсӣ бо истифода
аз равиши таҳқиқи систематикии илмӣ муайян карда мешаванд;
– вазъият ва шароити кунунии Тоҷикистон ҳамчун давраи гузариш
маънидод мегардад. Вобаста ба тақозои ҳолати мазкур махсусиятҳои зуҳур,
сатҳи таъсиррасони падидаи омили исломӣ дар раванди сиёсии ҷомеа мавриди
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таҳлил ва таҳқиқи амиқи илмӣ қарор гирифта, мақоми он дар низоми
муносибатҳои сиёсии ҷомеаи тоҷикистонӣ ба таври мушаххас ошкор шудаанд;
– дар заминаи кӯшишҳои зиёде асосҳои назариявию методологии омили
исломӣ дар асоси муносибати системанокӣ мавриди омӯзиш қарор гирифта, ба
воситаи методҳои умуминазариявӣ таҳлилу таҳқиқи сатҳи муносибати
мутақобилаи давлату ҷомеа ва ислом, ташкилоти динию мазҳабӣ ва мақоми
онҳо дар раванди сиёсӣ бо назардошти воқеиятҳои умумии ҷаҳони муосир
нишон дода шудааст;
– дар асоси таҳқиқоти комплексӣ чигунагии сатҳу сифати иштироки
ташкилоти динӣ дар ҳалли масъалаҳои мухталифи ҷомеаи тоҷикистонӣ нишон
дода шудаанд.
Нуктаҳои илмии ба ҳимоя пешниҳодшаванда:
1. Дин як қатор вазифаҳои муҳимро дар муносибат бо пайравону
эътиқодмандон ва ҷомеа ба иҷро мерасонад. Мақом, нақш, нуфузи дин ва
шумораи пайравони он пайваста дар ҳоли афзоиш қарор доранд. Ҳангоми
таҳқиқу таҳлили умумии вазъи шароити кунунӣ ва раванди рушди сиёсию
таърихии ҷомеа нишон медиҳанд, ки наметавон ба таври сатҳи аз омили динӣ
сарфи назар намуд. Дар раванди рушди таърихии хеш ислом дар ҳудудҳои
Тоҷикистони кунунӣ шароити заруриро барои мавҷудияту фаъолияти хеш
фароҳам намудааст. Мусулмонони кишвар дар таркиби ҳатто режимҳои
ғайридинӣ низ аз эътиқодот ва арзишҳои худ содиқона пайравӣ намуда, онро
ҳифз намудаанд. Гарчанде ки ислом сиёситарин дини ҷаҳонӣ маҳсуб гардад
ҳам, вале таҳаммулпазирӣ, махсусан, дар мазҳаби ҳанфӣ яке аз хосиятҳои
аслии онро ташкил медиҳад. Ислом дар кишвар ба динҳои дигар бо эҳтиром
муносибат намуда, ҳамроҳ бо он, пайравони динҳои дигар низ зиндагӣ
намудаанд. Чунин ҳолатро дар давраҳои гуногуни таърихӣ метавон мушоҳида
намуд, ки тоҷикон бо пайравони динҳои мухталиф дар сулҳу суббот ва
ҳамкорию ҳаёти осоишта паҳлуи ҳам умр ба сар бурдаанд.
2. Таҳқиқу таҳлили объективии омили исломӣ дар раванди сиёсии
Тоҷикистон тақозо менамояд, ки муносибат ба он на танҳо дар асоси масъала
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ва ҳадафҳои сиёсати дохилӣ, балки ба инобат гирифтани алоқамандии
глобалии он бояд анҷом бипазирад. Дар раванди гузариши сифатӣ, тағйироти
таркиботии иҷтимоӣ ва дар даврони буҳрони идеологию мафкуравии ҷомеа
ислом бештар нақши унсури ғоявию арзиширо ба иҷро мерасонад. Агар аз
ҷониби мақомоти расмӣ аз он ба таври ҳадафмандонаю самаранок истифода
гардад, метавонад барои таҳкими босуботу мавзуни равандҳои сиёсии ҷомеа
мусоидат намояд. Зеро аксарияти омма арзишҳои диниро пайравӣ намуда, аз
он бештар истиқбол менамоянд. Аслан, низоми сиёсии ислом хосияти дунявӣ
дошта, ҳуқуқҳои дунявиро ҳамчун манбаи мустақили қонун қабул дорад. Аз
ин ҷост, ки мусулмонони Тоҷикистон пайваста дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти
ҷамъиятӣ дар низоми демократию дунявӣ фаъолона ширкат меварзанд.
3. Ҳангоми таҳқиқи вазъият ва равандҳои сиёсии ҷомеа метавон ба ин
натиҷа расид, ки ҳанӯз ҳам омили динӣ метавонад то андозае ба раванди ҳаёти
сиёсию ҷамъиятии Тоҷикистон таъсир расонад. Зеро дар фазои сиёсии кишвар
муносибати мутақобилаи сиёсат ва дин ба таври фаъол ба назар мерасад.
Ҳокимият, сиёсатмадорон ва намояндагони доираи рӯҳонӣ бо ҳамдигар дар
муносибати мутақобила қарор доранд. Чунин идома пайдо кардани
муносибатҳои мазкур мавқеи ходимони давлатию динӣ ва махсусан, исломи
расмиро боз ҳам дар низоми муносибатҳои ҷамъиятию сиёсӣ бештар тақвият
бахшида, сатҳи таъсиррасонии онҳоро ба афкори ҷамъиятӣ муассиртар
мегардонад.
4. Вобаста ба вазъияту шароити кунуние, ки дар фазои дохилии кишвар
ҳукумфармост падидаи «омили динӣ» барои Тоҷикистони чандон таҳдидовар
маҳсуб ёфта наметавонад. Зеро чунин ҳолатро амали мантиқию дуруст ва
таъхирнопазире, ки аз ҷониби ҳукумати кишвар нисбати он роҳандозӣ гардида
аст, раванди босуботи омили диниро тақвият мебахшад. Самаранокии амали
мазкур дар он зоҳир мегардад, ки фазои динию эътиқодӣ ба таври муттасил аз
ҷониби давлат мавриди таваҷҷуҳи хоса қарор дорад. Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар солҳои мавҷудияти худ аллакай таҷрибаи муносибати солиму дурустро бо
намояндагону сарварони рӯҳонии анъанавию расмӣ ва иттиҳодияву созмонҳои
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динӣ коркард намудааст. Шароити мавҷудият ва фаъолияти қонунию расмиро
барои ҳамаи пайравони динҳо ба таври шаффофу баробар фароҳам кардааст.
Ҳолати мазкур боиси он мегардад, ки равандҳои динӣ аз ҷониби гурӯҳҳои
фурсатталаби манфиатҷӯй мавриди суиистифода қарор нагиранд ва барои
рушди мавзуни Тоҷикистони муосир ҳеҷ таҳдиду хатар масъалаи ҷиддиеро ба
вуҷуд оварда натавонанд. Ба амалбарории муносибати мазкур аз ҷониби
давлат ба низоми давлати дунявӣ дар мухолифат қарор намегирад.
5. Падидаи бо номи «исломи иртиҷоӣ» ва ҷараёнҳои ифротию
бунёдгароёна дар байни аҳолии Тоҷикистон чандон эътибор ва ҷонибдорони
зиёдеро пайдо карда наметавонанд. Зеро дар ҳудудҳои кишвари мо мазҳабҳои
таҳаммулпазири ҳанафӣ ва шиаи исмоилия солҳои тӯлонӣ арзи ҳастӣ дошта,
ба сифати унсури худмуҳофизатӣ ва таҳкимбахши муносибатҳои ҷамъиятӣ
бар муқобили ҷараёнҳои радикалию иртиҷоӣ баромад менамоянд.
6. Бояд таъкид намуд, ки бо вуҷуди муваффақиятҳо, ҳанӯз ҳам зарурат
тақозо менамояд, ки муносибат ба падидаи мазкур набояд сода пиндошта
шавад. Зарур дониста мешавад, ки стандартҳои омӯзишии барномаҳои
донишгоҳ ва мадрасаҳои исломию марказҳои исломшиносиро бояд инкишоф
дод. Мутахассисон ва рӯҳониёнро бо донишҳои муосиру замонавӣ мусаллаҳ
намуд. Ҳисси худшиносию худогоҳӣ ва ватандӯстиро дар ниҳоди онҳо фаъол
намуд. То ин ки онҳо тавонанд дар муқобили ҳар навъ ҷараёнҳои ифротию
иртиҷоӣ мавзеъгирии дурусту саривақтӣ дошта бошанд. Ба падидаю ҳодсаҳои
номатлуби ҷомеаи муосир ва таҳдидҳои ҷаҳони навин аз мавқеи ҳимояи
манфиатҳои миллӣ муносибат намоянд. Зеро оммаи мардум, ки динро на фақат
парастишот, балки ҳамчун тарзи ҳаёт низ қабул менамояд. Онҳо ҳам ба дин ва
ташкилотҳои динӣ ва ҳам ба ходимону рӯҳониёни шинохтаи динию мазҳабӣ
эътимоди баланд дошта, аз онҳо пайравӣ намуда, мақом ва эътибори онҳоро
мепазироянд.
7. Барои Тоҷикистон ва минтақаҳои дигари олам маҷмуан, хатар на танҳо
аз ҷониби «фундаментализми исломӣ» ва гурӯҳи ифротии ба қудрат расида
дар кишвари ба мо ҳамсояи Афғонистон таҳдид менамоянд. Балки хатари
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бештар аз сиёсатҳои ғаразмандонаю манфиатхоҳонаи қудратҳои ғарбию
минтақавӣ, пеш аз ҳама, аз ИМА ва шарикони он бармеояд. Ин кишварҳо,
ҳанӯз истифодаи омили диниро дар сиёсати хориҷии хеш хело пештар оғоз
намуда буданд. Махсусан, дар давраи набардҳои Афғонистон истифодаи
омили исломӣ аз ҷониби рақибони коммунистон бештар мушоҳида
мегардиданд. Дар шароити ҳозира бошад, бо истифода аз стандартҳои дугонаи
хеш

онро

ҳамчун

воситаи

муассири

таъсиррасонӣ,

тарсу

даҳшат,

бесарусомонӣ барои дилхоҳ кишварҳои мадди назарашон ба таври васеъ
истифода менамоянд.
Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзуи
диссертатсионии «Омили исломӣ дар раванди сиёсии Тоҷикистони муосир»
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ ба шиносномаи
ихтисосҳои Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷуммҳурии
Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои
сиёсӣ мутобиқат менамояд.
Эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дақиқияти
маълумот, кофӣ будани ҳаҷми маводи таҳқиқотӣ, коркарди натиҷаҳои
таҳқиқот

ва

ҳаҷми

интишорот,

гузаронидани

таҳқиқи

эътимодноки

диссертатсионӣ мебошанд. Хулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии
натиҷаҳои таҳқиқоти назарявӣ ва таҷрибавӣ манзур карда шудаанд.
Саҳми шахсии довталаби унвони илмӣ. Таҳия, коркард ва таҳлили
ҳамаҷонибаи мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ маҳсули чандинсолаи
фаъолияти илмии муаллиф мебошад. Ҳамаи давраи иҷроиши нақшаи кории
илмӣ–таҳқиқотии пешбинишуда бо иштирок ва пешниҳоди бевоситаи
муаллиф роҳандозӣ карда шудаанд. Саҳми шахсии муаллиф дар пешниҳоди
роҳҳои ҳалли масъалаҳои марбути омили динӣ дар таркиби равандҳои сиёсии
кишвар ва таъсири омилҳои хориҷӣ ба он инъикос меёбад ва имконияту
роҳҳои рушди ҳамкориҳои мутақобилаи байни созмону иттиҳодияҳои динӣ ва
давлат, ҳамкориҳои давлат бо созмону, иттиҳодияҳои исломии байналмилалӣ
ва кишварҳои ҷаҳони исломро мушаххасан нишон додааст.
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Тавсиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Диссертатсия дар
маҷлиси кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон муҳокима
гардидааст. Натиҷаҳои таҳқиқот истифодаи амалии хешро дар раванди таълим
пайдо намудаанд. Ҳолатҳои асосии диссертатсия дар мақолаҳои нашршудаи
муаллиф

инъикос

ёфтаанд.

Қисматҳои

алоҳидаи

диссертатсия

дар

конференсияҳои ҷумҳуриявю байналмилалӣ ва семинарҳо, аз ҷумла:
конференсияи ҷумҳуриявӣ таҳти унвони «Маърифати иҷтимоӣ: масъалаҳо,
анъанаҳо, дурнамо» (30 ноябри соли 2011, Душанбе); конференсияи
ҷумҳуриявӣ «Иҷлосияи XVI Шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷкистон ва масъалаҳои
муҳимтарини инкишофи сиёсии кишвар», (25 октябри соли 2012, Душанбе);
конференсияи илмию амалии ҷумҳуриявӣ дар масъалаи «Терроризм: моҳият,
хосиятҳо ва раванди ташаккулу инкишоф», (12–13–уми январи соли 2016,
Душанбе);

конференсияи

ҷумҳуриявии

илмӣ–назариявӣ

дар

мавзуи:

«Масъалаҳои рӯзмарраи инкишофи давлати муосир», (25–26–уми январи соли
2018, Душанбе); конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ–амалии «Масъалаҳо ва
роҳу воситаҳои таҳким ва такмили истиқлолияти Тоҷикистон», (12–уми майи
соли 2021, Душанбе); конференсияи илмӣ–назариявии байналмилалӣ дар
мавзуи «Масоили мубрами илмҳои ҷомеашиносӣ дар замони муосир»
бахшида ба 30 – солагии истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 20 – солагии
факултети фалсафаи ДМТ, (27–уми октябри соли 2021, Душанбе) ва ғайра дар
шакли маърӯзаҳо баён гардидаанд.
Интишори натиҷаҳои диссертатсионӣ. Натиҷа ва дастовардҳои
таҳқиқот дар шаш мақолаҳои илмии тақризшавандаи Комиссияи олии
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расонида,
пешниҳод гардидааст.
Сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз номгӯи ихтисораҳо, муқаддима,
тавсифи умумии таҳқиқот, ду боб, ки дар бар гирандаи шаш зербоб аст,
баррасии натиҷаҳо, хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат мебошад. Ҳаҷми
умумии диссертатсияро 200 саҳифаи матни компютерӣ ташкил медиҳад.
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БОБИ I. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ ТАҲҚИҚИ
МАҚОМИ ИСЛОМ ДАР РАВАНДИ СИЁСӢ
§1.1. Методологияи таҳқиқи мақоми ислом дар раванди сиёсӣ
Даҳсолаҳои охир масъала ва мафҳуми «омили исломӣ» ба сифати объекти
баҳсҳои васеъи зеҳнию мафкуравии муҳаққиқону андешамандон, нишастҳои
мухталифи илмӣ ва ташвиқотию тарғиботии воситаҳои ахбори омма ва
робитаҳои дигари коммуникатсионӣ дар минтақаҳои гунгогуни олам баромад
менамояд. Барои он ки мақом ва ҷойгоҳи омили исломӣ дар раванди сиёсӣ,
бахусус, дар шароити Тоҷикистон мушаххасан муқаррар гардад, зарур аст, ки
пеш аз ҳама, заминаҳои пайдоиш ва инкишофи он мавриди тавсиф ва таҳлили
васеъ қарор гиранд. Мактабҳою ҷараёнҳои гуногуни илмӣ ва муҳаққиқон
вобаста ба шароити макону замон, бо назардошти манфиатҳо ва рӯовариҳои
арзишию маънавӣ омили исломиро ба таври мухталиф тавсиф менамоянд.
Чунин мавқеъгириҳо ва назари онҳоро дар мавриди омили исломӣ метавон ба
тариқи зайл нишон дод:
– омили исломӣ ифодагари мавҷудияти 1,6 миллиард1 мусулмонон
маҳсуб мегардад, ки тақрибан дар 57 кишвари дунё аксарияти аҳолӣ ва дар
кишварҳои дигари олам ақаллиятҳои босуботу қаввиро ташкил менамоянд. Аз
назари таърихӣ ва ҷуғрофӣ Тоҷикистон бо доштани аҳолии сартосар мусулмон
(тақрибан 97% аҳолӣ аз ислом пайравӣ менамоянд) ба ҷаҳони ислом тааллуқ
дорад. Тақрибан аксарияи кулли аҳолӣ эътиқодманди мазҳаби суннии ҳанафӣ
буда, боқимонда аз мазҳаби исмоилияи равияи шиа ва дигар мазҳабу динҳои
мухталифе пайравӣ менамоянд;
– омили исломӣ ин зуҳури ҷамоаи мусулмонон дар натиҷаи равандҳои
глобаликунонӣ дар он нуқтаҳое аз дунёст, ки қаблан онҳо ҳузури фаъол
надоштанд, акнун мусулмонон ба сифати иштирокчии фаъоли равандҳои
иттилоотию муҳоҷиратии ҷаҳонӣ мебошанд, таваҷҷуҳро ба худ мекашанд. Яке
Ниг.: Ефимова, Л.М., Сапронов, М.А. и др. Ислам в мировой политике в начале XXI века [Текст] / учеб.
пособие / под ред. Л.М. Ефимовой, М.А. Сапроновой. – М., МГИМО–Университет, 2016. – С.7.
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аз ҷанбаъҳои махсуси давраи глобаликунониро «ғайриҳудудӣ»1 гардонидани
дин ташкил медиҳад. Дин ҳамчун унсури муайянкунандаи сарҳадоти
анъанаҳои конфессионалӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ ва тамаддунӣ баромад менамояд.
Дар раванди глобаликунонии олами муосир ҳар навъи дин дар он ҷойҳое ва
нуқтаҳое аз ҷаҳон пайравони зиёди хешро пайдо менамояд, ки аз назари
пайдоиш ва рушди таърихӣ қаблан дар он муҳиту маконҳо ҳузури фаъол
надошт. Ҷанбаи дигари ин раванд мумкин аст, ки хосияти баръакси онро низ
ба миён орад. Яъне зери таъсири ин раванд дин метавонад дар ҳудудҳои
паҳнгаштаи анъанавии хеш шумораи пайравонаш камтар гарданд;
– омили исломӣ ин мавҷудият ва иштироки фаъолонаи ҷараён, ҳаракат,
созмону ташкилоти исломӣ буда, ба паҳлуҳои гуногуни ҳаёти сиёсии ҷомеа
таъсир мерасонад;
– омили исломӣ ҳамчун ҳузури фаъолу қаввии ислом ва муборизаи
ғоявию идеологии он дар фазои иттилоотӣ маҳсуб меёбад. Бо боло гирифтани
сатҳи фаъолнокии ҷараёни эҳёшавию қувватгирӣ, моҳиятан на худи ислом
ҳамчун дин эҳё мегардад, балки дубора мақом ва нақши он ҳамчун манбаъ ва
барандаи тарҳҳои муайяни сиёсию идеологӣ аз нав эҳё мегарданд. Ҳанӯз аз
замони зуҳури ислом ҳамчун дин, эътиқод, ҷаҳонбинӣ, фарҳанг ва тарзи ҳаёти
одамон, касе қудрате пайдо накардааст, ки дар кадом минтақае комилан онро
аз байн барад. Шояд қудратҳои ҷаҳонӣ тавонистаанд як асри охир онро аз
саҳнаи сиёсати ҷаҳонӣ ва аз қудрати сиёсии дохилии кишварҳои
ишғолкардаашон дар ҷаҳони ислом як чанд муддате дур намоянд. Вале дар ҳеҷ
ҷойи олам натавонистанд онро комилан решакан карда, аз байн баранд. Ислом,
ки дар гузашта низ на танҳо дини аксарияти мардуми кишварҳои ҷаҳони ислом
буд, балки дар ҳар манотиқи мухталифи олам пайравони худро дошт, дар
оянда низ боқӣ монда, аз ҷониби мутахассион тахмин зада мешавад, ки бо
чунин суръати баланди рушд мавқеи усувортареро ишғол хоҳад намуд;

Ниг.: Филатов, С. Религиозная жизнь Евразия: реакция на глобализацию [Текст] / С. Филатов. // Религия и
глобализация на просторах Евразии. – М., 2009. – С.11.
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– омили исломӣ ба сифати раванди сиёсӣ ифодагари боло рафтани мақому
нақши ислом дар сиёсати ҷаҳонӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ пас аз суқути
низоми дуқутбии олам аст. Чуноне ки дар ин бобат муҳаққиқ А.В. Малашенко
қайд менамояд: «Бо хотима ёфтани низоми дуқутбии олам ислом ба таври
мукаммал вориди саҳнаи сиёсии олам гардид ва қувваҳое, ки зери шиорҳои
динӣ ба фаъолият оғоз менамуданд, акнун ба сифати субъектҳои фаъоли
сиёсати ҷаҳонӣ табдил ёфтанд»1.
Дар шароити ҳозира роҳбарони худогоҳи ҷаҳони ислом кӯшиш доранд,
ки дар саҳнаи сиёсии олам дубора ба сифати қудрат ва ҷабҳаи ягона баромад
намоянд. «Ҳангоме ки мо дар бораи омили исломӣ суханронӣ менамоем, қабл
аз ҳама сухан дар бораи он меравад, ки то куҷо кишварҳои исломӣ дар раванди
рушди муносибатҳои байналхалқӣ метавонанд нақши муҳиммеро ба иҷро
расонанд»2. Яъне зери мафҳуми «омили исломӣ» оид ба ҳадаф, кӯшиш, амал
ва фаъолиятҳои муштараки кишварҳои мусулмонӣ дар мавриди бори дигар
хосияти амалӣ бахшидани равандҳои интегратсионӣ ва муттаҳид намудани
ҷаҳони ислом, таъсири онҳо ба равандҳои дохилии дигар кишварҳои олам ва
амсоли ин падидаҳо дар назар дошта мешаванд;
– мафҳуми «омили исломӣ» дар маъно ва мазмуни манфӣ низ баён карда
мешавад. Дар ин маъно он нисбати ҷараёнҳо, созмонҳо ва ҳаракатҳои
тундгарою

ифротӣ

аз

ҷониби

баъзе

муҳаққиқон,

доираҳои

илмӣ,

сиёсатмадорон ва ВАУ ба таври васеъ истифода бурда мешавад. Яъне дар ин
мазмун мафҳуми «омили исломӣ» ифодагари қувват гирифтани мақом ва
нақши ғояҳои радикалию фундаменталӣ дар ҷаҳони ислом, ба мисли
ҷараёнҳои Ал–Қоида, Толибон, Давлати исломӣ (ДИИШ), Ҳизб–ут–таҳрир,
Салафия ТЭТ ҲНИ ва амсоли онро медонанд;
– мафҳуми «омили исломӣ» дар мавриди дигар ҳамчун ҷараёни
озодшудаю берун рафтани арзишҳои локалии исломӣ аз муҳосира ва инҳисор
Малашенко, А.В. Фактор ислама в российской внешней политике [Текст] / А.В. Малашенко. // Россия в
глобальной политике. Март–апр. – 2007. № 2. – С.11.
2
Исламский фактор в мировом политике // Дагестанская правда. 2009.6 марта; Пузырев, Д. Исламский фактор
в мировой политике [Текст] / Д. Пузырев. // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. № 3. –
С.67–73.
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маънидод мегардад, ки ғояҳои ифротию бунёдгароӣ низ метавонад дар
таркиби ин ҷараён вориди ҳудудҳои васеътаре гарданд. Аслан, зуҳури
«радикализми исломӣ» дар фазои давлатҳои нави миллӣ, пеш аз ҳама, ба
омилҳои дигар вобастагии амиқ дорад. Аз ҷумла: бекорӣ, камбизоатию
нодорӣ, беадолатиҳо дар низоми ҷамъиятӣ ва тадриҷан раҳоӣ ёфтан аз
инҳисори мафкуравии фазои давраи советӣ, ки ба манъ намудани омӯзиши
аҳком ва фарҳанги динӣ муваффақ гардида буд. Дар натиҷаи пош хӯрдани
Иттифоқи Советӣ ҷомеаро нигилизми ғоявии амиқ фаро гирифт. Акнун ҷойи
онро арзишҳо ва ғояҳои маънавии анъанавӣ ва ғайрианъанавӣ пур хоҳанд
намуд1.
Дар ниҳоят метавон тавсифи сиёсии омили исломиро баён намуд.
Мафҳуми мазкурро аввалин шуда қудратҳои ҷаҳонӣ, махсусан, доираҳои
илмии кишварҳои Ғарб эҷод намуда, пас аз он бар муқобили зуҳури ҷараёнҳои
кишварҳои исломӣ, ки тамомияти арзии кишвар, ҳимояи манфиатҳои миллӣ,
арзишҳои миллии маънавию эътиқодӣ, шараф ва ҳуқуқу озодиҳои инсонро
ҳадафи ҳимояи хеш қарор дода буданд, ба кор бурда шуд.
Дарки моҳияти ислом ба сифати дини ягонаи монотеистӣ, ки дар он ба
таври мушаххас ва аниқу дақиқ ҷудо намудани ҳудуди байни дунявӣ ва фазои
динӣ амалан амрест номумкин. Ба таври системанокӣ қабул ва амалигардонии
қарори сиёсӣ дар асосҳои меъёрию аҳкоми динӣ яке аз махсусиятҳои аслии ин
таълимот маҳсуб мегардад. Воқеияти раванди омӯзиш ва таҳқиқи ин падида
тақозо менамояд, ки барои дарки масъалаҳо ва чигунагии ҷомеа ва давлат аз
нигоҳи таълимоти исломӣ бояд муносибати системанокӣ ба он ихтиёр гардад.
Маҳз ба воситаи чунин тарзи муносибат, қабл аз ҳама, ҳангоми омӯзиши
равандҳо, падидаҳо ва зуҳуроти сиёсии ҷомеаи мусулмонӣ, барои дарки
масъалаҳои назаривию амалии фаъолиятҳои ҳаётии он, ба воситаи низоми
меъёрҳои сиёсӣ, ҳукуқию ахлоқӣ ва нишондодҳои маънавии худи ин
таълимот, метавонем воқеяти онро пайхас намоем.
Ниг.: Нечитайло, Д.А. Международный ислам на Северном Кавказе [Текст] / Д.А. Нечитайло. – М., 2006. –
С. 113.
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Бешак, махсусиятҳои инкишофи этникию миллии ин ё он халқият,
ҳамчунин хусусиятҳои таърихию фарҳангии он дар раванди рушди таърихи
сиёсӣ таъсири муайяне мерасонад, ки дар раванди омӯзиши он ин принсипҳои
хосаи ҳаётӣ комилан аз худ дарак медиҳанд. Вале падидаи ислом, ҳамчун дин
ва таълимот дар он аст, ки тавонистааст дар ҳудудҳои хеле васеъ, аз нигоҳи
замонӣ дар камтарин фурсат ба таври амиқ дар зеҳнҳо ва қалби мардум реша
давонад. Чунин махсусияти зотии таълимоти исломӣ дар он зоҳир мегардад,
ки он дар замири худ асосҳои меъёрӣ, арзишҳои умумибашарию наздик ба
тарзи ҳаёт ва фитрати инсонии аксарияти мардуми оламро ифода менамуд. Ба
андешаи бисёр аз муҳаққиқон ислом дар давраҳои аввали зуҳури хеш, ба
хосиятҳои экспансионии паҳнгардии он нигоҳ накарда, дар бисёре аз
кишварҳои осиёӣ ва Осиёи Марказӣ дар марҳилаҳои аввал худи таълимоти
динӣ ба таври принсипиалӣ ба анъанаҳо ва меъёрҳои маҳаллӣ дар мухолифат
қарор намегирифт. Бешубҳа, гарчанде ки унсурҳои эътиқодии бутпарастӣ,
ориёӣ ва масеҳӣ дар анъанаҳои мардуми тоҷик манъ гардида буданд, аммо
қисмати зиёди онҳо дар ҳаёти мардум баробар бо арзишҳои исломӣ идома
пайдо менамуданд. Вале бо мурури замон, аксарияти онҳо аҳамияти худро аз
даст дода, аз байн рафтанд. Чунин ҳолат ба рушду тавсеаи арзишҳои исломӣ
ва шариати он монеа эҷод карда наметавонист. Шаҳодати ин гуфтаҳо
метавонанд мавҷудияти зиёди маросимҳо, анъана, урф ва одатҳое, ки дар ҳаёти
имрӯзаи мардум арзи ҳастӣ доранд, гарчанде ҳамчун анъанаҳои исломӣ
шинохта мешаванд, вале асосан ҳеҷ рабте ба ислом надошта, асли онҳо ба
оинҳои пеш аз исломии аҷдонони мо бармегарданд.
Дар охири нимаи дуюми асри ХХ падидаю ҳодисаҳо, ҷараёнҳо ва
ҳаракатҳои зиёде дар саросари кишварҳои ҷаҳони ислом ба миён омаданд, ки
онҳо дар ҳадаф, мақсад, моҳият, стратегия ва тактикаи фаъолият аз ҳамдигар
тафовутҳои зиёде доштанд. Ба ҳамин далел аст, ки муҳаққиқони мухталиф
ҳангоми омӯзиш ва таҳлили масъалаҳои ҷаҳони ислом мафҳумҳои зиёдеро
барои фаҳми падидаю ҳодисаҳои ҳаёти сиёсӣ, ҷараёнҳою ҳаракатҳо ва
ҷунбишҳои исломӣ ба кор бурданд. Мафҳумҳое ҳамчун «исломизатсия»,
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«исломизм», «бунёдгароии исломӣ», «радикализми исломӣ», «исломи сиёсӣ»,
«исломи инқилобӣ», «исломи ноб», «исломи анъанавӣ», «эҳёи исломӣ»,
«бедории исломӣ», «панисломизм», «исломи идеологӣ», «ҷиҳодизм»,
«фанатизми исломӣ», ва ҳатто «исломи ҷанговар», «ҷангиёни исломӣ»,
«терроризми исломӣ» ва аз ин қабил мафҳумҳои дигар натиҷаи афкори сиёсии
замони муосир маҳсуб мегарданд. Аммо бо гузашти чандин солҳо, бисёре аз
ин навъи мафҳумҳо ва мафҳумсозиҳо натавонистаанд дарки дурустеро нисбат
ба падида, ҳодиса, ҳаракат ва ҷунбишҳои исломӣ ифода намоянд. Дар бисёре
аз ҳолатҳо ба ҷойи кумаку роҳнамоӣ дар фаҳми воқеии падидаҳо, зуҳурот,
ҷараёнҳо ва ҳаракатҳою ҷунбишҳои исломӣ муҳаққиқони баъдиро дучори
саргармиҳову иштибоҳҳо намудаанд. Масалан, мафҳуми «бунёдагроӣ» дар
анъанаҳои таҳқиқотҳои сиёсии доираи илмии ҷаҳони Ғарб, асосан ба
ҷунбишҳои динии протестантии Америка тааллуқ дошт. Ба кор бурдани ин
мафҳум нисбати тамоми ҷунбишҳо ва ҳаракатҳои исломӣ, ки арзишҳо,
ҳадафҳо ва заминаҳои ташаккули онҳо аз протестантҳои ғарбӣ фарқи зиёд
доранд, як каме иштибоҳ ба назар мерасад. Зеро на ҳамаи ҷараёнҳо ва
ҷунбишҳои исломӣ сирфан хосиятҳо ва ҳадафҳои бунёдгароиро доро
мебошанд. Аксарияти ин ҷунбишҳо моҳиятан ҳаркатҳои муътадилгаро буда,
дорои ҳадафҳои ислоҳотхоҳонаю реформаторӣ маҳсуб гашта, зери таъсиру
фишори равандҳои глобаликунонии олам мехоҳанд арзишҳо, тарзи ҳаёт ва
ҷаҳонбинии динию миллии худро ҳифз намоянд. Дар бораи мафҳуми «исломи
сиёсӣ» низ метавон ҳамин мушкилро ба осонӣ мушоҳида намуд. Ба ибораи
равшантар ислом ҳеҷ навъ ҷудоиеро байни дин ва сиёсат напазируфтааст, ки
имрӯз иддае аз инсонҳо ва ё гурӯҳе бихоҳад исломро сиёсӣ гардонад. Ислом
аз ҳамон ибтидо хосияти сиёсиро доро буда, дар ҳеҷ мавриде умури дунё ва
охиратро аз ҳам ҷудо наменамояд. Ба ҳамин далели мураккабии дарки
мафҳумӣ дар бораи ҳадаф ва заминаи шаклгирии исломи сиёсӣ нуқтаи
назарҳои мухталифе ба вуҷуд омадаанд. Муҳаққиқон ҳангоми омӯзиши
масъалаҳои марбути омили исломӣ методологияи мухталифи таҳқиқотиро
пеша намудаанд.
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Ҳангоми омӯзиши омили исломӣ ба сифати манбаъ ва захираҳои
фундаменталӣ таълимот ва андешаҳои гуногун баромад менамоянд.
Муҳаққиқон аз чунин таълимот ба сифати асосҳои методологӣ истифода
намуда, онҳоро такмил дода, низоми хосаи муносибатҳоро таҳким мебахшанд.
Яке аз чунин таълимот бо номи Назарияи ҳаракати ҷамъиятӣ дар низоми
илмҳои сиёсии муосир шинохта шудааст. Таҳқиқи назарияи мазкур дар
мавриди ҷараёну ҳаракатҳои тамоюли динидошта дар низоми илмҳои сиёсӣ
кам ба анҷом расонида шуда бошад ҳам, онро ба сифати таълимоти такягоҳи
истифода намудан мумкин аст. Ҳангоме ки доираи маҳдуди муҳаққиқони
ғарбӣ ба омӯзиши ин навъи ҷараёнҳою ҳаракатҳо пардохтаанд, бештар ба
идеология ва мазҳабу фирқаҳои хурди замони муосир таваҷҷуҳ намуда, ба
онҳо ҳамчун ба сифати шабакаҳои ҷамъиятӣ муносибат намудаанд. Ҳамчунин,
ба зарурати ташаккули худшиносӣ ва нақши он дар шаклгирии ҷараёнҳои
мазкур бештар диққати хешро равона сохтаанд. Бархе аз пажӯҳишгарони
дигар бошанд, ба баррасии иттиҳодияҳои мазҳабию динӣ ба сифати созмонҳо
ва

ҷунбишҳои

ҷамъиятӣ,

ба

мисли

гурӯҳҳои

чапгарои

католикӣ,

протестантҳои аврупоӣ ва ё «калисои сиёҳ» дар ИМА пардохтаанд. Ҳатто, дар
доираи таҳқиқи назарияи ҳаракати ҷамъиятӣ, бо ҳамон методологияи
масеҳишиносии ғарбӣ низ таваҷҷуҳи бисёр каме ба «омили динӣ» равона
гардидааст. Ин бетаваҷҷуҳӣ ба мафҳуми «дин» дар омӯзиши масъалаҳо ва
заминаҳои зуҳури «омили исломӣ» ва ҳаракатҳои иҷтимоӣ метавонад чанд
далел дошта бошад:
1. Монанди дигар соҳаҳои илм, дар низоми илмҳои сиёсӣ эътиқод ва
ҷаҳонбинии секулярӣ чанд даҳсолаҳои гузашта афзалият пайдо намуда, боис
гардид, ки таваҷҷуҳи камтаре ба дин ва ҷаҳонбинии динӣ дода шавад. Ин ҳолат
бештар ба пажӯҳишгарони материалист ва неоматериалистии ҳаракатҳои
ҷамъиятӣ тааллуқ дорад.
2. Дар заминаи таҳқиқи назарияи ҳаракати ҷамъиятӣ, асосан ба омӯзиши
созмонҳою ҳаракатҳои иҷтимоӣ бештар пардохтанд. Фақат доираи маҳдуде аз
таҳқиқотҳо ба кишварҳои ғайриғарбӣ ва хеле камтар ба кишварҳои мусулмонӣ
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бахшида шудаанд. Ҳангоме ки барои омӯзиш ва дарки масъалаи «исломи
сиёсӣ» ба суроғи осори илмӣ ва натиҷаҳои таҳқиқотҳои муҳаққиқони ғарбӣ
меравем, маълум мегардад, ки онҳо хеле камтар ба корҳои илмии
воқеъбинонаю объективӣ пардохтаанд. Дар ин бора ба ҷуз аз шаклҳои
мухталифи зӯригароию даҳшатангезии «исломи сиёсӣ» ва муносибати
субъективӣ ба он чизи дигареро пайдо карда наметавонем.
Дар аввал ҷонибдорони назарияи ҳаракати ҷамъиятӣ ба таҳлили
меъёрию сохторӣ, равоншиносии иҷтимоӣ ва фаъолияти дастаҷамъӣ
мепардохтанд. Масалан, Т.Парсонс чунин ақида дошт, ки ҷомеа ба мисли
организми зинда амал мекунад. Он аз қисматҳо ва узвҳои ба ҳам вобаста
ташкил шуда, ҳар яке вазифа ва ё фаъолияти муайяни худро ба иҷро
мерасонанд, ки ба раванди шаклгирии баробарии иҷтимоӣ кумак мекунанд1.
Парсонс бовар дошт, ки набудани баробарии иҷтимоӣ аз корношоямӣ ва
фишорҳои сохтории режимҳои ҳукмрон маншаъ мегирад. Ин фишорҳо то он
андозае нороҳатии рӯҳию равониро ба бор меоваранд, ки дар ниҳоят боиси ба
вуҷуд омадани аксуламали ҷамъиятӣ мешаванд. Бо ин тартиб, назарияи
функсионализми сохторӣ аз ҷониби Т. Парсонс баён карда шуд, ки муҳаққиқ
дар ташаккули ҷараён ва ҳаракатҳои динӣ нақши онро муҳим мешуморид.
Муҳаққиқони баъдӣ назарияи Парсонсро комил надониста, қайд менамоянд,
ки он бештар хосияти тавсифӣ дорад на тавзеҳӣ, зеро мушаххас наменамояд,
ки чаро мардуми норозӣ дар баъзе мавридҳо (барои тағйири вазъияти сиёсӣ)
муттаҳид мешаванд ва дар баъзе мавридҳои дигар бетарафию бепарвоӣ зоҳир
намуда, ҳеҷ иқдоме аз худ нишон намедиҳанд.
Дар ҷавоб ба ноқисию номукамалии назарияи функсионалзми сохторӣ
барои ташаккул наёфтани ташкилоти ҷунбишҳои ҷамъиятӣ дар баъзе аз
мавридҳои муайян назарияи сафарбарнамоии захираҳо (теория мобилизации
ресурсов) аз сӯйи муҳаққиқон М. Залд ва Ҷ. Маккарти матраҳ шуд. Ба андешаи
онҳо ташкилот ва ё созмони ҳаракатҳои ҷамъиятӣ амали оқилона ва

1

Ниг.: Parsons, T. The social system [Text] / T. Parsons. – New York: Free Press, 1951. – Р.13.
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аксуламали

муташаккилонаи

ҷамъиятиянд1.

Дар

воқеъ,

назарияи

сафарбарнамоии захираҳо нишон медиҳад, ки чи гуна назарияи ташкилоти
ҳаракати ҷамъиятӣ дар асоси мантиқ, ақлоният ва тафаккур ташаккул ёфта, ба
«тарҳҳои интихоби ратсионалӣ» такя менамояд. Ин назария дастрасӣ ба
манбаъҳо ва истифодаи онҳоро омили асосӣ ва сабаби зуҳуру ташаккули
ҳаракати ҷамъиятӣ медонад. Дар ин маврид, манзур аз манбаъҳою захираҳо
неруи инсонӣ, маблағ, раҳбарӣ, дастрасӣ ба ВАУ, легитимият, дар ихтиёр
доштани шабакаҳо ва дигар имконот аст. Назарияи сафарбарнамоии захираҳо,
ки дар раванди муборизаи сиёсӣ манбаъҳои молию пулиро омили муҳим ва
зарурӣ мешуморад, аз ҷониби муҳаққиқони дигар мавриди танқиди шадид
қарор гирифтааст. Зеро бархе аз ҷонибдорони назарияи ташкилоти ҳаракати
ҷамъиятӣ ба ин ақидаанд, ки ташкилот бидуни ин, ки ба манбаъҳои фаровони
пулӣ дастрасӣ дошта бошанд, дар фаъолиятҳои хеш муваффақтару муассиртар
амал менамоянд. Дар иваз, ташкилот барои таҳкими фаъолият ва пеш бурдани
ҳадафҳо ба кумаку ёрии ихтиёронаю довталабонаи аъзо ва ҷонибдорон такя
менамоянд.
Дар раванди таҳқиқ ва натиҷагирии мақом ва ҷойгоҳи ислом дар низоми
муносибатҳои ҷамъиятӣ «Назарияи раванди сиёсӣ» ҷои хосаро касб менамояд.
Он дар заминаҳо ва истифода аз захираҳои назарияи функсионализми сохторӣ
ва назарияи ҳаракати ҷамъиятӣ ба вуҷуд омадааст. Назарияи мазкур оид ба
қобили инкишоф будани низоми сиёсӣ ишора намуда, ба осебпазир будани он
дар муқобили масъалаҳо ва буҳронҳо таъкид менамояд. Ин назария бештар аз
ҷониби С. Тарру мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст2.
Назарияи раванди сиёсӣ дар ташаккули назарияи ҳаракатҳои иҷтимоӣ ин
се омилро муҳим мешуморад. Онҳо аз маълумоти саҳеҳ ва огоҳии дақиқ дар
мавриди эътироз ё шӯриш, иқтидор ва тавонони зарурӣ барои сафарбанамоӣ,
созмондеҳӣ ва дарку шинохти фурсатҳои сиёсӣ иборатанд. Огоҳӣ дар мавриди

Ниг.: Zald, M. and Mccarthy J. Social movements in and organizational society [Text] / M. Zald, J. Mccarthy, –
New Brunswick Nj: Transaction Books, 1987. – Р. 5.
2
Ниг.: Tarrow, S. Power in movement. Social movement and contentious politics [Text] / S. Tarrow. – Cambridge:
Cambridge University Press, 1998. – Р. 70.
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шӯриш ба фаҳму дарки вазъияти сиёсии ҷомеа оид ба зарурат ва имконияти
тағйирпазирии иҷтимоӣ ишора менамояд1. Ба ибораи дигар, баъзе аз мардум,
агар огоҳӣ пайдо намоянд, ки мавриди бадрафторӣ ва зулм қарор доранд ё ба
дарки зарурати тағйр додани шароити ҷомеа сарфаҳм раванд, пас, дар ин
маврид иқтидор ва тавоноии созмондеҳию сафарбарнамоӣ ба дастрас будани
манбаъҳо барои зуҳури як ҷунбиш ишора дорад. Шинохти фурсатҳои сиёсӣ
раванди сиёсиро таҳти таъсир қарор дода, ба ин восита ангезаҳо ва
аксуламалҳои ҷамъиятиро ба вуҷуд меоварад.
Дар шаклгирии асосҳои методологии муносибат ба мақоми иҷтимоии
ислом ва махсусан, исломи сиёсӣ «назарияи чаҳорчӯба» арзиши хосаро касб
намудааст. Мафҳуми «Назарияи чаҳорчӯба» нахустин бор аз ҷониби Д. Сноу
баён шудааст. Он асосан, ба ин нуқта таваҷҷуҳро ҷалб менамояд, ки чӣ гуна
ҷунбишҳо паёмҳои худро барои ҷалби аъзо ва муттаҳид намудани
ҷонибдорону ҳомиёни хеш интишор менамоянд2. «Чорчӯбаҳо» мушаххас
менамоянд, ки чиро бояд мавриди танқид қарор дод ва чиро ошкору баён сохт,
ки онҳо барои омма аҳамияти хоса доранд. Далелҳоеро фароҳам месозанд, ки
то ангезаи ҷавобӣ ва аксуламали ҷамъиятиро (дар миёни пайравону аъзо) ба
вуҷуд оваранд3. «Чаҳорчӯбаи ҷунбишҳо» метавонанд инъикосгари айнияти
ҷамъиятӣ бошанд ва ё барои эҷоди айнияти нав мусоидат намоянд. Ба назари
Р. Гарнер: «Раҳбари ҷунбиш мафҳумҳои вобаста ба ҷунбишро дар чорчӯба
қарор медиҳад, ки натиҷааш айнияте мешавад, то афродро барои ҳимоя ва
ташаккули он тарғиб намояд»4. Чорчӯбаҳо ба ҳаёти мардум мазмун ва маънои
нав мебахшанд. Муҳимтар он аст, ки чорчӯбаҳои самараноку муваффақ боиси

Ниг.: Smith C. The emergence of liberation theology: Radical religion and social movement theory, Chicago:
University of Chicago press, 1991, P.62.
2
Ниг.: Snow, D.A. and Benford R.D. "Ideology, Frame Resonance, And Participant Mobilization" [Text] / D.A.
Snow. // International Social Movement Research, 1988, Vol. – Pp. 197– 218; Snow, D.A. and Benford, R.D. "Master
Frames and Cycles of Protest", In A. Morris and C. Mcclurg Mueller (Eds), Frontiers in social movement theory
[Text] / D.A. Snow, R.D. Benford. – New Haven: Yale University Press, 1992; Wilson, J. Introduction to Social
Movement [Text] / J. Wilson. – New York: Basic Books, 1973, – Pp.91–92.
3
Ниг.: Snow, D. and Benford R. "Ideology, Frame Resonance, and Participant Mobilization" [Text] / D.A. Snow. –
Op. Cit., – P.197– 218.
4
Ниг.: Garner, R. Contemporary Movements and Ideologies [Text] / R. Garner. – New York: Mcgraw– Hill, 1996. –
P.58.
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таҳкими иттиҳоду ҳамбастагӣ мешаванд ва иттифоқи қавиро ба вуҷуд
меоранд.
Ҳамин

тавр,

маҷмуе

аз

нуқтаи

назарҳо

метавонанд

қолаби

гуногуншаклеро ба вуҷуд оваранд, ки аз лиҳози тавзеҳ ва тавсифи масъала
арзиши методологию илмиро дар мавриди заминаҳои пайдоиши ҷунбишҳо ва
ҳаракатҳои ҷамъиятӣ ба мисли падидаи «омили исломӣ» дошта бошанд. Зеро
назарияи мазкур дар замону макон ва шароити мухталифе баён гашта, ҳеҷ
кадоме наметавонанд ба танҳоӣ тамоми хосиятҳо ва заминаҳои асосии зуҳури
«омили исломӣ», ҳаракатҳо ва ҷараёнҳои иҷтимоии замони муосирро тавзеҳ
дода тавонанд. Чуноне ки назарияи ҳаракати иҷтимоӣ ба таври зарурӣ ба
нақши

идеология

барои

муттаҳид

намудани

фаъолияти

дастаҷамъӣ

напардохтааст.
Назарияи «Сафарбарнамоии захираҳо» ва «назарияи раванди сиёсӣ» низ
ба зарурати мавҷудияти идеология аҳамияте надодаанд. Ба ҷойи он ба тарғиби
манфиатҳо ва фурсатҳои зарурӣ таваҷҷуҳро равона намуданд. Дар ҳоле ки
«назарияи чаҳорчӯба» ба нақши худшиносӣ ва фарҳанг ба таври махсус таъкид
менамояд. Гурӯҳе аз муҳаққиқон ҳангоми таҳқиқи назарияи ҳаракат ва
ҷараёнҳои сиёсӣ ин ноқисиро эҳсос намуда, дар пайи ислоҳи он гаштанд. Дар
натиҷа мақом ва нақши идеологияро муҳим шуморида, дар таркиби ин навъи
назарияи ҳаракати ҷамъиятӣ онро ҳамаҷониба мавриди баррасӣ қарор
додаанд.
Идеология дар низоми муносибатҳои ҷамъиятӣ нақши идрокии
ҷамъиятиро ба иҷро расонида, он аз маҷмуи ғоя, ормон ва арзишҳои махсус
таркиб ёфтааст. Маҷмуи арзишҳои мушаххасест, ки дар заминаи он меъёрҳо
муайян мегарданд. Бинобар ин, идеология ба мисли сари нахе барои шинохти
падидаҳои ғоявӣ амал менамояд. Он ҳамчун чароғи роҳнамо баро фаъолиятҳои
сиёсии ҳизбу ҳарактҳо нақши ҳидоятгариро ба иҷро мерсонад. Ҳамин
хусусиятҳои идеологияи сиёсиро муҳаққиқон ба назар гирифта, онро маҷмуи
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тасаввуроти мафкуравию ғоявӣ медонанд1. Идеология дар зеҳни ҷонибдорон
таъсири муайянро ба вуҷуд меоварад, ки дар натиҷаи он субъект дар амалияи
ҷамъиятӣ фаъолияти мушаххасеро ба иҷро мерасонад.
Идеологияи сиёсӣ воситаи зарурии рушди қувваҳо ва ҳаракатҳои
ҷамъиятию сиёсӣ башумор меравад. Муттаҳидгардии қувваҳои сиёсӣ дар
ҳолатҳои гуногун ба амал меояд. Агар аз ҷиҳати идеологӣ дар байни қувваҳои
сиёсӣ муқовимат ва зиддиятҳои антагонистӣ вуҷуд надошта бошанд ва онҳоро
мақсади ниҳоии сиёсии умумӣ ҳамроҳӣ намоянд, раванди муттаҳидгардӣ ба
тезӣ сурат мегирад2.
«Чорчӯба» ва «идеология» мафҳумҳоеянд, ки бо ҳамдигар зич
алоқамандӣ доранд, аммо ҳеҷ гоҳ як нестанд. Назарияи чаҳорчӯба ба усулҳои
умумӣ такя менамояд, ки мувофиқи он раҳбари гурӯҳ мекӯшад ба воситаи он
паёмеро интиқол диҳад, ки тавонад пайравон ва ҳаводоронро муттаҳид
намояд. Дар ҳоле ки мафҳуми «идеология» дар асоси як низоми ғоявию
мафкуравӣ ба миён омада ва маҷмуи ғояҳо ба роҳу усулҳое, ки бо якдигар
иртиботот пайдо менамоянд, алоқамандӣ дорад. Бинобар ин, ҳама навъи
идеология, агар дастури мушаххаси амали сиёсиро дошта бошад, метавонанд
чаҳорчӯб ва қолаби назарию амалӣ бошад. Аммо ҳамаи қолабҳо боз ҳам
наметавонанд идеологияи сиёсӣ бошанд. Беҳуда нест, ки дар амалияи сиёсӣ
чаҳорчӯбаи ягона мавриди истифодаи гурӯҳҳое қарор мегирад, ки аз назари
мафкуравию ғоявӣ идеологияҳои бисёр мухталифу гуногуни сиёсиро пайравӣ
менамоянд. Барои мисол, ҳам исломгароён ва ҳам коммунистони Россия
чорчӯбаҳои зиддиамрикоиро интихоб намудаанд, дар ҳоле ки барои аъзои ин
гурӯҳҳо интихоби қолаби нав чандон кори мушкиле нест.
Дар баробари назария ва методологияи таҳқиқи омили исломӣ ва
сабабҳои зуҳури ҳаракатҳо ва ҷараёнҳои сиёсию иҷтимоии исломӣ

Ниг.: Зокиров, Г.Н. Идеологияи сиёсӣ [Матн] / Г.Н. Зокиров. – Душанбе, 2008. – 184 с; Wilson, J. Introduction
to Social Movement [Text] / J.Wilson. – New York: Basic Books, 1973. – P.91–92.
2
Ниг.: Зокиров, Г.Н. Идеологияи сиёсӣ [Матн] / Г.Н. Зокиров. – Душанбе, 2008. С.17–18.
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андешарониҳои дигаре низ вуҷуд доранд, ки метавон онҳоро ба тариқи зайл
нишон дод:
1. Назарияи моҳиятию роҳнамоии исломизм. Бархе аз муҳаққиқон ба
ҷойи пайдо кардани асосҳо ва заминаҳои зуҳури падидаю ҷараёнҳои
исломгароиро дар омилҳои хориҷӣ ва буҳронҳои ҷаҳони ислом дида, онро
паёмад ва натиҷаи махсуси моҳиятӣ ва бунёдии ислом ва мувофиқ наомадани
он бо моҳияти модернизатсия (секуляризм, индувидуализм, инструментализм
ва ғайра) қаламдод менамоянд. Ба назари ин даста аз муҳаққиқон ҷунбишҳои
исломгароёна бештар аз оне, ки сирфан амалу падидаи вокунишию ҷавобӣ
бошанд, зуҳуроту ҷараёни фаъолеанд, ки аз матни дин, усул, асосҳо ва
арзишҳои исломӣ ба вуҷуд меоянд.
А. Мавдудӣ – сарвари ҳизби Ҷамоати исломӣ (Покистон), ки аз ҷониби
доираҳои илмии кишварҳои Ғарб ҳамчун назариётчии ифротию бунёдгаро
шинохта шудааст, ба он бовар аст, ки зарурати исломгароии имрӯз бар асоси
арзишҳо ва усули моҳиятии дини ислом ба хотири амалӣ гардонии ҳокимият
ва қонуни Илоҳӣ мебошад1.
С. Қутб низ аз ҷониби доираҳои илмию сиёсии Ғарб ҳамчун назариётчии
ҷараёнҳои бунёдгарои исломӣ муаррифӣ мегардад. Ӯ низ ҷараёни
исломгароиро ба маънои бозгаштан ба аслу зоти дин, яъне ҳокимияти Аллоҳ
ба ҷойи ҳокимияти тирания дар тамоми умури сиёсӣ ва иҷтимоӣ медонад2.
Бар хилофи назариётчиёни исломӣ муҳаққиқони ғарбӣ ба мавзуъ ва
масъала аз мавқеи дигар назар намуда, исломгароиро ҳамчун унсури таркибии
ҷудонопазири ислом медонанд. Исломгароиро ҳамчун раванди бозгашт ба
аслу зоти дин ҳисобида, ба маънои зӯригарӣ, бераҳмӣ, шамшер, ҷиҳод ва
шаҳодат муаррифӣ менамоянд3. Онҳо муколамаву созишҳои европоиҳоро бо
мусулмонон ва сиёсати либералию бетарафонаи онҳоро мавриди сарзаниш

Ниг.: Мавдудӣ, А. Барномаи инқилоби исломӣ [Матн] / А. Мавдудӣ. – Лоҳур, 1983. – С.19; Ироқчӣ, С.
Андешаҳои сиёсии Мавдудӣ [Матн] / С. Ироқчӣ. // Фаслномаи мутолиоти Ховари Миёна. – Теҳрон, 1387. –
№16. Окт. – С.83–103.
2
Ниг.: Қутб, С. Нишонаҳои роҳ [Матн] / С. Қутб. – Теҳрон, 1387. – С.84.
3
Ниг.: Иқ. аз: Нақибзода, А. Симои ислом ва мусулмонон дар адабиёти фаронсазабон пас аз 11–уми сентябри
2001 [Матн] / А. Нақибзода. – Теҳрон, 1384. – С.22–21.
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қарор медиҳанд. Мафҳумҳои «аҳли зиммаҳ», «ҷиҳод» ва «рафтори
мусулмонон дар даврони шукуфоии ислом бо аврупоиён»–ро мавриди таҳлил
қарор медиҳанд ва натиҷагирӣ менамоянд, ки бо мусулмонон наметавон
вориди гуфтугӯ шуд. Мисол меоранд, ки арабҳо ба воситаи ҷиҳоди исломӣ
ҳудудҳоеро аз Ҳинд то Португалия тасарруф намуда, мардумро маҷбур ба
пазириши ислом карданд ва касоне, ки исломро намепазируфтанд аҳли зиммаҳ
маҳсуб медонистанд. Онҳо бояд силлоҳҳои худро ба замин мегузоштанду
таслим мешуданд. Барои ҳар чи бештари густариши тарсу ваҳм аз
мусулмонон, дини исломро дини империалистӣ ва мусулмонро басе
хатарноктар аз нажодпарастони радикалию фашистӣ маънидод менамоянд. Ба
андешаи онҳо дини ислом охирин дин ва Муҳаммад (с) охирин паёмбар
набуда, монанди динҳои дигар хурофот ва тақаллуб асту бас. Ин гуна
муҳаққиқон андешаҳои худро ҳақ мешуморанд ва аз ғарбиён даъват менамояд,
ки сиёсати империалистии хешро нисбати мусулмонон идома диҳанд.
Муҳаққиқи дигар К. Борген низ чунин мавқеи канораро ихтиёр
намудааст. Ба андешаи ӯ набояд вуҷуду ҳузури чанд мусулмони миёнарав
дунёи Ғарбро фиреб диҳад1. Ба назари вай агарчи навъи зиёде аз ҳаракату
ҷараёнҳо дар кишварҳои исломӣ вуҷуд доранд, аммо решаҳои исломгароён ба
асл ва моҳияти дин, ки ҳамон Қуръон аст, рафта мерасад. Аз нигоҳи вай
Қуръон ва мафҳумҳои асосии он ривоҷдиҳандаи зӯригарӣ, хушунат ва
асабоният мебошанд. Барои мисол, мафҳумҳои «ҷиҳод», «қитол» ва
«шаҳодат», ки асоан барои таъмини адолат ва ҳимояи мусулмонон дар Қуръон
зикр шудаанд, мусулмононро ҳушдор менамояд ба муқобили намояндагони
динҳои дигар баҳри ҳимояи дини хеш биҷанганд. Дар чунин ҷабҳа
мусулмонон аз марг наҳаросанд. Ҳатто, онҳо ҳангоми баррасии ҳодисаҳои 11–
уми сентябр заминаҳои онро аз рафтори Муҳаммад (с) – паёмбари ислом дар
ҷараёни Ҷанги Бадр меҷӯянд. Махсусан, таваҷҷуҳи ин зумра муҳаққиқонро
мафҳуми «шаҳодат» ба худ мекашад. Бар хилофи ин ки мусулмонон солиёни
Ниг.: Иқ. аз: Нақибзода, А. Симои ислом ва мусулмонон дар адабиёти фаронсазабон пас аз 11–уми сентябри
2001 [Матн] / А. Нақибзода. – Теҳрон, 1384. – С.15.
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дароз дар байни ғарбиён зиндагӣ кардаанд, аммо ҳанӯз ҳам сотсиализатсияи
онҳо бо ҷомеаи Ғарб ба амал наомадааст.
К. Борген ба андешаест, ки С. Хантингтон дар назарияи «Бархӯрди
тамаддунҳо» иштибоҳ намудааст, ки тамаддуни ғарбиро ҳамрадифи
тамаддуни исломӣ донистааст. Ба андешаи вай Ғарб дар замони равшанфикрӣ
буда, такя ба ақл дорад. Дар ҳоле ки ҷаҳони ислом аз ин масъалаҳо баҳрае
набурдааст.
Зиёда аз ин, П. Лори ба таври радикалӣ ба аврупоиён хитоб намуда,
онҳоро ҳушдор медиҳад, ки ҳарчи зудтар худро бо муборизаи гурезнопазири
исломгароён омода созанд1. Вай исломгароиро бозгашт ба усул ва арзишҳое
медонад, ки зотан душмани ахлоқиёт, фарҳанг ва модернизатсия мебошад. П.
Лори андешаи худро бо он асоснок менамояд, ки дар тамаддуни исломӣ фақат
Худо манбаи қонунгузорӣ аст ва ҳамаи мардум маҳкум ба пазириши он буда,
ҳеҷ парламент ё маҷлисе наметавонад ин қонунҳоро тағйир диҳад. Вай дар
бораи мусулмонон бовар дорад, ки ба сабаби уфуқи кӯтоҳи зеҳние, ки доранд
тавоноии дарки бисёре аз мафҳумҳои мутараққии Ғарб, ба мисли
«демократия», «либерализм», «индивидуализм» ва ғайраро надоранд. П. Лори
заминаҳои терроризм ва таассуби имрӯзро дар таърихи садри ислом ва
рафтори паёмбар ҷустуҷӯ мекунад ва ҳар гуна гуфтугӯйи миёни ислом ва
масеҳиятро амри маҳол ва беҳуда медонад.
2. Назарияи ҷавобии моҳиятии исломгароӣ. Теъдоди зиёде аз
муҳаққиқони ғарбию мусулмон ба андешаҳои он зумра муҳаққиқони қаблӣ
розӣ набуда, ба ин назаранд, ки ҷараёнҳои ва ҳарактҳои исломгароӣ ҳамчун
иқдоми ҷавобию вокунишӣ ва ё амали фармоишӣ нисбат ба тағйироти берунӣ
ва фишорҳои муҳитӣ мебошад. Ин қабил муҳаққиқон мавҷи ҳаракатҳои
бедорӣ ва бозхезии исломиро сирфан аз хусусиятҳои фитрию зотӣ ва моҳиятии
ислом надонста, балки таркиб ва маҷмуае аз буҳронҳои дохилии ҷаҳони ислом
меҳисобанд. Сабаби зуҳури равандҳои сиёсии исломгароиро онҳо дар
Ниг.:Иқ. аз: Нақибзода, А. Симои ислом ва мусулмонон дар адабиёти фаронсазабон пас аз 11–уми сентябри
2001 [Матн] / А. Нақибзода. – Теҳрон, 1384. – С.15–16.
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масъалаҳои рӯбарӯ шудани мусулмонон ба тамаддуни ғарбӣ қаламдод
менамоянд. Барои дарку фаҳми беҳтари ин дастабандӣ ва ҷараёни фикрӣ ба
зикри андешаҳои чанде аз мутафаккирони он мепардозем:
– исломгароӣ натиҷаи буҳронҳое, ба мисли худшиносӣ, модернизатсия,
легитимият ва гегемония. Бисёре аз назарияи мактабҳои ғарбӣ ва исломӣ
ҷараёнҳои исломгароиро падидаи ҷавобӣ ва ё аксуламал нисбат ба навъи
буҳронҳои мухталифе медонанд, ки имрӯз кишварҳои ҷаҳони ислом ба он
дучор гаштаанд. Ба ибораи равшантар, ҳангоме ки ҷаҳони ислом бо тамаддуни
Ғарб рӯбарӯ гашт ба ин огоҳӣ даст пайдо намуд, ки нисбати он чи қадар
ақибмондааст. Мусулмонон пай бурданд, ки натавонистаанд масъалаҳоеро
ҳамчун модернизатсия, рушд, навсозӣ, фаъолияти сиёсӣ, ташаккули неруҳои
нави иҷтимоию иқтисодӣ, масъалаи худшиносӣ, легитимият ва ғайраро дар
ҷомеаю муҳити худ ба таври воқеӣ, амалӣ ва самарнок ҳаллу фасл намоянд.
Бинобар ин, дар ҷараёни убури ҷаҳони ислом дар давраи гузариш ба сурати
муваққатӣ дучори буҳронҳо гардидааст. Ба ҷумлаи ин навъи «назарияи
буҳронҳо» метавон ба тариқи зерин ишора намуд:
1. Назарияи буҳрони таркибӣ. Р.Ҳ. Декмаджян аз ҷумлаи муҳаққиқоне
мебошад, ки вазъияти сиёсии ҷаҳони исломро аз назари буҳронҳои мухталифе,
ба мисли худшиносӣ, фаъолияти сиёсӣ, иштироки сиёсӣ, легитимият ва ғайра
мавриди баррасиҳои амиқи таърихӣ қарор додааст. Дар осори таҳқиқотии хеш
робитаи наздику даврагии миёни буҳрон ва ҷунбишҳои исломгароёнаро дар
ҷаҳони ислом возеҳ ошкор намудааст. Вай нишон медиҳад, ки аз лиҳози
раванди таърихӣ ҳар замоне, ки дар дунёи ислом буҳроне ба вуҷуд ояд, ҳатман
дар ҷавоб ба он ҷунбиш ё ҳаракате шакл гирифтааст1.
Дар натиҷаи таҳқиқи осори илмии муҳаққиқ метавон чунин андеша
намуд, ки аз нигоҳи муқоисаи намунаи таҷрибаи таърихӣ нишон медиҳад, ки
байни сабабу мусабаб, буҳронҳои иҷтимоӣ ва зуҳури ҷунбишҳои ақидатии
инқилобӣ ва ё ислоҳталабона дар кишварҳои мусулмонӣ робитаи хосе вуҷуд
Ниг.: Dekmejian, R.H. 1933– Islam in revolution: fundamentalism in the Arab world [Text] / R. Hrair, Dekmejian.
2nd ed. Syracuse, – N.Y.: Syracuse University Press, 1995. – P.307.
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дорад. Аслан, ҳадафи ин ҷунбишҳо аз байн бурдани низоми буҳронии мавҷуда
ва сохтани ҷомеаи навин дар асоси идеологияи хосаи худ будаанд. Дар натиҷа,
идеологияи ин ҷунбишҳо ҳам мукаммал ва ҳам тағйирнопазир ва ҳам
инъикоскунандаи посухҳо ва аксуламалҳои раҳбарони харизматик, дар
муқобили фазою шароити буҳронӣ аст. Бинобар ин, тасодуфӣ нест, ки зуҳури
ҷунбишҳои исломгароёна дорои заминаҳои сиёсию фарҳангии мухталиф
ҳангоме қудрати маънавӣ, иҷтимоӣ ва сиёсиро ба даст оварда метавонад, ки ду
шарти зарурӣ дар он ҷомеа ба вуҷуд омада бошад; аввал вуҷуди як роҳбари
харизматик ва дуюм ҷомеае, ки амиқан дучори буҳрон бошад.
Декмаджян буҳронҳоеро, ки ҷаҳони ислом бо онҳо гирифтор мебошад ба
тариқи зайл нишон медиҳад: буҳрони худшиносӣ, буҳрони легитимият, фишор
ва саркуби озодиҳои сиёсию эътиқодӣ, тазоди табақавӣ, заъфу корношоямии
низоми идорӣ ва буҳрони фарҳангӣ1.
Б. Галиун низ бар илова ба буҳронҳои легитимият дар ҷаҳони ислом
омили дигареро ҳамчун худбегонагӣ ва нобаробарии иқтисодию иҷтимоиро
дар пайдоиши ҷараёнҳои «исломизм» ва ҷунбишҳои «бунёдгаронаи исломӣ»
сабабгор медонад. Вай ҳаракатҳо ва ҷунбишҳои исломии муосирро натиҷаи
амали ҷавобӣ ва вокуниш ба муқобили се омил ва буҳронҳои бузурги таърихӣ
медонад:
– авҷи худбохтагӣ, яъне таҳдид шудани эҳсоси такомули шахсият ва аз
даст додани боварӣ ба худ. Шикастҳои сангине, ки мусулмонон аз
истеъморгарони аврупоӣ таҷриба намуданд беш аз пеш эҳсоси худкамбинӣ ва
зиллатро дар байни онҳо ривоҷ дод. Раванди мазкур чунон тавозуни равонӣ ва
рӯҳии ҷомеаҳои исломиро аз ҳам пошид, ки тақрибан ҳамаи арзишҳо маъно ва
мафҳуми аслии худро аз даст доданд. Модернизатсия ба унвони намунаи
рушди хориҷӣ зуҳур пайдо кард, вале натавонист вазъи дохилии кишварҳои
ҷаҳони исломро беҳбуд бахшад. Баръакс вазъи буҳрони онҳоро боз ҳам
буҳронитар намуда, онҳоро ба кӯчаи сарбаста ворид намуд. Дар воқеъ,
Ниг.: Декмаҷиян, Р.Ҳ. Ислом дар инқилоб: ҷунбишҳои исломӣ дар ҷаҳони араб [Матн] / Р.Ҳ. Декмаҷиян. –
Теҳрон, 1388. – С.55–60.
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сарнавишти

аксарияти

кишварҳои

мусулмонӣ

шабеҳи

ҳаманд,

ки

ватанпарастӣ дар онҳо ба ҷурм, инсоният ба маънои аблаҳӣ ва ростӣ ба маънои
зиллат табдил шудааст;
– буҳрони делегитимӣ будани ҳокимият дар кишварҳои ҷаҳони ислом.
Масъалаи делегитимӣ будани ҳокимият дар ин кишварҳо иборатанд аз:
нотавонӣ ва бемасъулиятии ҳукуматҳо дар таъмини ваҳдати миллии воқеӣ,
тағйирнопазирии таркиби элитаи сиёсӣ, дур нигоҳ доштани оммаи халқ аз
сиёсат, маҳрум кардани онҳо аз озодиҳои сиёсию ҳуқуқӣ, ки чунин вазъ боиси
заъиф шудани пояи худшиносии миллӣ, фардӣ ва иҷтимоии одамон гашта, дар
натиҷа бештар руҳияи нигилстиро дар замири онҳо парвариш медиҳад;
– нобаробарии шадиди иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, набудани адолати иҷтимоӣ
боиси густариши эҳсоси зулму ситам ва маҳрумият гашта, фосилаи амиқ дар
сатҳи даромадҳо ва фурсати сарватманд гаштани табақаи хурде аз соҳибони
сармояро ба вуҷуд овардааст, ки дар натиҷаи чунин вазъ ба тадриҷ ба
фурӯпошии иҷтимоии ҷомеа оварда мерасонад. Нобаробариҳои мухталиф дар
соҳаҳои ҳаёти иҷтимоӣ ва гирдомадани манбаҳои моддию масрафии даромад
ва қудрат дар дасти як гурӯҳи хурди одамон, омили муҳимми заминасоз барои
эҷоди ҷунбишҳо ва ҳарактҳои исломӣ мебошанд.
2.

Буҳрони

худшиносӣ.

Яке

аз

масъалаҳои

муҳимтарин

ва

мушкилтарине, ки ҷараёнҳои исломгароро аз ибтидо то ба имрӯз фаро
гирифтааст,

масъалаи

худшиносӣ

мебошад.

Асоси

бунёди

андешаи

ислоҳгаронаи исломӣ дар асри ХХ масъалаи худшиносӣ буд ва масъалаи
пешрафт, ки дар нимаи дуюми асри ХIХ диққати ҳамаро ба худ ҷалб намуда
буд, дар ниҳоят онро беарзиш кард. Зеро охирин намунаи хилофати исломӣ
пошхӯрд ва ташкили давлати миллӣ, дар афкору виҷдон ва замири элитаи
сиёсии ҷаҳони ислом, бахусус Ҳинд ва Миср буҳрон офарид. Дар натиҷаи
зуҳури масъалаҳои худшиносии ботинию дарунӣ, ки аз маҳв шудану аз байн
рафтани мавқеи худ меҳаросид, ҷамоаҳои исломие ба вуҷуд омаданд, ки
ҳадафашон ҳифзи шахсияти исломии худ ва ойину анъанаҳо, арзишҳо маҳсуб
мегашт ва андешаи эҳёгароёнаи моҳиятӣ низ онро ҳамроҳӣ менмуд. Адабиёт
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ва барномаҳои бисёре дар бораи баррасии тамаддуни ғарбӣ ва бартарии
тамаддуни исломӣ, дар чорчӯбаи андешаи асолати худшиносӣ ва бозгашти
бардавом ба он пайваста таъкид мегардид.
Ҳамчунин, дар ин маврид аз ҷониби муҳаққиқон баррасию муқоисаҳое
дар масъалаҳои гуногун миёни Ғарб ва ҷаҳони ислом сурат гирифт ва дар
ниҳоят низ ба натиҷаҳое қаблан таъйин шуда дар бораи бартарӣ ва ё фаротар
рафтани тамаддуни исломӣ меанҷомид1. Аз назари муҳаққиқ А. Ризвон
худшиносии фарҳангӣ, агарчи аз назари фарҳангӣ пос доштан ва нигоҳдорӣ аз
хештан аст, ки гумон меравад он дар маърази таҳдид қарор дорад, аз сӯйи
дигар дурӣ ҷустан аз ҳалли масъалаҳо ва ғайрифаъол гаштан аст. Аз нигоҳи
фарҳангӣ тақсими ҷаҳон як амри анъанавӣ аст ва аз сӯйи дигар ин амал худ як
навъ ҷудоиандозии фарҳангӣ аст. Зеро худшиносии фарҳангӣ мекӯшад то
барои бақо ва ҳифзи хеш аз ҷаҳон фосила бигирад. Аммо чӣ чора, ки
сарчашмаи таҳдиди худшиносӣ, чизи муайяне нест, ки битавон онро аз байн
бурд ё бар он ғалаба кард ва ё ҳадди ақал дар баробараш истодагарӣ намуд.
Сарчашмаи таҳдид, дар саросари ҷаҳон мавҷуд аст ва ба ҳамин сабаб рамзи
хубӣ (тақво, ростӣ, парҳезкорӣ, судмандӣ ва ғайра), ки ба худ нисбат дода
мешавад, дар муқобили рамзи бадӣ, ки ба ҷаҳони дигаре далолат мекунад
(ҷоҳилият) ба кор меравад.
А. Ризвон боварӣ дорад, ки масъалаи худшиносӣ дар тӯли даҳсолаҳои
баъд аз Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ пайваста мавриди таваҷҷуҳи исломгароён қарор
гирифтааст. Ҳамон гуна ки дар солҳои 60–уми асри ХХ ваҳдати Миср ва Сурия
ба поён расид ва шохаи нави ихтилофҳои маҳаллию минтақавӣ миёни
Покистони Шарқӣ ва Ғарбӣ ба миён омад. Дар ин давра сотсиализм рӯ ба
пешрафт ниҳода буд, ки ҷудоии миёни исломгароҳо ва давлати миллӣ бештар
шуд. Дуруст аст, ки давлатҳои мутамаддини ҷаҳони ислом ҳаргиз қавмият ва
миллиятро дар мақоми бунёдии давлат напазируфтаанд, вале талоши
Покистон, ки дар заминаи ислом буд ба комёбии бештаре даст пайдо намуд.
Ниг.: Ризвон, А. Исломгароён ва ҷаҳони шудан: ҷаҳон дар оинаи ҳувият [Матн] / А. Ризвон. – Теҳрон, 1385.
– №19. – С.145.
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Дар баробари Покистон, Миср бошад дар замони ҳукмронии Ҷамол
Абдулносир, ки бархе аз муҳаққиқону ғайриҳизбиҳо онро тарҳи комил
намедонистанд, ба давлати иқлимию маҳаллии оддие табдил ёфт.
Аз ин рӯ, оҳиста–оҳиста андешаи бунёдгузорони тамаддуни бузург ва
тарроҳию барномарезӣ барои он аз зеҳни исломгароёни ҳизбӣ ва ғайриҳизбӣ
пок шудан гирифт. Андешаи низоми исломии комилтаре ҷойи онро гирифт, ки
хусусияти асосии онро иҷрои аҳкоми шариат дар ҷомеа ташкил медод, на
сирфан чорчӯбаи фарҳангӣ ё тамаддуние, ки «фалсафаи инқилоб» ба онҳо
ваъда додааст. Дар ин вазъу аҳвол таҳлили нуқсонҳои тамаддун ва ҷомеаи
Ғарб бо шиддат идома пайдо намуд. Аммо он методология дигар на барои
муқоиса ва ё исботи бартарии тамаддуни исломӣ, балки барои мубориза ва ба
баҳсу баррасӣ кашидани низомҳои сиёсии мавҷуд дар ҷаҳони ислом ба кор
бурда мешуд. Аз ин нуқтаи назар аксарияти ҷараёнҳои сиёсии ҷаҳони ислом
вобаста, сохта ва пардохтаи яке аз ду – қутбҳои сармоядорӣ ё ҷаҳони
сотсиалистӣ буданд.
Дар солҳои 60–ум дар фазои андешаи сиёсии исломӣ, таҳаввулоте дар
муборизаи сиёсӣ дар асоси нуқтаи назари андешмандони бунёдгаро ба мисли
А. Мавдудӣ ва С. Қутб падид омад. Масъалаи асосии ҷараёни эҳёгарӣ, ки аз
солҳои 40–уми асри ХХ ба андеша ва тафаккури исломӣ афзалият пайдо
намуда буд, моҳиятан чандон тағйир наёфта буд. Танҳо, ҷойи афзалиятҳо
тағйир карда буд. Гумону пиндорҳои муборизаҷӯёнае, ки мусулмонон солҳои
60–ум ва 70–уми асри ХХ дар бораи ҷаҳон доштанд, тамоюл ба шинохти
воқияти ҷаҳон надоштанд, балки онҳо мехостанд аз ин мафҳумҳо ва
тасаввурот стратегияеро ба мақсади мубориза бар зидди режими сиёсии ҳоким
дар кишвар худ созмон диҳанд. Ҳамин тавр, ба андешаи А.Ризвон дар солҳои
60–ум ва 70–уми асри ХХ тасвири ҷаҳон дар зеҳни исломгароёни мутаасиб ба
бадтарин ҳолат тираву тор шуд. Он чӣ буд давлатҳо ва тамаддунҳо набуд,
муборизаи куфр ва имон буд, чун куфр ғолиб омада буду ҳама ҷаҳонро фаро
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гирифта буд ва имон ҳузур таъсири бефурӯғе дошт ва ба ҷомати хурдакаке бо
номи он мубориза мебурданд, маҳдуд мегашт1.
Андешаи эҳёгардии исломии инқилобӣ ва ғайриинқилобӣ, дар тарзи
нигоҳу муносибати худ ба ҷаҳон ва нақши мусулмонон дар он ба се мафҳум
таъкид мекард. Се мафҳуме, ки мушкл аст ба воситаи онҳо аз нигоҳи
маърифатӣ ва ба манзури дарки тағйиротҳо назар намуд: мафҳуми «ҷонишин»,
«масъулият» ва «ҳокимият». Инсон дар асоси Қуръон ҷонишини Худованд дар
ҷаҳон шудааст, то онро ободон ва ислоҳ намояд. Мусулмонон пайравони
охирин дин ва вопасин паёмбар, мукаллаф ба ин ҷониншинианд ва масъулият
доранд, ки амри Худовандро дар рӯйи замин ҳукми воқеӣ бахшанд. Барои ин
ки тақозои ин масъулияти ҳокимият ҳақиқат пайдо намояд, бояд то он ҷое, ки
метавонанд дар эҷод ва ташкили хукумат ва низоме, ки пояи асоси он
шариъати исломӣ аст, бикӯшанд. Аз он ҷойе ки давлати исломӣ, давлати
андеша ва ақида аст, бояд мардуми таҳти ҳокимияти худ ва дигаронро бар
меҳвар ва маҳаки ин ақида тақсимбандӣ намоянд: муъминон, аҳли китоб ва
кофирон ё мушрикон. Назарияи давлати миллӣ дар чорчӯбаи ин тарзи дидгоҳ
номақбул аст. Масъалаи шаҳрвандӣ, ки дар асоси баробарии ҳуқуқ ва
масъулияу уҳдадориҳост, ҳеҷ ҷойе дар он надорад. Аз ҳамин чашмандоз ба
низоми ҷаҳонӣ ва механизми амалӣ гардонии он нигариста мешавад. Ба
андешаи муҳаққиқ низоми ҷаҳонӣ дар асоси қонунҳо ва низомҳои қарордодию
шартномавӣ шакл гирифт, ки бо асосҳои бунёдии машурияти исломӣ ва
тақсимбандиҳои он носозгор аст2.
Андешамандони ҷараёни эҳёшавии исломӣ дар даҳаи 80 ва 90–уми асри
ХХ кӯшиданд даст ба тағйиру ислоҳи хеш шаванд, то дар айни ҳол шахсияти
аслии худро низ ҳифз намоянд ва иртиботу пайванде ба ҷаҳон ва замони
муосир ба вуҷуд биоранд. Ба ҳамин далел аст, ки мебинем дар консепсияҳои
баъдӣ низоми исломиеро тарроҳӣ менамоянд, ки нигоҳи васеу фарогиртаре ба

Ниг.: Ризвон, А. Исломгароён ва ҷаҳонишудан: ҷаҳон да роинаи ҳувият [Матн] / А. Ризвон. – Теҳрон, 1385.
– №19. – С.145.
2
Ҳамон ҷо. – С.146.
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ҷаҳон, инсон ва нақши мусулмонон дорад. Дигар монанди собиқ бо низмои
ҷаҳонӣ ҳама яксараю якҷониба носозгор нест ва дар қисме аз мавридҳо бо он
пайваст мегардад ва дар бархе ҳолатҳо бошад аз он ҷудо мешавад. Ба ин
тартиб, айнияти шаҳрвандӣ комилан рад карда намешавад, балки бунёди он
пазирифта мешавад. Қисман тафовутҳое, ки маслан, дар мавриди аҳли зимма
рӯй медиҳад, тафовутҳо дар асоси тақсимоти ҷузъӣ ва синфӣ дониста мешавад,
на фарқиятҳои ҳақиқӣ ва асосӣ. Ҳамчунин, Эъломияи ҳуқуқи башар ба таври
норӯшан қобили қабул аст. Аммо фалсафаи либералистӣ ва баъзе ҷузъиёти он
дур партофта мешаванд. Демократия низоми шартномавии ғарбӣ аст, бо ин
ҳама гарчи дар моҳияти либералии худ бо шӯро бо мафҳуми исломии он
тафовути ҷавҳарӣ дорад, дар қисме аз умури амалию иҷроишӣ монанди он аст.
Низоми ҷаҳонӣ намояндаи қудрати нописанде дар чорчӯби низоми дуқутбӣ ва
якқутбии ҷаҳон аст. Вале дигар мубориза бо ин низом бо номи ҷоҳилият сурат
намегирад, балки бо номи адолат ва озодӣ ба амал бароварда мешавад. Ба
ҳамин далел мусулмонон метавонанд бо дигар миллатҳое, ки ҳамин
мушкилотро бо низоми ҷаҳонӣ доранд, ҳамбаста ва ҳампаймон шаванд.
М. Кастеллс низ ба таъсири буҳрони худшиносӣ дар зуҳури ҷараёнҳои
бунёдгароёна таваҷҷуҳ намудааст. Ӯ зуҳури ҷараёнҳои бунёдгароии динӣ, аз
ҷумла «бунёдгароии исломиро», дар асоси намунаи назарияи ҷунбиши А.
Турейн ва дар марказ қарор додани масъалаи худшиносӣ мавриди баҳс қарор
додааст. Ба омилҳои зуҳури ҷараёнҳои бунёдгароии динӣ дар асри ҷомеаи
иттилоотию шабакавӣ ва ё низоми глобализатсионӣ пардохтааст.
Дар асоси назарияи ҷунбишҳои навини ҷамъиятӣ А. Турейн дар асоси се
мафҳуми меҳварӣ: «худшиносӣ», «душман» ва «модели рушди иҷтимоӣ»1 дар
ивази ҷунбиш ё ҷараёни «бунёдгароии динӣ»–ро таҳлил мекунад. Кастеллс
бошад таҳқиқоти илмии худро ба чигунагии сохтори иҷтимоии худшиносӣ
бунёд намуда, се навъи худшиносиро нишон медиҳад:

Ниг.: Кастеллс, М. Асри иттилоот: иқтисод, ҷомеа ва фарҳанг [Матн] / М. Кастеллс. – Теҳрон, 1380. – С. 24–
26.
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– худшиносии машруиятбахш, ки он навъе ҳувияти нерӯи иҷтимоии
ҳокиму пешоҳанг буда, заминаи бунёди ҷомеаи маданиро эҷод мекунад;
– худшиносии муқовиматгароёна, ки он ба эҷоди гурӯҳҳо ва ҷамоатҳо
боис гардида, як навъ таҷассуми муқовимату истодагарӣ намудан дар
баробари қудрати мутлақи ҳоким мебошад. Ин шакли худшиносӣ намунаи
падидаест, ки онро Кастеллс ҳамчун барканории барканоркунандагон ба дасти
барканоршудагон меномад;
– худшиносӣ барномарезишуда, ки он барои эҷоди кадомин амали
мушаххас равона гашта, баҳри воқеӣ намудани он фаъолона мекӯшад ва
ҳамчун намунаи худшиносии қобили қабул ва мувофиқ барои худшиносии
ҳокиму пешоҳанг маҳсуб мешавад.
Кастеллс заминаҳои иҷтимоии бунёдгароиро аз нотавонию заъифи
иқтисодии ин кишварҳо дар мутобиқ нагаштан бо шароити навини рақобати
ҷаҳонӣ, инқилоби иттилоотию технологӣ ва дар натиҷаи нокомию дур
мондани қишри ҷавон ва махсусан ҷомеаи шаҳрӣ аз модернизатсия медонад.
Вай бовар дорад, ки «ба буҳрон гирифтор гаштани ҷомеаҳои анъанавию
суннатӣ аз бемасъулиятии баъзе режимҳои сиёсӣ вобастагӣ дошта, ин маъсала
ба нокомии ҳаракатҳои миллатгаро низ алоқамандии ниҳоятан зич дорад. Зеро
ин ҷараёнҳо дар навбати худ ҳангоми татбиқ намудани равандҳои
модернизатсионӣ тарҳҳои мувофиқ бо воқеияти ҷомеаи хешро эҷод ва амалӣ
карда натавониста, онро ба кӯчаи сарбаста ворид намуданд. Илова бар ин, дар
анҷом додани амалҳои модернизатсионӣ ва тақсими баробару одилонаи
имконият, манбаъ, манфиат, рушди мавзуни иҷтимоию иқтисодӣ миёни ҳамаи
аъзоёни ҷомеа нотавонию номуваффақии хешро нишон доданд. Бинобар ин,
бо истифода аз чунин вазъияту ҳолати буҳронӣ худшиносии исломӣ ҳамчун
фурсат ва воситае ба дасти ҷараёнҳои бунёдгаро дар муқобила бо низоми
сармоядорӣ, сотсиализм ва миллатгароӣ ба кор бурда мешавад. Зеро аз назари
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бунёдгароҳо ҳамаи онҳо идеологияҳои номуваффақу шикастхӯрдаи низоми
баъдиистеъморӣ ҳастанд»1.
3. Буҳрони модернкунонӣ. Таълимоти мазкур ба андешаҳои Ҷ. Гейтс
асос ёфтааст. Ӯ натиҷаҳои номуваффақонаи равандҳои модернизатсионӣ ва
амалҳои ислоҳотию навсозиро омили аслии шаклгирии ҷунбишҳои бунёдгаро
дар кишварҳои ҷаҳони сеюм медонад. Вай баён мекунад, ки аз оғози солҳои
60–уми асри ХХ ҳукуматҳои секулярӣ шурӯъ ба таҳмили ифротии арзишҳои
ғарбӣ ба ҷойи арзишҳои миллию исломӣ намуданд. Элитаи ҳоким дар ин
кишварҳо бо ривоҷи секуляризми канора, сотсиализм ва неосотсиализм
натавонистанд мушкилоти иҷтимоӣ ва иқтисодии ин кишварҳоро бартараф
намоянд. Аз ин рӯ, аз оғози солҳои 70–уми асри ХХ иҷрои тарҳҳои
санҷиданашудаи модернизатсионӣ ва нусхаҳои номуваффақи навсозӣ сабаби
буҳрони соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ гашта, дар натиҷа вазъияти
мазкур раванди суръати ғайрилегетимии ҳокимияти давлатро шиддат бахшид.
Аз ин рӯ, Гейтс заминаи зуҳуру рушди ҷараёнҳои «исломгароии
ифротӣ»–ро дар қолабу шакли ҷунбишҳои бунёдгароёнаро, ки дар кишварҳои
ҷаҳони ислом арзи ҳастӣ намудаанд, натиҷаи шикасти назарияҳои
санҷиданашудаи модернизатсия, тарҳҳои номуваффақонаи навсозӣ ва дар
амал ба ваъдаҳои худ содиқ набудану амал накардани доираҳои ҳукумрон ва
элитаи сиёсӣ мебинад2.
Ҳамчунин, муҳаққиқи дигар В. Миллс заминаҳои зуҳур ва рушди
кунунии ҳаракатҳои исломгароиро дар кишварҳои ҷаҳони сеюм мавриди
таҳқиқ қарор медиҳад. Миллс бовар дорад, ки дин ва ҷаҳонбинии динӣ бо
суръати баланд дар ҷаҳони сеюм дубора эҳё шудааст. Муҳаққиқ сабаби авҷ
гирифтани раванди бозгашт ва рӯоварӣ ба динро маншаъ гирифта аз
падидаҳои печидаю мураккабе аз тарҳҳои навсозии ноқис, пайравӣ аз
миллатгароии секулияристӣ, саркӯбию таъқиби сиёсӣ, эътирозоти густурдаи

Кастеллс, М. Асри иттилоот: иқтисод, ҷомеа ва фарҳанг [Матн] / М. Кастеллс. – Теҳрон: Тарҳи нав, 1380. –
С.26; Қутб, С. Нишонаҳои роҳ [Матн] / С. Қутб. – Теҳрон, 1387. – С.158.
2
Ниг.: Гейтс, Ҷ. Дин, ҷаҳонишудан ва фарҳанги сиёсӣ дар ҷаҳони савум [Матн] / Ҷ. Гейтс. – Теҳрон, 1381. –
С.86.
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иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва беарзиш гаштани ахлоқиёт ва арзишҳои суннатӣ
медонад1. Аз дидгоҳи ин қабил андешамандон, дин ҳамчун василае барои
бартаф намудани нобасомониҳою изтиробҳои мавҷуд дар ҷомеаҳое, ки дар
ҳолати гузариш қарор доранд, мавриди пазириш ва истиқболи васеи одамон
қарор мегирад.
Г. Фюллер низ бо такя ба назарияи модернизатсияи баъдина ба таҳлили
исломгароӣ пардохтааст. Агарчи аз нигоҳи модернизатсияи классикӣ, муосир
шудан ба маънои вестернизатсия бо ҷомеаи анъанавӣ тафовут пайдо
менамояд. Аммо дар тарҳи модернизатсияи баъдина, ки аз сӯйи С. Хантингтон
пешниҳод гардид, ҷомеаи анъанавӣ низ метавонад ба ҷомеаи муосир табдил
ёбад. Бар ҳамин асос, Фюллер баъзе аз хусусиятҳои муносиби ҷаҳони исломро
мепазирад, зеро аз назари ӯ исломгароӣ ба маънои бозгашт ва бозистодани
гузашта нест, балки ҷаҳони ислом зарфиятҳои лозимро барои модернизатсия
шудан (на ба маънои ғарбишудан)–ро дар ихтиёр дорад. Дар ин асос, ба назари
муҳаққиқ исломгароӣ дар як ҳаракати мавзуну тадриҷӣ ба самти
модернизатсия ҳаракат хоҳад кард2.
4. Буҳрони гегемония. Бархе аз муҳаққиқон, ҳамчун Б. Саид падидаи
исломгароиро амали ҷавобӣ нисбат ба буҳрони гегемонияи ҷаҳони Ғарб
муаррифӣ намудаанд. Вай дар китобаш «Аврупомадорӣ ва ҳарроси бунёдин»
муътақид аст, ки исломгароӣ маҳсули марказиятзудоӣ аз модернизатсияи
ғарбӣ ё аврупомеҳварӣ мебошад. Таҳлили ӯ вобаста бар назарияи постмодерн
ва бо истифода аз таҳлили нуқтаи назари муҳаққиқоне чун Е. Лаклау ва К.
Муффев мебошад. Б. Саид бар ин бовар аст, ки зуҳури исломгароӣ асосан, дар
шароити шикастани ғолибияти гегемонияи модернизастияи ғарбӣ ва ё
аврупомеҳварӣ ба вуҷуд омадааст. Ба назари муҳаққиқ дар воқеъ, исломгароӣ
замоне шароити зуҳури хешро пайдо менамояд, ки аз намуна ва тарҳҳои

Ниг.: Иқ. аз. Эътимодӣ, Ф. Мавқеияти дин дар асри ҷаҳонишудан [Матн] / Ф. Эътимодӣ. – Теҳрон 1386. –
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умумию куллии модернизатсияи ғарбӣ, гегемониязудоӣ ва марказиятзудоӣ
шавад1.
– исломгароӣ ҳамчун маҳсули фаъолияти неруҳои анъанавии
иҷтимоӣ. Иддае аз муҳаққиқон бо нигоҳи комилан манфӣ ба неруҳои
иҷтимоии анъанавии ҷомеаҳои исломӣ нигариста, исломгароиро ҳамчун амали
ҷавобии неруҳои иҷтимоӣ нисбат ба тағйирот ва таҳаввулоти ҷомеа
баҳогузорӣ мекунанд. Ба ибораи дигар, ҷомеаҳои мусулмоннишин барои
расидан ба инкишофи мавзун, бояд аз ин марҳилаи гузаришӣ ба хубӣ убур
кунанд. Дар ин манзара заминаҳои шаклгирии исломгароӣ ва натиҷаҳои
таҳаввулоти он мавриди таваҷҷуҳ ва баррасӣ қарор мегирад. Албатта, бо
таваҷҷуҳ ба назарияи мактабҳои мухталифи сиёсӣ, чорчӯбаҳо ва методологияи
гуногуну мухталифе аз нуқтаи назари сотсологияи сиёсӣ дар бораи
исломгароии муосир баён шудааст.
– исломгароӣ натиҷа ва маҳсули ҳайронию саргардонии кишварҳои
ҷаҳони ислом аз рафтори тамаддуни Ғарб. Муҳаққиқони кишварҳои
гуногун, аз ҷумла А. Бергве сабаби рӯоварӣ ба ҷараёни исломгароиро дар
вазъияту ҳолати сардаргумии ҷомеаи мусулмонӣ медонанд, ки ба воситаи
ақибмондагии мусулмонон дар эҷод ва ё пайдо намудани тарҳҳои намунавии
рушди мутаносиб бо асри иттилооту техника ва таҳқиқи хусусиятҳои асосии
рушди асри ХХ гиребонгири ҷаҳони ислом шудааст. Ба андешаи вай дар
рушди ҷараёни бунёдгароӣ аз Марокаш то Филиппин ноумедиҳо саҳми зиёде
доранд. Аз назари вай нақши Ғарб барои ба вуҷуд омадани ин шароит ба таври
равшан ошкор мешавад. Ғарб дар шакли матраҳ намудани тарҳи рушди
сотсиалистӣ ва ё чи ба шакли намунаи рушди капиталистии худ, дигар
кишварҳои олам махсусан, ҷаҳони исломро саргардону ҳайрон намуд. Бо
фурӯпошии ҷомеаи советӣ ва ҷанги Халиҷи Форс ин ҳайронию саргардонӣ
шиддати бештаре пайдо кард. Америка зимоми қудрати ҷаҳониро ба даст
гирифт ва бо ба кор бурдани гегемонияи худ, қудрати давлатҳои чун Франсия,
Ниг.: Иқ. аз: Нақибзода, А. Симои ислом ва мусулмонон дар адабиёти фаронсазабон пас аз 11–уми сентябри
2001 [Матн] / А. Нақибзода. –Теҳрон, 1384. – С.15–16.
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Англия ва Россия, ки ҳамеша дар Шарқ онҳо нақши миёнравро иҷро мекарданд
аз байн бурд. Ба назари муҳаққиқ вақте нақши миёнаравии қудратҳои вобаста
аз байн меравад, тамоюл ва гароишоти ифротӣ батадриҷ радикализатсия
мешавад. Дар натиҷа дигар чӣ роҳе боқӣ мемонад, ҷуз паноҳ бурдан ба худ?
Он дар худ хазидане мебошад, ки шакли худкуширо гирифтааст1.
– исломгароӣ ҳамчун аксуламали равандҳои глобаликунонӣ. Бо
таваҷҷуҳ ба чунин тарзи муносибат ҷаҳони Ғарб натиҷа ва пасомадҳои
раванди глобаликунониро пазируфтааст. Бинобар ин, онҳо бо дидгоҳҳои
комилан манфӣ ҳар андеша ва ҷунбише, ки дар баробари ин раванд муқовимат
кунад, маҳкум ба шикаст медонанд. Дар доираи чунин тарзи гузоришти
масъала онҳо муносибатро бо исломизм низ муайян менамоянд. Аз ҷумла, А.
Гидденс чунин мавқеъ гирифтааст. Ӯ бовар дорад, ки ҷараёни бунёдгароии
исломӣ падидаи нав ва махсуси даврони муосир мебошад2. Аз назари вай Ғарб
организми ҷаҳони иҷтимоиро суст кардааст ва дар воқеъ бунёдгароӣ
аксуламал ва вокуниши беихтиёронаю ғайрихоҳишона нисбат ба таъсири
манфӣ ва натиҷаҳои раванди глобаликунонӣ мебошад.
Ҳамчунин, Э. Ҳейвуд боварӣ дорад, ки агарчи бунёдгароён бо баъзе аз
падидаҳои глобалии дунёи муосир мухолифат менамоянд, аммо дар айни ҳол
онҳо худ маҳсул ва натиҷаю паёмадҳои ҳамин падидаҳои дунёи муосир
мебошанд. Вай сабаби эҷоди ҷунбишҳои бунёдгароёнаро дар мисоли чаҳор
далел: раванди секуляризм дар ҷаҳони ислом, оғози асри баъдиистеъморӣ,
шикасти сотсиализми инқилобӣ ва раванди глобаликунонии ҷаҳон маънидод
менамояд3.
Дар баробари мактабҳои таҳқиқотии ҷаҳони Ғарб, мактаби русӣ дар фазои
ҷомеаи муосир дар омӯзиши масъалаҳои мухталифи омили исломӣ ва исломи
сиёсӣ нақши пешоҳангро соҳиб мебошад. Он вобаста ба омӯзиши масъалаи
мазкур таҷрибаи мактабҳо ва методологияи омӯзишии марказҳои таҳқиқотию

Ниг.: Шариатӣ, С. Бунёдгароӣ ривояти маъқул аз чапи исломӣ [Матн] / С. Шариатӣ. – Теҳрон, 1381. – С. 8.
Ниг.: Гидденс, А. Фаросӯйи чап ва рост [Матн] / А. Гидденс. – Теҳрон. 1382. – С. 5.
3
Ниг.: Ҳейвуд, Э. Даромаде бар идеолужиҳои сиёсӣ [Матн] / Э. Ҳейвуд. – Теҳрон, 1389. – С. 525.
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старатегии минтақаҳои мухталифи оламро истифода намуда, таҷрибаи хосаи
хешро мураттаб намудааст. Аз ин лиҳоз, аксарияти кишварҳои минтақаи
Осиёи Марказӣ ҳангоми таҳқиқи масъалаи омили исломӣ бештар ба таҷрибаи
равияи русӣ рӯ меоранд.
Дар низоми илмҳои сиёсии мактаби русӣ бештар се тарзи муносибат
ҳангоми таҳлили ҷараёнҳои радикалии ислом пеша мегардад: методи
интенсивии дефференсионалӣ; манбаъшиносӣ ва ё матншиносӣ; синтезӣ ва ё
моҳиятӣ1. Муносибати аввал ба омӯзиши сатҳ, дараҷа ва миқёси шиддатнокии
падидаи исломгароӣ дар ҳаёти сиёсии ҷомеа равона гардидааст. Дараҷаи
аввал, ба назари муҳаққиқон риояи қатъӣ ва бе чуну чарои талаботи исломро
аз ҷониби худи мусулмонон дар рафтор ва тафаккури онҳо ифода менамояд,
ки моҳиятан ин падидаро мешавад, ҳамчун раванди одии исломгароӣ
маънидод намуд.
Зинаи дуюми онро муроҷиати гурӯҳи аввал ба ҳамақидаҳои хеш барои
риояи қатъии талаботҳо ва меъёрҳои исломӣ метавон тавсиф намуд. Зинаи
сеюмро бошад раванди таҳмил намудани ислом ба пайровони динҳои дигар
ташкил

медиҳад.

Барои

намояндагони

зинаи

чорум

бошад

талаби

азнавбавуҷудории давлати исломӣ хос аст (гарчи тамоюл ба истифодаи зӯрӣ
ва қудрати ҳарбиро надоранд). Барои зинаи панҷум бошад, истифодаи
муборизаи ҳарбӣ (ҷиҳоди ҳарбӣ) бештар қобили қабул ва роҳи ҳал дониста
мешавад. Маҳз барои гурӯҳи охири падидаи экстремизм ва терроризм ба таври
хоса алоқаманд мегардад2. Чуноне ки воқеияти раванди таҳқиқ нишон
медиҳад, чунин тарзи муносибат имконият фароҳам меоварад, ки сохтори
ҷомеаи мусулмониро дар шароити муосири Россия аз рӯйи сатҳи алоқамандию
фаъолнокӣ ва ҳадафмандона истифода намудани арзишҳои исломӣ то андозае
нишон дода тавонад, аммо имконияти баён ва маънидод намудани сабабҳои

Ниг.: Саватеев, А. Д. Политический ислам в концепциях российских исследователей [Текст] / А. Д. Саватеев.
// Ислам в современном мире. – 2015. Т. 11, – № 2. – С.110.
2
Ниг.:Ҳамон ҷо. – С.110–111.
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тафриқаёбии падидаи мазкурро дар ҷомеаи ғайрирусӣ ба таври возеҳ баён
карда наметавонад.
Муносибати манбаъшиносона имконияти пурра кардани норасоӣ ва
ноқисии методологияи зикргаштаро метавонад то андозае фароҳам орад, зеро
он бар асос ва пояҳои омӯзиши матнҳои гуногуни муқаддас аз назари
меъёрҳои махсуси доктринавӣ, ки ба манбаъҳои эътиқодотӣ такя менамоянд,
бунёд ёфтааст. Вале ин метод, ки асосан ба тавсифи ғоявии фаъолияти
ҳавасмандонаю ҳадафмандонаи гурӯҳҳои мухталифи мусулмон, ки ба ин ё он
тафсирҳои матнҳои динӣ такя менамоянд равона гардидааст, он низ заъифии
махсуси худро дорост. Зеро «он ба таври назаррас барои ҳалли масъалаҳои
матншиносонаю манбаъшиносона рӯй оварда, барои ҳалли воқеию амалии
онҳо хомӯшӣ ва канорагириро ихтиёр намудааст»1. Зери таъсири чунин ҳолат,
ҳанӯз ҳам дар раванди тағйрёбии ҳаёт, ки ҷомеа ва ё ҷамоаи мусулмонон дар
Шарқу Ғарби олам мекӯшад вазъу ҳолати қаблии хешро маҳфуз нигоҳ дорад,
ҳатто барои аксари доираҳои илмию фикрии ин кишварҳо номафҳум аст.
Муносибати синтезӣ бошад ба он равона гардидааст, ки таҳлили матнҳои
динӣ ва тафсирҳои мухталифе, ки дар осори олимони давараҳои гуогун ва
таҳқиқотҳои мухталифи таҷрибаи исломгароиро ба ҳам омехта ва алоқаманд
намояд. Чунин муносибати методологӣ то андозае муносиб ба назар мерасад.
Ба ҳар ҳол, он низ наметавонад ба таври воқеӣ имконияти дарки сабабҳои ба
таври ногаҳонӣ тақвият ва ба вуҷуд омадани ҷараёнҳои радикалии бо номи
«исломӣ»–ро фароҳам оварад.
Аз ин лиҳоз, кӯшиш ба харҷ дода мешавад, ки муносибати дурусту
объективӣ, қабл аз ҳама, дар омӯзиш ва таҳқиқи муносибати мутақобилаи
фаъолнокии рушди иҷтимоию иқтисодӣ дар ҷомеаи муосир, махсусан,
Тоҷикистон ба вуҷуд ояд. Поён рафтани сатҳи сифати зиндагии маишӣ, боло
рафтани сатҳи бекорӣ, ба таври суръатнок тақсимшавии ҷомеа ба табақаи
хурди дороён ва қишри васеи камбизоат, беарзишу беаҳамият гаштани
Саватеев, А. Д. Политический ислам в концепциях российских исследователей [Текст] / А. Д. Саватеев. //
Ислам в современном мире. – 2015. Т. 11, – № 2. – С.112.
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арзишҳо ва меъёрҳои ахлоқӣ ба ҳайси муҳимтарин омилҳо дар мураккаб
гаштани авзои сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодии ҷомеа, ки нақши марказию асосӣ
доштаанд, ҳамчун беадолатӣ маънидод мегардид. Табиист, ки дар чунин
вазъият ба сифати роҳи алтернативию рақобатноки сохтори ҷомеаи адолатнок
дар кишварҳои мусулмоннишин, мусулмонон ба манбаъҳои маънавию
эътиқодотии хеш рӯй меоваранд1.
Ба назари муҳаққиқони рус маҳз қонеъ нагаштани талаботҳои иҷтимоӣ
боис гашт, ки қисме аз мусулмонон дар раванди тағйиротҳои радикалии сохти
мавҷуда, роҳи наҷоти алтернативиро дар бозгашт бар асоси меъёрҳои шариат
ва ҷаҳонбинии динӣ бинанд. Моҳиятан, ин раванд инъикосгари тамоюли
умумҷаҳоние, ки дар натиҷаи муборизаи ду низоми ба ҳам муқобили иҷтимоӣ–
иқтисодӣ ва сиёсӣ–маданӣ боиси суқути советӣ ва шакл гирифтани сиёсати
глобаликунонӣ гардид, маҳсуб мешуд2. Асоси бунёдии ин равандро
асоснокнамоии назариявии ҷаҳони якқутба ташкил медод, ки дар он ИМА ва
муттаҳидонаш нақши пешоҳангро ба иҷро расонида, тарҳи демократияи
либералиро беназиру бидуни алтернатива барои кишварҳои боқимондаи олам
медонанд. Муҳимтарин воситаи таъсиррасонӣ ва амалигардонии ин тарҳро
«қудрати нарм»,3 аммо дар аксарияти мавридҳо нақши ҳалкунандаро
истифодаи қудрати ҳарбӣ (аз ҷумла, вайрон намудани ҳама гуна меъёрҳои
ҳуқуқи байналхалқӣ) ташкил медиҳад. Амалҳои назарраси дахолати ҳарбию
низомии ИМА ва кишварҳои узви НАТО, ҳамчунин «инқилобҳои ранга»,4 ки
дар минтақаҳои гуногун амалӣ гардонида шуданд, дар доираи мафҳуми
«инқилобҳои арабӣ» кишварҳои бо аксарияти аҳолии мусулмон кашида
шуданд, ки ин ҳодисаҳо аз худ натиҷаҳои бисёр ногувор боқӣ гузоштанд. Ҷанг

Ниг.: Хакимов, Д., Захарова, Н., Магомедов, А. Ислам на юге России: «исламская альтернатива» в пределах
каспийско–предкавказских мусульманских коммуникаций [Текст] /Д. Хакимов, Н. Захарова, А. Магомедов. //
Россия и мусульманский мир. – 2009. – № 7. – С.36–49.
2
Ниг.: Валлерстайн, И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире [Текст] / Иммануэль
Валлерстайн; Пер. с англ. П. М. Кудюкина; Под ред.: Б. Ю. Кагарлицкий. – СПб.: Унив. кн., 2001. – 414 с.
3
Ниг.: Вилков, А. А. «Мягкая сила» как элемент имиджевых технологий во внутренней и внешней политике
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66 – 74.
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дар Афғонистон ва Ироқ, сарнагунии М. Қаззофӣ дар Либия, мусоидат
намудан ба ҷанги шаҳрвандӣ дар Сурия ва ғайра на танҳо боиси ба миён
омадани режимҳои демократии устувор дар ин кишварҳо гардид, балки
харобию вайронӣ, қурбонӣ гаштани садҳо ҳазор одамон ва овораю гуреза
гаштани миллион нафар одамони дигарро ба вуҷуд овард1. Ошкор аст, ки
чунин тарҳи глобаликунонии лебералӣ наметавонист муносибати солиму
мусбатро ба мусулмонон пеша намуда, алоқамандӣ ва ҳавасмандии онҳоро
нисбати ҳимоя ва ҳифзи арзишҳои анъанавӣ, ҳуқуқи озодонаю мустақилона
интихоб намудани сохти ҷамъиятию сиёсӣ ва иқтисодию иҷтимоиро дар
ниҳодашон фаъол насозад. Ба чунин ҳолату вазъ худи раванди таҳаввули тарҳи
демократияи либералии кишварҳои Аврупои ғарбӣ, ки тамоюл ба ҷониби
тақвияту таҳкими амалии таҳамулпазирии бесарҳад майл дорад, наметавонад
аз ҷониби намояндагони арзишҳои анъанавӣ нодида гирифта шавад, аз ҷумла
аз ҷониби мусулмонон2.
Ҳамин тавр, ба назари муҳаққиқони рус низ сабаби аслии шаклгирии
ҳаракату ҷараёнҳои сиёсии мухталифи бо номҳои «исломӣ» паёмадҳои
муносибатҳои дустандартаи кишварҳои қудратманди оламанд, ки ба ин восита
мекӯшанд ҷаҳони тақсимшударо аз нав байни худ тақсим намоянд. Кишварҳои
абрқудрат бошанд ба воситаи ҷараёну ҳаракатҳои мазкур ҳукуматҳои мавриди
назарашонро дар кишварҳои ҷаҳони ислом ва берун аз ҳудудҳои он зери
таъсиру нуфузи хеш нигоҳ дошта ва ё ҳукумронии худро дуру дароз дар ин
паҳнои ҷуғрофии васеъ таъмин намоянд.
Масъаларо мавриди таҳлил қарор дода, ба хулосаҳои зерин омадан
мумкин аст:
– муҳаққиқони Ғарб, ки исломгароиро унсури таркибии таълимоти ислом
маънидод менамоянд нигоҳи комилан манфӣ ба ҷараёни исломгароӣ доранд
ва онро ҳамрадифи зӯригарию террор медонанд. Аз назари онҳо чун дар
Ниг.: Вилков, А.А. «Мягкая сила» как элемент имиджевых технологий во внутренней и внешней политике
[Текст] / А.А. Вилков. // Изв. Сарат. ун–та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. – 2014. Т. 14, вып. 2. – С.
53 – 59.
2
Ниг.: Мирский Г.И. Политический ислам и западное общество [Текст] / Г.И. Мирский. // Полис. – 2002. – №
1. – С. 78 – 86.
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Қуръон баҳси шаҳодат, қитол, ҷиҳод ва ғайра омадааст, бинобар ин, бозгашти
исломгароён ба асл ва зоти ислом ба маънои бозгаштан ба зӯрию террор
мебошад;
– дар баробари муносибати канораи муҳаққиқони ғарбӣ табиист, ки бо
чунин мавзеъгрӣ низ афроде ба мисли А. Мавдудӣ ва С. Қутб баромад намуда,
раванди исломгароиро дар ҷаҳони ислом бозгашт ба аслу зоти дин дониста,
онро дар баробари ҳокимияти Худованд мегузоранд. Таъсири онро ба тамоми
паҳлуҳои ҳаёти ҷамъиятӣ маънидод менамоянд, ки ин бозгашт боиси
ҳокимияти Аллоҳ ба ҷойи ҳокимияти навъи худоёни башарӣ хоҳад шуд. Ба
ҳамин тартиб замитаи фикрии бунёдгароёнаро асос гузошта, тақвият
мебахшанд;
– амали ҷавобӣ ва вокунишии ҷавҳару меҳвари исломгароиро аксуламале
нисбат ба масъалаҳои муҳиту шароити дохилӣ ва хориҷӣ қаламдод мекунанд.
Бинобар ин, аз нигоҳи бештари муҳаққиқон исломгароӣ имрӯз дар ҷаҳони
ислом як масъали ғайриасосӣ ва гузаро мебошад. Он низ бо тағйири ин
вазъияту шароити муҳити дохилию хориҷӣ дучори тағйиру таҳаввули ҷиддӣ
мешавад. Буҳрони худшиносӣ, буҳрони легитимият, буҳрони иштироку
фаъолияти сиёсӣ, буҳрони модернизатсия ва ғайраро сабаби аслии эҷоду
зуҳури ҷунбишҳои исломгароёна медонанд;
– бо рафъи буҳронҳо интизор доранд, ки ҷараёни исломгароӣ дучори
рукуду сустӣ шавад ва ё ҷиддан таҳаввул ёбад. Дидгоҳи ин муҳаққиқон чандон
ба воқеияти ҷаҳони ислом мутобиқ нест ва ҷараёнҳои исломгаро бо коҳиши
буҳронҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ суқут нахоҳанд кард. Балки ба суратҳои дигаре
зуҳури худро дар ҷомеаҳои исломӣ таъмин менамояд;
– муносибати муносибу солим ба таҳқиқу омӯзиши хосиятҳои асосии
исломи сиёсӣ дар шароити муосир бояд дар асоси методологияи гуногун илмӣ
ва бо назардошти омилҳои мухталиф амалӣ гардад. Ба маҷмуи омилҳои
муайянкунандаи таносуби дин ва сиёсат натанҳо сабабҳои моҳиятию
эътиқодотии сиёсигардии ислом, балки сабабҳои иҷтимоию сиёсӣ ва дигар
омилҳои ҳуқиқию фарҳангӣ ва ғайра, ки канори ҳам омадаанд, дохиланд.
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§1.2. Омили исломӣ: моҳият, ҳадафҳо ва вазифаҳо
Дар илми сиёсии муосир омӯзиш ва таҳқиқи масъалаҳои назарияӣ ва
методологии омили исломӣ ҷойи махсусро ишғол менамоянд. Мафҳуми
«омили исломӣ» ва истифодаи он дар низоми илмҳои иҷтимоӣ ва махсусан,
сиёсатшиносӣ таърихи чандон тӯлонӣ надорад. Аввалан, дар ВАО, баъдтар
дар суханронию баҳсҳои сиёсӣ ва гардиши илмӣ зиёдтар мафҳуми «омили
исломӣ» аз ҷониби рӯзноманигорон, муҳаққиқон ва сиёсатмадорони ғарбӣ дар
нимаи дуюми асри ХХ мавриди истифодаи васеъ қарор гирифт. Қаблан дар
замони мавҷудияти Иттифоқи Советӣ он танҳо барои таҳлили вазъи сиёсии
ҷаҳони ислом ва сиёсати хориҷӣ ба кор бурда мешуд. Акнун имрӯзҳо кӯшиш
карда мешавад, ки зери мафҳуми мазкур раванди фаъолнокии эҳёи исломро
дар дохили кишварҳои тозаистиқлол, дар фазои кишварҳои постсоветӣ ва
умуман, муносибати институтҳои ҷамъиятию давлатиро ба фазои динию
эътиқодотӣ ба воситаи он ифода намоянд.
Дар назарияи муосири илми сиёсӣ оид ба моҳият, ҳадаф ва хосиятҳои
асосии омили исломӣ ва ҷойгоҳи он дар низоми муосири сиёсии олам
андешаҳои мухталифу зиёде ҷой доранд. Як гурӯҳи муҳаққиқон ба ин
назаранд, ки омили исломӣ ҳамчун як мафҳуми сунъӣ аз ҷониби дастгоҳҳои
махсусу мухталифи амниятию қудратӣ, шарқшиносӣ, рӯзноманигорӣ,
фарҳангшиносӣ ва сиёсатшиносии Ғарб эҷод гардидааст. Он аслан ба воситаи
сиёсатмадорон тобиш ва обу ранги бештар ёфта, тавассути воситаҳои ахбори
умум баҳри рӯзмарра нишон додани «масъалаи ислом» ба кор бурда мешавад.
Аз он ҷое, ки омили исломӣ ба таври хоса ба ҳаёти динӣ алоқамандии қавӣ
дорад, пас, ВАО бо истифода аз ҳар гуна имконот мекӯшанд онро дар
ҷомеаҳои ғайримусулмонӣ ҳамчун хатар ва таҳдиди бузург нишон диҳанд.
Барои гурӯҳи дигаре аз муҳаққиқон он ҳамчун як ҷараёни бартаридоштаи
табиӣ ва пешоҳанг дар ҷомеаи мусулмонӣ маҳсуб ёфта, муайянкунандаи
меъёри асосии ҳаёти моддӣ ва маънавии онҳо мебошад. Барои гурӯҳи сеюм
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бошад ин раванд ва падида дар натиҷаи муносибатҳои мутақобила ва
бисёрҷонибаи ҷаҳони ислом бо тамаддунҳои дигар ба вуҷуд омадааст.
Дар ниҳоят чунин нуқтаи назар низ вуҷуд дорад, ки омили исломӣ
падидаи соф сиёсӣ буда, он бояд танҳо дар доираи илмҳои сиёсӣ баррасӣ ва
таҳлил гардад. Аммо чунин муносибат хатост. Зеро падидаҳо ва ҳодисаҳо
доимо дар робитаҳои мутақобила қарор дошта, таъсири якдигарро ҳис
менамоянд ва тавассути соҳаҳои гуногуни донишҳо дониста мешаванд.
Дар доираҳои илмӣ муҳлатҳои тӯлонӣ, хоса дар замони советӣ дар
муносибат ва баҳогузорӣ ба омили исломӣ ҳамчун раванд ва ё падида бештар
меъёрҳои идеологӣ бартарӣ доштанд. Равандҳои эҳёи исломӣ ва ин падида
зиёдтар дар муносибат ба ҷаҳони ислом рабт дода мешуд ё вобаста аз рӯи
нуфуз ва сатҳу мақомаш дар арсаи байналхалқӣ мавриди омӯзиш қарор
мегирифт. Масалан, муҳаққиқ А. Ахмедов ба таркиби омили исломӣ тақвият
ёфтани фаъолнокии иҷтимоии оммаро дар кишварҳои мусулмонӣ ва бо шӯру
шавқи баланд фаъолият намудани созмонҳои исломиро дар арсаи байналхалқӣ
ворид менамояд. Қайд менамояд, ки «дар муборизаи сиёсӣ истифодаи
шиорҳои исломӣ аксуламали қувваҳои зиддиинқилобчиёни исёнгарро ба
вуҷуд меовард. Дар ин шароит омили исломӣ ҳамчун объекти асосии
барангезандаи таваҷҷуҳ ва масъалаи ҷолиби диққати идеологҳо ва
сиёсатмадорони Ғарб мегардад»1.
Вобаста ба омӯзиш ва таҳлили масъалаҳои мухталифи ислом осори
илмие, ки дар замони мавҷудияти Иттифоқи Советӣ интишор шуданд,
нишондиҳандаи онанд, ки муносибати илмӣ ба он, асосан аз рӯи методологияи
марксистӣ–ленинӣ сурат гирифтаанд. Дар «асоси муносибати мутақобилаи
диалектикии байни зербино ва рӯйбинои сохтори ҳаёти ҷомеа, принсипи
муносибати таърихӣ ва талаботи синфию идеологӣ вобаста ба қонуниятҳои
мушаххаси зуҳури «омили исломӣ» дар муносибатҳои байналхалқӣ»2

Ахмедов, А. Ислам в современной идейно–политической борьбе [Текст] / А. Ахмедов. – М., 1985. – С.146.
«Исламский фактор» в международных отношениях в Азии (70–е– первая половина 80–х годов). – М., 1987.
– С. 3.
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пажӯҳишҳои илмӣ анҷом дода мешуданд. Бояд тазаккур дод, ки ин зумра
осори илмии он давра чандон тафовути ҷидде аз ҳамдигар надоранд. Л.В.
Валкова масъалаи омили исломиро дар замони советӣ мавриди таҳқиқ қарор
дода, хосиятҳои асосии онро ба тариқи зайл шарҳ медиҳад:
– омили исломӣ ҳамчун раванд ифодагари ҳамфикрӣ ва ҳамраъйии
тамоми мусулмонон;
– то андозае кӯшиши сиёсати мустақилона бурдани давлатҳои мусулмонӣ
дар муносибат бо қудратҳои империалистӣ, пеш аз ҳама, дар муносибат бо
ИМА;
– кӯшиши таъсис додани блоки давлатҳои мусулмонӣ;
– истифода ва ба амал баровардани принсипи панисломизм;
– эълони ҷиҳод ҳамчун воситаи ҳалли масъалаҳои сарҳадӣ бо режими
ишғолгари сионистии Исроил;
– ба сатҳи таваҷҷуҳи роҳбарияти кишварҳои атеистӣ: аз ҷумла ба
Иттифоқи Советӣ расонидани зарурати дин, ба назар гирифтани он хоса дар
муносибат бо кишварҳои мусулмонӣ, ки барои онҳо чӣ аҳамияте дорад1.
Таъсиру эътибори омили исломӣ аксар вақт вобаста ба манфиатҳои
абарқудратҳои замон, ҳам ба таври мусбӣ ва ҳам манфӣ маънидод мегардид.
Агар дар як кишвари мусулмонӣ қудрат ба дасти гурӯҳҳои тамоюли чап дошта,
муборизону муқобилони империализми Ғарб ва ҷонибдорони неруҳои
сотсиалистӣ меафтод, он зуд аз ҷониби дастгоҳи таблиғию идеологии советӣ
баҳои мусбӣ мегирифт ва хуб пазируфта мешуд. Мабодо, агар қувваҳои рости
ҷонибдори кишварҳои ғарбӣ ғолиб меомаданд, пас, дар ин маврид таркиботи
омили исломӣ аз нигоҳи манфӣ баррасӣ карда мешуд. Дар шароити феълӣ низ
ҳангоми таҳлили омили исломӣ ҳам дар дохили ҷаҳони ислом ва берун аз он,
ҳанӯз ҳам идома ёфтани ҳамин тарзи муносибатҳоро метавон ба осонӣ

Ниг.: Валькова, Л.В. Роль «исламского фактора» и арабского национализма в формировании внешний
политического курса руководства Саудовской Аравии [Текст] / Л.В. Валькова. // Ислам и проблемы
национализма в странах Ближнего и Среднего Востока. – М., 1986. – С. 92–114.
59
1

мушоҳида намуд. Маҳз чунин навъи муносибатҳо дар раванди омӯзиши
объективонаи он мураккабӣ ва мушкилоти зиёдеро илова намудаанд.
И. Иванова тақвият ёфтани омили исломиро дар мисоли таҷрибаи Туркия
ва кишварҳои Шарқи Наздик ва Миёна, ки аслан дар солҳои 70–уми асри ХХ
таҳлил намуда буд, нақши онро барҷаста дониста, ба таври хоса оид ба он
ибрози назар намудааст. Ӯ заминаи фаъол шудани омили исломиро аз он
иборат медонад, ки роҳбарияти Туркия ошкоро эълон менамоянд, ки Туркия
«як кишвари воқеан ҳам мусулмонист» ва омода аст «бо бародарони
ҳамдинаш»1 рушд намуда, дар ҳамаи соҳаҳо муносибатҳоро таҳким бахшад.
Гарчанде ки Туркия дар ҷаҳони ислом шояд ягона кишваре буд, ки қаблан
сиёсатмадоронаш кӯшиданд, то арзишҳои исломиро аз байн бибаранд, вале ба
ҳеҷ ваҷҳе муваффақ шуда натавонистанд. Дар ниҳоят сиёсатмадорони баъдӣ
маҷбур гаштанд, ки муносибати солимро бо равандҳои рушди ҷомеа ихтиёр
намоянд. Ҳамин тавр, баъд аз солҳои 70–уми асри ХХ бо ворид намудани
таълимоти ҳатмии аҳком ва таърихи дин дар муассисаҳои томактабию мактабӣ
дар Туркия насли наверо тарбият намуданд. Акнун ин насли сиёсатмадорони
ислоҳталаб дар камтарин фурсат тавонистанд буҳронҳои дохилию хориҷии
Туркияро бартараф намуда, онро ба сафи кишварҳои пешрафтаи олам
расонанд.
Аслан, дар солҳои 80–уми асри ХХ дар сиёсати ҷаҳонӣ «…маҷмуан
тамоми равандҳои ҷаҳонии иқтисодӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ, институтҳо, ҳизбҳо,
созмонҳои давлатию ғайридавлатӣ ва ҳамчунин назарияи муносибати
байналхалқӣ ва ҳуқуқ, рӯовариҳои арзишии тафаккури оммавӣ дар ҳалли
масоили байналхалқӣ, ки ба меъёрҳои динии ислом такя менамоянд»2 зери
мафҳуми «омили исломӣ» фаҳмида мешуданд.
Муҳаққиқони амрикоӣ дар асри ХХ ҳангоми таҳлили нақши омили
исломӣ дар сиёсати хориҷӣ бештар кӯшидаанд, ки вазифаи исломро ҳамчун
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қудрати бартаридоштаи идеологӣ тавсиф намуда, таъсири онро ба тамоми
давлатҳое, ки аксарияти бошандагони онро мусулмонон ташкил менамоянд,
ба таври махсус нишон диҳанд1. Ислом бечуну чаро ба сифати унсури таркибӣ
ва қисмати асосии маданияти сиёсии омма ва сарварони кишварҳои
мусулмонӣ эътибор пайдо намудааст. Таъсири он ба рафтори сиёсии элитаи
ҳукмрони қисме аз кишварҳои ҷаҳони ислом назаррас аст. Эътироф
гардидааст, ки ислом ба туфайли хосияти универсиалии худ, марзҳои
идеологию нажодӣ, синфию табақотӣ ва ҳудудию ҷуғрофиро убур намуда, як
навъ ягонагию муттаҳидии маънавию рӯҳӣ ва фарҳангию диниро дар ҷаҳони
ислом ба миён овардааст. Аммо барои қутби қудратманд шудан, ҳанӯз
кишварҳои ҷаҳони ислом ба интегратсияи амалӣ дар соҳаи иқтисодӣ, сиёсӣ,
идеологӣ ва фарҳангӣ ниёзи бештар доранд2.
Таъсири омили исломиро дар раванди сиёсати байналхалқӣ муҳаққиқони
амрикоӣ аз тақвият ёфтану фаъол гаштани раванди сиёсати хоириҷии як қатор
давлатҳои исломӣ ва ҳамроҳ бо онҳо ташаккул ва фаъолона ширкат варзидани
ташкилотҳои бонуфузи моҳиятан ғайридинӣ ба мисли: ОПЕК, ОАЕ, Лигаи
кишварҳои арабӣ, «Гурӯҳи 77», Ассотсиатсияи ҷанубу–шарқии кишварҳои
осиёӣ ҳамчунин, рӯз то рӯз ба шумораи онҳо афузудану ворид шудани
кишварҳои сатҳи инкишофашон пешрафтаи содикунандаи нафтиро маънидод
менамуданд.
Кишварҳои ҷаҳони ислом давраи пуразият ва мураккабу ҳақиронаи
мустамликавиро аз сар гузаронида, имрӯз ба саҳнаи нави рақобатпазири
таърихӣ ворид гаштаанд. Дар ин марҳалаи нави муносибатҳо ба масъалаҳои
мураккабу пуртазоди равандҳои сиёсии ҷаҳонӣ, аз ҷумла равандҳои
глобализатсионӣ, бархӯрди тамаддунҳо, терроризми байналмилалӣ ва амсоли
он дучор гардида, бо ҳифзи тамаддун ва арзишу фарҳаги исломӣ, такя ба
Ниг.: Qawisha,A. Islam in Foreign Policy [Text] / A. Qawisha. – P. 4.
Ниг.: Islam and International Relations Ed [Text] / By V. Proctor. – N.Y., 1965; Piscatory, J.P. Islamic Values and
National Interest; Dessouki, A.E. If The islamic Resurgence: Sources, Dynamics and Implications [Text] / A.E.
Dessouki. // Islamic Resurgence in the Arab World. – N.Y., 1982; Ayooh, M. The Politics of Islamic Rcasserlion.
[Text] / M. Ayooh. – L., 1981; Ochsenwald, W. Saudi Arabia and the Islamic Revilal // International Journal of Middle
East Studies. 1981. V. 3; Ayubi, N.N. The Political Revital of Islam: The Case of Egypt [Text] / N.N. Ayubi. //
International Journal of Middle Fast Studies. 1980. V. 12.
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комёбиҳои навини илмию техникии муосир мехоҳанд ҷойгоҳу наши худро
муайян ва ҳифз намоянд. Зери таъсири равандҳои глобализатсионӣ онҳо низ
шурӯъ ба эҷоди равандҳои интегратсонӣ намуда, мекӯшанд дар атрофи ҳам
муттаҳид гарданд. Бо ин восита аз паёмадҳои манфии сиёсатҳои гегемонии
абарқудратҳои ҷаҳонӣ худро эмин нигоҳ доранд. Ҳолати мазкур аз ҷониби
муҳақиққони ғарбӣ ҳамчун зуҳури «омили исломӣ» дар низоми муносибатҳои
байналхалқӣ тавсиф мегардад. Онҳо иброз медоранд, ки ҳангоме мо дар бораи
омили исломӣ дар раванди сиёсати ҷаҳонӣ меандешем, пеш аз ҳама, сухан дар
бораи нақши кишварҳои исломӣ дар рушди муносибатҳои байналмилалӣ,
иқдом ва раванди муттаҳид шудани онҳо дар ҷаҳони ислом, таъсир ба
равандҳои сиёсии дохилии дигар давлатҳо ва амсоли ин падидахо меравад.
Омили исломӣ дар раванди сиёсии ҷаҳони муосир бисёр нақши муҳим ва
муайянкунандагӣ дорад. Он ба таври пайваста таъсири фаъоли хешро ба
сиёсат, иқтисодиёт, муносибатҳои байналхалқӣ расонида, ҳатто бо ҷуръат
дахолат ба манфиати геополитикии кишварҳои абарқудрат менамояд. Аксари
сиёсатшиносони Ғарб ҷаҳони исломро ҳамчун қувваи мутаҳаррики фаъоли
ҷаҳони муосир, сарсахтарин рақиб ва яке аз пойгоҳҳои асосии низоми ҷаҳони
оянда меҳисобанд. Афзалият ва аҳамияти омили исломӣ аз як қатор манбаъҳои
он вобастагӣ дорад, ки дар саромади онҳо пеш аз ҳама вуҷуди нуқтаҳои
муҳими геополиткӣ, геостратегӣ, захираҳои муҳими энергетикӣ ва вусъати
географии ҷаҳони ислом ба шумор мераванд.
Зуҳури омили исломӣ дар раванди сиёсии ҷаҳонӣ, пеш аз ҳама, ҳудуди
васеи географии ҷаҳони ислом аст, ки зиёда аз 1,57 млрд. нафар мусулмонҳоро
муттаҳид менамояд. Онҳо 23% аҳолии оламро ташкил намуда, намояндаи
уммати мусулмон ва барандаи тамаддуни ҷавону фаъоли исломиянд1. Ин тарзи
фаҳмиши анъанавии ҷаҳони ислом ба шумор меравад, ки танҳо чаҳорчӯбаи
ҷуғрофии он дар назар дошта мешуд. Зери таъсири равандҳои глобаликунонӣ
кӯшишҳо барои (Globalization of Islam) ҷаҳоникунии ислом ба харҷ дода
Ниг.: Ефимова, Л.М., Сапронов, М.А. и др. Ислам в мировой политике в начале XXI века [Текст] / Л.М.
Ефимова, М.А. Сапронов. – М., 2016. – С.7.
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мешаванд. Акнун мафҳуми «ҷаҳони ислом» дар шароити имрӯза комилан
таҳаввул ёфтааст, яъне дар фаҳми муосираш дар адабиёти навини сиёсии ғарбӣ
ба маънии (Globalized of Islam) исломи глобалишуда истифода мешавад, ки он
тамоми шаҳрвандони мусулмони кишварҳои мухталифи дунёро дар худ ифода
менамояд. Пайравони дини ислом дар 57 кишвари дунё аксарияти мутлақро
ташкил менамоянд. Дар як қатор кишварҳои дигари дунё ақаллиятҳои бонуфуз
ва мӯътабар ба шумор мераванд. Шумораи мусулмонҳо ҳамеша ва ба таври
динамикӣ дар ҳоли афзоиш аст.
Ҳангоме ки мо ба таркиби аҳолии ҷаҳони Ислом назар меафканем якчанд
хусусиятҳоеро мебинем, ки мавқеи онро дар муносибатхои байналхалқӣ
пурзӯр мекунад. Нахустин хусусияти фарқкунандаи он пеш аз ҳама, аз лиҳози
шумораи аҳолӣ нафарони зиёдро дар бар гирифта, раванди афзоиши
демографии он сураътнок мебошад.
Аз ҷиҳати хусусияти зеҳнӣ аҳолии мусулмон аз ҷаҳони ғайриислом
заифтар мебошанд. Аксарияти аҳолии ҷаҳони ислом камбизоатанд, ки
шумораи зиёди он ба минтақаи Африкаи Шимолӣ тааллуқ дорад. Агар таркиби
аҳолии ҷаҳони исломро бо таркиби аҳолии ИМА, Аврупо ва Россия муқоиса
намоем, аҳолӣ нисбатан ҷавон аст. Яке аз сифатҳои кишварҳои пешрафтаи
ҷаҳон чунин аст, ки дар натиҷаи шароити хуби иҷтимоӣ аҳолии он умри дароз
мебинанд ва сафи нафақахӯрон зиёд мегарданд. Воқеан ҳам, дар айни замон
чунин вазъият дар кишварҳои пешрафтаи олам ҷараён дорад.
Имрӯзҳо тамаддуни исломӣ ба таври амалӣ ба тамоми дунё паҳн шуда
истодааст. Зимнан макони ташаккули он ҳудуди давлатҳои Араб, Эрон ва
Туркия ба шумор меравад, ки маданияти онҳо тамаддуни имрӯзаи
мусулмонҳои Шарқро таҷассум менамоянд. Давлатҳои мазкур марказҳои
фаъоли ҳаёти сиёсии ҷаҳони ислом ба ҳисоб мераванд. Дар ҳудудҳои ин
кишварҳо ташкилотҳои бонуфузи байналхалқии ҷаҳони ислом қарор доранд.
Мусаллам аст, ки зиёда аз якуним миллиард аҳолии ҷаҳон яке аз динҳои
ҷаҳониро пайравӣ менамоянд, ки фарҳанги муайян ва арзишҳои диниро дар
худ ҳифз ва инъикос менамоянд. Гузашта аз ин, тарзи ҳаёти муайяни
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ҷамъиятиро ба вуҷуд овардаанд, ки ин ҳолат наметавонад ҳамчун омили
муҳимми сиёсати ҷаҳонӣ ба шумор наравад.
Омили исломӣ дар раванди сиёсии ҷаҳонӣ ҳамчун раванди шаклгирии
қутби исломӣ дар раванди низоми нави ҷаҳонист. Пайравони ислом кайҳо боз
дарк кардаанд, ки дар раванди глобаликунонӣ, ки дар он давлатҳои бузург
фармонравоӣ ва равандҳои сиёсии ҷаҳониро зери таъсир ва назорати худ қарор
додаанд, наметавонанд мустақилона ва дар шароити баробар дар тақсимоти
байналхалқии меҳнат, бидуни иттиҳод ва бидуни интегратсия ширкат кунанд.
Аз ин лиҳоз, арабҳо дар солҳои 40–уми асри гузашта ба як қатор чораҳо, аз
ҷумла барои ба вуҷуд овардани равандҳои интегратсионӣ ва ташкил кардани
як зумра созмонҳову ташкилотҳо даст ба иқдомҳои амалӣ заданд, ба мисли
Шӯрои Ҳамкории Кишварҳои Арабии Халиҷи Форс (ШҲКАХФ) дар ҳайати
Арбистони Саудӣ, Қувайт, Аморати Муттаҳидаи Араб, Баҳрайн, Қатар ва
Умон, инчунин Шӯрои Ҳамкории Кишварҳои Араб (ШҲКА) дар соҳаи
маориф бо узвияти Миср, Урдун, Ироқ, Яман дар соли 1983 ва ғайра.
Ташаккули равандҳои интегратсионӣ ба шакли умумӣ дар сатҳи ҷаҳони
ислом ба назар мерасанд. Дар доираи Созмони Конференсияи Исломӣ ташкил
кардани Бонки рушди исломӣ, ки он рушди сармояи низомномаи худро ба 8
млрд. доллари ИМА расонида, бо ин нишондод аз Бонки умумиҷаҳонии рушд
ва тараққиёт гузашт. 15 июни соли 1997 дар Истамбул «Ҳаштгонаи бузурги
исломӣ» дар ҳайати Туркия, Миср, Эрон, Покистон, Бангладеш, Малайзия,
Индонезия ва Нигерия созмон дода шуда буд. Дар ин кишварҳо табодули молу
ашё зиёда аз 8%–и савдои ҷаҳониро ташкил медиҳад. Дар навбати худ
кишварҳои исломӣ дар фикри ташаккулуи бозори умумиянд. Онҳо имрӯз даст
ба як қатор иқдомҳо зада истодаанд, аз ҷумла ба амалбарории як зумра
барномаҳо баҳри гузаштан ба асъори ягонаи исломӣ, иқтисоди ягона, ҳалли
масоили гумрукӣ, боҷ ва ғайраанд1. Ҷиҳати молиявии кишварҳои исломӣ
бисёр қавӣ, ҷиддӣ ва фаъол аст. Дар соли 2001 сармояи онҳо 230 млрд. долларо
Ниг.: Ключников, Б. Исламизм, США и Европа. Война объявлена! [Текст] / Б. Ключников. – М., 2003. –
С.128.
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ташкил медод, аз соли 1982 то 2002 ин нишондод қариб 40 маротиба афзун
шуд1.
Як қатор кишварҳои исломӣ бо имконоти захираҳои нефтӣ ва истфода аз
технологияи пешрафтатарини дунё ва таҷрибаи пешқадами ташкилии
истеҳсолӣ, соҳаи саноати муосирро ба вуҷуд овардаанд. Аҳамияти муҳими
иқтидори саноатиро Малайзия, Туркия, Аморати Муттаҳидаи Араб ва дигар
кишварҳои дар ҳоли рушд доро мебошанд. Дар солҳои 90–уми асри гузашта
саҳми содироти маҳсулоти саноатӣ дар Туркия қариб 80%–ро ташкил медод.
Барои муқоиса: зиёда аз 70%–и содироти Русияро ҳатто дар ҳоли ҳозир ашёи
хом ташкил медиҳанд.
Нақши муҳим ва ниҳоиро дар ҳудудҳои кишварҳои мусулмонӣ мавҷуд
будани захираҳои бузурги энергетикӣ, минералӣ ва ашёи хом, пеш аз ҳама
нефту газ, ки барои соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт ва фазои ҳарбии кишварҳои
Ғарб аҳамияти муҳимми стратегӣ доранд, таъмин намуда истдоааст. Илова бар
ин, вобастагии Ғарб аз ашёи хоми Шарқи Наздик ва Миёна барои давраҳои
тӯлонӣ аз ҳар нуқтаи назар равшан намоён аст. Қисмати зиёди кишварҳои
исломӣ кӯшиш доранд, ки дар кӯтоҳтарин фурсат, дастовардҳои муосири
илмию–техникиро дар худ амалан татбиқ намоянд, аз ҷумла дар соҳаи ҳарбӣ.
Бо суръати баланд раванди омодасозӣ ва тарбия намудани мутахассисони
худӣ, дар соҳаи илму техника, ки метавонанд мустақилона дар самтҳои
алоҳидае ба мисли сохтани навъҳо ва наслҳои навини мушакҳои дурпарвоз,
фатҳу омӯзиши кайҳон фаъолият баранд, мушоҳида мешавад.
Рушди рӯзафзуни иқтидори ҳарбии давлатҳои мусулмонӣ пайваста
таъкид карда мешаванд. Ин комёбиҳо, пеш аз ҳама аз ҳисоби ба даст овардани
навъҳои навтарини яроқ аз хориҷ ва ҳамкорӣ бо ин мутахассисон дар соҳаи
инфраструкртураи нави ҳарбӣ мебошад. Дар шакли умум гурӯҳе аз ин
давлатҳо диққати асосиро ба рушди иқтидори ҳарбии миллӣ равона кардаанд.
Якчанд аз ин давлатҳо дорои яроқи ҳастаӣ мебошанд. Майли ба даст овардани
Ниг.: Ключников, Б. Исламизм, США и Европа. Война объявлена! [Текст] / Б. Ключников. – М., 2003. –
С.129.
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яроқҳои гуногуни қатли ом мушоҳида мешавад, Покистон дорандаи бомбаи
атомӣ буда, мушакҳои дурпарвози хешро зуд–зуд ва пайваста такмил медиҳад.
Эрон бошад, амалан болои коркарди барномаҳои атомӣ кӯшида истода, дар ин
роҳ ба як қатор комёбиҳо низ ноил гаштааст. Арабистони Саудӣ ҳамчун
шарики стратегии ИМА дар соҳаи технологияи атомӣ ҳамкориҳои зичро ба
роҳ мондааст. Бо туфайли истифодаи технологияи навтарин, пойгоҳи рушди
суръатноки саноати миллӣ дар кишварҳои асосии исломӣ мушоҳида мешавад.
Дар солҳои охир таъсири амиқи кишварҳои исломӣ ба сиёсати
байналхалқӣ ҳис карда мешавад, ҳатто имрӯз абарқудратҳои бузург ин ҳолатро
дар назар мегиранд. Дар айни ҳол таъсири фаъоли сиёсати хориҷии чунин
кишварҳо, ба монанди Покистон, Эрон, Арабистони Саудӣ, Миср, Индонезия,
Туркия ва як зумраи кишварҳои дигар возеҳу ошкор аст. Зимнан мушоҳида
мешавад, ки на ҳамеша кишварҳои исломӣ майлу рағбати фаъолияти якҷояро
дар саҳнаи сиёсати ҷаҳонӣ ба қадри кофӣ пиёда менамоянд. Бо мақсади ислоҳи
ин вазъ онҳо аллакай дар соли 1969 созмони «Конфронси исломӣ»–ро созмон
доданд. Аз тарафи дигар, дар ҳоли баҳодиҳӣ ба рушди фаъоли кишварҳои
исломӣ дар ҷаҳон нақши манфиро кӯшиши санҷиш ва айният додани ду
мафҳуми мутазод ба хати «Шимол–Ҷануб» мебозад, ки бархӯрди ҷаҳони
ислом ва насрониро ба миён меорад.
Афзалияти Ғарб ба 2/3 аз шумораи аҳолии ҷаҳонӣ, саҳми кишварҳои
арабии ҷаҳони ислом дар ҳаҷми маҳсулоти умумии ҷаҳонӣ (ММД) панҷ
маротиба камтар ва дар содириот ба (экспорт) хориҷ, даҳ маротиба камтар аст.
Системаи хоҷагии аксарияти кишварҳои ҷаҳони ислом, ҳанӯз ба таври кофӣ
самаронок ва рақобат пазир нест, онҳо ҳатто наметавонанд зиндагии шоистаро
баҳри тамоми аҳолӣ фароҳам биёранд. Чунин вазъ, яке аз сабабҳои зуҳури
сиёсии ҷараёнҳои исломӣ ва фаъол шудани онҳо дар саҳнаи ҳаёти ҷамъиятию
сиёсӣ маънидод мегардад.
Ҳузури густурдаи НАТО бо сарварии ИМА дар Афғонистон, гарчи
режими Толибонро мувақатан шикаст, аммо бо харҷи миллиардҳо доллар
натавонист ба ҳаёти ҷамъиятии ин кишвар таъсири амиқ расонад. Зеро дар
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Афғонистон ҳизбҳои сиёсии исломӣ ва ташкилотҳою созмонҳо кайҳо боз
сохторҳои сиёсиро ташакккул дода, самтҳои рушди ҳаёти сиёсию ҷамъиятии
кишварро муайян менамоянд. Бо истифода аз чунин ҳолат харакати ифротии
Толибон дубора ба қудрат расиданд. Ислом дар ҳаёти мамлакатҳое, ки
аксарияти аҳолии онҳоро мусулмонон ташкил менамоянд, мақоми махсус
дорад. Аксарияти равандҳои сиёсии муосир дар чунин кишварҳо дар зери
таъсири омили исломӣ сурат мегиранд.
Баъд аз суқути Иттифоқи Советӣ назари муҳаққиқони он нисбат ба
мафҳуми «омили исломӣ» то як андозае тағйир ёфт. Акнун муҳаққиқони
кишварҳои собиқ советӣ омили исломиро на танҳо сирф аз лиҳози идеологӣ ва
дар сиёсати хориҷии кишварҳои хеш баррасӣ менамоянд, балки ин падидаро
ҳам дар дохил ва фазои кишварҳои баъдисоветӣ мавриди омӯзиши васеъ қарор
додаанд. Масалан, А.В. Малашенко зери мафҳуми «омили исломӣ» тақвият
бахшидани таъсиру нуфузи исломро дар ҳаёти ҷамъиятӣ, аз ҷониби қувваҳои
дохилӣ барои қавӣ гардонидани мавқеъ ва ба амал бароварани ҳадафҳои сиёсӣ,
рӯоварии давлат ба арзишҳои миллӣ ва меъёрҳои исломӣ, ки баҳри мустаҳкам
намудани мавқею манфиатҳои хеш истифода менамоянд, мефаҳмад1.
Гурӯҳи дигари муҳаққиқон қайд менамоянд, ки омили исломӣ метавонад
хосияти динӣ низ надошта бошад. Чуноне ки А.А. Игнатенко чунин
мепиндорад: «Худи воқеияти сиёсии олами муосир нишон медиҳад, ки
фаъолони раванди сиёсӣ субъектҳои сиёсӣ, иштирокчиёни омили исломӣ,
гурӯҳҳо, созмонҳо ва институтҳое мебошанд, ки моҳиятан ғайри-исломиянд»2.
Дар асоси андешаронии муҳаққиқ замоне, ки падидаҳои марбути мафҳуми
«омили исломӣ» баррасӣ мегарданд маълум мегарданд, ки воқен ҳам
марказҳои таҳқиқотӣ, хазинаҳо, ВАУ, ширкатҳои саноатӣ ва гурӯҳҳои
молиявӣ, таъинотҳои махсуси ҷосусию иктишофӣ ва ҳарбие мавҷуданд, ки
фаъолиятҳои хосаро ба таври фармоишӣ ва вобаста ба ҳадафҳои муайяни

Ниг.: Малашенко А.Л. Ислам и политика в государствах Центральной Азии [Текст] / А.Л. Малашенко. //
Центральная Азия и Кавказ. – 1999. – №4. – С. 59.
2
Игнатенко, А.А. Ислам и политика [Текст] / А.А. Игнатенко. // Сб. статей. – М., 2004. – С. 223 – 224.
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тарҳрезишуда пиёда менамоянд. Ин фаъолиятҳо ба воситаи методҳои
махфиёнаи

дипломатӣ, иктишофӣ, ҷосусию агентурӣ, таъсиррасонии

иттилоотӣ ва усулҳои дигари ғайримаъмулӣ ба амал бароварда мешаванд.
Ҳадафи аслии ин навъи фаъолиятҳо ба воситаи омил исломӣ таъсиррасонида,
фароҳам овардани шароити муосиди иқтисодӣ ва геостратегии мувофиқ барои
манфиатҳои кишварҳои ғайриисломии хеш дар фазои паҳнгаштаи ҷаҳони
ислом ба шумор меравад.
Як қатор муҳаққиқони дигар омили диниро (дар муносибат бо омили
исломӣ) ҳамчун фаъол шудани унсурҳои гуногуни таркибии дин, «дини фаъол
ва ё дар амал» бахусус, тақвият ёфтану фаъол гаштаи ҷанбаҳои функсионалии
он донистаанд. А.Л. Нуруллаев ҳолати мазкурро чунин тавсиф намудааст:
«Омили динӣ – ин ба таври махсус зуҳури назаррас, боло рафтани аҳамияти
дин ва институтҳои он дар системаи муносибатҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ,
миллӣ ва ин қабили муносибатҳост»1. Яъне ҳар он чизе, ки дар фазои гуногуни
ҷамъиятӣ ба дин, институтҳо ва ҳамчун субъектҳо, фаъолияти онҳо дар фазои
мухталифи ҳаёти ҷамъиятӣ вобастагӣ доранд, омили динӣ фаҳмида мешавад.
В.Н. Рагузин омили диниро ҳамчун ҳолат ва хосияти функсионалии
муносибату таъсиррасониҳои мутақобилаи дин ва унсурҳои таркибии он ба
объектҳои мавриди назар, ба мисли ҷомеа, сиёсат, фарҳанг, ҳокимияти
давлатӣ, миллат ва ғайра маънидод намудааст2.
Омили исломиро ҳамчун маҷмуи амалияи меъёрҳои исломӣ, ки онҳо ба
таври мустақим ва ё ғайри мустақим ба ҷанбаҳои гуногуни ҳаёти иҷтимоӣ,
сиёсӣ ва фарҳангии давлат, гурӯҳи давлатҳо ва ҳатто дар умум ба равандҳои
мухталифи минтақа таъсири ҳалкунанда мерасонанд, низ тавсиф менамоянд3.
Тавсифи дигари омили исломиро Ю.Г. Носков баён намудааст. Вай зери
падида ва ё мафҳуми «омили исломӣ» ифодаи таъсири мутақобилаи исломро

Нуруляаев, А.А. Религиозный фактор в национальных процессах [Текст] / А.А. Нуруляаев. //
Государственно–церковные отношения в России: Курс лекций. – М., 1994. Ч.1. – С. 100.
2
Ниг.: Рагузин, В.Н. Роль религиозного фактора в межнациональных отношениях [Текст] / В.Н. Рагузин, –
М., 1998. – С. 28.
3
Ниг.: Добаев, И.П. Геополитика исламского мира на Кавказе [Текст] / И.П.Добаев. // Кавказ: проблемы геополитики и национально–государственных интересов России. – Ростов н/Д, 1998. – С. 24.
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ба воситаи унсурҳои гуногуни таркибии он ба таври алоҳида ва ё маҷмуан ба
ин ё он объектро дар назар дорад1. Муҳаққиқи дигар Л. Сюкияйнен бар ин
бовар аст, ки исломи сиёсӣ мафҳуми хосае буда ва дар ҳаёти воқеӣ вуҷуд
надорад. Онро ғарбиҳо фақат ба хотир ба амал баровардани манфиатҳои хеш
истифода менамоянд2.
Барои як қатор кишварҳо рақобатҳои дохили динии онҳо, ба мисли
гуногунрангии

фирқаҳо,

равияҳо,

ҷараёнҳо

ва

муносибатҳои

динӣ;

фаъолиятҳои таблиғотӣ, мавқеъгирии сиёсию иҷтимоии гурӯҳҳои гуногуни
рӯҳониён, оммаи диндор, анъанаҳои динӣ ва ғайра яке аз заминаҳои асосии
рушди омили динӣ дониста мешаванд. Яъне дар вазъиятҳои мушаххаси
таърихӣ кадомин яке аз унсурҳои сохтории дин ғолибан ва ё маҷмуан нисбат
ба дигар унсурҳои раванди сиёсӣ фаъол гашта, ба сафи пеш мебарояд ва
метавонад нақши омили диниро ба иҷро расонад.
А.К. Зайферт мафҳуми «омили исломӣ»–иро дар шакли истилоҳи
«technicus» истифода намуда, онро дар маънои худи ислом, исломи сиёсӣ,
мусулмонҳо, ташкилот, иттиҳодия, созмон, ҳаракат, ҳизбҳои исломӣ ва
ғайраро дар назар дорад3. Чунин фаҳми омили исломӣ хосияти мавҳумиро касб
намуда, парешонии андешаро ба амал меорад. Он дар ҳеҷ сурат ифодаи раванд
буда наметавонад. Таваҷҷуҳи хонандаро андешаҳои С.А. Раҷабов ба худ
мекашанд. Ӯ дар мавриди омили исломӣ чунин ибрози назар намудааст:
«…«омили исломӣ» на танҳо дар худ нишондиҳандаи унсури дин буда, балки
падидаи мураккаби иҷтимоию сиёсӣ мебошад, ки аз назари инкишофи таърихӣ
ташаккул ёфта, шакли ҳаёт, анъана, одатҳо ва меъёрҳои ҳаёти мардуми
мусулмонро ифода менамояд. Ин мафҳум дар худ шохаҳои системаи динию
сиёсии созмонҳое, ки дар асоси идеологияи исломӣ манфиатҳои гурӯҳҳои
мухталифи иҷтимоиро дар дохили давлати алоҳида ва ё иттиҳоди давлатҳо

Ниг.: Носков, Ю.Т. Религиозный фактор и духовная безопасность [Текст] /Ю.Т. Носков. – М., 2000. – С. 59.
Ниг.: Сюкияйнен, Л. Ислам против исламского экстремизма [Текст] / Л. Сюкияйнен. // Азия и Африка
сегодня. – 2003. – № 2. – С. 59.
3
Ниг.: Зайферт, А.К. О пользе укрепления доверия между исламистами и секуляристами [Текст] / А.К.
Зайферт. // Построение доверия между исламистами и секуляристами – таджикский эксперимент. – Душанбе,
2004. – C.15.
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ифода мекунад, ки онҳо бо истифода аз ҷанбаҳои регресивӣ ва прогресивии
ислом мекӯшанд барои дастёбӣ ба ҳадафҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, идеологӣ ва
баҳри расидан ба дигар мақсадҳои худ дар сатҳи давлатӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ
бо дарназардошти воситаҳои муборизаҳои ҳарбӣ, аз ҷумла фаъолиятҳои
инфиҷориро роҳандозӣ намоянд»1.
С.И. Шарипов бошад изҳор менамояд, ки «зери мафҳуми «омили
исломӣ», мо таъсуру нуфузи динро дар тамоми соҳаҳои ҳастии ҳаёти инсонӣ,
аз ҷумла, ба сиёсат мефаҳмем… Мафҳуми «омили исломӣ», ба назари мо хеле
васеътар ва фарохтар аз фаҳми таркибии «исломи сиёсӣ» мебошад»2.
Ҳамин тавр, гуногунмазмунии андешаҳо нишон медиҳанд, ки моҳиятан
омили исломӣ дорои фаҳми васеъ буда, аз аҳамияти хосае бархӯрдор будааст.
Аммо ҳамин гуногунмазмунию гуногунрангии назари муҳаққиқон фаҳми
дурусту воқеии омили исломиро боз ҳам мураккабу печидатар гардонидааст.
Барои он ки фаҳми дурусти мафҳуми «омили исломӣ» пайдо гардад, зарур
аст, ки худи мафҳуми «омил»–ро дар алоҳидагӣ ва ба таври амиқ мавриди
баррасӣ қарор диҳем. Ҳар гунае аз тавсифнамоӣ, таъриф ва муайяаннамоиҳое,
ки дар бораи мафҳуми «омил» то ҳол арзи ҳастӣ доранд, метавонем онҳоро
шартан дар асоси се тарзи муносибат ба тариқи зерин гурӯҳбандӣ намоем:
1. Мафҳуми «омил» дар бисёре аз луғатҳо ва донишномаҳои сиёсӣ чунин
маънидод карада мешавад: «Омил (дар нем. faktor аз лот. faktor – амалкунада,
истеҳсолкунанда) – сабаб, боис ва муҳаррики қудратманди кадом як ҷараёну
раванд маҳсуб ёфта, моҳиятан худи он унсури аслии муайянкунанда,
хосиятҳои асосӣ ва ҷанбаҳои алоҳидаи ҳамон ҷараёну раванд, падида ва ё
ҳодиса мебошад»3. Мазмуни он аз муайянкунандагии омили иҷтимоӣ
бармеояд, ки зери таъсиру нуфузи он қувваи мутаҳаррики рушди ҷомеа,
падида ва ё раванде фаҳмида мешавад, ки дар воқеъ боиси дигаргунӣ ва ё
тағйиорт дар ин ё он сатҳи ҳаёти иҷтимоӣ мегардад. Яъне зери мафҳуми

Раджабов, С.А. Исламский фактор в СНГ [Текст] / С.А. Раджабов. Курс лекций. – Душанбе, 2006. – С. 22.
Шарипов, С. Политические процессы в таджикском обществе [Текст] / С. Шарипов. (Сборник статей 1998–
2011 гг.) – Душанбе, 2011. – С. 179.
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«омил» кадом як қудрати дохилӣ ва ё хориҷие дар муносибат бо раванди
мушаххаси ҷамъиятӣ фаҳмида мешавад, ки ба зуҳуру мавҷудият ва тамоюли
рушди он метавонад таъсири ҳалкунанда расонад. Дар ин мазмун мафҳуми
«омил» ҳамчун ифодакунандаи ибораи «фаъол» баромад менамояд. Яъне
«омили исломӣ» ҳамчун раванди васеи ҳамарофарогир буда, аз ин нуқтаи
назар дар дохили кишварҳои ҷаҳони ислом ва муносибатҳои байналхалқӣ
аҳамияту таъсир ва эътибору бартарии исломро дар муқоиса бо динҳои дигари
замони муосир, назаррасу барҷаста менамояд.
2. Он чизе, ки дар воқеъ ба таври объективӣ вуҷуд дорад, пас табиист, ки
ҷойгоҳ ва мақоми худро низ дар низоми муносибатҳои ҷамъиятӣ доро
мебошад. Дар ин мазмун ва матн мафҳуми «омил» маънои бурҳон, далелро ба
худ ихтисос медиҳад. Яъне ҳангоме, ки дар ҷомеа дину этиқодот ва зарурат ба
он вуҷуд дорад, пас, мусаллам аст, ки омили динӣ низ дар он ҷомеа вуҷуд
хоҳад дошт. Замоне, ки ислом вуҷуд доард, пас, мантиқист, ки омили исломӣ
низ метавонад вуҷуд дошта бошад. Дар ин маъно ҳар он чизе, ки бо ислом
пайваст мегардад, пас, имкон дорад, ки ба он ҳамчун омили исломӣ назар
карда шавад. Хусусан, дар мавриди дини ислом метавон бо боварии комил
баён дошт, ки он аз рӯзи пайдоши хеш бо сиёсат алоқамандии зич дорад1. Аз
ин рӯ, мафҳуми «омили исломӣ» дар маънии манфӣ дар маконе мазмун ва
маъно пайдо менамояд, ки мусулмонон ақаллият маҳсуб ёбанд. Чунин
мавқеъро аксарияти донишмандон, муҳаққиқон, ходимони ҷамиятию сиёсӣ ва
роҳбарону рӯҳониёни динӣ ҷонибдорӣ менамоянд.
3. Фаҳми субъективии мафҳуми «омил», ки он аслан аз тарзи муносибат
ва мавқеъгирии муҳаққиқон вобастагии амиқ дорад. Ба андешаи Ю.Г. Носков
мафҳуми «омил» «…фаҳмишест барои ифода намудани тавоноӣ, қудрат ва
таъсиррасонӣ, ки аҳамияти он аз сатҳи хосиятҳои муайянкунадагии рушди
ҳамон объект, падида, ҳодиса ва ё раванд бармеояд, ки аз ҷониби муҳаққиқон
ба кор бурда мешавад ва он асосан дар шароитҳои мушаххаси таҳқиқотӣ

1

Ниг.: Зокиров, Г.Н. Таърихи таълимоти сиёсӣ [Матн] / Г.Н. Зокиров. – Душанбе, 2010. – С. 42 – 43.
71

бештар аҳамияти махсус пайдо менамояд»1. Ба ибораи дигар мафҳуми «омил»
аҳамияти ифодаи мустақилонаро танҳо дар он ҳолате пайдо менамояд, ки
тавонад ба таври амалӣ, тавоноӣ, бартарӣ ва хосияти муассири худро нисбати
маҷмуи қудратҳои таркибии ҳамон объект ё раванд нишон диҳад ва диққати
муҳаққиқонро ба худ ҷалб карда тавонад.
Ҳар яке аз ин нуқтаи назарҳо аз нигоҳи илмӣ воқеан ҳам ҳаққи
мавҷудияти худро доранд. Аммо баъзе аз муҳаққиқон мекӯшанд омили
исломиро аз худи дини ислом ҷудо нишон диҳанд. Онҳо баён медоранд, ки
омили исломӣ моҳиятан бо ислом чандон шабоҳату айнияте надоранд. Чунин
тарзи муносибат чандон заминаи қавии илмӣ надошта, таҳлили воқеии омили
исломиро бе аҳамият мегардонад. Бахусус, Ю.Г. Носков муносибати
объективонаро ихтиёр намуда, қайд менамояд аз он ҷойе, ки аксари
муҳаққиқон ҳангоме, ки консепсияҳои худро бунёд менамоянд, аз бисёр
воқеиятҳои объективӣ сарфи назар намуда, ҷанбаҳои мусбати омили исломӣ,
ки метавонанд ба ҷомеа таъсири фаъол расонанд, нодида гирфта мешаванд2.
Ба назари мо нуқтаи назари аввал ба воқеият наздиктар аст. Зеро падидае
ё раванде, ки воқеан ҳам ба равандҳои иҷтимоӣ ва дар маҷмуъ метавонад ба
таври воқеӣ ба тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ таъсиргузор бошад, пас,
метавон онро омил номид. Аз он ҷое, ки худи ҷомеа системаи бузурге аз
муносибатҳоро ташкил медиҳад, пас, омил метавонад дар он ҳамчун сабаби
ҷараён ва қудрати мутаҳаррику такондиҳандаи кадоме аз равандҳои рушди
ҷомеа бошад. Ҳамчунин, худи ин раванд ва ё сабабҳои таҳрикдиҳандаи он
метавонад унсури муҳиму хосияти муайянкунандагии ҷомеаи мазкур ба
шумор равад. Ҳатто, агар амсоли ин гуна падида ва равандҳо дар дохили
система ба вуҷуд наомада бошанд ҳам, вале дар он сурате метавонанд ба
сифати омил баромад намоянд, ки дар воқеъ тавонанд худи системаро зери
таъсиру нуфуз қарор диҳанд. Дар ин маврид мешавад онҳоро усулан ҳамчун
ҳодисаи муттасил ва ё силсилаи сабабҳо маънидод намуд. Исломро метавон ба

1
2

Ниг.: Носков, Ю.Г. Религиозный фактор и духовная безопасность [Текст] / Ю.Г. Носков. – М., 2000. – С. 43.
Ниг.: Ҳамон ҷо – С. 43.
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омили дохилии ҳаёти ҷамъиятии Тоҷикистон шомил намуд, зеро он ба сифати
атрибути муҳими ҳаёти иҷтимоии ҷомеаи тоҷкистонӣ баромад менамояд.
Ҳамзамон, метавон онро ба омили хориҷӣ низ рабт дод, зеро ҳар он чизе, ки
дар ҷаҳони ислом ба вуқуъ мепайвандад ба кишвари мо низ таъсир хоҳад
гузошт. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун субъекти мустақили муносибатҳои
байналхалқӣ бо кишварҳои зиёду мухталифи ҷаҳони ислом робитаҳои
гуногунсамтаи

устуворро

барқарор

намуда,

дар

ҳалли

масъалаҳои

умумибашрӣ ба таври фаъолона иштирок меварзад. Ба ин тартиб, омил ба
воситаи натиҷаи сатҳи таъсиррасонии он ба ҷомеа муайяан карда мешавад.
Чунин ҳолат метавонад барои муайян намудани муҳокимарониҳои баъдӣ
хизмат намояд.
Аслан, моҳияти омили исломӣ дар чӣ зоҳир мегардад? Моҳияти ҳар як
зуҳурот дар зоти фитрии худ «гузаштан аз тасвир ва тавсифи мухтасари он ба
шарҳи васеъ ва ба таври пурра дар бозкушоӣ намудани асоси он падида ё
зуҳурот, маъно ва мазмуни воқеии хешро пайдо менамояд»1. Бозкушоӣ ва
бозбинӣ намудани ҳар як зуҳуроту падида таҳлили сабабҳои зуҳур, манбаъҳои
рушди он ва роҳҳои тамоюли ташаккули онро ифода намуда, натиҷаи амали
мазкур чандон содаю осон ва зуд ба даст намеояд. Зеро ин раванд ба бозёфти
тарҳҳои наву гуногун ва саҳеҳи марбути он равона гашта, моҳиятан мутобиқат
намудани онро ба таркиботи оргиналии худаш, аз нуқтаи назариявӣ шарҳу
тавсифи он бо заминаҳо ва қонуниятҳои ташаккулёфтаи қаблияш, фазои
татбиқии он, таносуби он бо дигар қонуниятҳо, бозкушоии васеътари системаи
муносибатҳо ва робитаҳо, ки падидаи мазкур дар он ба сифати унсури
муҳимму бунёдӣ баромад менамояд, ҳамаро ба куллӣ фаро мегирад. Чунин
тарзи муносибат метавонад асосан воситаи муҳимме барои таҳкиқу омӯзиш,
дарк ва ташхиси сатҳи рушди объект, падида, ҳодиса ва раванд бошад.
Ҳамчунин, он метавонад барои оянданигарӣ ва таҳқиқи дурнамои рушду
таҳаввули моҳиятии ин падида низ кӯмак намояд.

1

Философский словарь. – М., 1991. – С. 444–445.
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Омили исломӣ вобаста ба шароит ва макону замон метавонад дар ҳар
кишваре ба таври мухталиф зоҳир гашта, шарҳу баррасӣ гардад. Аз он ҷое, ки
фаъолияти субъектҳои исломӣ фазои мухталифи ҳаёти маънавӣ, сиёсӣ,
иқтисодӣ, иҷтимоӣ, хусусан динӣ ва умуман тамоми паҳлуҳои ҳаёти
ҷамъиятиро фаро мегирад. Пас, метавон чунин бардошт намуд, ки моҳиятан
тамоюли омили исломӣ низ мумкин аст гуногунсамта бошад. Вобаста ба
объекти таъсиррасонии худ омили исломӣ метавонад моҳиятан хосияти
давлатӣ ва ҷамъиятӣ дошта бошад. Ба омили исломӣ дар соҳаю фазои
иқтисодӣ бошад, шакл гирифтани раванду эҳё шудани унсурҳои иқтисоди
исломӣ, муносибатҳои иқтисодӣ ва бонкҳои исломӣ дохиланд.
Ба омили исломӣ дар фазои иҷтимоӣ масъалаҳои талоқ ва ҷудошавии
одатан оилаҳои ҷавон аз сабаби ноогоҳ будан аз аз аҳкоми шаръӣ ва вазифаҳои
баробар дар ҳаёти муштараки оилавӣ, баҳсҳо дар асоси вазъ ва талботи ҷомеа
хосияти расмӣ бахшидани ду оилаидорӣ ба мардон бо сабабҳои барзиёдии
шумораи занҳои ҷавони муҷарраду ҷудошуда аз шавҳар, амалигардонии
маҳдудиятҳо

дар

истеъмоли

машруботҳои

алкаголӣ,

воситаҳои

мадҳушкунандаи психотрепӣ, маводи мухаддир, ҷамъоварии закоту хайрия ва
тақсим одилонаю оқилонаи онҳо ба қишрҳои фақир, маъюбон, барҷомондагон,
ятимон ва дигар афроди ниёзманди аҳолӣ, қабул надоштани таблиғоти
алкагол, сигор, рифола, поронография ва дигар воситаҳои ғайриахлоқӣ.
Омили исломӣ дар фазои динӣ бо низоми маорифи динӣ ҳамоҳанг
мегардад, ворид намудан ба низоми маорифи давлатӣ омӯзиши ҳатмии таърих
ва аҳкоми дин, таъсис предмети диншиносӣ дар донишгоҳҳо, бардоштани
монеаҳо дар тарзи ҳаёти фарҳангӣ, дахолат накардан ба тарзи ҳаёти шахсӣ,
озодона ба иҷро расонидани талаботи шаръию динӣ, риояи иззат, каромату
эҳтироми инсонӣ ва риояи муҳаррамот (таҳқир накардани арзишҳо,
муқаддасот ва эҳсосоти мусулмонҳо, ба намоиш нагузоштани бадани урён ва
амалҳои фаҳшо дар ВАУ, ба маҳзари ом ба баҳс накашидани масъалаҳои
ҳамҷинсгароӣ ва амсоли ин).
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Муҳимтарин вазифаҳои омили исломӣ дар фазои сиёсӣ ба тамоюли
ҳимояи фаъолиятҳо ва озодона амалигардонии меъёрҳои исломӣ ва ҳуқуқу
озодиҳои мусулмонон ва низоми сохторҳои сиёсии исломӣ, барқарории
муносибати ҳасана аз ҷониби давлат бо давлатҳои исломӣ, иттиҳодияҳо ва
ташкилотҳои хосияти миллию байналмилалӣ дошта, узвияти доимӣ дар
ташкилоту созмонҳои мухталифи исломии байналмилалӣ, омӯзиши таҷрибаи
рушди босуръати кишварҳои пешрафтаи ҷаҳони ислом ва ғайра, алоқаманд
карда мешавад.
Яке аз ҷанбаҳои муҳимми омили исломиро хусусияти комплексӣ ва
умумии он ташкил медиҳад, ки он метавонад дар ҳама ҷо вобаста ба миқёс ва
дараҷаи шиддатнокӣ дар сатҳу сифати мухталифе зуҳур намояд. Дар он ҷое,
ки мусулмонҳо зиндагӣ мекунанд ва иттиҳодияҳои онҳо амал менамоянд, дар
кишварҳои мусулмонӣ ва ғайримусулмонӣ, дар муносибати байни ҳамдигарӣ
бо субъектҳои мусулмон ва дар муносибатҳои онҳо ба субъектҳои
ғайримусулмон. Дар вобастагӣ аз объект ва чигунагии сатҳи муносибат ба он
таъсири омили исломӣ метавонад ҳамчунин хосиятҳои давлатию ҷамъиятӣ ва
партикуляриро соҳиб гардад.
Ҳамин тавр, падида ва амалияи «омили исломӣ» аз ибтидо моҳиятан ва
сирфан хосияти манфиро дар худ ифода накарда, кадом як соҳаи алоҳидаи
ҳаёти ҷамъиятиро ба нобудию нестӣ намекашад. Он хосияти комплексӣ дошта,
аммо метавонад ба фазоҳои мухталифи ҳаёти ҷамъиятӣ, ба таркиби иҷтимоии
он ба таври гуногун таъсиру нуфузи хешро расонад. Ин раванд ба зуҳури
таърихии ислом, миқёси интишор ва ташаккули он дар ҳудудҳои миллӣ, бо
хосиятҳо ва муносибатҳои таркиботии он бо сохторҳои давлатӣ, сатҳу сифати
субъектҳои исломӣ, махсусияти хоси он бо мактабҳои мусулмонӣ, ки имрӯзҳо
дар ҳудуди мо афзалият дорад, (мактаби ҳанафӣ) алоқамандии зич дорад.
Таҳқиқи падидаи «омили исломӣ» дар фазои сиёсии ҳаёти ҷамъиятӣ
барои илмҳои сиёсӣ аҳамияти бештар пайдо менамояд. Аввалан, ба он хотир
аст, ки сиёсат тамоми масъалаҳои идоранамоии ҷомеаро ҳал намуда, худ дар
раъси он қарор мегирад. Сониян, аз ин хотир аст, ки субъектҳои исломӣ
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мекӯшанд ба сиёсат таъсир расонида, ба ин восита имконияти нуфуз ва
таъсиррасонӣ ба соҳаҳои мухталифи ҳаёти ҷамъиятиро ба таври самараноку
дилхоҳ пайдо менамоянд. Агар ба таври возеҳтар баён намоем, метавон
таъсиррасонии сиёсиро ҳамчун муассиртарин ва самарноктарин воситаи
таъсиррасонӣ ба ҷомеа маънидод намуд. Саввум ин, ки ба назари аксари
муҳаққиқони ғайримусулмон субъектҳои исломӣ ба «амнияти баъзе
субъектҳои иҷтимоии дигар» дар ҷомеаҳои ғайримусулмонӣ метавонанд
таҳдид намоянд.
Баъзе муҳаққиқон ва доираҳои фикрӣ ба ин назаранд, ки истифодаи
омили исломӣ дар сиёсат чандон амали дуруст нест, зеро истифодаи мафҳуми
исломи сиёсӣ ба таври автоматӣ гумони таҳлили дини ҷаҳониро талаб
менамояд. Онҳо чунин қайд менамоянд, ки бисёре аз субъектҳое, ки омили
исломиро истифода менамоянд на аз рӯйи ҳадаф ва на аз рӯйи воситаҳо амали
онҳо динӣ ва ё исломӣ ба ҳисоб намераванд. Ҳамзамон, аз ҳадди зиёд хосияти
сиёсӣ пайдо намудани «омили исломӣ» боис мегардад, ки ҳар гуна ҷомеаи
ғайримусулмонӣ ба он муносибати манфӣ зоҳир намояд. Чунин ҳолат боиси
он мегардад, ки моҳияти аслии дин дигар комилан нодуруст дарк карда шавад.
Бо вуҷуди ин, дин ҳамчун соҳаи фаъолияти маънавию фарҳангӣ, тарзи ҳаёт,
дорои низоми махсуси идеологии беназири хеш буда, наметавонад аз назарҳо
дур монад. Вале таҳлили сиёсӣ дар он нахустасос, нахсутсабаби зуҳуроту
падидаҳоро бо номи исломӣ намебинад.
Гурӯҳи дигари андешамандон пешниҳод менамоянд, ки муносибат ба
омили исломӣ ҳамчун категорияи илмҳои сиёсӣ тақозо менамояд, ки на худи
ислом ҳамчун дини ҷаҳонӣ мавриди таҳлил қарор дода шавад. Балки фақат,
шакли тағйирёбандагии унсурони таркибии он, ки баҳри расидан ба ҳадафҳои
гузошташудаи сиёсӣ аз ҷониби ташаббускорон ва гурӯҳҳои иҷтимоии
манфиатдор, ки онро ба асбобу василаи идеологӣ табдил менамоянд ва
истифодаи он дар амалияи сиёсӣ ҳамаҷониба ҳақ бароварда мешавад, бояд
арзёбӣ ва баррасӣ карда шаванд. Чунин таҳлил метавонад хосиятҳои дигари
ҷанбаҳои равандҳои сиёсӣ, муносибатҳои мутақобилаи байни сохторҳои
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исломӣ ва навъҳои мухталифи субъектҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ,
иттилоотӣ ва хусусиятҳои дигари онҳоро ошкор намояд.
Объекти таҳлили назариявии омили исломиро асосан хосиятҳои
ҷамъиятӣ ва системанокии он ташкил медиҳанд, ки он имконияти ҷудо
намудани субъектҳои исломиро ҳамчун иштирокчиёни фаъоли ҳаёти
ҷамъиятӣ, фароҳам месозад. Ҳамчунин, тарзи муносибати мазкур фурсати
тавсифи дигар унсурҳои сохторӣ ва таркибии омили исломиро, ба мисли
ҳадафҳо ва фаъолиятҳои субъектҳои исломӣ, истифодаи воситаҳо аз ҷониби
онҳо, меъёрҳо, арзишҳою анъанаҳои дини ислом ва ҳуқуқуи исломиро
ҳамаҷониба муҳайё месозад. Қобили тазаккур аст, ки омили исломӣ меъёру
ченакҳои дохилӣ ва хориҷии худро доро мебошад. Ҳамчунон субъектҳои
муқаррар гаштаи он метавонанд дар муносибат ба ҷомеаи мушаххас ҳам дар
дохил ва ҳам дар хориҷи он қарор гирианд.
Ба сифати субъектҳои хориҷию дохилии омили исломӣ акторҳои
гуногуни раванди сиёсиро ворид менамоянд. Пеш аз ҳама, давлатҳои исломӣ,
коалитсияи онҳо, ташкилотҳои байналхалқии ҳукуматӣ ва ғайриҳукуматӣ,
сохторҳои исломии расмӣ (Маркази исломӣ, Шӯрои уламои исломии
Тоҷикистон, Комитет оид ба дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои
миллӣ, ҷамоаҳои исломӣ, ҷараёнҳо ва ҳаракатҳою фирқаҳои динию мазҳабӣ),
иттиҳодияҳои мухталифи динию мазҳабӣ, оила ва тарзи ҳаёти исломӣ, воситаи
ахбори умуми исломӣ, сохторҳои омӯзишӣ ва илмию таҳқиқотӣ дохил
мегарданд.
Аммо дар фаъолияти давлатҳои исломӣ мумкин аст бо ҳадафи таҳқиқу
таҳлил омили исломиро низ метавон ошкор намуд, зеро ба назари мо дар ин
кишварҳо низ метавонанд субъектҳои мухталифи исломӣ фаъолият намуда, ба
ҷомеаи исломӣ таъсир расонанд. Чунин таъсиррасонӣ дар аксар маврид бо
принсипҳои конситутсионии бисёре аз кишварҳо ҳамоҳанг карда шуда, аз
таърих, фарҳанг ва хусусиятҳои иҷтимоӣ, махсусиятҳои миллию сиёсӣ ва
манфиатҳои сиёсию вазъи геополитикии онҳо бар меоянд.
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Омили исломӣ дар кишварҳои мусулмонӣ дар сатҳи мухталиф зуҳур
мегардад:
– дар шакли ҳусни тафоҳум ва ҳамраъйии исломӣ, яъне дар эҷоду бунёди
институтҳои байналхалқии сиёсӣ, иқтисодӣ, молиявӣ баҳри амалигардонии
манфиатҳои давлатҳои исломӣ. Танҳо дар солҳои 90–уми асри XX як чанд
иттиҳодияҳо ба мисли Шӯрои Ҳамкориҳои Кишварҳои Арабии Халиҷи Форс
(ШАКАХФ), Иттиҳоди Арабии Мағриб (ИАМ), Иттиҳоди Ҳамкориҳои Арабӣ
(ИҲА) ба вуҷуд омаданд;
– омили исломӣ дар кишварҳои мусулмонӣ дар санадҳои меъёрию
ҳуқуқӣ, қонунгузорӣ ва қабл аз ҳама дар конститутсияҳои онҳо устувор
гардонида шудаанд. Масалан, дар дебочаи Конститутсияи Сурия қайд
гардидааст, ки аз он ҷое, аксарияти мардум аз дини ислом пайравӣ менамоянд,
давлат содиқ будани хешро ба ислом ва арзишҳои волои он эълон менамояд.
Моддаи 3–уми Конститутсия муайян менамояд, ки дини Президенти кишвар
ислом маҳсуб меёбад ва ҳуқуқи исломӣ ҳамчун манбаи асосии қонунгузории
ин кишвар муайян карда шудааст. Дар Конститутсияи Ироқ ислом ҳамчун
дини расмии давлатӣ ба шумор меравад, мавҷудият ва озодии дигар конфессия
ва сектаҳо эътироф ва эҳтиром гардида, дахлнопазирии онҳо таъкид карда
мешавад. Дар Конститутсияи Шоҳигарии Ҳиҷоз (Арабистони Саудӣ) давлати
мусулмонӣ эълон гардида, бо ин вуҷуд таъкид мегардад, ки муқаррарот ва
ҳалномаҳои судӣ ҳатман бо китоби Худо ва суннати Паёмбар (с) бояд
мувофиқат намоянд1;
– дар бисёре аз кишварҳои мусулмонӣ дар чанд даҳсолаи охир фаъолияти
гурӯҳҳои гуногуни бунёдгароёнаю иртиҷоӣ, бахусус, дар ҳудудҳои кишварҳои
мусулмонӣ (Афғонистон, Алҷазоир, Либия, Судон, Ироқ ва Сурия) ба қайд
гирифта шуданд, ки онҳо дар муташаниҷ шудани вазъи дохилию хориҷии ин
кишварҳо нақши манфиро ба иҷро расонида, барои ба таври мусолиҳамоези
ҳалли масъалаҳои моҷаробарангез, танзими моҷараҳои минтақавӣ, таҳким ва
Ниг.: Конституции государств Ближнего и Среднего Востока [Текст]. – М., 1956. – С.40–68, 139–166, 208–
224.
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таъмини амният дар сатҳи миллӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ ба сифати монеа
баромад менамоянд;
– як қатор кишварҳои мусулмонӣ, ба мисли Эрон, Туркия ва Арабистони
Саудӣ аз тамоми имконот истифода намуда, пайваста мекӯшанд, ки ба сифати
марказҳои асосии исломӣ баромад намоянд, дар атрофи хеш шарикҳо ва
ҳампаймонони хешро ҷалб менамоянд. Лаҳни тунди сарони бисёре аз
кишварҳои мусулмонӣ бар муқобили ИМА ва кишварҳои мутаҷовизи Ғарб
нигаронида шудааст, аммо дар амал аксари ин кишварҳои маҷбуранд бо онҳо
дар муносибати зич қарор гиранд.
Пойгоҳи иҷтимоӣ ва легитимияти омили исломӣ ба он асос ёфтааст, ки
қисмате аз мусулмонон, ки дар раванди амалигардонии лоиҳаҳои номукамалу
нодурусти модернистӣ ҷойгоҳ ва мақоми хешро пайдо карда натавонистаанд
ва ё аз ҷойгоҳу мақоми қаблии хеш маҳрум гашта, дар низоми нави
муносибатҳо худро бегона эҳсос менамоянд. Ҳоло он, ки маҳз бояд ҷавонон
барои қабули қоидаҳои нав омода бошанд. Аз он ҷойе, ки онҳо ба қоидаҳои
қаблӣ содиқанд ва дар асоси ҳамон арзишҳо шахсияташон шакл гирифтааст,
пас,

ҳар

навъи

лоиҳаҳои

бегонаи

коркард

ва

ҳамоҳангношудаи

модернизатсионию либералии муосир вазъи ҷомеаро боз ҳам буҳронитару
нобасомонтар менамоянд, чунин ҳолат бештар ба уммати исломӣ хос аст1.
Сабаи асосии чунин ҳолат аз ноогоҳи ҷавонон аз моҳияти таълимоти исломӣ
аст.
Дар замони ҳозира яке аз масъалаҳои муҳимми ташвишовар барои низоми
амнияти миллӣ ва суботи аксарияти кишварҳои олам зуҳури рӯзафзун ва
мавҷудияти экстремизм ва радикализми динӣ маҳсуб мегарад. Махсусан,
кишварҳои ҷаҳони ислом низ аз таҳдиди ин навъ падидаҳо худро комилан дар
канор кашида наметавонанд. Натиҷаи таҳқиқот ва таҷрибаи аксари кишварҳои
мухталиф ҷаҳони ислом нишон медиҳанд, ки мубориза бар муоқибил
экстремизм ва радикализми динӣ ба таври самараноку дилхоҳ ва воқеъбинона

1

Ниг.: Ислам: Краткий словарь – Справочник [Текст]. – М., 1983. – С.108.
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ба амал бароварда намешаванд. Мақомотҳои дахлдор ин кишварҳо дар бораи
падидаҳои ҷаҳони муосир ва равандҳои сиёсӣ на ҳамеша тасаввуротӣ илмию
воқеъбинона доранд. Онҳо мактабҳо, марказҳои расмии омӯзиши динро баста,
мадрасаҳоро ихтисор намуда, ба хотири мубориза ва пешгирии таҳдиду хавфи
зуҳури фундаментализм ва экстремизми динӣ қувваи зиёди зеҳнию моддиро
сарф менамоянд. Ҳамин тавр, аксарияти ҷавонон аз омӯзиши таълимот ва
асосҳои эътиқодӣ маҳрум мегарданд, ки дар натиҷа худи ин навъи кишварҳо
замин ва фазои мусоидро барои гурӯҳҳои фурсатталаби радикалию
экстремистӣ фароҳам меоранд. Дар натиҷа, ҷавонони ноогоҳ ба хотири
пуркардани ин фазои холии маънавию руҳӣ рӯ ба шабаки ИНТЕРНЕТ ва
дигари воситаҳои иттилоотии рақамии электронӣ оварда, аксаран зери таъсири
ин навъи ҷарарёнҳо ва фирқаҳои ифротӣ қарор гирифта, бештар рӯҳияи онҳо
хосияти канораро касб менамоянд.
Фаъолнокии мусулмонон, дарки пайвастагӣ ва тааллуқи онҳо ба
тамаддуну конфессияи худ, кӯшишҳои онҳо барои баёни манфиатҳои хеш
ҳамеша аз ошноии онҳо аз китобҳои муқаддас, таърих ва фарҳанги аслии
ислом илҳом пайдо менамоянд. Чунин ҳолати маълум боиси он мегардад, ки
қабл аз ҳама, дар симои мусулмонон на барандаи фарҳангӣ–конфессионалию
анъанаҳо, балки инсонҳои алоқаманд ба радикализми диниро бинанд ва
ҳарчизе, ки барои онҳо рух диҳад ё надиҳад аз изҳори мавқеи сиёсии хеш даст
нахоҳанд кашид.
Инчунин, ба сифати пойгоҳи иҷтимоии омили исломӣ табақаи рӯҳониёни
исломӣ баромад менамоянд. То андозае қисмати васеи онҳо мавқеъ ва
рисолати таърихии маҳрумшудаи хешро дарк намуда, дар онҳо рӯҳияи
канораи сиёсӣ ташаккул меёбад. Кӯшиши ба хотири ҳифзи мақоми хеш ва
пайравон дар раванди тағйирёбандагии бо суръати ниҳоят баланди олами
глобализатсионӣ, онҳо рӯ ба фундаментализм меоранд. Баҳри амалигардонии
ҳадафаҳои хеш, ҳамчун қоида ба ташкили созмонҳои гуногуни исломӣ, аз
ҷумла хосияти сиёсӣ дошта, тамоюл пайдо менамоянд. Қишри дигари
рӯҳониёни исломӣ бошанд бо қоидаҳои тағйрёбанда худро мутобиқ намуда,
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мекӯшанд дар дориаи низоми ҳуқуқӣ ва институтҳои исломӣ ҳаёти
мусулмоноро мутобиқ созанд.
Ба назари баъзе муҳаққиқон натиҷаи таъсири омили исломӣ дар сатҳи
рӯоварию риояи мардум ва ҷомеа аз арзишҳою дастуроти таълимоти исломӣ
ифодаи хешро ба таври амалӣ пайдо менамояд1. Дар шароити феълӣ ба таври
куллӣ ва комил исломишавии ҷомеа амрест басо мушкил. Зеро аксарияти
кишварҳои мусулмоннишин асосҳои этиқодӣ ва меъёрҳои диниро кайҳо боз
бо меъёри ҳуқуқӣ ва низоми сиёсии олами муосир мутобиқ намуда, зарурти
бунёди низоми маҳдуд ба ҷаҳонбинӣ ва ё сирфан исломиро намебинанд.
Аслан, низоми сиёсии таълимоти исломӣ низ барои иҷрои ин амр чандон
таъкид накардааст. Муҳимтарин принсипи исломигардонии системаи сиёсӣ
бунёди «шӯро» ва ё «машваратгоҳ» ба ҳисоб меравад, ки дар аксари
кишварҳои мазкур аз тариқи шӯроҳои махсус ва ё маҳдуде бо номҳои «шӯрои
исломӣ», «шӯрои уламои исломӣ» ва ё аз ҷониби парламентҳои касбӣ ба амал
бароварда мешаванд.
Дар мавриди омӯзиш ва пажӯҳиши масъалаҳои мухталифи омили исломӣ
тарзи муносибати дигаре низ вуҷуд дорад. Бисёре аз муҳаққиқон ҳангоми
таҳқиқи омили исломӣ муносибати субъективиро пеша намуда, чандон ба
таври объективӣ ба он бархӯрд намекунанд. Аксари онҳо бо ҳамон тарзи
муносибате, ки барои омӯзиши дини масеҳият ба кор мебаранд, мекӯшанд, ки
исломро низ бо ҳамон равиши илмӣ ва методологӣ мавриди омӯзиш қарор
диҳанд. Дар воқеъ, чунин тарзи муносибат моҳияти воқеии дини ислом ва
омили исломро бозкӯшоӣ карда наметавонад ва дар натиҷа муҳаққиқони
ғайримусулмон огоҳона ва ё ғайриогоҳона ба иштибоҳоти зиёде роҳ медиҳанд.
Омили дигар муҳити сиёсию фарҳангӣ ва ё манфиатҳо баромад менамоянд, ки
хоҳ нохоҳ дар раванди таҳкиқи омили исломӣ ба муҳаққиқон таъсири хешро
ба таври баръало мерасонад. Чунин тарзи муносибатро дар фаъолияти
таҳқиқотии аксарият муҳаққиқони ватанӣ ва мусулмон низ ба осонӣ метавон

1

Ниг.: Жданов, Н.В., Игнатенко А.А. Ислам на пороге XXI века [Текст] / Н.В. Жданов. – М, 1989. – С. 98.
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мушоҳида намуд. Аксарияти онҳо ҳам ҳангоми таҳкиқи омили исломӣ аз
методологияи омӯзишии муҳаққиқони ғарбӣ ва ғайримусулмон пайравӣ
намуда, аз баён ва пазириши воқеиятҳои хеш сарфи назар менамоянд.
Одатан, ин зумра муҳаққиқон навъи ҳокимияти Толибонро, ки дар охири
асри XX дар Афғонистон, бо пуштибон худи кишварҳои ғарбӣ рӯйи кор
оварданд, дар давраи имрӯза бошад «Давлати исломӣ» (ДИИШ) ва боз ҳам ба
тариқи шубҳаомез ба қудрати расидани Толибон ва дигар гурӯҳҳои иртиҷоие,
ки муассисони онҳо худи кишварҳои абарқудратанд, ҳамчун омилони аслии
раванди исломигардонии ҷомеа манънидод менамоянд. Ба назари онҳо омили
исломӣ, қабл аз ҳама барои

суръати бештар бахшидани раванди

исломигардонии ҷомеа ва муносибатҳои ҷамъиятӣ равона гардидааст. Дар
кишварҳое, ки ҳамзамон баробар бо мусулмонҳо гурӯҳҳои этникии дигар умр
ба сар мебаранд, тазодҳои зиёди байнидинию эътиқодиро ба миён меорад.
Ҳамчунин, «раванди исломигардонӣ ногузир ба зуҳури моҷароҳои байни
адёни дигар ва худи ҷараёнҳои гуногуни дохили исломӣ бурда мерасонад»1.
Дар байни муҳаққиқон инчунин нафароне ҳастанд, ки ба нақши омили
исломӣ дар баъзе аз мавридҳо назари мусбат баён намуда, онро аз хосиятҳои
ва ҷараёнҳои экстремистӣ дур медонанд. Ба назари онҳо фаъолияти сиёсӣ аз
мавқеи исломӣ боиси ташаккули ҷомеаи шаҳравандӣ гашта, тақвият ёфтани
иқисодиёти бозаргонӣ, модернизатсия ва либеризатсия шудани кишварҳои
мусулмонӣ мегирадад, ки мавҷудияти он ниҳоятан зарурӣ ба назар расида,
инкорнопазир маҳсуб меёбад. Махсусан, муҳаққиқи амрикоӣ С. Хангтинтон,
ки дар воқеъ бо тамаддуни исломӣ чандон назари мусбат надошт. Аммо қайд
менамояд, ки «зуҳури сиёсии эҳёи исломӣ – ин муҳимтари ҳодисаи сиёсӣ дар
кишварҳои мусулмонӣ дар чор даҳаи охири асри XX ба шумор меравад. Назар
ба дигар ҷараёнҳо ва динҳои хосияти бунёдагроёна дошта, исломгароён
бештар иштирокчии фаъол ва эҳёгари равандҳои меодернизатсонӣ ба шумор
мераванд»2.

1
2

Жданов, Н.В., Игнатенко А.А. Ислам на пороге XXI века [Текст] / Н.В. Жданов. – М, 1989. – С. 128.
Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций [Текст] / С. Хантингтон. – М., 2003. – С. 167.
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Тамоми омилҳои зикр гардида сирфан хосияти назариявӣ ва унсурҳои
бунёдӣ дошта, аслан баёнгари онанд, ки ба тариқи табиӣ ва моҳиятан
тафаккури ҳар як мусулмон дорои хосиятҳои сиёсӣ мебошад. Чунин тарзи
тафаккури мантиқӣ тақозо менамояд, ки ҳар як мусулмон ба сифати инфироди
сиёсӣ шинохта шавад.
Ҳамин тавр, худи воқеияти ҷаҳони муосир, амалия ва таҷрибаи ҳаёти
ҷамъиятӣ таҳлил ва омӯзиши падидаи «омили исломӣ»–ро дар мадди аввал
мегузорад. Натиҷаи таҳқиқ ва таҳлили назариявии масъалаи омили исломӣ,
моҳият, ҳадафҳо ва вазифаҳои онро муайян намуда, метавон ба тариқи зерин
хулоса намуд:
– таҳлилу таҳқиқи масъалаҳои назарияӣ ва методологии омили исломӣ
дар низоми илмҳои сиёсӣ якранг сурат нагирифтааст. Дар аксар мавридҳо
муносибати сатҳи зоҳир намуда, онро ба фазои динӣ мансуб медонистанд ва ё
ба фазои сиёсӣ маҳудуд менамуданд. Оиди моҳият, ҳадафҳо ва вазифаҳои
асосии омили исломӣ аз ҷонби муҳаққиқон таъриф ва тавсифнамоиҳои
мухталиф вуҷуд дошта, дар баъзе мавридҳо нуқтаи назарҳои ба ҳам зидду
мухолиф баён намудаанд. Аммо новобаста аз чигунгии мавқеъ ва тарзи
муносибат падидаи «омили исломӣ» дар муҳити сиёсю ҳаёти ҷамъиятии
кишварҳои мусулмонӣ арзи ҳастӣ дошта, дар таркиби равандҳои сиёсии
ҷаҳони муосир пайваста аз худ дарак медиҳад;
– омили исломӣ вобаста ба шароит ва макону замон дар ҳар кишваре ба
таври мухталиф зоҳир мегардад. Он ба паҳлуҳои гуногуни ҳаёти инсонӣ
таъсири хешро расонида, метавонад хосияти регресивӣ ва ё прогресивӣ дошта
бошад;
– объекти таъсиррасонии онро давлат, ҷомеа, гурӯҳҳои гуногун ва афроди
алоҳида ташкил намдуда, омили исломӣ метавонад дар навбати худ моҳиятан
хосияти давлатӣ ва ё ҷамъиятӣ дошта бошад;
– дар таркиби он субъектҳо ва акторҳои мухталифи: давалтӣ, динӣ,
иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, иттилоотӣ ва ғайра фаъолият менамоянд.
Ба сифати субъектҳои хориҷӣ: давалтҳои исломӣ, коалитсияи онҳо,
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ташкилотҳои мухталифи байналхалқии ҳукуматӣ ва ғайриҳукуматӣ баромад
менамоянд. Ба субъектҳои дохилии омили исломӣ: сохторҳои исломии расмӣ,
иттиҳодияҳои мухталифи диню мазҳабӣ, оила ва тарзи ҳаёти исломӣ, воситаи
ахбори умуми исломӣ, сохторҳои омӯзишӣ ва илмию таҳқиқотиро метавон
шомил намуд;
– муҳимтарин вазифаҳои омили исломиро дар фазои сиёсӣ, иқтисодӣ,
иҷтимоӣ ва фарҳангӣ фароҳам овардани шароити мусоид, таъмини
самаранокии фаъолияти субъектҳои он ва озодона амалӣ сохтани меъёрҳои
исломӣ, ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои мусулмонон ва ташаккули низоми сохторҳои
сиёсии мувофиқ ба он, барқарории муносибатҳои ҳасана аз ҷониби давлат бо
давлатҳои

исломӣ,

иттиҳодияҳо

ва

ташкилотҳои

хосияти

миллию

байналмилалӣ дошта, узвияти доимӣ дар ташкилотҳои мухталифиу созмонҳои
исломии байналмилалӣ, омӯзиши таҷрибаи рушди босуръати кишварҳои
пешрафтаи ҷаҳони ислом ва ғайра ташкил медиҳанд.
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§ 1.3. Исломи сиёсӣ ва зиддиятҳои раванди сиёсӣ
Дар мавриди масъалаи таъсиррасонии омили динӣ, пайвастагии дину
сиёсат, сатҳи муносибат ва робитаи байниҳамдигарии онҳо, зиддиятҳои
гуногуни раванди сиёсӣ бо он аз замонҳои пеш то кунун баҳсҳои зиёде сурат
гирифта ва зеҳни бисёр муҳаққиқонро ба худ машғул кардааст. Масъалаҳо ва
мухолифатҳои исломи сиёсӣ дар раванди сиёӣ вобаста ба замону макон дар
сатҳи

мухталиф

зуҳур

менамоянд.

Яке

аз

масъалаҳои

бунёдӣ

ва

мухолифатноки раванди сиёсӣ оид ба исломи сиёсӣ баҳси ҷудоии дин аз сиёсат
маҳсуб мегардад. Муҳаққиқони зиёде таърифҳои мухталиф ва мухолифро
вобаста ба замону макон, шароит ва бардошту мавқеияти хеш аз чи гунагии
робитаи дин ва сиёсат баён намудаанд. Дар мавриди ҷудоии дин аз сиёсат
ҳатто байни баъзе аз равшанфикрони динӣ ва гурӯҳҳои мухталифи исломӣ
ихтилофи назар низ то андозае вуҷуд дорад. Ба назари мо дар байни
муҳаққиқон вобаста ба масъалаи мазкур нуқтаи назараи Г.Н. Зокиров аз
аҳамияти хосае бархӯрдор аст: «Сабаб он аст, ки дар бештари ҳолатҳо
мутахассисон ва ходимони сиёсию ҷамъиятӣ ва диние пайдо мегарданд, ки
ҳамгироии дин ва сиёсатро эътироф наменамоянд. Аз ҷумла, дар байни
ходимони дини ислом ва хизматчиёни давлатию мутахассисони ватанӣ низ
чунин муносибат ҷой дорад. Аз хотире, ки дар муддати тӯлонии таърих
сиёсатмадорон ва коршиносони режимҳои сиёсии истибдодӣ динро ба нафъи
нигоҳ доштан ва таҳким бахшидани сохти давлатиашон истифода намудаанд,
баъзе муҳаққиқон чунин андеша пеш мегузоранд, ки гӯё сиёсат ва дин аз ҳам
бегона буда, пайвасти қавӣ надоранд. Онҳо хулоса менамоянд, ки набояд
сиёсат ва дин аз ҳам чун инистутҳои мустақили инкишофи таърихии ҷомеа ба
корҳои ҳамдигар дахолат намоянд. Чунин муносибат ба масъалаи мазкур
куллан хато буда, сатҳи инкишофи нокифояи субеъктро нишон дода, аз
донишҳои муосир дурӣ доштани ӯро собит месозад»1. Ҳақ бар ҷониби В.И.

1

Зокиров, Г.Н. Таърихи таълимоти сиёсӣ [Матн] / Г.Н. Зокиров. – Душанбе, 2010. – С.96.
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Ленин аст, ки мегӯяд: «Дар муборизаи сиёсӣ иштирок накардани рӯҳониён
дурӯягии зарарноктарин аст. Дар амал рӯҳониён ҳамеша дар сиёсат ба таври
пинҳонӣ иштирок карда омадаанд ва ба сиёсати кушоду равшан гузаштани
рӯҳониён ба халқ фақат фоида мерасонад»1.
Ба андешаи Г.Н. Зокиров робитаи сиёсат ва ислом чунин аст: «Дар асл,
ислом унсурҳоеро моҳиятан бархӯрдор гардидааст, ки ба таври табиӣ
мусулмононро ба сиёсат ҷалб менамояд. Даъватҳо ба амали нек ва муқобили
бадӣ, андешаҳои ҳуқуқӣ, ҳимояи манфиатҳои мусулмонон, пешгирии ҷангҳо
тавассути омодагиҳо ба он, хосияти ҷамъиятӣ пайдо намудани бештари дуоҳо,
қиссаҳо дар бораи ташаккули ҳокимият дар Мадина, амали ҳаммаслакон ва
наздикони Ҳазрати Паёмбар (с), тавсифи Куръони муқаддас ва ғайра зарурати
динии фаъолияти сиёсии мусулмонон ва дахолати вайро ба тақдири хеш ва
одамони дигар ба таври барҷаста нишон медиҳанд»2.
Аммо он масъалае, ки заминаи баҳс қарор гирифтааст дар он аст, ки
доираи муайяни сиёсатшиносону исломшиносон ва шарқшиносони ғарбӣ
исломро ҳамчун монеаи пешрафти ҷомеа меҳисобанд. Сабаб он аст, ки онҳо
чунин баҳодиҳиро бештар аз нигоҳи манфиатҳои хеш баён менамоянд. Дар
аксар мавридҳо ҷараёнҳои ислоҳотхоҳи ҷаҳони ислом ва раванди табии
бедорию эҳё ва бозгашти мусулмонон ба асли хешро аз ҷараёнҳои
фундаменталию ифротӣ ҷудо карда натавонистаанд. Бинобар ин, маҷмуан ин
падидаҳоро бо мафҳумҳои гуногуни «радикализм», «фундаментализм»,
«омили исломӣ» ва ё «исломи сиёсӣ» маънидод менамоянд. Кӯшишҳо ба харҷ
медиҳанд, ки моҳиятан исломро аз сиёсат ҷудо нишон диҳанд ва онҳоро
муқобили ҳам гузоранд.
Мушкилии ҷиддии дигар он аст, ки дар байни муҳаққиқон оид ба
масъалаи мазкур назария ва фаҳми ягонаю ҳамаро қонеъкунанда вуҷуд
надорад. Ҳар муҳаққиқ бо дарназардошти манфиату шароити кишвари хеш
масъаларо ба ҳар навъе, ки мехоҳад баррасӣ менамоянд.

1
2

Ленин, В.И. Асарҳо [Матн] / В.И. Ленин. – Ҷ.18. – С.320.
Зокиров, Г.Н. Таърихи таълимоти сиёсӣ [Матн] / Г.Н. Зокиров. – Душанбе, 2010. – С.97
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Яке аз ин навъи муносибатро ҳатто дар дарки дурусти фаҳми худи дини
ислом метавон ба осонӣ мушоҳида намуд. Исломро ба сифати ибора ва ё
мафҳуми «дин»–е, ки дар фаҳми анъанавии аврупоиён роиҷ аст наметавон
баррасӣ кард. Он танҳо ба расму оин, одату маросим ва маҷмуи қоидаҳои
анъанавии миллию этникӣ маҳдуд набуда, балки пеш аз ҳама ҳолати рӯҳӣ–
сиёсӣ, иделогию ғоявӣ ва тарзи ҳаёти инсонро дар худ таҷассум менамояд.
Агар барои дини масеҳият зиёда аз 200 сол лозим омад то вориди сиёсат
гардад. Вале ислом аз ҷониби касе ва ё гурӯҳе «сиёсӣ» нашудааст, балки он,
ҳанӯз аз замони аввали зуҳури хеш бо сиёсат пайвастагии қавӣ доштааст. Ин
тарзи муносибат ба он аксуламал, «ғазаб»–у бофтаи хаёл ва ё «макр»–и
мусулмонҳои «бунёдгаро» нест, балки моҳиятан дар таълимоти ислом
масъалаи сиёсат ва ҳокимият хосияти бунёдӣ дошта, амри муҳимме маҳсуб
мегардад. Беасос нест, ки имом Ҳумайнӣ чунин қасам ёд мекард: «Қасам ба
Аллоҳ, ки ислом сар то по сиёсат аст».1 Чунин тарзи муносибат дар фаҳми
ислом решаи амиқ дар Қуръон ва Суннат дошта, ҷонибдорони он
намояндагони машҳури тафаккури бунёгароёни исломӣ ба мисли С. А.
Маудудӣ, М. Абду, М. Иқбол, С. Қутб, К. Сиддиқӣ, Р. Ҳумайнӣ, Г. Ҷамол ва
ғайра ба шумор мераванд2.
Иштироки дини ислом дар ҳаёти сиёсии ҷомеа, нақши муайянкунандагии
он дар ҳаёти шахсӣ ва ҷамъиятии мусулмонон ҳамчун исломи сиёсӣ муаррифӣ
мегардад. Ислом, ки аз динҳои бонуфузтарини олам аст, дар сиёсати ҷаҳони
муосир нақши муассир дорад. Дар қисме аз мамлакатҳо ислом ба сифати
идеологияи давлатӣ пазируфта шудааст (Эрон, Афғонистон, Покистон,
Мавритания ва ғайра). Дар бештари мамлакатҳое, ки аксариятро мусулмонон

Послание Имама Хомейни М.С. Горбачеву [Текст] / Имам, Хомейни. // Путь к свободе. – М., 1999. – С. 375
– 384.
2
Ниг.: Маудуди, С.А.А. Политическая теория ислама [Текст] / С.А.А. Маудуди. // Отечественные записки. –
2003, №5; Sayyid, [Sayed] Abul A‘la Maudidi. Political Theory of Islam. – Lahore: Islamic Publications Limited,
1976. – Р. 4–22; Иқбол, М. Эҳёи фикри динӣ дар ислом [Матн] / М. Иқбол. – Душанбе, 2010. – 268 с; Кутб, С.
Будущее приднадлежит Исламу [Текст] / С. Кутб. – М., 1993. – 104 с;Послание Имама Хомейни М.С.
Горбачеву [Текст] / Имам, Хомейни. // Путь к свободе. – М., 1999. – С. 375 –384; Хомейни, И. Р. Столпы
исламского государства [Текст] / И. Р. Хомаейни. // Отечественные записки. 2003, №5. – С. 75.
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ташкил медиҳанд, ҳизбҳои сиёсии динӣ ва ҳаракатҳои пурзӯри сиёсию динӣ
арзи ҳастӣ доранд.
Дар байни неруҳои сиёсии исломӣ бештар ду равия: ортодоксалию
оштинопазир ва либералию ислоҳотчигӣ мушоҳида мегарданд. Дар олами
сиёсии муосир бештар равияи аввал аз худ дарак медиҳад. Бахусус, ривоҷи
исломи бунёдгароӣ мушоҳида мегардад. Исломи сиёсӣ дар заминаи ғояҳои
панисломизм инкишоф ёфта, дар доираи чунин асосҳо идеологияи давлати
исломӣ, иқтисодиёти исломӣ, фаҳми исломии ҳуқуқи инсон ташаккул меёбад.
Мафҳуми «исломи сиёсӣ» аз мафҳуми «омили исломӣ» бармеояд ва он
маҳсули андешаи муҳаққиқони ғарбии асри гузашта маҳсуб меёбад. Ҳанӯз ҳам
доираҳои илмии ғарбӣ омода нестанд, ки онро дар маънии дигаре баён
намоянд, Онро барои ифодаи ҳаракату созмонҳо, ташкилотҳо, ҳизбҳо ва
ҷараёнҳое, ки дар фаъолияти худ хосияти сиёсӣ пайдо менамоянд ва дар ҳаёти
сиёсии ҷомеа фаъолона ширкат меварзанд, ба кор мебаранд.
Дар ибтидои асри XXI иддае аз муҳаққиқон кӯшиданд дар доираи
назарияи

ҳаракати

ҷамъиятӣ

масъалаҳои

мураккаби

ҷунбишҳои

исломхоҳонаро дар кишварҳои арабӣ ва мусулмонӣ мавриди пажӯҳиш қарор
диҳанд. Дар натиҷаи ин пажӯҳишҳо як қатор осори илмӣ аз муҳаққиқоне, ба
монанди К. Викҳам, М. Ҳафез, К. Викторович, Ҷ. Кларк1 ва дигарон ба миён
омаданд. Осори илмии онҳоро метавон ҳамчун кӯшишҳои ҳамоҳангнамоӣ
барои ба кор бурдани мафҳумҳо ва методологияи таҳқиқии назарияи ҳаракати
иҷтимоӣ оид ба ҷараёнҳои исломӣ дар муҳити сиёсии ғайримусулмонӣ баҳо
дод.
Мафҳуми «ҳаракати ҷамъиятии инқилобӣ» яке аз он мафҳумҳое дар
низоми илмҳои сиёсии муосир маҳсуб мегардад, ки маънои хосе дар
муносибат бо мафҳуми «исломи сиёсӣ» дорад2. Агарчи ин ҳаракатҳои

Ниг.: Wickham, Cr. Mobilizing Islam: Religion, activism, and political change in Egypt [Text] / Cr. Wickham. –
New York: Columbia University Press, 2002. 300 р; Hafez, M. Why Muslims Rebel [Text] / M. Hafez. – London:
Lynne Rienner, 2004. 253 р: Wiktorowicz, Q. Islamic Activism: A social movement theory approach, Bloomington
[Text] / Q. Wiktorowicz. –Indiana University Press. 2004. 328р.; Clark, J. "Social Theory and Patron–
Clintelism"[Text] /J. Clark. // Comparative Political Studies2004, Vol. 37, – Р.941– 968.
1
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ҷамъиятии инқилобӣ аз назари старатегӣ, усул, рӯовариҳо ва бардоштҳои
эътиқодотӣ аз ҳизбҳо, ҳаракатҳо ва ҷараёнҳои гуногуне ташкил шудаанд, аммо
тамоми онҳо дар моҳияти сиёсии ислом ва тамоюл ба таҳаввулоту тағйироти
бунёдии ҷомеа назари ягона доранд. Ин субъектҳои раванди сиёсӣ ва
ҳаракатҳои иҷтимоии инқилобӣ, бо вуҷуди тафовутҳои асосӣ боз ҳам аз назари
моҳият ва методҳои фаъолият, иттилооти дар бораи якдигарро пайгирӣ
намуда, ба ҳамдигар таъсир мерасонанд.1 Бинобар ин, гурӯҳи муайяни
муҳаққиқон яке аз хосиятҳои муҳиму унсури марказӣ ва таркибии онро
ҳамчун ҳаракати ҷамъиятии сиёсию инқилобӣ шарҳ медиҳанд. Баъзе аз доираи
муҳаққиқони дигар бо истифодаи мафҳуми «исломи сиёсӣ» комилан мухолиф
мебошанд. Онҳо мегӯянд, ки бо назардошти назорати шадид ва дахолат ба
зиндагии афрод, ки дар баъзе аз кишварҳои ҷаҳони ислом ҳукумфармост, пас,
тақрибан ҳар навъи амал, оин, эътиқод ва ҳатто анъанаҳо ҳама сиёсӣ
мешаванд. Аз ин хотир, мафҳуми «исломи сиёсӣ» дар чунин вазъу шароит бе
маъно мегардад2.
Н.Н. Аюбӣ дар асоси назарияи ҳаракати ҷамъиятӣ мафҳуми «исломи
сиёсӣ»–ро кӯшише барои пайванд намудани ислому сиёсат ва воситаи
мубориза дар муқобили режими ҳукмрон медонад. Ӯ бештар ба раванд ва
амали легитимӣ кунонидани он чандон таваҷҷуҳ наменамояд. Ба назари ӯ
«исломи сиёсӣ» аслан ҷунбиши эътирозӣ ба низомҳои истибдодию корношоям
дар кишварҳои ҷаҳони ислом аст3. Аммо ғолибан мафҳуми «исломи сиёсӣ»
бештар ба ҳизбҳои сиёсӣ дар Туркия ва Индонезия (Ҳизби рифоҳи Туркия,
Ҳизби иттиҳод ва тавсеаи Индонезия) ва ҳизбҳое монанди Ҳизбуллоҳ ва
Ҳаммос, ки ахиран ҳокимияти сиёсиро дар сатҳи маҳаллӣ ва ё миллӣ ба даст
овардаанд, нисбат дода мешавад.

Ниг.: Kammeyer, G. Ritzer and Yetman, N. Sociology: Experiencing Changing Societies [Text] /G.R. Kammeyer,
N. Yetman. –London: Allyn and Bakon, 1990, – P.660.
2
Ниг.: Hirschkind, Ch. "What Is Political Islam?" [Text] / Ch. Hirschkind, // Middle East Report, 1997, – No. 205, –
P. 12– 14.
3
Ниг.: Ayubi N.N. Political Islam: Religion and Politics in The Arab World [Text] /N.N. Ayubi. –London: Routledge,
1991, P. 123.
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Мафҳуми «исломи сиёсӣ» метавонад ба доираи васеи одамон ва гурӯҳҳое
пайваст гардад, ки баҳри тағйир ва таҳаввули давлату ҷомеа дар асоси
ҷаҳонбинӣ ва принсипҳои исломӣ иқдом менамоянд. Ҳамчунин, зери мафҳуми
«исломи сиёсӣ» метавон истифодаи исломро ба сифати сарчашмаи
консепсияҳо ва мафҳумҳои маҷозӣ баҳри ташаккул ва тақвият бахшидани
мавқеи сиёсии гуруҳҳое, ки аз он фаъолона истифода менамоянд, маънидод
намуд1. Исломи сиёсӣ дар худ яке аз ҷанбаҳои мафҳумӣ ва ё падидаи «эҳёи
исломӣ»–ро ифода менамояд, ки он дар аввали асри ХХ ба вуҷуд омад ва на
ҳамаи хосиятҳои мусбату нафъҳо ва шаклҳои фаъолиятҳои сиёсии мусулмон
зери мафҳуми «исломи сиёсӣ» ворид мешавад2. Баъзе муҳаққиқон ва доираҳои
илмию академӣ мафҳумҳои «исломизм» ва «исломи сиёсӣ»–ро барои ифодаи
падидаҳо ва зуҳуроти марбути ислом дар як маъно ва як радиф истифода
менамоянд.
Истилоҳоте, ки барои ифодаи падидаи «исломи сиёсӣ» ба кор мебаранд,
аз ҳамдигар тафовут доранд. М. Крамер аввалин шуда солҳои 1980–ум
мафҳуми «исломи сиёсӣ»–ро ба кор бурдааст. Дар соли 2003 бошад ӯ баён
намуд, ки метавон «исломи сиёсӣ»–ро ҳамчун як мафҳуми такрории тақрибан
зидмаъно ва ё бемаъно (тавтология) шуморид, зеро ҳеҷ гоҳ дар ҷаҳони ислом
дин аз сиёсат ҷудо нест3. Баъзе аз мутахассисон ва муҳаққиқон мафҳумҳоеро
ба мисли «исломизм» барои ифодаи як қатор ҳодисаҳои марбути ислом ба кор
мебаранд, ки фаҳми воқеии онро мураккаб ва тақрибан номумкин менамоянд.
Мафҳуми «исломи сиёсӣ» ҳамчунин, аз ҷонби баъзе муҳаққиқон барои
ифодаи гурӯҳҳо, ҷараёнҳо ва ҷамоаҳои хориҷӣ, ки барои раванди васеи
эҳёшавӣ бо барномаҳои муайяни сиёсии худ мусоидат менамоянд, ба кор
бурда шудааст. Сиёсатшиноси амрикоӣ М. Хон ба падидаи «исломи сиёсӣ»
ҳама навъи ҷараёну ҳаракатҳое, ки ба асосҳои ислом такя намуда ва риояи
Ниг.: Krämer, М.G. Political Islam [Text] / М.G. Krämer. // Ed. by Richard C. Martin in Encyclopedia of Islam and
the muslim world: Encyclopedia. – NY: Macmillan, 2004. Vol. 6. – P. 536 – 540.
2
Ниг.: Voll, J.O., Tamara, S. Political Islam [Text] /J.O. Voll, S. Tamara. // Oxford Bibliographies Online Datasets:
journal. – doi:10.1093/obo/9780195390155–0063.
3
Ниг.: Kramer, Martin. Political Islam [Text] /M. Kramer. // The Washington Papers: journal. 1980. Vol. VIII. – Р.
141 – 156; Kramer, Martin. Coming to Terms: Fundamentalists or Islamists? [Text] / M. Kramer. // Middle East
Quarterly: journal. – 2003. – 1 March. – Р. 65 – 77.
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онҳоро аз ҳар мусулмон таъкид менамоянд ва метавонанд низоми сиёсиро зери
таъсир қарор диҳанд, ворид менамояд1. Як қатор муҳаққиқони дигаре низ
мафҳумҳои мухталифро барои ифода ва ҷудо намудани фирқаҳою ҷарёнҳои
идеологӣ ҳамзамон бо «исломи сиёсӣ» ба мисли: «консервативӣ»,
«пешқадам», «ислоҳотӣ», «ифоротӣ», «ҷиҳодӣ» ва ғайра ба кор мебаранд.
Г. Ҷамол ба ин назар аст, ки исломи сиёсӣ ин ҳамон дини аз оғози
пайдоиш сиёсишудаест, ки дар шароити муосир амалан муқобили
фундаментализм ва миллатгароии канора равона гардидааст2. Аммо Л.
Сюкияйнен чунин мақоми исломи сиёсиро рад намуда, онро мафҳуми хосае
медонад, ки «дар ҳаёти воқеӣ вуҷуд надорад ва онро доираҳои фикрию сиёсии
кишварҳои ғарбӣ ва гурӯҳҳои алоқаманд ба онҳо фақат ба хотир ба амал
баровардан ва ҳимоя намудани манфиатҳои хеш истифода менамоянд»3.
Яке аз муҳаққиқоне, ки бештар масъалаи «исломи сиёсӣ»–ро мавриди
таваҷҷуҳ қарор додааст, О. Рой мебошад. Бо вуҷуди оне ки ӯ чандон нигоҳи
мусбат ба ҳодисаи исломи сиёсӣ надорад ва онро падидаи муваққатӣ ва гузаро
медонад. Вай «исломи сиёсӣ»–ро ба раванди «исломизм» пайваст намуда,
онро ба навъҳои мухталифе чун: олимони «суннатӣ» ё «бунёдгароён» ва
«бунёдгароёни навин» тақсим намудааст. Бо таваҷҷуҳ ба чигунагии шакли
фаъолият ва тактикаи муборизаи ҷараёнҳои мазкур вай дар умум онро исломи
сиёсӣ таъбир менамояд. Зеро онҳо, ки аз дастрасӣ ба шаъну дараҷаи иҷтимоии
муносиб маҳрум гардидаанд, дар натиҷа дучори буҳрони рӯҳию равонӣ, моддӣ
ва эҳсоси беаҳамиятию беарзишӣ менамоянд. Пас, маълум аст, ки ногузир ба
ин навъи ҷараёнҳо ва ҳаракатҳо рӯ меоранд. Ин навъи ҳаракатҳо «аз
таъсиррасонии идеологӣ ба таври васеъ истифода менамоянд ва халои
мавҷударо бо идеологиязадагӣ пур мекунанд ва бо идеологӣ сохтани шароити
худ, орзуи инқилоб ва давлати қавии марказиро менамоянд»4.

Ниг.: Khan, Muqtedar. What is Political Islam? [Text] / Muqtedar. Kh. // E–international Relations (10 March 2014).
Ниг.: Джемал, Г. Исламская интеллектуальная альтернатива в XX веке[Текст] / Г. Джемал. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа:URL:htpp://www.g.jamal.ru//html (дата обращения: 23.02.2013)
3
Ниг.: Сюкияйнен, Л. Ислам против исламского экстремизма [Текст] / Л. Сюкияйнен. // Азия и Африка
сегодня. 2003. № 2. – С.8–14.
4
Роя, А. Таҷрибаи исломи сиёсӣ [Матн] / А. Роя. – Теҳрон, 1387. – С. 35–59.
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Пас аз шикасти сотсиализм тамоюлҳои сотсиалистӣ дар ҷомеаҳои
мусулмонӣ, махсусан, аз ҷониби қишри таҳсилкардагон бештар гароиш ба
идеологияи исломӣ пайдо гашт. Аммо аз назари вай муҳим он аст, ки
ҷараёнҳои исломи сиёсӣ наметавонанд дар иваз фаҳму тасаввуроти муносибе
барои шароити навин аз шариати исломӣ баён намоянд ва дар натиҷа маҳкум
ба шикаст мегарданд. Хулосаи Рой он аст, ки падидаи «исломизм» ба таври
нохоста «ҷомеаро ба сӯйи ғайридинӣ шудан ва секуляризм мекашонад, зеро
роҳе, ки «исломизм» дар пеш мегирад, саранҷом ба сиёсати мутлақ
меанҷомад»1.
Ҳ. Шавабӣ низ сайъ намудааст, ки масъалаи исломи сиёсӣ ва
мухолифатҳои раванди сиёсиро мавриди таҳлили ҳамаҷониба қарор диҳад. Ӯ
кӯшиш намудааст бо пайравӣ аз М. Вебер дар шинохти ҷомеаҳои анъанавӣ, аз
шакли ҷомеаи патриархалӣ дар таҳлили вазъияти ҷомеаҳои мусулмоннишин
истифода намояд. Ҳарчанд, мавзуи аслии омӯзиш ва таҳқиқоти вайро вазъияти
умумии сиёсию иҷтимоии ҷаҳони исломи муосир ташкил медиҳад, аммо дар
ниҳоят нақши сиёсию иҷтимоии бунёдгароии исломиро низ дар ин ҷомеа
баррасӣ мекунад2.
Шавабӣ бо таркиби намунаи методологияи Вебер ва аз мавқеи назарияи
вобастагӣ ба таҳлили ҷаҳони араб ва кишварҳои мусулмоннишин мепардозад.
Ҷомеаи анъанавӣ, як ҷомеаи патриархалӣ аст. Натиҷаи модернизатсия ва
навсозӣ дар ҷаҳони араб боиси фосилагирӣ аз хусусиятҳои ҷомеаи
патриархалии анъанавӣ мегардад. Дар чунин шароит бошад патриархализми
навин зуҳур пайдо мекунад. Хосиятҳои асосии патриархализми навин он аст,
ки танҳо зоҳири дунёи муосир ва сармоядориро мегирад ва бо хусусиятҳои
ҷомеаи патриархалии анъанавӣ хеш онро омехта мекунад. Бинобар ин, дар як
нигоҳи патриархалии навин ба ҷойи сармоядории истеҳсолу коркарди ашё як
навъ сармоядории вобаста ба тақсим ва масрафи ашё ба вуҷуд меояд. Дар
чунин шароити ҷомеа ҷараёни майдабуржуазӣ саргардону ҳайрон мешавад ва

1
2

Roy, O. The Failure of Political Islam [Text] / Roy, Olivier. // Harvard University Press. 1994. – Р. 238.
Ниг.: Шавабӣ, Ҳ. Падар солории ҷадид [Матн] / Ҳ. Шавабӣ. – Теҳрон, 1381. – С. 244.
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ба дунболи шиорҳои ҷолибу ҷазоб мегардад. Нахустинбор бунёдгароӣ
ҷойгоҳи табақавияшро дар ҷараёнҳои майдабуржуазӣ пайдо мекунад ва
бунёдгароии динӣ бо тамоюли сиёсӣ зуҳур мекунад. Аз дидгоҳи Шавабӣ
сабаби ба қудрат расидани роҳбароне ҳамчун Саид Ҷамол ва Ҷамол
Абдунносир натиҷаи чунин амали ҷомеаи патриархалӣ мебошад1.
Аз ин натиҷагирӣ бар меояд, ки Шавабӣ низ аз мавқеи назарияи
модернизатсияи

ғарбӣ

ба

ҷараёни

«исломизми

муосир»

менигарад.

«Исломизм» дар ҷаҳони араб дар давраи гузариш аз марҳилаи интиқолӣ дар
вазъияти муосир ҷойгоҳи хешро аз даст медиҳад ва низоми демократияи
секулярӣ ҷойи онро хоҳад гирифт. Нуқтаи умумӣ дар таҳлили Шавабӣ зуҳур
ва ғалабаи бунёдгароии патриархалии исломӣ дар шароити сиёсию иҷтимоӣ
гузариш ба вазъи муосир аст, ки ба саргардонии ҷараёни майдабуржуазӣ ва
паноҳ гирифтани онҳо дар зери шиорҳои бунёдгароии исломӣ шакл
гирифтааст.
Г. Фуллер дар мавриди оянда ва дурнамои падидаи «исломи сиёсӣ»
андешаронӣ намудааст2. Ба назари вай падидаи «исломи сиёсӣ» ба сифати
идеология маҳсуб намеёбад, балки он фаротар аз идеология буда, ҳамчун дин,
фарҳанг, сиёсат ва чорчӯбаеаст, ки барои фаъолияти сиёсии мусулмонҳои
огоҳу фаъол истифода мегардад. Ислом ҳамчун таълимоти динӣ дастурҳои
муҳиммеро вобаста ба чи гунагии бунёду сохтори ҷомеа ва мақоми сиёсат дар
он, роҳҳо ва усулҳои мушаххаси амалигардонии онро ба таври табиӣ доро
буда, ғояи мазкурро метавон муҳимтарин ҳадафи фаъолияти сиёсии
«исломгароён» баҳогузорӣ намуд. Исломи сиёсӣ ҳаракати мушаххаси сиёсию
таърихиест, ки таълимоти исломиро ҳамчун ғояи арзишӣ ва асосии фарҳанги
сиёсии худ қарор додааст. Худ ба худ истилоҳи «исломи сиёсӣ» ҳамчун
мафҳум бетараф (нейтрал) аст. «Исломи сиёсӣ» ҳаракати мураккабу
гуногунрангест, ки дар худ ҳадафҳои гурӯҳҳои гуногуни ҷамиятиро инъикос

Ниг.: Беҳрӯзлак, Ғ. Дарангӣ дар мафҳумшиносии «бунёдгароии исломӣ» [Матн] / Ғ. Беҳрӯзлак. // Фаслнома
икитоби нақд. – Теҳрон, 1386. №26. – С.8.
2
Ниг.: Fuller G. E. The future of political islam [Text] / G. E. Fuller. – Palgrave: MacMillan. 2003. – Р.18–20.
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менамояд. Он ба ҳамаи масъалаҳои муосири сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва
маънавӣ зич алоқаманд буда, сайъ менамояд, ки бо усулҳои «исломӣ»–и худ
онҳоро батараф намояд. «Исломигароён» монанди дигар қувваҳои сиёсӣ
вобаста ба масоили равандҳои модернизатсионӣ ва глобализатсионӣ, ки
таркиби бофти иҷтимоии ҷомеаро дигаргун намуда, арзишҳои маънавию
ахлоқиро ба тадриҷ вайрон карда истодааст, кӯшиши ҳал карданро менамоянд.
Онҳо ормон ва орзӯи сохтани ҷомеаи адолатпарварро пеша намуда, дар пайи
ҷустуҷӯи шаклҳои идории пурсамар ва дарёфти роҳу услуби ғолиб омадан ба
«таҳдид» ва ё «даъвати» бузурги сиёсат, иқтисодиёт ва фарҳанги Ғарбанд.
«Исломизм» зинаи сеюми давраи рушди ҷараёни исломи сиёсиро бунёд
гузоштааст, ки он назар ба бунёдгароии исломӣ «то андозаи зиёдтар даъвати
дарозмуддати сиёсӣ аз худ нишон дода», метавонад ҳамчун зуҳуроти ҳаётӣ аз
худ дарак диҳад ва ба раванди садсолаи рушди тамаддуни башарӣ такони
ҷиддӣ бахшад. Вале маҷмуан, дар оянда «аҳкоми исломӣ бо хосиятҳои
синтезёбии хеш ба навъи муосири зуҳурёбии он дар сиёсат» 1 мусодиат хоҳад
намуд. Исломи сиёсӣ дар оянда бештар боз ҳам ба арзишҳои муосири дунявӣ
мутобиқтар хоҳад шуд. Дар чунин ҳолат исломи сиёсӣ наметавонад ба ҷомеаи
муосири дунявӣ таҳдид намояд.
Ба андешаи як қатор муҳаққиқон яке паёмадҳои муҳими раванди эҳёи
исломиро хосияти сиёсӣ пайдо кардани он ташкил медиҳад. М. Саноӣ
сабабҳои асосии зуҳури сиёсии исломро ба тариқи зайл нишон додааст:
1. «Идома пайдо намудани муборизаҳои мардуми мусулмон барои озодӣ
ва суверенитет дар давоми садсолаҳо бар муқобили кишварҳои таҷовузгару
қудратманди ғарбӣ, ки ин раванд, ҳанӯз ҳам идома пайдо намуда, дар оянда
низ таваҷҷуҳи мардуми мусулмонро ба худ ҷалб хоҳад кард ва ба тафаккури
сиёсии мусулмонон метавонад таъсир расонад».
2. «Омили ҳавасмандгардонии ин раванд қабл аз ҳама мавҷудияти
манфиатҳои глобалии иқтисодӣ, стратегӣ ва сиёсии олами «ғарбӣ» дар
Бжезинский, Зб. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство [Текст] /Зб. Бжезинский. – М., 2005.
– С.81.
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ҳудудҳои анънавии исломӣ мебошанд. Аммо муҳимтарин омил дар он зоҳир
мегардад, ки байни ислом ҳамчун барномаи комплексӣ ва консепсия барои ба
танзим даровардани ҳаёти инсон ва сиёсат, ҳамчун воситаи муҳим барои
амалигардонии он робита ва алоқамандии мавзуни органикӣ вуҷуд дорад».
3. «Агар муҳимтарин хосияти сиёсат тавоноии зиндагӣ ва кор кардан бо
дигарон бошад, пас, аз панҷ пояи бунёдии ислом (тавҳид, намоз, рӯза, закот ва
ҳаҷ) чортои он то андозае афзалиятро бештар ба ахлоқ, маънавиёт ва тақвияти
рӯҳияи ҳамбастагию ҳамкориҳо ва муттаҳидӣ байни пайровони хеш ва дигар
аъзоёни ҷомеа медиҳад».
4. «Агар аз мавқеи онҳое назар намоем, ки мепиндоранд кӯшиши ба даст
овардани ҳокимият яке аз масъалаҳо ва хосиятҳои асосии сиёсат маҳсуб
меёбад, пас, бояд иқрор намуд, ки воқеан ҳам бисёр мушкил аст ҷаҳонбинии
дигареро пайдо намуд, ки сиёситар аз ислом бошад. Ислом, ки табиати физкии
худи инсонро бо талаботҳо, вазъ ва ҳолати руҳӣ алоқаманд медонад, ҳеҷ гоҳ
розӣ намешавад аз тафсир ва тавзеҳоти фаъолнокию кӯшишҳои худ даст
кашад, балки пайваста баҳри амалӣ гардонии ин ҳадафҳо инсонро ташвиқ
менамояд, ки бояд фаъолона кӯшиш намояд».
5. «Дар байни уҳдадориҳои ҷамъиятии мусулмон муҳимтарини он
«интишори аҳкоми ҳалол ва ҷилавгири аз ҳаром» дар ҷомеаи мусулмонӣ ва
ҳимояи ислом маҳсуб меёбад. Амалигардонии уҳдадориҳои мазкур танҳо бо
доштани ҳокимият имконпазир аст, гарчанде, ки ҳокимият комилан ба ислом
алоқаманд ҳам набошад, бояд ҳади ақал ба ҳадафҳои хайрхоҳонаи он таваҷҷуҳ
зоҳир намояд»1.
Дар доираҳои илмии кишвар чунин андешаҳое низ ҷой доранд, ки ба
тарзи гузориши масъала ва истифодаи мафҳуми «омили исломӣ» ва ё «исломи
сиёсӣ» розӣ набуда, ба назари онҳо амали мазкур илмӣ маҳсуб наёфта, чандон
дуруст нест. Махсусан, барои кишварҳои Осиёи Марказӣ аз ҷумла
Тоҷикистон, ки аксарияти ҷомеа, асосан аз ислом пайравӣ менамоянд
Санаи, М. Политическая мысль в исламском обществе [Текст] / Санаи, М. // Иран: ислам и власть. – М., 2001.
– С. 6–7.
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мафҳуми «омили исломӣ» маъно надорад. Моҳиятан ин падида ҳамчунонест,
ки «омили исломӣ» хатар барои ҷомеаи мусулмонӣ аст. Масъалаи мазкурро
муҳаққиқи соҳа А. Раҳнамо чунин баррасӣ менамояд: «Он чизе, ки ба эҳёи
арзишҳои исломӣ ва бунёдгароӣ тааллуқ мегирад, аксарият чунин раванди
табиии ба мисли бозгашт ба арзишҳои исломӣ ва эҳё шудани онро бо қувват
гирифтани ҷараёни бунёдгароӣ ташхис дода наметавонанд ва ё иштибоҳ
мекунанд. Зарур аст сарҳади эҳёи арзишҳои исломӣ ва радикализатсияи ҷомеа
возеҳу равшан муайян карда шавад. Эҳёшавӣ раванди табию солим буда, яке
аз омилҳои суботи мо ба шумор меояд. Вале «ифротгароии динӣ» дар канори
навъҳои дигари экстремизму радикализм, ки дар ин ҷомеаҳо ба назар
мерасанд, як мушкилаи фикрӣ ва иҷтимоиву сиёсист. Аз ин рӯ, ба эҳёи
арзишҳои исломӣ бояд нигоҳи солим ва табиӣ шавад, вале ба ифротгароӣ
ҳамчун як мушкилаи ҷиддии ҷомеа муносибат гардад»1.
Аз назари ин зумра муҳаққиқон методикае, ки ҳамчун қоида, баҳри
омӯзиши масъалаи ислом ба кор бурда мешавад аз ҷониби муҳаққиқони
ғарбии ғайримусулмон тарҳрезӣ шудааст. Мутаасифона, имрӯзҳо ҳам чунин
тарзи муносибат истифода мешавад, ки дар натиҷа тасаввуроти нодурусте дар
бораи омили исломӣ ба вуҷуд меояд. «Масалан, суол ба мисли оё омили
исломӣ барои Осиёи Миёна хатарофарин аст? Чунин савол дар ҷое маъно
дошт, ки агар ислом ақаллият маҳсуб мегашт, вале дар он кишварҳое, ки
қисмати асосии аҳолӣ мусулмонанд, он дигар муҳим ба шумор намеояд ва
чунин савол мантиқан дуруст ҳам нест»2. Агар ин маъно дар мавриди вазъияти
як ҷомеаи ғайримусулмоние истифода гардад, ки ислом ба муҳити он ҳамчун
як омили берунӣ ворид мешавад, чандон ҷойи баҳс нест. Масалан, дар нисбати
Россия, Амрико ва ё Аврупо гоҳо чунин гуфта мешавад. Вале дар кишваре, ки
қариб тамоми аҳолии он мусулмон буда, фарҳангу арзишҳои ҷории мардумаш

Рахнамо, А. Возвращение к исламским ценностям – естественный процесс [Текст] / А. Рахнамо.
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исломист, худи фарҳанги мардуми он ҷомеа ва ё худи мардуми он ҷомеа
«омили исломӣ» мебошанд.
Аммо ҷойи таассуф аст, ки солҳои охир ҳамин истилоҳот ва методологияи
таҳқиқ, дар корҳои таҳқиқотӣ ба таври васеъ мавриди истифода қарор
гирифтааст. Дар осорҳои илмии онҳо метавонем ба осони мафҳумҳои
«исломизатсия», «исломизм», «тундгароӣ», «экстремизми динӣ», «хатари
омили исломӣ», «исломи сиёсӣ», «исломи идеологӣ», «панисломизм»,
«терроризми исломӣ» ва ғайраро мушоҳида намуд1. Онҳо комилан аз дигар
чорчӯбаю қолабҳои фикрӣ ва дастгоҳҳои илмию идеологӣ ворид гардидаанд.
Бо истифодаи ин усулҳо мо наметавонем воқеиятҳои хешро бишносем.
Мушкили дигар дар шинохти дурусти вазъияти динии минтақа дар он аст,
ки ин ҷо ислом на танҳо дар қолаби таърифҳои берунӣ тафсир мешавад, балки
дар сатҳи амалия низ ба он бо қолабҳо ва фаҳмишҳои ғайриисломӣ муносибат
карда мешавад. Масалан, дар тафаккури аксари намояндагони элитаҳои сиёсӣ
ва доираҳои фикрии минтақа, ҳанӯз ҳам фаҳмишҳое чун «ҷудо будани дин аз
давлат», «ҷудо будани дин аз сиёсат», «тазодди илм ва дин», «тазодди
падидаҳои «динӣ» ва «дунявӣ», тасаввуроте дар бораи мавҷудияти «давлати
динӣ» (давлати теократии исломӣ), «кори шахсӣ будани дин», ҳамчун созмон
(калисо) муносибат намудан ба ислом, талоши ба воситаи ташаккули қишри
рӯҳониёнии расмӣ назорат намудани вазъият ва ғайра мавқеи муҳим доранд.
Ислом наметавонад дар сиёсат набошад, зеро ин дин аз ибтидо, дар
Қуръон ва дар амали худи Паёмбар (с) бо сиёсат алоқамандии қавӣ дорад ва
Паёмбар (с) дар навбати худ дар замони хеш ҳам раҳбари маънавӣ ва ҳам
сарвари давлат маҳсуб мегашт. Бинобар ин, дидгоҳи сиёсии масеҳият дар
муносибат бо ислом на аз нуқтаи назари илмӣ ва на аз нигоҳи диншиносӣ
номуносиб ва бемаврид аст ва ҳатто онҳо метавонад ба низоъҳои гуногун
биёранд.
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Ин зумра муҳаққиқон дар идомаи андешарониҳои хеш истифода шудани
падидаи «омили исломӣ»–ро аз ҷониби гурӯҳҳои фурсатталиби ифротию
террористии хориҷию дохилӣ истисно намедонанд. Истифодаи ин ибора
ҳамчун як таҳдид асосан, дар мавриде маъно дорад, ки агар дар бораи хатари
аз «омили исломӣ» дар ростои манфиатҳои худ истифода намудани нирӯҳои
хориҷӣ (чӣ исломӣ ва чӣ ғайриисломӣ) сухан равад. Зеро эҳтимол ва хатари
чунин истифода шудани ин омил дар минтақа ва аз ҷумла, дар Тоҷикистон
ҳамеша вуҷуд дорад.
Аксари муҳаққиқон ба ин назаранд, ки Тоҷикистон кишварест, ки ба
таври кушода ва канора дар фазои баъдишӯравӣ аввалин шуда ба масъали
«исломи сиёсӣ» рӯбарӯ шуд1. Аз сабаби набудани таҷриба ва шинохти
масъалаҳои миллии давлатдорӣ дар рӯзҳои аввали ба даст овардани
истиқлолият, кишвари азизи мо ба коми ҷанги хонумонсӯзи шаҳрвандӣ
кашида шуд, ки як ҷониби моҷаро бо номи ҲНИТ (ҳоло ТЭТ ҲНИ) ва ё
«исломиҳо» ёд мешаванд. Дар воқеъ, онҳо мекӯшиданд аз падидаи «омили
исломӣ» дар раванди сиёсӣ ва муборизаҳои сиёсӣ ба таври фаъол, моҳирона ва
ҳадафмандона ба нафъи хеш истифода намоянд.
Масъалаҳо ва мухолифатҳои исломи сиёсиро дар раванди сиёсӣ мавриди
таҳлил қарор дода, ба чунин хулосаҳо омадан мумкин аст:
– масъалаҳо ва мухолифатҳои исломи сиёсӣ дар раванди сиёсӣ вобаста ба
замону макон дар сатҳи мухталиф зуҳур менамоянд. Яке аз масъалаҳои
мухолифатноки раванди сиёсӣ оид ба исломи сиёсӣ баҳси ҷудоии дин аз сиёсат
маҳсуб мегардад. Дар мавриди ҷудоии дин аз сиёсат байни муҳаққиқон
ихтилофи назар вуҷуд дорад. Аммо аксарияти муҳаққиқони соҳа пайвастагии
қавии дини ислом ба сиёсатро тасдиқ ва эътироф менамоянд;
– масълаи дигарро дар дарки дурусти фаҳми дин, истилоҳот ва
методологияи таҳқиқ, метавон мушоҳида намуд. Айнан истифода шудани
диншиносии масеҳият дар шароити ислом барои дарки воқии он мушкилиҳо
Ниг.: Султангалиева, А. Новые независимые государства Центральной Азии и Ислам [Текст]
/А.Султангалиева. // Казахстан и мировое сообщество. 1995. – № 3(4). – С.47.
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меорад. Исломро ба сифати ибора ва ё мафҳуми «дин»–е, ки дар фаҳми
анъанавии аврупоиён роиҷ аст наметавон баррасӣ кард. Он танҳо ба расму оин,
одату маросим ва маҷмуи қоидаҳои этникӣ маҳдуд набуда, балки пеш аз ҳама,
ҳолати рӯҳию сиёсӣ, иделогию ғоявии инсонро дар худ таҷассум менамояд;
– мушкилии дигар он аст, ки дар байни муҳаққиқон оид ба истифодаи
мафҳуми «исломи сиёсӣ» назарияи ягона вуҷуд надорад. Қисме аз муҳаққиқон
онро падидаи сохтаи доираҳои фикрии кишварҳои Ғарб маънидод намуда,
қисмати дигар бошанд онро хоси таълимоти исломӣ медонанд. Дар доираи
чунин тарзи муносибат қисме аз муҳаққиқон онро падидаи манфӣ дониста,
қисми дигаре бошад ба ҷанбаҳои мусбати он ишора менамоянд.
Ҳамин тавр, иштироки дини ислом дар ҳаёти сиёсии ҷомеа, нақши
муайянкунандагии он дар ҳаёти шахсӣ ва ҷамъиятии мусулмонон ҳамчун
падидаи «исломи сиёсӣ» муаррифӣ мегардад. Исломи сиёсӣ дар заминаи
ғояҳои панисломизм инкишоф ёфта, дар доираи чунин асосҳо идеологияи
давлати исломӣ, иқтисодиёти исломӣ, фаҳми исломии ҳуқуқи инсон ташаккул
меёбад.
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БОБИ II. МАСЪАЛАҲОИ СИЁСИЮ НАЗАРИЯВӢ ВА АМАЛИИ
ҶОЙГОҲИ ДИНИ ИСЛОМ ДАР ҲАЁТИ СИЁСИИ ТОҶИКИСТОН
§2.1. Хусусиятҳои зуҳури омили исломӣ дар раванди сиёсии
Тоҷикистон
Дар доираи ҳадафҳои таҳқиқот зарурат пеш меояд, ки моҳият, хосиятҳои
асосии омили исломӣ ва муносибати мутақобила ва ҷойгоҳи он дар раванди
сиёсии Тоҷикистони муосир мушаххасан муайян карда шавад. Муҳимтарин
ҷанбаи таҳлилию назариявӣ ва методологии махсусиятҳои зуҳури омили
исломӣ дар раванди сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд дар заминаи
муносибати комплексӣ ва системанокӣ ба амал бароварда шавад. Муносибати
системанокӣ нишон медиҳад, ки омили исломӣ ба сифати объекти мушаххасу
комил баромад намуда, бо дигар омилҳои дохилию хориҷӣ дар муносибати
махсус қарор мегирад. Муносибати комплексӣ тақозо менамояд, ки таҳлил
илмии чунин мавзуе ба мисли: «Махсусиятҳои зуҳури омили исломӣ дар
раванди сиёсии Тоҷикистон» – танҳо, дар сурати ба назар гирифтани маҷмуе
аз тарзи муносибатҳо ва равандҳое, ки ба он таъсир мерасонанд ба амал
бароварда шавад.
Барои ҳамагон маълум аст, ки Осиёи Марказӣ дар замони ишғоли арабҳо
ба қисматҳои хурду алоҳидаи идораи маҳаллии арбобу бойҳо тақсим шуда
буданд, ки пайваста дар ҳолати задухӯрд ва ҷанги байни ҳамдигар қарор
доштанд. Муҳимтарин аломати ин давлатҳои маҳаллӣ дар эътироф намудани
ҳукмронии аристократияи заминдорон зоҳир мегардид, ки одатан бо қудрати
қавию мутамаркази монархистӣ ва ё бо таъсиру нуфузи рӯҳониён муттаҳид
набуданд. Бо чунин навъи сохтори сиёсӣ имкон надошт, ки сухан дар бораи
давлат, дин ва таълимоти комилу ҳукмрон равад. Қобили тазаккур аст, ки дар
марҳилаҳои аввали интишори ислом дар ин минтақа дар бораи таъсири
доктринаҳои исломӣ сухан рондан низ бисёр мушкил аст, зеро, ки худи ин
раванд бисёр оҳиста, бо эҳтиёт ва аз лиҳози замону муддат, дуру дароз идома
пайдо намудааст.
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Аз нигоҳи таърихӣ ҷалби мардуми маҳаллӣ ба ислом ва заминаи зуҳури
омили исломӣ, баъд аз забти Осиёи Миёна ва ҳамроҳ намудани он ба таркиби
Хилофати араб оғоз гардид. Кишваркушоён, бо ҳадафи қавӣ гардонидани
ҳукумати худ дар минтақа як қатор тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намуданд:
дар аввал муҳоҷир кардани қисме аз мардуми худ ба ин минтақаҳо. Бо гузашти
замон урдугоҳҳои ҳарбӣ ва ҳудудҳои маскунии муҳоҷирони арабӣ ба маркази
ҳаёти шаҳрӣ табдил шуданд, ки «дар ин марказҳо навъи фарҳанг ва тамаддуни
умумимусулмонӣ шакл гирифтанд»1.
Дар ҳолати дуюм, динҳои маҳдуди маҳаллии мардуми ин минтақаҳо ба
тадриҷ маҳдуд гардида, дар ниҳоят мардуми маҳаллӣ рӯ ба ислом меоварданд.
Дар мавриди сеюм бошад аз пайравони динҳои дигар, андози иловагии бо
номи «ҷизя» ситонида мешуд. Чунин ҳолат қисмати дигаре аз мардумро
ҳавасманд менамуд, ки баҳри озод шудан аз андози иловагӣ, дини худро бо
ислом иваз намоянд.
Ҳамин тавр, дар асри IX аллакай Мовароуннаҳр бо пойтахташ Самарқанд
комилан шаҳри мусулмонӣ ва ё кишвари исломӣ маҳсуб мегардид. Дар ин
замон мактаб ва ҷараёни фиқҳи ҳанафӣ шакл гирифта, дини ислом дар ҳаёти
сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии мардуми тоҷик мақоми пешбарро соҳиб гардида
буд2.
Баъд аз ишғол ва тобеъ намудани Аморати Бухоро аз ҷониби Русияи
подшоҳӣ, он дар аввал аз дахолати ошкоро ба ҳаёти шахсии сокинони ин
ҳудудҳо худдорӣ намуда, назорати худро одатан ба фазои ҷамъиятӣ маҳдуд
менамуд. Дар баробари ин, ба тадриҷ ҳукумати русӣ дар Туркистон ва
Аморати Бухоро баъзе аз амалҳои ҳадафмандонаро дар доираи манфиатҳо ва
сиёсати империявии кишвари худ роҳандозӣ карда, вобаста ба вазъият
муносибати худро ба падидаи «омили исломӣ» бисёр бо эҳтиёт муайян
менамуду тағйир медод.

1
2

Бартольд, В.И. Мусульманский мир [Текст] / В.И. Бартольд. Т. VI. – М., 1966. – С.233.
Ниг.: Бартольд, В.В. Очерк истории Семиречья [Текст] / В.И. Бартольд. // Соч. Т. II, Ч. 1. – М, 1963. – С.142.
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Аз таҳлили мухтасари вазъи таърихии ислом бармеояд, ки дини ислом дар
ҳаёти иҷтимоию сиёсии минтақа, махсусан, дар ҳаёти тоҷикон аз аҳамияти
хоса бархӯрдор буда, ҷузъи таркибии худшиносӣ ва маданияти сиёсии онҳо ба
ҳисоб меравад. Ҳамин тавр, зарурати раванди таҳқиқи мақоми ислом дар
раванди сиёсии ҷомеа тақозо менамояд, ки бештар ба таҳлили хусусиятҳои
таърихии он маҳдуд нагашта, ба заминаи зуҳури сиёсии он, дар замони муосир
диққати асосиро бояд равона намуд. Зеро омӯзиши ҷанбаҳои таърихи сиёсии
он, аз зарфияти сохтории рисолаи илмии мо берун аст.
Аз назари рушди таърихӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳавзаи тамаддуни
исломӣ ворид мегардад. Вобаста ба ин маврид борҳо Президенти кишвар,
муҳтарам Э. Раҳмон ба таври махсус чунин қайд менамояд: «Саҳми пурарзиши
тамаддуни исломӣ дар ташаккул ва рушди тамаддуни муосири инсонӣ аз
ҷониби аксар муҳаққиқон ва фарҳангиёни асил ва онҳое, ки виҷдони бедори
инсонӣ доранд, эътироф гардидааст»1.
Олами имрӯза аз равандҳо ва муносибатҳои мураккабу мухталифи
фарҳангӣ, иҷтимоӣ, миллию этникӣ ва динӣ таркиб ёфта, онҳоро то ба умқи
сиёсат мекашад, ки аксарияти одамон дар фаҳмиши дурусту воқеии онҳо
оҷизӣ мекашанд. Ба сифати яке аз чунин падидаи мураккаб, метавонад омили
динӣ баромад намояд. Омили динӣ дар раванди сиёсии ҷомеа то андозае
хосияти мушаххас дошта, аммо дар айни вақт, он аз макону замон ва аз низоми
муайяни арзишҳо вобастагии амиқ низ дорад. Маҳз, бо доштани чунин
хосиятҳо муҳаққиқон, онро мавриди омӯзиши махсус қарор додаанд.
Масъалаи мазкур аз ҷониби муҳаққиқон, донишмандон ва мутафаккирон
вобаста ба марҳилаҳои гуногуни инкишофи таърихӣ ё шароити кишварҳои
алоҳида, бо назардошти манфиатҳои худ дар сатҳи мухталиф мавриди таҳлилу
баррасиҳо қарор гирифтааст.
Тоҷикистони муосир дар давраи инкишофи таърихии хеш марҳилаҳои
гуногуни рушдро паси сар намуда, акнун собитқадамона дар асоси шароит,
Раҳмонов, Э.Ш. Истиқлолияти сиёсӣ ва эҳёи миллат. Ҷ. 6. [Матн] / Э.Ш. Раҳмонов. – Душанбе, 2007. – С.
126.
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воқеиятҳо ва таҷрибаи хеш рӯ ба тараққиёт овардааст. Таҳлили ҳаёти
ҷамъиятии Тоҷикистон нишон медиҳад, ки дар марҳилаҳои гуногуни
инкишофи таърихӣ онро падидаҳо, зуҳурот ва равандҳои мухталиф ҳамроҳӣ
намудаанд. Равандҳои секуляризатсияи фарҳанги мардум, тоза намудани
ақлҳо ва эмин нигоҳ доштани ақлу ҳуши мардум аз таъсири дин, намунае аз
ин падидаҳост. Амали мазкур дар таҷрибаи ватанӣ аслан, дар даҳсолаҳои аввал
ва мобайни асри ХХ аз ҷониби дастгоҳи идеологии шӯравӣ амалӣ мегардид,
ки воқеан ҳам паёмадҳои он баҳс барангез буда, дар ин маврид андешаҳои
мухталиф аз ҷониби муҳаққиқони соҳа баён мегарданд. Ҳолати мазкур дар
камтарин фурсати таърихӣ раванди мутаззоду баръакси онро, яъне
десекулияризатсияро ба вуҷуд овард. Аз нав эҳё гаштани дин ва суръати
баланди инкишофро пайдо намудани он дар фазои васеи ҳаёти ҷамъиятӣ, ки
он решаи амиқ дар таърих иҷтимоиёт, фарҳанг, эътиқод, фитрат ва ботини
аксарияти мардум дошт, мухолифони хешро комилан дар ҳайрат гузошт. Ин
ду раванди мураккабу ба ҳам муқобил, ки дар давоми як аср ба вуҷуд омаданд,
таҳқиқоти хоса ва баҳогузории объективиро аз ҷониби муҳаққиқони
сиёсатшинос тақозо дорад.
Одатан, равандҳои секуляризатсия ва десекуляризатсия худ ба худ ба
вуҷуд наомада, балки онҳо дар зери таъсири омилҳои гуногуни объективию
субъективӣ ташаккул меёбанд. Аслан, чунин ҳолат бештар ҳангоми
гузаронидани ислоҳоти системаи ҷамъиятӣ, ба вуҷуд овардани равандҳои
модернизатсионӣ дар системаи сиёсӣ ва «озмоиш» намудани навъҳои
гуногуни идеологияи сиёсӣ аз ҷониби элитаи сиёсии ҳукмрон зуҳур
менамоянд. Масалан, агар дар охири даҳаи дуюми асри ХХ идеологияи
марксистӣ–ленинӣ хосияти мутлақро пайдо намуда, идеологияи ҳукмрони
давро иваз намуд, вале дар охири асри гузашта дигар натавонист мавҷудияти
худро ҳифз намояд. Пас аз он, ҷомеаро фазои холии идеологӣ ва
деидеологизатсия
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ё
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десекуляризатсия то андозае хосияти фаъолноктарро касб намуд.
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раванди

Аммо чунин ҳолат аз лиҳози вақту замонӣ наметавонад дер боз давом
намояд. Бе мавҷудияти идеологияи муайян хоҳ дар сатҳи расмӣ ва ё хоҳ дар
сатҳи шуури омма, муддати дарозе ҳеҷ гуна ҷомеае хосияти рушди мавзуни
худро пайдо карда наметавонад. Аз таҷрибаи таърихӣ низ маълум аст, ки
фазои холии идеологию мафкуравӣ наметавонад дуру дароз, дар ақлҳо ва
тафаккури мантиқию сиёсии ҷомеа давом намояд. Аз ин рӯ, дар шароити
имрӯза фазои холии идеологию маънавӣ натанҳо бо арзишҳои анъанавии динӣ
пурра гардонида мешавад, балки олами Ғарб бо суръати баланд тавассути
воситаҳои муосири коммуникатсионӣ ва технологияи навтарин, ғояҳою
арзишҳои зиёду мухталифро дар зери таъсири равандҳои гуногуни
глобаликунонӣ, ба мисли кайҳонпарастӣ, шаҳватпарастӣ, ҳамҷинсгароӣ ва
ғайраро паҳн намуда, онҳоро ташвиқу тарғиб менамояд. Асосан, чунин
вазъият дар пур кардани фазои холии идеологӣ иштироки фаъолро дорост. Дар
натиҷа бенизомӣ ва бесарусомонӣ дар рӯҳи одамон ва ақлу ҳуши онҳо рушд
ёфта, то ҷое равандҳои гуногунро дар муқобили раванди эҳёи арзишҳои
миллию динӣ дар кишвар ба вуҷуд овардааст, ки он таҳқиқоти хосаеро
металабад.
Баъди пош хӯрдани Иттифоқи Советӣ ва иваз шудани шакли режими
сиёсӣ, идоранамоӣ, сохтори давлатӣ гузариши идеологӣ ва тағйироти
таркиботию сифатии элитаи сиёсӣ дар охири асри ХХ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон, мутаассифона, бо ҷанги шаҳрвандӣ анҷом ёфт. Баъд аз барқарор
намудани сулҳ ва ризояти миллӣ Тоҷикистон ҳамчун давлати полиэтникӣ
масъулияти зиёдеро вобаста ба ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои умумиятҳои
гуногуни миллию этникӣ, забонӣ ва динӣ ба уҳда гирифт. Баъди тағйиру
иловаҳо ворид кардан ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 сентябри
соли 1999 дар моддаи 28–уми он ҳатто фаъолияти сиёсии ҳизби диниро
хосияти расмӣ бахшид1.

1

Ниг.: Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] – Душанбе, 1999. – С. 13.
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Масъалаи омӯзиши падидаи «омили исломӣ» дар ҳаёти сиёсии
кишварҳои фазои баъдисоветӣ, минтақаи Осиёи Марказӣ ва Тоҷикистон низ
яке аз масъалаҳои мураккабтарину пурихтилоф ва дар навбати худ бисёр
актуалӣ ба назар мерасад. Сабаби чунин вазъу ҳолат метавонад, қабл аз ҳама
воқеаҳои солҳои охир ва ба миён омадани ҳарактҳои радикалии бо ном
«исломӣ» алоқамандӣ пайдо намояд. Зеро ин ҳаракату ҷараёнҳо на танҳо
тавонистанд дар камтарин фурсат таъсиру нуфузи худро дар қисмате аз
кишварҳои ҷаҳони ислом паҳн намоянд, балки ҳудуди баъзе кишварҳои
алоҳидаи онро ғасб намуда, намунаи бо ном «давлату аморати исломӣ»–и
(ДИИШ ва Толибон дар Афғонистон) хешро дар асоси бардошту тасаввурот
аз арзишҳои исломии замони Паёмбар Муҳаммад (с) таъсис диҳанд.
Ваҳшатноктарин наворҳои хунини кушторҳои оммавӣ, содир намудани
ҷиноятҳо, сабту интишори онҳо аз тариқи шабакаҳои интернетӣ ва нобуд
намудани ёдгориҳои таърихӣ дар Ироқ, Сурия, Афғонистон чеҳраи аслии
онҳоро ошкор намуд. Амалҳои онҳо мавриди муҳокимаи намояндагони ҷомеа
ҷаҳонӣ қарор гирифта, ба он хулоса овард, ки узви ДИИШ ҳамчун
ҷонибдорони хафноктарини терроризми байналмилаӣ баҳогузорӣ гарданд.
Ҳолати мазкур боиси он гардид, ки ҷомеаи ҷаҳониро водор намояд, то аз
ихтилофҳо ва бархӯрди манфиатҳои байни ҳамдигарӣ, чашмпӯшӣ намуда, бар
муқобили ДИИШ муборизаро оғоз намоянд. Махсусан, амалиётҳои ҳарбии
Русия, кишварҳои аъзои НАТО, Туркия ва Эрон бештар самаранок ба назар
мерасиданд. Аммо бо вуҷуди музаффариятҳои нисбӣ, ҳанӯз ҳам далелҳои
зиёде мавҷуданд, ки аъзои ДИИШ ва дигар созмону ҳаракатҳои террористию
ифротӣ дар минтақаҳои мухталифи олам: аз кишварҳои мутараққию
пешрафтаи Аврупои ғарбӣ, давлатҳои ҷавони фазои баъдисоветӣ оғоз намуда,
то мамлакатҳои қашшоқи қитаи Осиё ва Африка амалҳои таблиғотию
ҷалбнамоии муассирро аз тариқи воситаҳои гуногуни иртиботӣ, масусан
ИНТЕРНЕТ роҳандозӣ намуда, сафи хешро пур намуда истодаанд. Далелҳои
мазкур шаҳодат аз он медиҳанд, ки масъалаи «экстремзми динӣ»,
«бунёдгароии динӣ» ва «терроризми исломӣ»–ро наметавон сирфан бо услҳои
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муборизаи низомию ҳарбӣ ҳаллу фасл намуд. Барои ҳалли оқилонаи он зарур
аст, ки ҳолату вазъияти ҳар як кишваре, ки дар он мусулмонон аксариятро
ташкил медиҳанд ба таври мушаххас мавриди таҳқиқи ҳамаҷониба ва
объективӣ қарор дода шавад. Зарурияти мушаххаснамоӣ аз он бармеояд, ки
падида ва мафҳуми «исломгароӣ» (аз ҷониби аксарияти муҳаққиқони ғарбӣ ва
мактабҳои сиёсию шарқшиносии русӣ ҳамчун исломи сиёсӣ фаҳмида
мешавад). Он ҳамчун «қисми органикии таркибии иҷтимоию мадании анъана
дар ислом баромад менамояд. Ба ибораи дигар, он манбаи хешро аз Қуръон ва
Суннати паёмбар (с) дарёфт намуда, асос, замина ва бунёди тамаддуну
фарҳанги мусулмониро ташаккул додааст. Аммо метавонад он дар шаклҳои
мухталифе аз қабили муътадил, миёнараву марказгаро ва бунёдгарою канора
зоҳир гардад, ки боиси аз мавқеъ ва баҳогузории ягона дур гаштани аксарияти
муҳаққиқон гардида, одатан ба таври қатъи онро ҳамчун падидаи экстремистӣ
ҳисоб намоянд»1. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин бобат то андозае дар ҳудудҳои
ҷуғрофӣ анъана ва таҷрибаи хосаи таърихии хешро коркард намудааст.
Мақоми махсусро дар ин таҷриба муносибати мутақобилаи сиёсат ва давлат
ишғол менамояд. Бо назардошти воқеияти инкорнопазири нуфуз ва амали
глобализатсионии «омили исломӣ», воқеияти геополитикии олами муосир,
вазъият ва раванди сиёсии Тоҷикистони навинро метавон дар доираи як чанд
парадигмаҳои мухталифи таҳқиқотӣ мавриди баррасӣ қарор дод. Дар таносуб
бо парадигмаи аввалин метавон Ҷумҳурии Тоҷикистонро як кишвари саросар
мусулмоннишин тавсиф намуд. Яъне Тоҷикистон аз лиҳози тақсимоти
тамаддунии ҷаҳон ба ҳавзаи тамаддуни исломӣ ворид мегардад, ки дар ин
ҳавза 1,6 миллиард мардуми мусулмон умр ба сар мебаранд ва Тоҷикистон
ҳангоми фаъолият дар саҳнаи байналмилалӣ наметавонад ин омилро сарфи
назар намояд. Дар доираи парадигмаи таҳқиқотии мазкур метавон
тавсифнамоии мухталифро ба роҳ монд. Дар замони Иттифоқи Советӣ ба
таври расмӣ модели кишвари сотсиалисӣ баён гардида буд, ки дар доираи он
Саватеев, А.Д. Политический ислам в концепциях российских исследователей [Текст] / А.Д. Саватеев. //
Ислам в современном мире. – 2015. Т. 11. № 2. – С.109.
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озодии эътиқодотро таблиғоти фаъоли атеистӣ, бо иштироки васеи
институтҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ ҳамроҳӣ менамуданд. Раванди мазкур ба он
хотир ба амал бароварда мешуд, ки бояд ба тадриҷ дин аз муносибатҳои
ҷамъиятӣ танг карда бароварда мешуд ва ҷойи онро арзишҳо ва ахлоқи
коммунистӣ ишғол менамуд. Аз ин хотир, интегратсияи мусулмонон ва
равандҳои сиёсии дохилии кишварҳои мусулмоннишини советӣ шадидан зери
назорат қарор дошта, дар сатҳи амалҳои шартии тактикӣ ва стратегӣ амалӣ
гардонида мешуданд. Аз лиҳози тактикӣ на танҳо мардуми мусулмони Россия,
балки кишварҳои дигари мусулмонӣ ба воситаи асоснокнамоии сохтори
адолати иҷтимоию сиёсӣ ва иқтисодӣ, аммо бо риояи муносибат ба озодии
эътиқодот ҳамчун ҳадафи ҷалбнамоӣ ба ҷониби худ, амали муҳимме арзёбӣ
мегашт. Амали стратегӣ бошад, тамоми системаи сотсиализатсияи сиёсӣ
(мактаб, донишгоҳ, созмонҳои пионерӣ, комсомолӣ ва иттифоқҳои касба,
эҷодию ҳунарӣ ва ВАУ)–ро фаро гирифта буд, ки ҳадафмандона баҳри ба
амалбарории ғояҳои атеистӣ сафарбар гардида буданд.
Бо аз байн рафтани Иттифоқи Советӣ ва ба вуҷуд омадани равандҳои
демократикунонии ҷомеа, заминаи бештаре барои эҳёи арзишҳои миллию
эътиқодотӣ ва динӣ ба миён омад. Аммо мутаассифона ин раванд, ҷараёни
мунтазаму мавзун надошт. Зеро дар муқобили он элитаи сиёсӣ бо арзишҳои
собиқ коммунистӣ вуҷуд дошт, ки мехост ҷомеа ва мунсибатҳои ҷамъиятиро
дар ҳолати пешин нигоҳ доранд. Шумораи андаке аз ин аъзои элитаи сиёсӣ рӯ
ба арзишҳои либералӣ оварда, ҳамзамон марбут донистани худро ба ҳувияти
мусулмонӣ ва арзишҳои динию миллӣ таъкид менамуданд. Ҷонибдорони
тарҳи либералӣ бештар ба масъалаи аввалиндараҷа будани ҳуқуқу озодиҳои
инсону шаҳрванд таваҷҷуҳ намуда, новобаста аз мансубияти эътиқодотӣ,
эътироф ва риояи бечуну чарои онро амали муҳим мешумориданд.
Демократияи либералӣ ва принсипҳои иқтисоди бозоргонӣ, зербинои муҳими
унверсалӣ, барои ин навъ тарҳи давлатдорӣ маҳсуб мегарданд, ки он бояд ба
тадриҷ дар натиҷаи равандҳои глобализатсионӣ, бар аксарият кишварҳои
ҷаҳон интишор ёбад. Ҳуқуқ ба озодии эътиқод ва бовариҳои динӣ ё ин ки
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ҷаҳонбинии атеистӣ амали шахсии ҳар фарду инсон ва шаҳрванд эълон
мегарданд. Бо ин тарзи муносибат, ба ҳеҷ навъе ҷаҳонбинии динӣ ва
рӯовариҳои эътиқодотӣ бартарӣ дода намешавад. Аммо аз сабабе, ки
аксарияти мутлақи бошандагони кишварро мусулмонон ташкил медиҳанд,
давлат ҳангоми қонунгузорӣ ва таҳияи сиёсати давлатӣ арзишҳои миллию
диниро дар назар мегирад ва ё наметавонад онҳоро дар доираи ҳадафҳо ва
мақсадҳои таҳкими давлатдории навин истифода нанамояд. Яъне ҳукумати
Тоҷикистонро зарураст, ки ба хотири таъмини суботи ва вазъи ҳассоси
геополитикии минтақа падидаи «омили исломӣ»–ро зери таваҷҷуҳ ва назорати
хеш қарор диҳад.
Зеро то ба ин сатҳи рушди мавзуну мутаносиб ворид гаштани Ҷумҳурии
Тоҷикистон, давраҳои мураккабу пурихтилофи зиддиятҳоро паси сар намуд.
Ҳатто, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фазои баъдисоветӣ ягона ва аввалин
кишваре буд, ки ба шакли бараҳнаи масъала дучор гашта, ҷанги шаҳрвандии
мудиҳшеро бо иштироки «исломи сиёсӣ» таҷриба намуда, аз сар
гузаронидааст. Таҷрибаи таърихӣ ва воқеаҳои солҳои охир нишон медиҳанд,
ки муносибати сатҳӣ ба масъала ва нодида гирифтани он метавонад чи
паёмадҳои ногувореро ба вуҷуд биорад. Аз ин хотир, муносибат ба масъала ва
таҳияи сиёсати давлатӣ дар фазои динию эътиқодотӣ, содаю осон ба амал
наомадааст.
Дар шароити муосир дар таҷрибаи бисёре аз кишварҳои мутамаддини
олам, ки раванди рушди бо суботу мавзунро доро мебошанд, дар доираи тарҳи
консерватӣ дар баробари ҳуқуқҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ–иқтисодӣ, анъанаҳои
умумӣ ва арзишҳои динии шаҳрвандон низ, мавриди аҳамияти хоса қарор
мегиранд. Дар низоми ҷамъиятие, ки аксарияти бошандагони он аз дин ва ё аз
мазҳаби ягонае пайравӣ менамоянд, чунин тарзи муносибат дар фазои
муносибатҳои конфессионалӣ, ҳеҷ мушкилӣ ва ё масъалаи ҷиддиеро ба миён
намеорад. Ба назари мо таносубу алоқамандӣ ва пайравӣ аз аҳкоми дин, риояи
қонуну пиринсипҳои шаҳрвандӣ метавонанд ба сифати нишондиҳандаи
ченаки меъёрӣ баромад намоянд. Ба воситаи онҳо чигунагии сатҳи муносибат
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ва хосиятҳои мутақобилаи омили динӣ ва институтҳои мавҷудаи давлатиро
дар шароити муосир, дар дилхоҳ кишвар метавон мавриди санҷиш қарор дод.
Раванди эҳёгардии ислом, ки баъдтар боиси ташаккули «омили исломӣ»
ва ҳаракати исломӣ гашт, дар Тоҷикистон хеле пештар аз дигар кишварҳои
Осиёи Марказӣ оғоз ёфт. Аллакай дар охири солҳои 80–уми садсолаи гузашта
дар ҳудуди Тоҷикистон садҳо масоҷид ва ҳалқаҳои дарсӣ ба вуҷуд омада
буданд, ки дар он замон танҳо 17 масҷиди ҷомеъ ба таври расмӣ ба қайд
гирифта шуда буд. Аммо дар соли 1991 шумораи масҷидҳои ҷомеъ алакай ба
130, масҷидҳои панҷвақта ба 28000 ва зиёд аз 150 мактабҳои қуръонхонӣ
фаъолият менамуданд1.
Дар камтарин фурсат зиёд шудани шумораи масҷидҳо ва ҷомеаҳои динӣ,
ба вуҷуд омадани донишгоҳу донишкадаҳои исломӣ, сафари садҳо ҷавонони
мусулмон ба хориҷ баҳри таҳсил ба донишгоҳҳои исломии Арабистони Саудӣ,
Либия, Қатар, Миср, Туркия, Сурия ва ғайра. Характери оммавӣ гирифтани
сафари зоирин ба ҷойҳои муқаддас (ҳаҷ). Ҳамаи омилҳои зикр шуда ба тадриҷ
боиси шакл гирифтани ҷараёни эҳёи динӣ ва ҳаракатҳои сиёсӣ гардиданд.
Таърихи ҳаракати исломӣ аз замони «бозсозӣ» то ба имрӯз якчанд давраро
аз cap гузаронидааст. Дар ҳар яке аз ин давраҳо субъектҳои таркибӣ, муҳтаво
ва мазмуни шиорҳо, фаъолияти стратегӣ ва тактикии он ба тартиб иваз мешуд.
Ҳамин тавр, раванди интишор ва паҳншавии исломи сиёсиро дар
Тоҷикистон метавон ба се давраи асосӣ ҷудо намуд:
– аввали солҳои 80–ум то аввали солҳои 90–уми асри ХХ;
– солҳои аввали 90–уми асри ХХ;
– аз охири солҳои 90–уми асри ХХ то соли 2015.
Даврабандии мазкур аслан хосияти шартӣ дорад. Дар он кӯшиш мегардад,
ки то андозае давраҳои гуногуни фаъолияти исломи сиёсӣ ба таври мухтасар,
мавриди арзёбӣ ва баррасӣ қарор гиранд.

Ниг.: Ниязи, А. Возрождение ислама и Таджикистане: традиция и политики [Текст] / А. Ниязи. //
Центральная Азия и Кавказ. – 1999. № 5(6). – С.156.
109
1

Давраи аввал (солҳои аввали 80–ум то 90–уми асри ХХ) – ин давраи эҳёи
бо суръати баланди ислом дар ҷомеа ба шумор меравад. Аллакай дар замони
ба анҷом расидани давраи ташаккули сотсиализм, фурсати кам мондан, барои
пошхӯрии Иттифоқи Советӣ ва дар натиҷаи ислоҳоти куллии пешгирифтаи М.
Горбачев, фурсати нав барои ташаккули пурпечутобӣ, раванди эҳёи исломӣ ба
вуҷуд омад. Ин давра бо тамоюли маорифпарваронаи худ аз замонҳои дигар
фарқ мекунад. Дар ин вақт унсурҳои таркибӣ ва ҳайати асосии ҳаракати эҳёи
исломӣ дар Тоҷикистон ташаккул ёфт, ки ба он инҳо дохил мешуданд:
а) Исломи расмӣ ва ё рӯҳониёни расмӣ, ки он дар таркиби худ аъзо ва
намояндагони маҳаллии Раёсати динии мусулмонони Тоҷикистон ё Қозиёти
ҷумҳуриро дар бар мегирифт. Он бахши Раёсати динии осиёи миёнагӣ
мусулмонон (РДОММ) буд, ки соли 1948 ташкил шуда буд. Дар давоми солҳои
90–ум китобҳои мухталифи таҳқиқотӣ вобаста ба таърих, фалсафа, адабиёт,
этикаи исломӣ ба чоп расида ва осори илмию оммавӣ дар бораи Қуръону ҳадис
ба интишор мерасиданд. Дар маҷмуъ аксарияти муаллифони онҳо аз доираҳои
муҳаққиқони академӣ буданд. Кормандони Қозиот – идораи рӯҳоният ва
масҷидҳо ба интишору тафсири матнҳои китоби муқаддас Қуръон ва таҳияи
дастуруламалҳо барои баргузории маросимҳои исломӣ саҳмгузор буданд.
Умуман, раванди эҳёи исломӣ инъикоси хешро дар легализатсия гардонидани
институтҳои динӣ, вобаста ба муроҷиати васеи оммаи эътиқодманд ва ҳукумат
нишон медод. Дар соли 1988, дар давраи «бозсозӣ» ба роҳбарияти Қозиёти
Тоҷикистон Ҳоҷӣ Акбар Тураҷонзода интихоб гардид. Вай намояндаи
намоёни исломӣ сиёсӣ дар Тоҷикистон маҳсуб мегардид. Дар соли 1990 вай
ҳангоми қозикалон буданаш ба депутатии Шӯрои Олии (парламенти) ҷумҳурӣ
низ интихоб мегардад. Тамоми фаъолияти минбаъдаи ӯ ба таври ногусастанӣ
бо сиёсат пайваст аст.
Ба

қатори

намояндагони

маъруфи

рӯҳониёни

расмӣ

инчунин

имомхатибони масҷидҳои ҷомеъ шахсиятҳои маъруфи дигари он замон дохил
мешуданд.
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б) Навхоҳони исломӣ аз Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикисон (ҳоло ТЭТ
ҲНИ). Яъне ин давра аз лиҳози замонӣ ба вуҷуд омадани ташкилотҳо ва
ҳизбҳои гуногуни динӣ (ҲНИ) дар собиқ кишварҳои шӯравӣ ва дар пайи он
таъсиси Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикисон (ҳоло ТЭТ ҲНИ) дар Тоҷикистон
ба шумор меравад. Намояндагони машҳуртарин ин ҳаракат С.А. Нурӣ, М.
Ҳимматзода, Д. Усмон ва дигарон буданд. Махсусиятҳои аслии ҳаракати
исломии Тоҷикистон дар он зоҳир мегардид, ки дар аввал гӯё он афзалиятро
ба фаъолиятҳои ислоҳотгароии ақидаи динӣ дода, ва нисбати хурофотҳою
анъанаҳои миёншикани ҷомеа, назари танқидӣ дошт. То аввали солҳои 90–ум
дар ҳаракати мазкур, воқеан ҳам, фаъолияти ислоҳталабӣ аз ҳар навъ ҳадафҳои
дигари сиёсӣ дар он афзалияти бештар дошт. Роҳбарияти Ҳаракати наҳзати
исломии Тоҷикистон (ҳоло ТЭТ ҲНИ), самти раванди фаъолияти хешро дигар
карда, ба ин натиҷа расиданд, ки тағйир додани шакли ҳаёт ва муносибатҳои
ҷамъиятӣ бетағйир додани тафаккур ва шуури ҷамъиятӣ номумкин аст. Яъне
онҳо тадриҷан ҳадафи аслии хешро ошкор намуда, дар сар ҳавою ҳаваси ба
арсаи сиёсӣ ва низмои мураккабтари муносибатҳои ҷамъиятӣ ворид шуданро
мепарвариданд. Аммо оғози равандҳои бозсозӣ мусоидат намуд, ки онҳо ба
таври қатъӣ вориди арсаи сиёсати бузург гарданд. Дар ин давра Ҳизби наҳзати
исломии Тоҷикистон (ҳоло ТЭТ ҲНИ) кӯшиш менамуд, ки ба таври ошкоро
дар раванди сиёсӣ ба сифати ҳизби парламентӣ ва бо дарки зарурати кору
амалҳои маърифатии давомдор, барои инкишофи ислом дap кишвар иштирок
намояд. Ҳолати мазкурро ҳанӯз дар замони худ В.И. Ленин дар асарҳои хеш
таҳқиқ намуда, чунин қайд намуда буд: «ҳаракатҳои сиёсии эътирозӣ зери
таъсири

дин

ҳамчун

падидаи

марҳалаи муайяни

инкишофи

ҳамаи

миллатҳост»1.
Истифодаи шиорҳои сиёсии хосиятҳои динӣ дошта, дар кишвари
Ӯзбекистон низ паҳн гашта буд, аммо махсусияти идораи давлатӣ дар ин
кишвар, он замонҳо фурсат ва имконияти ба таври васеъ, фаъолият намудани
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Ленин, В.И. Проект программы нашей партии [Текст] / В.И. Ленин. // Полн. Собр. Соч.Т. 4. – С. 228.
111

ҳаракати сиёсии исломиро надод ва ошкоро бо он мухолифат варзида, онро
маҷбур ба фаъолиятҳои амиқи пинҳонӣ намуд.
в) Шайхони суфӣ, эшонҳо ва ё намояндагони исломи анъанавӣ. Дар
Тоҷикистон ба таври аньанавӣ тариқаҳои суфиёна, пеш аз ҳама, тариқаи
Нақшбандия ва аз он камтар тариқаи Қодирия густариши зиёдеро доранд.
Шайху эшонҳои сӯфӣ, ки унвонҳои худро ба таври меросӣ соҳиб мешаванд.
Дар байни оммаи мардум обрӯ ва эътибори беандоза доранд. Тамоми ҳудуди
Тоҷикистон ба минтақаи нуфузи ин ё он эшон тақсим мешуд. Дар шимоли
Тоҷикистон минтақаи аз ҳама навшудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки сохторҳои
иҷтимоин анъанавӣ ноаён гашта буданд, таъсири эшонҳо кам бошад ҳам, то
ҳоли ҳозир низ, ба назар мерасад.
г) Рӯҳониёни деҳотӣ – гурӯҳи сершумори муллоҳои деҳотӣ, ки дониши
маҳдуди исломӣ доранд, вале ба тамоми тарафҳои ҳаёти ҷомеаи суннатии
Тоҷикистон таъсир расондаанд.
Давраи дуюм (аввали солҳои 90–ум то 97–уми асри ХХ) –ро дар бар
мегирад. Ин давара барои Тоҷикистон бисёр давраи ҳассос ва пурташвиш ба
шумор меравад. Гарчанде ба даст овардани истиқлолият як падидаи мусбӣ дар
таърихи муосири мо маҳсуб мегардид. Вале аз рӯзи ба даст овардани
истиқлолият Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаҳои бисёр ҷиддие аз қабили
сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ дучор гашт. Дар ин марҳалаи мураккаби
таърихӣ аз сабаби набудани донишҳои сиёсии муосир ва надоштани таҷирбаи
кофии давлатдорӣ, масъулин аз уҳдаи иҷрои вазифаҳои дар наздашон буда,
баромада наметавонистанд. Амали мазкур, боиси шаклгирии буҳрони амиқ ва
дар ниҳоят, ба вартаи ҷанги шаҳрвандӣ кашида шудани Тоҷикистони азиз
гардид. Дар ин давра исломи сиёсӣ аз фаъолияти пинҳонӣ, тадриҷан ба
фаъолияти ошкорро ва оҳиста–оҳистаю ноайён ба саҳнаи сиёсӣ ворид шудан
гирифт. Яъне дар ин марҳала, Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон (ҲНИТ
ҳоло ТЭТ ҲНИ) ба фаъолияти сиёсии ошкорро гузашта, дар вазъияти ҳассосу
нобасомон вориди саҳнаи сиёсии кишвар гашта, роҳбарияти он чеҳраи аслии
худро нишон дода, оқибат кишварро ба гирдоби ҷанги шаҳрвандӣ кашиданд.
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Дар марҳалаи дуввуми инкишофи ҳаракати исломи сиёсӣ, ки ба давраи
авҷи буҳрон дар Тоҷикистон ва фурӯпошии Иттифоқи Советӣ рост омад,
ислом

ба

қувваи

сафарбаркунанда

дар

раванди

сиёсӣ,

ба

қисми

сафарбаршавандаи қувваҳои мухолифон, дар муқобили элитаи номенклатурӣ
табдил ёфт. Маҳз барои ҳамин ҳам мафкураи исломгароӣ бештар дар он
минтақаҳо паҳн гардид, ки дар онҳо гурӯҳҳои пурқуввати минтақавии зидди
элитаи сиёсии он замон ба вуҷуд омада буданд, – дар водии Рашт ва собиқ
вилояти Қypғотеппa.
Дар давраи аз ҳам пошхӯрии Иттифоқи Советӣ ва ба таври ногаҳонӣ,
соҳибистиқлол шудани Тоҷикистон, барои элитаи сиёсии минтақавӣ,
имконият пайдо гардид, ки қудратро муносиби вазну нуфузи воқеиашон аз нав
тақсим кунанд.
Иттиҳоди қисмҳои гуногуни элитаи давр аз рӯйи нишонаҳои минтақавӣ,
барои аз лиҳози тактикӣ муттаҳид намудани тамоми самтҳои ҳаракати исломӣ
мусоидат кард. Aз ҷумла, Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон (ҳоло ТЭТ
ҲНИ) дар ҳақиқат ҳам, вақте ба қувваи муҳим табдил ёфт, ки ба он эшонҳо бо
муридони бисёрашон дохил шуданд ва ин вазъияту ҳолат замоне руй дод, ки
элитаи

қаротегинӣ

тасмим

гирифитанд,

ки

ҳизбҳо

ва

ҳаракатҳои

оппозитсиониро дастгирӣ кунанд.
Ҳамин тавр, мантиқ ва ҳадафи мубориза тамоми самтҳои ҳаракати
исломиро дар Тоҷикистон муттаҳид сохт. Дар амалҳои сиёсӣ Ҳ.А.
Тураҷонзода ва шайху эшонҳои суфии муътабар, бо муридони худ иштирок
намуданд. Мавқеи ягонаро ҳаракати исломӣ дар интихоботи президентии соли
1991 намоиш дод. Ба фикри Ҳ.А. Тураҷонзода, маҳз дар ҳамон давра нахустин
қадамҳои амалиро, барои ташаккули ташкилоти нави исломи сиёсӣ – ҳаракати
наҳзати исломи Тоҷикистон (ҳоло ТЭТ ҲНИ ҲНИТ)–ро, ки дертар асоси
Иттиҳоди неруҳои оппозитсионии тоҷикро (ИНОТ) ташкил дод, гузошта
буданд.
Шоҳидони айнии он замон, ки дар таркиби равандҳои мураккаби сиёсӣ ва
ҳодисаҳои он замон бевосита фаъолият намуда, идомаи равандҳоро зери
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назорати хеш доштанд, вазъиятро чунин ба тасвир мекашанд: «Дар ҳамон
давраҳои беҳокимиятиву бесарусомониҳои сиёсии кишвар, вақте ки Ватани мо
муддате амалан бесоҳиб буд ва ҳеҷ гурӯҳе ҷуръат намекард, қудратро дар даст
бигирад, намояндагони расонаҳои ВАО ва равшанфикрони онвақта, борҳо дар
пресс–конфронсҳо аз пешвои динии он замон – Ҳоҷӣ Акбар Тураҷонзода
тақозо намуда буданд, ки миллатро сарҷамъ намояд ва барои бунёди системаи
исломӣ, раҳнамо созад. Номбурда ин пешниҳодро мутлақо рад менамуд ва
барои тавзеҳи афкори худ ду далели воқеиро ёдрас мекард»1.
Далели аввали Тураҷонзода ин буд: «Сокинони имрӯзаи кишвари мо
таҳсилкардаву тарбиядидаи системаи махсуси сотсиалистӣ ҳастанд, ки дар
мавриди арзишҳои диниву мазҳабӣ дониши зарурӣ ва иттилои комил
надоранд. Барои бунёди системаи давлатдории исломӣ дар Тоҷикистон ҳанӯз
шароити лозима ва базаи кадрӣ мавҷуд нест. Созмон додани он базаи кадрӣ
ҳам на кори як рӯзу ду рӯз аст. Даҳсолаҳо вақт зарур аст, ки дар тамоми
самтҳои хоҷагии халқ муттахасисонро тарбия намуд, ки ҳам донишҳои
ҳирфавии касбиву дунявӣ ва ҳам таҳсилоти динидошта бошанд. Яъне барои
бунёди системаи нави исломӣ, насли наврасро аз синни ҳафтсола бояд ба
таълиму тарбияи алтернативӣ фаро гирифт, ки иҷрои ин амал сармояву замони
зиёдро мехоҳад (Ибрози ин ақидаро асос намуда, ҳарифони сиёсияш каме
баъдтар номбурдаро ба он муттаҳам карданд, ки гӯё гуфта бошад:
«...шаҳрвандони аз ҳафтсола боло, ҳамаро бояд сар зад ва нобуд сохт...»).
Далели дуввуми Тураҷонзода ин буд: «Он падидаи номатлубе, ки
муддатҳост, хадамоти махсус ва идеологҳои кишварҳои бадхоҳ кӯшиш карда
истодаанд, мусулмонони тоҷикро, ки аксаран мазҳаби таҳаммулгарои ҳанафӣ
доранд, бо гаравидан ба идеологияи ваҳҳобӣ бадном созанд, фоли хубе нест ва
барои мардуми мусалмони кишвар, бонги хатар аст. Яъне агар дар мамлакат
системаи диние сари қудрат биёяд, ки тамғаи бадномии «ваҳҳобӣ»–ро дорад,
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неруҳои абарқудрати минтақа ва дунё он давлатро ҳанӯз дар гаҳвора саркӯбу
несту нобуд месозанд, ки ин барои нобудии миллат ҳам метавонад сабаб
гардад…»1.
Дар ибтидои соли 1993 Ҳизби наҳзати исломи Тоҷикистон эълон дошт,
ки пароканда мешавад ва Ҳаракати наҳзати исломи Тоҷикистонро (давраи
фаъолият: аввали соли 1993 охири 1999 сол) ташкил медиҳад. Ҳамин тавр, дар
замони мубориза иттиҳоди қувваҳои исломии тамоюлоти гуногундошта ба
вуҷуд омад.
Ин давра раванди баланду суръатноки эҳёи исломӣ аз ҷумла «исломи
сиёсӣ» ба шумор мерафт, зеро заифу нотавон гаштани таълимоту идеологияи
комунистӣ ва бадномшудани он барои ҷомеа боиси ба вуҷуд омадани халои
идеологӣ гардид. Дар натиҷаи ташаккул наёфтани тафаккури демократии
ҷомеа, боиси он шуд, ки хотираи тарихии мардум аз нав эҳё гардад ва пайи
ҷустуҷӯи идеологияи миллӣ бошад. Бинобар ин, дар ин лаҳзаи ҳассос Ҳизби
наҳзати исломии Тоҷикистон (ҳоло ТЭТ ҲНИ) вориди саҳнаи сиёсии ҷомеа
шуда, қишрҳои гуногуни ҷомеаро ба тарафи худ кашида, раванди буҳронии
ҷомеаро боз ҳам мураккабтар намуд. Ҳамин тавр, Тоҷикистон ба гирдоби
ҷанги шаҳрвандӣ кашонида шуд, ки мухолифони исломгаро дар он нақши
фаъол доштанд. Дар ниҳоят, хушбахтона ақли солим боло гирфту бо баимзо
расидани истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ соли 1997 ба кишвари азизи мо
сулҳ баргардонида шуд. Аз сабабе, ки тарафи дигари сулҳи тоҷиконро ИНОТ
ва дар раъси он Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон (ҲНИТ ҳоло ТЭТ ҲНИ)
ташкил медод, ки фаъолияти он дар ҳаёти сиёсии ҷомеа аз ҷониби аксари
муҳаққиқони хориҷӣ ва дохилӣ ҳамчун исломи сиёсӣ шинохта шудааст. Дар
пайи он эътироф гардид, ки дар асоси ислом, ҳаққу ҳуқуқи бунёди ҳизби
сиёсиро доранд ва метавонанд, намояндагони хешро ба парламент ва дигар
мақомотю сохторҳои ҳокимиятӣ ворид созанд.
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Давраи сеюм (аз соли 1997 то соли 2015)–ро дар бар мегирад. Дар ин давра
Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон (ҲНИТ ҳоло ТЭТ ҲНИ) монеаҳои зиёдеро
паси сар намуда, ба марҳалаи нави фаъолияти худ ворид гашт. Баъди тағйиру
иловаҳо ворид кардан ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1999
оғози фаъолияти расмию қонунии ин ҳизбро ташкил кард. Масъалаи ҷиддие,
ки дар Тоҷикистон дар замони раванди сулҳ ва баъд аз он ба миён омад буд,
масъалаи мафҳуми «дунявият» буд, ки дар натиҷаи басҳои тӯлонӣ ба тадриҷ
ҳалли худро ёфт. Дар ин давра оид ба таҳаввули дидгоҳи дунявӣ, аввалин
қадамҳои ҷиддӣ аз ҷониби муҳтарам Президент Эмомалӣ Раҳмон гузошта
шуд, ки оид ба ин масъала чунин баён менамояд: «низоми давлатдории дунявӣ
бо фаолияти ҳизби сиёсии дорои характери динӣ мухолиф нест»1. Аксари
муҳаққиқон ба ин назаранд, ки хосияти расмӣ бахшидани ҳизби сиёсии динӣ
барои кишварҳое, ки аксарияти аҳолии онҳоро мусулмонон ташкил медиҳад,
беҳтарин роҳи ҳалли масъалааст. Ин давраи фаъолияти ҳизб нишон дод, ки ин
натиҷаи таҷрибаи ба расмият даровардани фаъолияти сиёсии динӣ, яке аз
роҳҳои амалии шаффофу мӯътадилу муосир гардонидани моҳияту амалкарди
неруҳои сиёсии динӣ дар замони муосир буда, дар ниҳоят ба суди ҷомеа ва
амнияти миллии кишвар аст2.
Муҳтавои асосии марҳалаи саввуми инкишофи ҳаракати исломии сисёсӣ
дар Тоҷикистон аз расмӣ кунондани исломи сиёсӣ дар кишвар иборат буд. Ин
дар натиҷаи Созишномаи сулҳ ва раванди минбаъдаи сулҳ имконпазир гардид.
Намояндагони Ҳаракати наҳзати исломии Тоҷикистон (ҲНИТ ҳоло ТЭТ ҲНИ)
фаъолона дар чаҳорчӯбаи Комиссияи оштии милли (КОМ) кор карданд, дар
омода намудани тағйирот ба Конститутсияи ҶТ иштирок намуданд, қисми
зиёди вазифаҳоро тибқи квотае, ки барои ИНОТ тавассути Созишномаҳои
сулҳ дар тамоми сохтори хокимияти иҷроия ҷудо шуда буд, ишғол намуданд.
Фаъолияти Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон (ҲНИТ ҳоло ТЭТ ҲНИ), ки
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дар он замон расмӣ кунонда шуда буд. Вай дар интихоботи президентӣ ва
парламентӣ иштирок намуда, соҳиби ду мандат дар парламент гардид.
Дар ҳамин давра порашавии ҳаракати исломӣ шурӯъ гардида, Ҳизби
наҳзати исломии Тоҷикистон (ҲНИТ ҳоло ТЭТ ҲНИ) пароканда ва суст шуд.
Дар рафти интихобот Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон (ҲНИТ ҳоло ТЭТ
ҲНИ) ба мушкилоти бурдани кори сиёсии ошкоро рӯ ба рӯ гардид, ки он бо
мавҷуд набудани созмондиҳандагони ҳизбӣ дар сатҳи поёнӣ ва минтақа
алоқаманд буд. Сарварони Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон (ҳоло ТЭТ
ҲНИ) эътироф мекарданд, ки бесалоҳиятии қисми зиёди шахсони аз ҷониби
онҳо аз рӯй квотаи 30% пешбаришуда ба ҳукуматдорон имкон дод, ки онҳоро
иваз намоянд, нобарориҳо дар муборизаи пешазинтихоботӣ ва ҳам дар
интихоботи президентӣ ва ҳам интихоботи парламентӣ, хеле суст будани кори
таҳлилӣ дар Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон (ҳоло ТЭТ ҲНИ) аз
нарасидани иқтидори ақлонии исломи сиёсӣ дар он шаҳодат медоданд. Дар
давраи баъдиинтихоботӣ дар Тоҷикистон бо мурури пешравии раванди сулҳ
ва мустаҳкам шудани ҳокимият, боз ҳам комилтар гаштани низоми идораи
сиёсӣ, ба чашм мерасид. Дар чунин шароит масъалаи асосие, ки он роҳбарияти
Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон (ҳоло ТЭТ ҲНИ)–ро ба худ ҷалб менамуд,
бозсозӣ ва такмили кори созмондеҳӣ, ба ҳизб ҷалб намудани хирадмандон ва
созмондиҳандагоне, ки тавонанд фаъолияти босамараи онро дар раванди
сиёсии ошкоро ба сифати ҳизби парламентӣ пеш баранд, маҳсуб мегашт.
Ҳамин тавр, нақш ва мақоми исломи сиёсӣ дар ҳаёти иҷтимоӣ ва сиёсии
Тоҷикистон ва дар маҷмуъ дар минтақаи Осиёи Марказӣ, дар заминаи буҳрони
амиқи иктисодӣ ва иҷтимоӣ, ки ҷомеаро фаро гирифта буданд, зуҳур
намуданд. Созмонҳо, ҷараёнҳо иттиҳодияҳои сиёсӣ ва ҳаракатҳои исломии
сиёсии зуҳур намуда, ҳамчун ягона воситаи баёни рӯҳияи эътирозии аҳолӣ, ки
аз сиёсати нодурусти иқтисодӣ ва иҷтимоии ҳукуматдорон норозӣ буданд, ба
шумор мерафтанд. Қувваи сиёсии асосии тамоюли исломидошта – Ҳизби
наҳзати исломии Тоҷикистон (ҳоло ТЭТ ҲНИ), баъд аз бастани Созишномаи
умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар Тоҷикистон бо тарафи ҳукумат
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дохил

шудани

намояндагонаш

ба

таркиби

ҳокимият,

чеҳраи

оппозисиониашро оҳиста–оҳиста аз даст дод. Ба ғайр аз ин, хусусияти
минтақавӣ доштани он ба афзудани шӯҳрати он дар он минтақаҳои
Тоҷикистон, ки дар давраи ҷанги шаҳрвандӣ мухолифони ҲНИТ (ҳоло ТЭТ
ҲНИ)–ро дастгирӣ мекарданд, халал мерасонад. Ба ин тартиб, заминаи
муносибе барои паҳн гаштани ҳаракатҳои бунёдгароёна ва тундрави хориҷӣ,
аз ҷумла Ҳизби таҳрир ва баъдан Ҳаракати салафия тайёр шуд.
Таҷрибаи даврони муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон ибратомӯз аст.
Таҳлили фаъолияти неруҳои сиёсӣ собит месозанд, ки мусолиҳаи миллӣ
натиҷаи дарки сатҳи мувозинат, таносуби қувваҳо ва гузаштнамоиҳои
тарафайн ба ҳисоб мерафт. Чунин муносибат буд, ки дар Тоҷикистон тарҳи
хосаи давлати дунявӣ ташаккул ёфт. Ҳокимияти дунявӣ аз муносибати
радикалию идеологӣ ба мафҳуми дунявият даст кашид. Ғояи заминавии
таносуби байни давлати дунявӣ ва ҷамоаи динӣ, низоми демократию ҳуқуқии
қафолати давлати дунявӣ пайдо гардид. Аз ин лиҳоз, Тоҷикистон аз
мамлакатҳои дигари минтақа ба куллӣ фарқ менамуд. Дар Тоҷикистон тарҳи
нави муносибатҳои байниҳамдигарии ҳокимияти дунявӣ ва исломи сиёсӣ
ташаккул ёфт. Дар воқеъ, он тарҳи либералию плюралистӣ ба шумор мерафт.
Расмият ёфтани ҳизби сиёсии характери динидошта, дар як ҳолат нигоҳ
доштани моҳияти дунявии давлат ва таъмини тағйирнопазирии принсипи
мазкур асоси онро ташкил менамуд. Хусусиятҳои чунин тарҳи давлати
дунявиро мавҷудияти ҳудудҳои зарурии сиёсию ҳуқуқӣ, барои фаъолияти
расмии исломи сиёсӣ ва иштироки ҳизби сиёсии характери динидошта дар
раванди сиёсӣ ташкил менамуданд. Зиёда аз ин, имконияти фаъолияти
расмиро пайдо намуда, гурӯҳҳои сиёсии исломӣ раванди одатнамоиро ба
қоидаҳо ва талаботҳои низоми ҳуқуқӣ, сотсиаликунонӣ ва интегратсия ба
ҳаёти сиёсии ҷомеаро муваффақ мегарданд. Ҳолати мазкур ба моҳият ва
характери фаъолияти неруҳои сиёсии динӣ, таъсири муассир мерасонад1.

1

Зокиров, Г.Н. Минтақаи кӯҳистон [Матн] / Г.Н. Зокиров. – Душанбе, 2016. – С.100–101.
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Аммо дар Тоҷикистон муколимаи давлати дунявӣ ва исломи сиёсӣ дер боз
давом накард. Ҳизби мамнӯи наҳзати исломии Тоҷикистон (ҳоло ТЭТ ҲНИ)
дар раванди сиёсии кишвар бо вуҷуди фароҳам будани тамоми имкониятҳои
расмию ҳуқуқӣ фаъолияти самаранокро пайдо карда натавонист. Ба амалҳое
машғул гардид, ки мухолифи инкишофи муътадил ва таҳкими истиқлолияти
давлатии Тоҷикистон буданд. Дар ҳодисаҳои сентиябри соли 2015 дар маркази
мухолифатҳо ва муқовиматҳо қарор гирифт. Аз ин ҷост, ки Суди Олии
Тоҷикистон фаъолияти онро ҳамчун ҳизби сиёсии иртиҷоӣ ва ҳаракати
ифротӣ, бо ҷурми даст доштан дар омода намудани табадулоти давлатӣ манъ
намуд1.
Ҳамин тавр, бо ҷурми роҳбарияти олии худи ин ҳизби динӣ бисоти
исломи сиёсӣ дар Тоҷикистон барчида шуда, ба фаъолияти расмии он хотима
бахшида шуд. Аммо қисме аз роҳбарият ва ашхоси баландпояи он, ки рӯ ба
фирор овардаанд, дар хориҷ аз кишваранд дарбадар, сарсону саргардон гашта,
аз кирдору амалҳои нангини хеш дарси ибрат нагирифтаанд ва ором
наменишинанд. Берун аз кишвар худро ба ҳар дару макон зада, фарёди
«адолатхоҳӣ» баланд намуда, пушту паноҳ ва имдодталабони нав ба навро
ҷустҷӯй доранд. Дар фазои шабакаҳои мухталифи интернетӣ фаъолиятҳои
васеъи таблиғотию бадномкуниҳои сиёсиро роҳандозӣ намуда, аз мушкилоти
дохилии кишвар мехоҳанд ба нафъи хеш истифода намоянд. Ба ин восита зиёд
мекӯшанд, ки имиҷу чеҳраи сиёсии аз дастдодаи худро дубора барқарор
созанд. Ба ҳар қиммате мехоҳанд аз ҳисоби оммаи мардум, махсусан,
муҳоҷирон сафи пайравони хешро зиёд намуда, вазъи ормои кишваро дигар
бора буҳронӣ намуда, ҳадафҳои нопоки хешро амалӣ намоянд. Аммо умед
меравад, ки мардуми азият кашида тоҷик аз ҳодисаҳои ҳузунангези таърихии
худ ва кишвари ҳамсоя Афғонистон дарси ибрат гирифтаанд. Бо ҳисси баланди
масъулиятшиносӣ ва ватандӯстӣ намегузорад дубора бозичаи дасти кадом

Ниг.: Ҳалномаи Суди Олии Тоҷикистон дар бораи ташкилоти ифротгарою террористӣ эълон намудани
ҲНИТ [Матн]. – [Захираи электронӣ] – Режими дастрас: URL: ttps://vfarhang. tj/index.php/tj/ fa–oliyat/fe–
rist/masoili–ubram/167–alnomai–sudi–olii–to–ikiston–dar–borai–tashkiloti–ifrotgaroyu–terrorist–e–lo
n–namuda
ni–nit (санаи муроҷиат. 23.10.2020)
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гурӯҳҳою ҳаракатҳои ифротию фурсатталаб гашта, кишвари азизи хешро
бадастони худ ба нестию нобудӣ кашанд.
Ба ин тариқ, таҳқиқ ва таҳлили назариявию амалии махсусиятҳои зуҳури
омили исломӣ дар раванди сиёсии Тоҷикистон нишон медиҳад, ки:
– дини ислом то ба замони муосир расидан, давраи бисёр мураккаби
пурнишебу фарози таърихиро паси сар намудааст. Дар ҷараёни ташаккули
бисёрасраи худ ислом дар ҳудудҳои Тоҷикистони муосир шароити мусоид ва
кофиро барои мавҷудияти хеш ба вуҷуд овардааст. Заминаи зуҳури падидаи бо
номи «омили исломӣ» ҳамчун падидаи иҷтимоию сиёсӣ дар раванди сиёсии
Тоҷикистон, сирфан ба омилҳо ва шароити муосири рушди он вобаста
намебошад. Балки он решаҳои бисёр амиқи таърихӣ дошта, дар ҳар давру
замон ва макону шароит ба таври махсус зуҳур намудааст;
– замоне ҷаҳонбинӣ ва идеологияи атеистӣ ҳукмфармоӣ мекард. Дар
аксар мавридҳо дар сиёсати Иттифоқи Советӣ бархӯрд ба падидаи бо номи
«омили исломӣ» ва муносибат бо аҳолии муслумон воқеан ҳам, баҳсталаб
будааст.

Вале

наметавон

ин

воқеятро

инкор

намуд,

ки

раванди

«советигардонӣ» барои модернизатсия шудани ҷомеа, густариш ва ташаккул
ёфтани фазои кафолатҳои иҷтимоӣ, ибтидои ташаккули худшиносии
шаҳрвандӣ ва боло рафтани фарҳанги сиёсию ҳуқуқии мардуми мусулмон
мусоидат намуд. Дар натиҷаи ҳамаи ин ҳодисаҳо тағйиротҳои махсуси сатҳию
сифатӣ дар фазои муносибатҳои ҷамъиятии ҷомеаи мусулмонӣ ба вуҷуд омад;
– раванди эҳёи ислом дар раванди сиёсии Тоҷикистон хеле пештар аз
дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ оғоз ёфт. Омилҳои мухталифе ба мисли
буҳронҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ, фарҳангию иқтисодӣ ва масъалаҳои гуногуни
давраи гузариши ҷомеа боиси шакл гирифтани ҷараёну ҳаракатҳои сиёсию
динӣ ва «исломи сиёсӣ» гардиданд. Таърихи ҳаракати исломӣ ва падидаи бо
номи «исломи сиёсӣ» аз замони «бозсозӣ» то ба ҳодсаҳои соли 2015 якчанд
давраро паси сар намуд. Дар ҳар яке аз ин давраҳо субъектҳои таркибӣ,
муҳтаво ва мазмуни шиорҳо, фаъолияти стратегӣ ва тактикии он ба тартиб
дигаргун гардиааст;
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– сиёсат ва дин – ду падидаи ба ҳамтаъсиррасонанда ва муттасили ҳаёти
ҷамъиятӣ дониста мешаванд. Раванди эҳёи исломӣ дар Тоҷикистони муосир
дар шароити феълӣ дар муқобили ҳокимияти дунявӣ қарор гирифта
наметавонад. Дар раванди эҳёи исломӣ, фаъолгардии ҳаракатҳо ва ҷараёнҳою
иттиҳодияҳои сиёсию динӣ бо шиорҳои динӣ, кӯшиши эҳёи ҳуввияту
худшиносии мардуми мусулмон ва ҳимояи арзишҳою манфиатҳо дар ҷаҳони
тағйирёбандаи глобалӣ, мақоми марказӣ пайдо менамоянд. Зуҳури рӯзафзуни
ҷараёнҳо, ҳаракатҳо ва созмониҳои динӣ бештар дар кишварҳои мухталифи
олам мушоҳида мегарданд. Ғолибан, аксарияи ҳаракату иттиҳодияҳои
мусулмонӣ дар барномаҳои худ бунёди давлати исломиро матраҳ накарда,
балки рисолат ва вазифаи худро дар эҳёи арзишҳои мардуми мусулмон ҳуллу
фасли масъалаҳо ва мушкилоти ҷомеаро дар доираи давлати дунявӣ, ҳадафи
аслии хеш қарор медиҳанд. Аммо ин раванд бояд дар самти муайяни худ
ҳидоят карда шавад, зеро ислом наметавонад, асосан аз сиёсат дур монад. Он
ҳатто, агар зери таваҷҷуҳ ва таъсири давлат ҳам қарор дошта бошад, боз ҳам
вориди сиёсат аст. Воқеияти ҷаҳони муосир ва таҷрибаи бисёре аз кишварҳои
олам шаҳодат аз он медиҳанд, ки амалан ҳеҷ роҳи фирор аз «омили исломӣ»
вуҷуд надорад. Ҳатто, масъалаҳои хурду беаҳамияти дохилӣ ва раванди
муттаҳидгардонии иттиҳодиҳо ва созмонҳои динӣ хосияти махфии сиёсӣ
дошта, танҳо дар мазмуни самтгирии сиёсати давлатӣ барои доираи
муҳаққиқони соҳаи мазкур аён мегардад;
– падидаи «исломи сиёсӣ» дар Тоҷикистон ва дар ҷумҳуриҳои Осиёи
Марказӣ дар маҷмуъ ҳодисаи соф исломӣ набуда, балки заминаҳои зуҳур ва
ташаккули он бештар хосияти иҷтимоӣ ва сиёсӣ доштааст. Камбудии
захираҳо, хусусан нарасидани замин ва об, сернуфусӣ, камбизоатӣ, бекорӣ дар
партави

тақсимшавии бошиддати иҷтимоӣ барои қувват гирифтани

ҳаракатҳои исломии сиёсӣ, ки дар бозори сиёсӣ пешниҳодҳои алтернативии
табиати ошкорои иҷтимоидошта мекунанд, мусоидат менамояд.
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§ 2.2. Ташкилотҳои сиёсии динию мазҳабӣ ва мақоми онҳо дар
раванди сиёсии Тоҷикистон
Дар шароити рушди муосири Тоҷикистони навин вобаста ба робитаҳои
мутақобилаи иттиҳодияҳо ва созмонҳои динӣ бо давлат аз ҷониби худи
мақомоти давлатӣ тарҳи хоссае омода карда шудааст. Аслан, тарҳи мазкур
моҳиятан дар асоси прнисипҳои демократӣ, эҳтироми ҳуқуқу озодиҳои инсон
ва ба инобат гирифтани тавозун байни манфиатҳои ҷамъиятию давлатӣ,
ҳамкориҳо ва тамоюл доштан ба ҳусни тафоҳум, эҷоду коркард карда шудааст.
Дар тӯли солҳои соҳибистиқлолии Тоҷикистон як қатор заминаҳои меъёрию
ҳуқуқӣ дар асосҳои таъмини ҳуқуқу озодиҳо ба вуҷуд оварда шудааст, ки
баробарии ҳуқуқ ва озодиҳои тамоми шаҳрвандонро новобаста аз мансубияти
динию этиқодияшон таъмин менамоянд. Қонунгузории кишвари мо
гуногунрангии диниро истисно накарда, ниёзу талаботи инсонро баҳри
алоқамандӣ ва амалӣ намудани принсипу талаботҳои этиқодию динияшро
маҳдуд намегардонад. Дар асоси талаботу принсипҳои «Эъломияи ҳуқуқи
башар», «Муоҳидаи байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои сиёсӣ ва шаҳрвандӣ»,
«Декларатсия дар бораи барҳам додани ҳар навъи таҳамулнопазирӣ ва таъбиз
дар асоси боварҳои динӣ ва ақида», «Конвенсияи аврупоӣ оид ба ҳимояи
ҳуқуқи инсон ва озодиҳои асосӣ» ва дигар ҳуҷҷатҳои сиёсию декларатсияҳои
байналмилалие, ки ба ҳуқуқу озодиҳои бунёдии инсон ва масъалаҳои
эътиқодӣ1 таъкиду дахл менамоянд, аз назари меъёрҳои сиёсию ҳуқуқӣ,
қонунгузории кишвари мо барои озодии виҷдон, боварҳои динӣ, фаъолияти
ҳамаи созмонҳо ва иттиҳодияҳои динӣ шароити мусоиду баробар фароҳам
оварда шудааст. Ҳуҷҷатҳои мазкур давлатҳоро уҳдадор менамоянд, ки
ҳангоми таҳияи сиёсати давалатӣ дар муностибат ба дин таъмини ҳуқуқ ва
Ниг.: Эъломияи умумии ҳуқуқи башар [Матн].– СММ. Тоҷикистон. 1999. Моддаи 18–20; Международный
пакт о гражданских и политических правах [Текст]. – (принят резолюцией 2200A (XXI) Генеральной
ассамблеи ООН 16 декабря 1966 года); Декларация об искоренении всех форм нетерпимости и
дискриминации на основе религии и убеждений [Текст]. – Генеральная ассамблея ООН, 25 ноября 1981 г., UN
Doc. A/RES/36/55; Конвенция Совета Европы о защите прав человека и основных свобод [Текст]. – вступила
в силу 3 сентября 1953г; Международная конвенция о правах ребенка[Текст]. – (принятая Резолюцией 44/25
Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 г.).
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озодии виҷдонро дар мадди аввал гузошта, мақомотҳои давлатӣ бо иттиҳодия
ва созмонҳои динӣ, дар асоси ҳусни тафоҳум муносибат намоянд.
Ҳангоми амалӣ намудани сиёсати давлатӣ дар муносибат ба дин ва
иттиҳодияву созмонҳои динӣ бо дарназардошти он, ки сиёсати мазкур ҳамчун
қисми таркибӣ ва махсуси сиёсати дохилию хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон
маҳсуб мегардад, пас, аз бисёр ҷиҳат муҳити ахлоқию психологӣ ва суботу
рушди мавзуни ҷомеа, имиҷи байналмилалии кишвар, ки устуворона қадамҳои
худро ба сӯйи бунёди давалтӣ ҳуқуқӣ ва демократӣ мегузорад, вобастагии
амиқ дорад.
Аз ин ҷост, ки давлат ба таври мунтазам принсипи ҳимояи ҳуқуқу озодҳои
шаҳрвандро дар бобати озодии дин ва виҷдон пайгирӣ менамояд. Ҷанбаи
юридикии ин навъ ҳуқуқ ва озодиҳо қабл аз ҳама дар Конститутсияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон сабт гардидаанд. Мавҷудияту фаъолияти зиёда аз 4198
иттиҳодиҳои динӣ, ки аз ҷониби зиёда аз 40 конфессия ва мазҳабҳо аз худ
намояндагӣ менамоянд, ки шаҳодати ин гуфтаҳост. Дар ҳоли ҳозир, таъсири
омили динӣ ба ба ҳаёти иҷтимоӣ–сиёсии кишвар хеле бараъло назаррас аст ва
касе ҳам наметавонд онро ба ҳеҷ далеле инкор карда тавонад. Иттиҳодияҳои
динӣ як қатор марказҳо ва биноҳои фарҳангиро ихтиёрдорӣ менамоянд.
Мусулмонони Тоҷикистон пайрави мазҳаби ҳанафии аҳли суннат ва
ҷамоати дини ислом мебошанд ва 3 дарсади ин шумораро пайравони мазҳаби
исмоилии дини ислом ташкил медиҳанд. Вобаста ба ин ҳолат, аз 1 январи соли
2018 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 3900 масҷиди ҷомеи марказӣ, ҷомеъ ва
панҷвақта, инчунин 2 кумитаи рушди ҷамоатхонаҳои шиаи имомии исмоилӣ
ва 1 ҷамоатхона ба ҳайси иттиҳодияҳои динии исломӣ фаъолият доранд. Илова
бар ин, дар кишвар намояндагони даҳҳо дину мазҳабҳои гуногуни
ғайриисломӣ озодона зиндагӣ мекунанд, ки 68 ташкилоти динии онҳо расман
сабти ном шуда, фаъолият мебаранд1.

Консепсияи сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи дин [Матн]. – [Захираи электронӣ]. – Режими
дастрас: URL:http://www,base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetal=&sandalD=582 (санаи муроҷиат.
25.11.2019)
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Ҳамчунин, дар фазои динии кишвар як чанд калисоҳои проваславӣ,
католикӣ,

протестантӣ,

синагог

ва

дигар

маъбаду

ибодатхонаҳои

ғайрисуннатӣ комилан озодона, бидуни ҳеҷ монеаю дахолат амал менамоянд.
Аз ҳама иттиҳодияи бузурги динии ғайриисломӣ дар кишвар гурӯҳи масеҳиён
(150 ҳаз.) – Калисои правславии русӣ; дигар гурӯҳҳои мазҳабие, ки аз қайди
давлатӣ гузаштаанд баптистҳо, католикҳои римӣ, Адвентистҳои рӯзи ҳафтум,
лютеранҳо ва протестантҳои деноминатсияи кореягӣ маҳсуб меёбанд. Дигар
гурӯҳҳои хурди мазҳабию диниро бошад баҳоиҳо, зардуштиҳо, яҳудиҳо ва
ғайра ташкил медиҳанд1.
Сол аз сол шумораи хоҳишмандон ва зоирони зиёрати ҳаҷ дар Тоҷикистон
меафзоянд. Ислом таъсир ва нуфузи беандоза дошта, нақши пешоҳангиро дар
ҳаёти фарҳангию таърихӣ, анъанавӣ ва суннатии аксарияти кулли аҳолии
кишвар ба иҷро мерасонад.
Аз нуқтаи назари қонунӣ дар Тоҷикистон ба таври расмӣ мақомоте ба
мисли Идораи умури мусулмонҳо дар муқоиса ба кишварҳои ҳамсоя
Ӯзбакистон ва ё Қирғизистону Қазоқистон вуҷуд надорад. Аммо кишвари мо
дар ин самт, яъне дар идораи умури мусулмонҳо таҷрибаи хосаи худро доро
мебошад. Тамоми иттиҳодияҳо ва созмонҳои динии мусулмонони мазҳаби
ҳанафӣ зери итоат ва назари Маркази исломии Тоҷикистон гирд оварда шуда
ва раванди идораи онҳо мутамарказ гардонида шудаанд.
Маркази исломӣ мақомоти динӣ маҳсуб ёфта, дар асоси Кодекси
граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ» ва қарори Шӯрои умумии муассисон,
бо иловаи 27 масҷидҳои ҷомеъи марказии шаҳру ноҳияҳои кишвар таъсис дода
шудааст.
Муҳимтарин вазифаи Маркази исломии Тоҷикистонро идораи масҷидҳои
кишвар, таъмини фазои суботу мусоиди динӣ, назорати пайвастаи масҷидҳо

Ниг.: Список религиозных организаций Республики Таджикистан от 17.05.2013. [Текст]. – Отчет Комитета
по делам религии при Правительстве Республики Таджикистан; Работа с религиозных организации в 2014 г.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.dintj/index.php?option=com_content&view=
article&id=274 &catid=95&Itemid=135 (дата обращения. 12.09.2015)
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вобаста ба масъалаи риояи мазҳаби ҳанафӣ ва арзишҳои он, ҳамоҳагии
фаъолияти масҷидҳо бо мақомотҳои давлатӣ, санҷишу имтиҳони донишу
малакаи имомхатибон ва имомони масҷидҳои панҷвақта, коркард ва назорати
амри маъруфҳо, омодасозӣ ва коркарди барномаҳои омӯзишӣ барои
муассисаҳои омӯзиши динӣ, гурӯҳҳои омӯзишии динӣ, нашри фатвоҳои
муосир, пешгирии ҳар навъ дасисаю шӯру ошубҳое, ки хосияти динӣ доранд,
таблиғу интишори арзишҳои баланди умумибашарию ахлоқи ҳамидаи
мусулмонӣ ва омӯзиши асосҳои дини ислом, ташкил медиҳанд.
Дар маркази исломӣ Шӯрои уламо таъсис дода шудааст, ки дар он аз 25
муллоҳои машҳури кишвар узвият доранд. Аъзои раёсати Маркази исломӣ,
ҳамзамон аъзои раёсати Шӯрои уламо маҳсуб меёбанд. Шӯрои уламо дар
асоси шӯро вобаста ба масъалаҳо ва мутобиқати онҳо бо мазҳаби ҳанафӣ фатво
содир намуда, тарбияти маънавию ахлоқии мусулмонҳои кишваро дар рӯҳияи
ватандӯстӣ, эҳтироми арзишҳои миллӣ, таҳамулпазирӣ ва муносибати
самимона ба динҳои дигар ва ҳамчунин ҳаллу фасл намудани масъалаҳои
басҳбарангези диниро ба дӯш дорад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, танҳо Шӯрои
уламо метавонад вобаста ба мутобиқати шариат фатво содир намояд, ки риояи
он барои тамоми мусулмонони кишвар ҳатмӣ ба шумор меравад1.
Дар таърихи 20–уми сентябри соли 2012 дар Маркази исломии
Тоҷикистон маросими кушодашавии аввалин маркази омодасозии имом–
хатибон ба таври расмӣ кушода шуд. Асосан, муаллимон аз Донишгоҳи миллӣ
Тоҷикистон, Донишкадаи исломӣ, мутахассисони Маркази исломӣ, Комитет
оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ, намоядагони
саршиносу машҳури динӣ дар ин марказ лексия мехонанд. Ин аввалин маркази
омодасозии имомонхатибон ба таври расмӣ бақайдгирфта шуда, дар ҳудуди
Тоҷикистон мебошад.
Тайи чанд муддат аст, ки ҳукумат ба таври расмӣ дар симои роҳбарияти
Комитет оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ
Ниг.: Исламский центр и Совет улемов Республики Таджикистан [Текст]. – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: http://islamnews.tj/ulema–council.html (дата обращения. 09.09.2014)
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фаъолияти имомхатибонро ҳамоҳанг сохта, ҳар дафъа изҳор менамояд, ки
имомхатибон аз аттестатсия гузаронида нашуда, балки фаъолияти онҳо танҳо
бо комитет ҳамоҳанг карда мешаванд1.
Солҳои охир сатҳи ташкилӣ ва сохтори идорию роҳнамоии онҳо то
андозае ташаккулу беҳбуд ёфта, нисбатан беҳтар гардидааст. Дар воқеъ, ба
таври амалӣ аксарияти умури динии мусулмонҳои кишвар аз ҷониби Комитет
оид ба корҳои дин ва танзими анъанаҳо, ҷашну маросимҳои миллӣ ва Маркази
шӯрои уламои Тоҷикистон идора карда мешаванд. Пайравони адёни дигар
бошанд аз ҷониби марказҳои худ, проваславҳо округи митрополити, ки ба се
идораи епархиалӣ тақсим мегардад, католикҳо ва протестантҳо аз ҷониби
марказҳои ҷумҳуриявӣ ва минтақавии хеш идора карда мешаванд.
Қобили тазаккур аст, ки дини ислом унсури асосии эҳёи маънавию рӯҳӣ
ва фарҳангии мардуми Тоҷикистон арзёбӣ мегардад. Мувофиқи баъзе
нишондоҳо тақрибан 97% аҳолии кишварро мусулмонҳо ташкил медиҳанд.
Аксарияти аҳолии кишвари мо аз мазҳаби ҳанафӣ пайравӣ менамоянд. Дар
моҳи марти соли 2009 ин раваияи ислом дар Тоҷикистон хосияти расмии
мазҳаби диниро пайдо намуд. Қонуни мазкур аз ҷониби парламенти кишвар
қабул карда шуд.
Таҷриба нишон медиҳад, ки ягонагии динӣ ва якнавохтии мазҳаб барои
кишварҳои мусалмонӣ аз назари рушди мавзуни ҷомеа, сиёсат ва таъмини
амният, ниҳоятан як амри зарурӣ маҳсуб мегардад. Маҳз ба ҳамин хотир, соли
2009 аз ҷониби Президент Эмомалӣ Раҳмон соли Имоми Аъзам эълон карда
шуд, ки дар воқеъ амали мазкур ҳамчун иқдом ва ташаббуси саривақтию
зарурӣ ба ҳисоб меравад. Зеро ҳодисаҳои солҳои охир нишон медиҳанд, ки
қудратҳои манфиатҷӯйи ҷаҳонӣ аз гуногунрангии мазҳабии кишварҳои
ҷаҳони ислом суиистифода намуда, дар заминаи он моҷароҳои мазҳабиро ба
вуҷуд оварда, дар доираи ҳадафҳои геополиткию геостратегии хеш аз он
баҳрабардорӣ менамоянд. Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми
Ниг.: В Таджикистане открыт первый центр по подготовке имам–хатыбов [Текст]. –[Электронный ресурс] –
Режим доступа: URL: ttp://www.islamsng.com/tjk/news/5425 (дата обращения. 06.03.2013)
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баромади хеш дар конференсияи бахшида ба бузургдошти соли Имом
Абуҳанифа дар ин замина чунин қайд намуданд: «Ман ба он хотир соли 2009–
умро соли Имом Абуҳанифа эълон намудам, ки халқи мо дар замони
соҳибистиқлолӣ ба осори он ошноӣ пайдо намуда, хусусиятҳои мазҳаби
ҳанафиро фаҳманд…аз таълимоти Имоми Аъзам барои зиндагии амалии хеш
намуна гиранд. Дар олами муосир қудратҳое мавҷуданд, ки дар асоси манофеи
иқтисодию геополитикии худ моҷароҳои байни мусулмонон, пайравони
динҳои дигарро ба мусулмонон ва ҳамчунин низои байнимазҳабҳои исломиро
ба вуҷуд меоваранд»1.
Ҳукумати кишвар дар мавриди масъалаи муонисибатҳои мутақобилаи
иттиҳодияҳои динӣ бо давлат пайваста таваҷҷуҳи хосса зоҳир намуда,
фаъолияти онҳоро назорат менамояд. Вобаста ба масъалаи мазкур дар назди
ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Маркази исломӣ ва Комитет оид ба корҳои
дин ва танзими анъанаҳою ҷашну маросимҳои миллӣ фаъолият мебаранд.
Тағйиротҳои радикилие, ки дар раванди рушди ҷомеа дар натиҷаи
дигаргунии куллии сиёсӣ ва иҷтимоӣ–иқтисодӣ, махсусан дар солҳои
соҳибистиқлолӣ дар кишвар ба амал бароварда шуд, дар фазои муносибатҳои
динӣ низ бе таъсир намонд.
Мувофиқи принсипи давлати дунявӣ чуноне, ки дар моддаи 8–уми
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ гардида аст, иттиҳодияҳои динӣ аз
давлат ҷудо мебошанд ва наметавонанд ба корҳои давлатӣ дахолат намоянд.
Аммо аз он ҷое, ки ислом дини акасарияти аҳолии кишвар маҳсуб меёбад, пас,
таъсир ва нуфузи он ба ҳаёти иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва сиёсӣ бисёр назаррас аст.
Аз ин ҷост, ки иттиҳодияҳои динӣ дар ҳаёти ҷамъиятӣ фаъолона ширкат
варзида, баҳри таҳкими сулҳу субот ва ризоияти миллӣ ва ташаккули ҷомеаи
шаҳрвандӣ мусоидат менамоянд2. Пас, чунин ҳолат табиист ва давлат низ
наметавонад ин воқеиятро сарфиназар намояд.

Раҳмон, Эмомалӣ. Муҳити зиндагӣ ва олами андешаҳои Имоми Аъзам: асари илмӣ [Матн] / Эмомалӣ,
Раҳмон. – Душанбе, 2009. – С.7–8.
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Ниг.: Конститусияи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]. – Душанбе, 2016. – С.6.
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Иштироки фаъолонаи роҳбарони иттиҳодияҳои динӣ ва ходимони динӣ
дар маъракаҳои ҷамъиятии сиёсӣ хосияти муттасил пайдо намуда, имконияти
муаррифӣ ва баёни ниёзҳою манфиатҳои эътиқодмандон дар сатҳи зарурии
хеш қарор дорад. Иттиҳодияҳои динӣ дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ ва
тарбияи ахлоқии насли наврас нақши беҳамто ва назаррас доранд.
Дар умум, дар кишвар муносибатҳои байни иттиҳодияҳои динӣ ва давлат
хосияти боварибахш пайдо намудааст. Роҳбарони иттиҳодияҳои динӣ дар
ҷаласаҳои ҳукуматӣ ҳузур пайдо менамоянд. Мавҷудияти фазои солиму субот
ва таҳамулпазирии муносибатҳои байни иттиҳодияҳои динии кишвар, қабл аз
ҳама аз мавқеъгирӣ ва эҳтироми байни якдигарии худи роҳбарони онҳо ва аз
фаъолиятҳои беғаразонаи мақомотҳои марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти
давлатӣ вобастагии амиқ дорад.
Муҳимтарин ислоҳоте, ки дар тӯли зиёда аз бист соли соҳибистқлолӣ дар
раванди давлатсозӣ бо муваффақият ва самаранок амалӣ гардонида шуд,
хотима бахшидан ба ҷанги шаҳрвандӣ буд. Аслан, таҳким бахшидани суботи
сиёсӣ дар асоси сулҳ ва ризоияти миллӣ бо заҳмати тамоми шаҳрвандони
Тоҷикистон ба даст омад. Имрӯз дар Тоҷикистон зиёда аз 70 халқиятю этносҳо
ва пайравони адёни дигар озодона кору фаъолият ва зиндагӣ менамоянд.
Дар раванди даҳсолаҳои охир бо ташаббус ва ҷонибдории Ҳукумати
Тоҷикистон якқатор чорабиниҳо дар сатҳи давлатӣ баҳри таҳкими мақоми
ислом ва боло бурдани фарҳанги динии мардум дар кишвар гузаронида
шудааст. Маҳз бо ташаббуси Тоҷикистон дар моҳи сентябри соли 2009,
таҷлили 1310 солагӣ ва бузургдошти Имоми Аъзам Абуҳанифа дар Душанбе
баргузор карда шуд, ки дар кори конференсияи он намояндагии тамоми
динҳои ҷаҳонӣ иштирок доштанд. Иштирокчиёни Форуми Абуҳанифа ва
намояндагони адёни ҷаҳонӣ аз ташаббус ва баромади сарвари давлат дар
мавриди он, ки имрӯзҳо набояд аз гуногунрангии фарҳангӣ–тамаддунӣ ва
динӣ суиистифода намуд ва ба онҳо хосияти сиёсю идеологӣ бахшид,
ҳамаҷониба дастгирии хешро баён намуданд. Ҳамин тавр, зери таъсири омили
исломӣ пайваста чорабиниҳои зиёде дар сатҳи давлатӣ гузаронида мешаванд
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аз ҷумла: ба забони тоҷикӣ тарҷума ва нашр гаштани Қуръони Карим, таъсиси
Донишкадаи исломии Тоҷикистон, таъсиси муассисаи давлатии «Маркази
исломшиносӣ дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон», баргузории
озмунҳои ҷумҳуриявии қориёни Қуръон, ба тасвиб расидани қонунҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ»,
«Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва
«Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», таҳия ва
қабули Консепсияи сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи дин,
ҷорӣ намудани фанни таълимии «Таърихи дин» дар муассисаҳои таълимии
таҳсилоти умумӣ, таъсиси предмет ва кафедраи диншиносӣ дар донишгоҳҳо
ва монанди инҳо далели равшани таваҷҷуҳи Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаҳои дин ва
арзишҳои динӣ ҳамчун яке аз рукнҳои асосии фарҳангу ҳувияти миллии
тоҷикон мебошад1. Бо ташаббуси Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 22–23
июли соли 2015 дар шаҳри Душанбе пойтахти кишварамон Конференсияи
байналхалқӣ оид ба «Ислом муқобили экстремизм ва терроризми динӣ»
баргузор карда шуд. Дар кори он намоядагон аз 20 давлати дунё, даҳҳо
созмонҳои бонуфуз, фақеҳони намоён ва ходимони динии кишварҳои
мухталиф ва доираи васеи мутахассисону таҳлилгарони умури диню сиёсӣ
ширкат варзиданд. Ҳамаи ин нишондодҳо гувоҳӣ аз он медиҳанд, ки воқеан
ҳам омили исломӣ дар кишвар вуҷуд дорад ва ба равандҳои сиёсии ҷомеаи мо
таъсиргузор аст.
Барои ҳифз ва рушди анъанаҳои миллӣ, фарҳангӣ ва таҳкими арзишҳо
муносибати мавзуну мутақобилаи байни давлат ва ҷомеа аз ҳар вақту замони
дигар дида ниҳоят зарурӣ ба назар мерсад, зеро ки ҳар чи зудтар як қатор
чораҳо ва амалҳои мушаххасу саривақтӣ барои ҷивлагирӣ аз зуҳури
«экстремизми этникию динӣ» бояд анҷом дод.

Ниг.: Консепсияи сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи дин [Матн]. – [Захираи электронӣ]. –
Режими дастрас: URL:http://www,base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetal=&sandalD=582 (санаи
муроҷиат. 25.11.2019)
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Ба назари бисёре аз муҳаққиқони муосир, маҳдуд намудани озодиҳои
динию эъиқодӣ, манъ кардани омӯзиши аркон, суннату фарҳанг, арзишҳои
динӣ ва бехабар будану ноогоҳ мондани одамон аз ғояҳои ахлоқию иҷтимоӣ,
ки дар ниҳоди динҳои ҷаҳонӣ арзи ҳастӣ доранд, яке аз омилҳои муҳимми ба
вуҷуд омадан ва интишори фундаментализм, радикализм ва экстремизм
мегардад. Имрӯзҳо аз ҳар вақти дигар зарурати он пеш омадааст, ки донишҳо,
фарҳанг ва ҷаҳонбинии динии аҳолии кишвар боло бурда шаванд. Зеро танҳо
таълимоти комили динӣ ва аҳкоми он метавонад инсони комилро тарбия
намояд. Ҳар он ҷое, ки чашми қонун кӯру нобиност ва дасти он кутоҳ аст,
ҳатман суииистфода аз он сурат мегирад. Танҳо, қудрати имони воқеӣ,
эътиқод ба вуҷуди Худо ва парҳезкорию тақвост, ки инсонро аз фасод ва дигар
амалҳои ғайриахлоқию ғайриинсонӣ боз медорад.
Баҳри тадбиқи ин ҳадафҳо лозим меояд, ки дар барномаҳои омӯзишии
макотиби умумӣ, гимназияҳо, литсейҳо ва дигар макотиби олӣ курсҳои
махсуси диншиносӣ, таърихи дин, таърихи фарҳангу санъати динӣ ва
фалсафаи исломиро бо иштироки васеъи мутахассисони варзидаю воқеӣ
коркард намуда, таълим дод.
Воситаи

муҳимму

самараноки

чунин

амалҳои

маорифпарварию

тарбиявиро метавон аз тариқи барномаҳои телевизионӣ ва радио тадбиқ
намуд. Аммо аз чи бошад, ки дар ВАО чунин барномаҳоро хело кам ва ё
умуман дигар баргузор наменамоянд. Аслан, ин ҷо сухан сирф дар бораи
таблиғоти динӣ ё зидди динӣ намеравад, ки ҳуқуқи эътиқодмандон поймол
карда шавад ва ё ба иззати нафси бединон расид ё шакли нави атеизмро эҷоду
татбиқ намуд. Ҳадаф додани маълумоти судманду муфид дар соҳаи фарҳанги
динӣ аст.
Дар даврони соҳибистиқлолӣ дар ҳаёти динию маънавии ҷомеаи муосири
Тоҷикистони кунунӣ бештар тақвият ёфтани мақоми дин назаррас аст. Бисёре
аз муҳаққиқони соҳаи мазкур қайд менамоянд, ки экстремизми динӣ дар
шароити феълӣ чандон ба Тоҷикистон таҳдиди бевоситаю ошкорро карда
наметавонад, зеро ки:
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– шиорҳои динии радикалӣ дар байни оммаи васеи мардуми мо чандон
ҷонибдорӣ намегарданд;
– исломи суннатӣ дар байни мардуми тоҷик решаҳои амиқи таърихӣ
дошта, назар ба ҷаҳонбинӣ он бештар ҷанбаи фаъол ва амалӣ дошта, ҳамчун
тарз ва шакли ҳаёт маҳсуб меёбад;
– «экстремизми исломӣ» моҳиятан он на хосияти динию эътиқодотӣ,
балки хосияти иҷтимоию сиёсӣ дошта, асосан он як навъ шакли эътироз ба
ноадолатиҳои ҷомеа мебошад, ки доираи гурӯҳҳои махсус баҳри ҳадафҳои худ
мехоҳанд аз он моҳиронаю зиракона истифода намоянд.
Қисмати дигаре аз муҳаққиқон чунин андешарониҳо менамоянд, ки дар
шароити феълӣ ҳукумат бо баҳонаи мубориза бар зидди «экстремизми
исломӣ» муборизаи хешро бо дигарандешӣ мехоҳад асоснок ва ё рӯйпуш
намоянд. Ба назари бисёре аз муҳаққиқони соҳа чунин тарзи муносибат,
қатъан паёмадҳои хубе нахоҳад дошт. Сатҳи пасти зиндагӣ, нобаробариҳою
ноадолатҳои иҷтимоӣ ва ба тадриҷ вайрон шудани муносибатҳои дигари
солими ҷамъиятӣ боиси он гаштаанд, ки оммаи мардум танҳо дигар оромиши
рӯҳию равонӣ ва саодату умеди зиндагиро дар фарҳангу маънавиёт ва
эътиқодоти динии хеш ҷустуҷӯ намоянд.
Дар

шароити

феълӣ

дар

ҷомеаи

тоҷикистонӣ

сатҳи

баланди

таҳамулпазирӣ байни адёни гуногун ва намояндагони онҳо ба назар мерасад.
Дар давоми зиёда аз 20 сол вазъият тақрибан дигар нагашта, ба ҳамин шакл
давом ёфта истодааст. Лозим меояд, ки чунин ҳолати таҳамулпазириро дар
оянда

низ

нигоҳ

дошт.

Муносибати

мусулмонҳои

Тоҷикистон

ба

намояандагон адёни дигар дар кишвар некхоҳона аст. Ислом дар кишвари мо
рӯз то рӯз эҳё меёбад ва он асосан ҳамчун фарҳангу ахлоқ ва низоми
муносибатҳою анъанҳои оилавӣ дар асоси эҳтироми куҳансолон ташаккул
меёбад. Ҳамзамон, набояд ба муваффақиятҳо ва комёбиҳои бадастомада
қаноат кард.
Дар даҳсолаҳои охир дар раванди сиёсии ҷаҳони муосир бештар тамоюли
муборизаи ду раванд ба чашм мерасанд. Аз як ҷониб, сатҳи нави муносибатҳо
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ва ҳамкориҳои иттиҳодияҳои динӣ бо мақомотҳои давлатӣ баҳри ҳалли
масъалаҳои гуногуни ҷомеа ба роҳ монда шудааст, аз ҷониби дигар бошад дар
авали асри XXI зери таъсири равандҳои глобаликунонии олам тезу тунд
гаштани тазодҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ шакли мухолифати диниро ба
худ гирифта, ҳамчун заминаи рушди фундаментализм, экстремизм ва
терроризм хизмат менамояд.
Нақши давлат дар ин раванд бисёр муҳим аст, қабл аз ҳама баҳри эҷоди
фазои муносиб ва мусоидату ҳавасманд намудани рушди фарҳанги динӣ,
таҳамулпазирӣ ва гуфтугӯй бояд пешоҳанг бошад. Ин равандро метавон ба
воситаи татбиқнамоии сиёсати давлатӣ дар соҳаи тарбияи ахолқию маънавии
ҷомеа ва ташаккул додани рӯҳияи таҳамулпазириро дар он амалӣ намуд.
Ҳифзи ваҳдати миллӣ, ба вуҷуд овардани фазои муносиб, барои муколама ва
ҳамдигарфаҳмӣ дар ҷомеа аз муҳимтарин масъалаҳо ва унсури мусолиҳаи
миллӣ ва суботи сиёсӣ маҳсуб меёбад.
Асоси бунёдии сиёсати миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва раванди
қонунгузории онро Конститутсия ташкил медиҳад. Конситутсияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон 6–ноябри соли 1994 қабул гардидааст, ки ҳадафи аслии он бунёди
ҷомеаи шаҳрвандӣ буда, дар раванди рушди худшиносии шаҳрвандии
тоҷикистониҳо нақши муҳим мебозад. Қобили тазаккур аст, ки мутобиқи
моддаи якуми Конститусия, Тоҷикистон давлати дунявӣ маҳсуб ёфта, дар
моддаи 8–уми он қайд мегардад, ки «Дар Тоҷикистон ҳаёти ҷамъиятӣ дар
асоси равияҳои гуногуни сиёсӣ ва мафкуравӣ инкишоф меёбад. Мафкураи ҳеҷ
як ҳизб, иттиҳодияи ҷамъиятӣ, динӣ, ҳаракат ва гурӯҳе наметавонад ба ҳайси
мафкураи давлатӣ эътироф шавад»1. Масъалаи эътиқодотӣ – кори шахсии ҳар
як шаҳрванд ба ҳисоб рафта, давлат дар интихоби ин ё он дин ба шаҳрванд
дахолат намекунад. Ҳамчунон, ҳеҷ як идеология ҳақ надорад хосияти яккатозӣ
ва умумиро дар кишвар касб намояд чуноне, ки чунин вазъ дар замони
Иттифоқи Советӣ ва дигар кишварҳои алоҳидаи олам ҳукумфармост.

1
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Ҳамзамон, ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва ҳуқуқи инсон аз ҷониби давлат кафолат
дода мешаванд, дискирминатсия аз рӯйи аломат ва нишонаҳои «мансубиятӣ,
иҷтимоӣ, хидматӣ ва вазъи молу мулкӣ инчунин ҷинсият, нажод, миллият,
забон, муносибат ба дин, эътиқодот, маҳалли зист манъ карда шудааст».1
Дар Конститусия инчунин зикр мегардад, ки ҳар нафар ҳақ дорад аз
забони модарӣ ва фарҳангии худ истифода намояд ва дар интихоби забони
муошират, маориф ва фарҳанг озод аст. Ин озодиҳо танҳо дар он сурате
маҳдуд мегарданд, ки агар мавҷудияти онҳо ба сулҳу суботи давлат таҳдид
намоянд ё дигар нишондодҳои Конститутсияро вайрон намоянд. Маслан, ҳар
амали ғайриконститутсионие, ки метавонанд субот ва «ваҳдати миллӣ»–ро
халадор намоянд. Иттиҳодияҳои ҷамъиятие, ки «нажодпарастӣ, миллатгароӣ,
хусумат, бадбинии иҷтимоӣ ва мазҳабиро тарғиб мекунанд ва ё барои базӯрӣ
сарнагун кардани сохтори конститусионӣ ва ташкили гурӯҳи мусаллаҳ даъват
менамоянд, манъ аст»2.
Сиёсати конфессионалӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси принсипҳои
зерин тарҳрезӣ мегарданд:
– хосияти дунявӣ доштани давлат. Низоми давлатии маориф ва тарбия;
– баробарии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд новобаста аз
муносибаташ ба дин;
– баробарии иттиҳодияҳои динӣ дар назди қонун;
– дахолат накардани давлат ба фаъолият ва корҳои дохилии иттиҳодияҳои
динӣ;
– назорати давлатӣ аз болои иттиҳодияҳои динӣ;
– ҳамкории давлат бо иттиҳодияҳои динӣ дар асоси ба таври мушаххас
ҷудо кардани функсияҳои онҳо;
– эҳтироми анъанаҳои фарҳангӣ – миллии ҳамаи халқҳо ва этносҳо;
– ба инобат гирифтани муносибатҳои мутақобилаи анъанаҳои миллӣ,
расму оин, одатҳо ва арзишҳо бо дин;

1
2
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– раво донистани маҳдудиятҳо дар фазои озодиҳои эътиқодотӣ бо қонун
ба мақсади ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва субот, амнияти ҳаёт, саломатӣ, ахлоқ
ва ҳимояи озодию ҳуқуқии шаҳрвандони дигар.
Мувофиқи Конститусия ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон кишвари
дунявӣ маҳсуб меёбад, ки дар он иттиҳодияҳои динӣ аз давлат ҷудо буда,
озодиҳои эътиқодотӣ ва ё боварҳои атеистӣ дар шакли махсуси худ арзи ҳастӣ
менамоянд. Ҳамаи иттиҳодияҳои динӣ ҳуқуқ ва вазифаҳои баробар дошта, дар
назди қонун барои фаъолияти хеш масъулияти баробар доранд.
Хосияти дунявӣ доштани давлат ва ҷудо будани иттиҳодияҳои динӣ аз
давлат чунин маънидод мегардад, ки иттиҳодияҳои динӣ ба корҳои давлатӣ
дахолат карда наметавонанд, ҳеҷ гуна вазифаҳои давлатиро ба иҷро
намерасонанд ва ба фаъолияти сиёсӣ рӯй намеоранд. Бояд қайд намуд, ки
қаблан тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳизбҳои сиёсии характери
динидошта метавонистанд арзи ҳастӣ дошта ва фаъолияти сиёсии хешро
амалӣ созанд. Аммо баъд аз кӯшиши амалигардонии табаддулоти давлатӣ ва
воқеаҳои сентябрии соли 2015 аз ҷониби (ТЭТ ҲНИ), 2 майи соли 2016 дар
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйироту иловаҳо ворид карда шуданд,
ки дигар таъсиси ҳаргуна ҳизбҳои сиёсии хусусияти миллӣ ва динидошта,
инчунин маблағгузории ҳизбҳои сиёсӣ аз ҷониби давлатҳо ва созмонҳои
хориҷӣ, шахсони ҳуқуқӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ манъ аст1.
Баргузории маросимҳои динӣ, анъанаҳои фарҳангӣ ва дигар ҷашну
маросимҳо вобаста ба эътиқодоти динӣ дар мақомотҳои давлатӣ баргузор
карда намешаванд. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо меъёрҳои динӣ
алоқамандӣ надошта, аммо арзишҳои хуби умумибашариро ҷонибдорӣ
менамоянд. Қарордодҳои иттиҳодияҳои динӣ наметавонанд дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба сифати манбаи ҳуқуқӣ баромад намоянд. Ҳамчунин, системаи
судии кишвар аз таъсири дин озод аст.

1
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Давлат иттиҳодиҳои диниро маблағгузорӣ намекунад ва ба корҳои
дохилии онҳо низ, дахолат намекунад. Ҳамзамон, давлат муқаррароти
дохилии фаъолияти иттиҳодияҳои диниро эҳтиром намуда, баҳри фаъолияти
онҳо имкониятҳо фароҳам оварда, барояшон иҷозат медиҳад, ки вобаста ба
муқаррароташон фаъолият баранд ва корҳои ташкилию меъёрӣ ва ҳуқуқии
хешро мустақилона амалӣ созанд.
Барои амалишавии ҳуқуқҳои шаҳрвандон ва иттиҳодияҳои динӣ вобаста
ба баргузории маросим, маорифи динӣ, истифодаи бино, ашёҳои фарҳангӣ ва
адабиёти динӣ, қабули хайрот ва ҳамрайию ҳамдилӣ, муносибат бо
ҳамэътиқодҳои хориҷию дохилӣ давлат монеа эҷод намекунад, ба ҷузъ дар
ҳолатҳои истисноӣ.
Мувофиқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон иттиҳодияҳои динӣ аз
давлат ҷудоанд, аммо на дин. Зеро дар давлати муосири миллӣ байни фаҳми
иттиҳодияҳои динӣ ва дин ва вазифаҳои онҳо тафовутҳои зиёде вуҷуд доранд.
Принсипи ҷудоии дин аз давлат дар шакли васеи фаҳмаш маънои онро
надорад, ки иттиҳодияҳои динӣ ва мардуми эътиқодманд аз ҳаёти ҷамъиятӣ
берунанд.
Тибқи моддаи 5–уми қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
иттиҳодияҳои динӣ», давлат барои таъмини озодии виҷдон ва озодиҳои динӣ,
риояи ҳуқуқҳои қонунӣ ва манфиатҳои шаҳрвандони эътиқодманд ва
иттиҳодияҳои динӣ шароити мусоид фароҳам меорад1.
Давлат дар мавриди фаъолияти самарабахши иҷтимоӣ: хайриявӣ,
фарҳангиӣ – маъорифпарварӣ, гуманитарии иттиҳодияҳои динӣ ва дар
ҳолатҳои зарурӣ зимни раванди чунин фаъолиятҳо бо онҳо ҳамкорӣ менамояд.
Агар чунин ҳамкорӣ бо қонунгузории ҷумҳурӣ дар мухолифат набошад ва
ҳуқуқи дигар шаҳрвандону конфессияҳои дигарро вайрон накунад. Гузашта аз
ин, давлат мекӯшад, ки иттиҳодияҳои диниро баҳри ҳалли чунин масоили
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ҷамъиятӣ аз қабили мубориза бо майзадагӣ, нашъамандӣ, пешгирии
ҷинояткорӣ, ташкили тарзи ҳаёти солим, тақвияти институти оила, ташаккули
фазои баланди маънавияту рӯҳоният ва ахлоқии ҷомеа ҷалб намояд.
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Э.Раҳмон нақши муҳимми
иттиҳодияҳои динӣ ва динро дар ҳаёти ҷамъиятии мардуми тоҷик дар назар
гирифта, чунин қайд менамоянд: «Дин ва таълимоти динӣ бояд баҳри
амалигардонии беҳтарин ормонҳои миллӣ, тарбияи маънавию ахлоқии ҷомеа,
боло бурдани огоҳӣ ва маърифати инсондӯстонаи ҷавонон ба давлат кумак
намоянд. Ҳам давлат ва ҳам иттиҳодияҳои диниро зарур меояд, ки дар ин
раванди масъулиятноку муҳимми рушди таърихӣ баҳри решакан кардани
падидаҳои номатлуб ба мисли ҷоҳилӣ, порахӯрӣ ва дигар амалҳои
ғайриахлоқӣ мубориза баранд».1 Имрӯзҳо дар шароити поён рафтани сатҳи
ахолқию маънавии ҷомеа ва бологирифтани падидаҳои ғайриахлоқию
ғайригуманистӣ дар ҷомеа ҳамкории давлатро бо иттиҳодияҳои динӣ аз
ҳарвақта дида зиёдтар ҳукми зарурат мебахшад.
Давлат ба таври мустақим ба иттиҳодияҳои динӣ маблағгузорӣ
намекунад, аммо метавонад барои азнавсозию таъмири биноҳои фарҳангӣ ва
иншоотҳо кумак намояд, махсусан ба он биноҳо ва иншоотҳое, ки аҳамияти
фарҳангию таърихӣ доранд. Ҳамчунин, давалт метавонад барои дарёфти
ашёҳо ва лавозимоти ибодатию маросиме, ки аҳамияти фарҳангию таърихӣ ва
арзишӣ доранд ёрӣ ва кумак расонад.
Бо манъ намудани баргузории маросимҳои динӣ дар мақомотҳои давлатӣ,
ҳамзамон давлат барои амалигардонии ҳуқуқ дар бораи озодии эътиқоди
шаҳрвандонро дар баъзе аз муассисаҳо ва мақомотҳои алоҳидаи давлатӣ, ки аз
рӯйи махсусияти хеш ба таври табиӣ барои рафтан ба ибодатгоҳо мушкилӣ
мекашанд ба мисли беморхонаҳо, осоишгоҳҳо, хонаҳои пиронсолон ва
маъюбон, ҷойҳои ҳабси пешакӣ ва маҳрум аз озодӣ мебошанд, мусоидат
менамояд. Намояндагони иттиҳодияҳои динӣ барои баргузории маросимҳои

1

Раҳмонов, Э. Тоҷикон дар оинаи таърих [Матн] / Э. Раҳмонов. – Душанбе, 1997. – С.65.
136

динӣ ва дигар навъи фаъолиятҳои динӣ дар муаассисаҳои мазкур тибқи
тартиботи дар онҳо муқарраршуда бо пешниҳод ва дархост ба давлат муроҷиат
карда метавонанд ва давлат дар навбати худ барои онҳо имконияту шароит
фароҳам меорад.
Давлат эътироф менамояд, ки ба корҳои дохилии иттиҳодияҳои динӣ ва
худмухтории динии онҳо, дахолат наменамояд.
1. Иттиҳодияҳои динӣ мутобиқи меъёрҳои қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва меъёрҳои дохилии онҳо, ки бо қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон мухолиф нестанд, фаъолият менамоянд.
2. Барои амалӣ намудани мақсадҳои худ иттиҳодияҳои динӣ ҳуқуқ
доранд:
– дар бораи фаъолияти худ озодона маълумот паҳн намоянд;
– ҳуқуқҳои худро дар суд ва дигар мақомоти ҳокимияти давлатӣ
намояндагӣ ва ҳимоя намоянд;
– оид ба масъалаҳои марбут ба манфиатҳои динии шаҳрвандон ба
мақомоти ҳокимияти давлатӣ таклифҳо пешниҳод намоянд;
– тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фаъолияти хоҷагидорӣ ва
истеҳсолӣ машғул шаванд;
– дигар ҳуқуқҳои дар Қонуни мазкур ва дигар қонунҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон пешбинишударо амалӣ намоянд.
Иттиҳодияҳои динӣ уҳдадоранд:
– Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо ва дигар санадҳои
меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқии байналмилалие,
ки Тоҷикистон эътироф намудааст ва ба соҳаи фаъолияти онҳо дахл доранд,
инчунин муқаррароти оиннома (низомнома) ва дигар ҳуҷҷатҳои дохилии
фаъолияти худро риоя намоянд;
– бо дархости мақоми ваколатдори давлатии дахлдор маълумот пешниҳод
кунанд;
– ба ҳузур доштани намояндагони мақомоти ваколатдори давлатӣ дар
чорабиниҳои иттиҳодияҳои динӣ монеъ нагарданд.
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Ҳамин тавр, иттиҳодияҳои динӣ ва давлат ба таври мустақилона ҳар яке
дар фазои марбути худ фаъолият намуда, ба корҳои ҳамдигар дахолат накарда,
ҳамзамон ҳар ду дорои як қатор масъулиятҳо ва вазифаҳои муштараканд, ки
барои ҳалли онҳо зарурат ба ҳамкориҳои байниҳамдигарӣ ба миён меояд.
Тоҷикистон ҳамчун давлати бисёрконфессионалӣ маҳсуб ёфта, дар
манотиқи мухталифи он намояндагони диниу оин ва эътиқодмандони
мазҳабҳои мухталиф кору фаъолият менамоянд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
мувофиқи санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва тибқи қонунгузорӣ принсипи
баробарии иттиҳодиҳои динӣ риоя гашта, давлат ба ҳеҷ дине ё итиҳодияи динӣ
бартарӣ ва ё афзалиятро қоил намегардад. Ҳеҷ як дин, эътиқодманд ва ё
иттиҳодияи динӣ наметавонад дар баробари дигарон аз кадом як навъи
имтиёзе баҳравар ва бархӯрдор гардад.
Давлат мақом ва нақши исломро дар ҳаёти ҷамъиятии тоҷкистонӣ ба
инобат гирифта, аммо ҳамаи динҳо дар кишвар аз имконоти баробар
бархӯрдор мебошанд. Ҳеҷ як иттиҳодияи исломӣ ва дигар иттиҳодияҳои динӣ
дар масъалаи муносибатҳои кофессионалии давлат ва муайян намудани
мақоми ҳуқуқуӣ истисно буда наметавонанд.
Мансубияти эътиқодотӣ наметавонад боиси нақзи ҳуқуқи шаҳрвандон ва
иттиҳодияҳои динӣ дар муҳокимарониҳои судӣ, дастрасӣ ба неъматҳои
иҷтимоӣ ва ё дар амалигардонии ҳуқуқу озодиҳое, ки ба онҳо дар
муносибатҳои меҳнатию хидматӣ пешниҳод гардидаанд, монеа эҷод намоянд.
Афрод ва иттиҳодияҳое, ки принсипи баробарҳуқуқии шаҳрвандонро
нақз мекунанд, маҳдуд намудани ҳуқуқ ва ё бадастовардани кадомин як
афзалияте вобаста ба муносибаташ ба дин, метавонанд ба ҷавобгарӣ кашада
шаванд. Бо доштани ҳуқуқи баробар, ҳамаи иттиҳодия динӣ новобаста аз
эътиқодоташон барои нақз ва ҳуқуқвайроннамоӣ бо тартиботи муқарраршудаи
қонун ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.
Давлат ба тамоми иттиҳодияҳои динӣ дар масъалаи бақайдгирии давлатӣ,
дарёфти иҷозатнома барои сохтумон, азнавбарқарории бино, ҷудо намудани
қитъаи замин, фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолиятҳои
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маорифпарварӣ, фаъолиятҳои динию тарбиявӣ дар баъзе аз ташкилотҳою
муассисаҳои давлатӣ (муассисаҳои ислоҳотию тарбиявӣ ба мисли хонаи
пиронсолон зиндонҳо, госпиталҳо ва ғайра) дастрасии озодона доштан ба
воситаҳои ахбори умум ва амсоли инҳоро ба зиммаи хеш мегирад.
Давлат ва мақомоти он мусоидат менамоянд, ки ҳар чи қадар шумораи
васеи намояндагони иттиҳодияҳои динӣ ва рӯҳониён барои баргузории
маъракаҳои фарҳангию умумимиллӣ, дар сатҳи маҳаллию ҷумҳуриявӣ ҷалб
карда шаванд. Ҳамчунин, давалт мекӯшад ҳарчи бештар шумораи васеъи
намояндагони иттиҳодияҳои динӣ ва рӯҳониёнро барои муҳокимаю баррасии
санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ, вобаста ба масъалаҳои мазҳабӣ ва эътиқодотию
динӣ ҷалб намояд.
Барои ҳифзи вазъи босуобти иҷтимоӣ дар ҷомеа давлат муваззаф аст, ки
фазои мусоидро барои рушди гуфтгӯй ва диалог бо иттиҳодияҳои динӣ ба
вуҷуд биорад ва бо эҷоди муҳити муътадил барои ҳамдигарфаҳмӣ,
таҳамулпазирӣ байни конфессияҳои мухталиф ва дар умум байни ҷомеа ва
худи ҳукумат шароит ва имконият фароҳам биорад.
Давлат, принсипи баробарии тамоми иттиҳодияҳои динӣ дар назди
қонунро бо роҳбарӣ гирифта, барои онҳои майдони умумии ҳуқуқиро бунёд
менамояд, ки дар доираи он ҳамаи иттиҳодияҳои динӣ аз имконот ва
маҳдудиятҳои баробар дар фаъолияти худ бархӯрдор мегарданд.
Давлат пайваста барои рушди қонунгузорӣ дар бораи озодии виҷдон ва
фаъолияти иттиҳодияҳои динӣ бо ҳадафи амалигардонии натиҷаҳои он ва
эҷоди режими ҳуқуқию демократӣ барои мавҷудияти иттиҳодияҳои динӣ,
қонеъ намудани талаботу дархостҳои эътиқодию динӣ бояд чора андешӣ
намуда, баҳри фаъолиятҳои самарбахши иҷтимоӣ ва ҳалли масъалаҳои дар
назди ҷомеа истода, давлат бо иттиҳодияҳои динӣ ҳамкориҳоро ба роҳ монад.
Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи озодии виҷдон ва
иттиҳодияҳои динӣ ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз
Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон,
инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф
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намудааст, иборат мебошад. Баҳри таҳкиму ташаккули санадҳои меъёрию
ҳуқуқӣ, вобаста ба фазои эътиқодоти динӣ, самтҳои зерин дар назар гирифта
шудааст:
– истифодаи иттиҳодияҳои динӣ барои ҳадафҳои зиддидавлатӣ ва
зиддиҷамъиятӣ, барои таблиғи бетаҳаммулии динӣ, этникӣ ва иҷтимоӣ ва
кӯшиши хосияти сиёсӣ бахшидан ба фаъолияти онҳо, иҷозат дода
намешаванд;
– мушаххас намудани тартиби бақайдгирии иттиҳодияҳои динӣ ҳамчун
шахси ҳуқуқӣ, ки бояд хусусиятҳои иттиҳодияҳои динро дар назар гирифта,
ҳамчун

субъектҳои

типологияи

баробарҳуқуқи

иттиҳодияҳои

динӣ

муносибатҳо,

ва

эҷоди

бозбинӣ

механизми

намудани

баҳисобгирию

бақайдгирии гурӯҳҳои динӣ;
– батанзим даровардани омаду рафти шаҳрвандони хориҷӣ бо даъвати
иттиҳодияҳои динӣ барои баргузории фаъолиятҳои динӣ ва дигар навъи
фаъолиятҳои ба он алоқаманд;
– ташхиси давлатии диншиносӣ аз ҷониби мақомоти давлатии ваколатдор
бо мақсади муайян намудани хусусиятҳои эътиқоди динии иттиҳодияҳои
динӣ, дурустии маълумот оид ба таълимоти динӣ ва амалияи парастишии
онҳо, инчунин таҳлили муҳтавои адабиёт, нашриёт, савтӣ, тасвирӣ ва дигар
маводи таъиноти динӣ гузаронида мешавад. Ташхиси давлатии диншиносӣ
мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад. Тартиби
гузаронидани

ташхиси

давлатии

диншиносиро

Ҳукумати

Ҷумҳурии

Тоҷикистон муқаррар менамояд;
Мутобиқи принсипи ҷудо будани таҳсилоти давлатӣ аз иттиҳодияҳои
динӣ таълим дар муассисаҳои давлатии таҳсилоти умумӣ хусусияти дунявӣ
дошта, дастрас будани намудҳо ва зинаҳои гуногуни таҳсилот, новобаста аз
муносибат ба дин, таъмин карда мешавад ва давлат:
– дар низоми таҳсилоти давлатӣ вазифаи таълим ва тарбияи кӯдаконро аз
рӯи интихоби динӣ ё атеистии падару модар ё шахсони онҳоро ивазкунанда ба
ӯҳда намегирад;
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– таълими фаннҳои диншиносиро, ки хусусияти иттилоотӣ–маърифатӣ
дошта, бо анҷом додани ибодат ва расму оинҳои динӣ сурат намегирад, ба
барномаҳои таълимии муассисаҳои таълимии давлатӣ дохил карда метавонад.
Ҳангоми
расонидани

баргузории
кӯмакҳои

маросимҳою
хайриявию

маъракаҳо

башардӯстона)

(масалан,
бо

ҳангоми

намоядгаони

конфессияҳои дигар, роҳбарони мақомотҳою муассисаҳои омӯзишии давлатӣ,
бояд чораҳо барои иҷоза надодан ба таблиғотҳои бе мавриди динӣ, таҳқири
эҳсосоти мардуми диндору эътиқодманд ва беэҳтиромона муносибат намудан
ба конфессияҳои дигар дар замони ин навъи вохӯриҳо, андешида шаванд.
Ҳамзамон, роҳбарият ва ҳайати омӯзгорони муассисаҳои омӯзишии
давлатӣ бояд ба эҳсосоти динию эътиқодии донишомӯзону шогирдон эҳтиром
қоил гашта, наметавонанд ба ташвиқоти зиддидинӣ ва ба таври зӯрию иҷборӣ
ақидаҳои атеистии худро бор намоянд, ҳуқуқи донишомӯзону шогирдон ва
волидайни онҳоро вобаста ба ақидаю эътиқодоти динияшон нақз намоянд.
Давлат ҳуқуқи волидайнро ба тарбияи фарзандон вобаста ба эътиқодоти
худ эҳтиром намуда, онро баробар бо ҳуқуқи кӯдак медонад, яъне ба ин маъно,
ки кӯдак низ метавонад эътиқодоти динӣ ё ақидаи атеистӣ ва ё ақидаи дигару
мутафовите аз ақидаи волидайнаш дошта бошад. Волидайн ва ё афроди онҳоро
ивазкунанда, ҳуқуқ доранд, ки дар асоси ба инобат гирифтани ҳуқуқи кӯдак ба
озодии виҷдон ба кӯдаконашон вобаста ба муносибати шахсии худ ба дин
таълим ва тарбияи динӣ диҳанд.
Амали мазкур наметавонад ба таври иҷборӣ сурат бигирад ва кӯдакон ба
воситаи зӯрии физикӣ, берун аз хоҳиши худашон ва ё бо роҳҳои дигари
ғайриқонунӣ ба дин ҷалб карда шаванд, дар ин сурат дар асоси қонунгузории
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. Ҷалб намудани
ноболиғон ба фаъолияти иттиҳодияи динӣ, ва ҳамчунин омӯзиши динӣ ба
ноболиғон берозигии хаттии волидайн ва ё афроди онҳоро ивазкунанда, манъ
мебошад.
Дар низоми маориф ва таълимоти ғайридавлатӣ таълим ва омӯзиши илми
динӣ аз тариқи риояи принсипи ихтиёрӣ иҷозат дода мешавад, истисно
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муассисаҳои таълимии ташкилкардаи иттиҳодияҳои динӣ мебошанд, ки дар
онҳо омӯзиши аҳком ва илми динӣ метавонад хосияти ҳатмӣ дошта бошад.
Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи озодии виҷдон ва
иттиҳодияҳои динӣ дар моддаи 8–уми он оид ба таҳсили динӣ чунин ҳолат ба
тариқи зайл зикр гардидааст:
1. Ҳар кас ба таври ихтиёрӣ ба гирифтани таҳсилоти динӣ дар алоҳидагӣ
ва ё ҳамроҳи дигарон ҳуқуқ дорад.
2. Ташкилотҳои динӣ аз рӯи тартиби муқаррарнамудаи Қонуни мазкур
тибқи оинномаи худ ба таъсис додани муассисаҳои таълимии динӣ ҳуқуқ
доранд.
3. Масҷидҳои ҷомеъи марказӣ ва масҷидҳои ҷомеъ тибқи оинномаи
(низомномаи) худ бо роҳи таъсис додани гурӯҳҳои таълимӣ ба омӯзонидани
асосҳои дин машғул шуда метавонанд.
4. Таълими динӣ дар ҳолатҳои пешбининамудаи Қонуни мазкур баъди
гирифтани иҷозатномаи давлатӣ мумкин аст.
5. Таълими динии кӯдакон аз синни 7 то 18–солагӣ бо ризояти хаттии
падару модар ва ё шахсони онҳоро ивазкунанда дар вақтҳои берун аз дарс ва
берун аз барномаи таълимии таҳсилоти давлатӣ иҷозат дода мешавад1.
Иттиҳодияҳои динӣ метавонанд мактаб ва муассисаҳои таълимии хешро
таъсис диҳанд, ки амали мазкур дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи
озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ дар моддаи 12 оид ба муассисаҳои
таълими динӣ чунин нишон дода шудааст:
1. Муассисаҳои таълими динӣ шакли махсуси иттиҳодияҳои динӣ буда,
дар асоси оинномаи худ, ки аз ҷониби ташкилоти динии дахлдор тасдиқ
гардидааст ва аз қайди давлатӣ гузаронида шудааст, ба таълими динӣ машғул
шуда метавонанд.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» [Матн].
– [Захираи электронӣ]. – Режими дастрас: URL:http://www. majmilli.tj/қонуни–ҷт–дар–бораи–масъулияти–
падару/ (санаи муроҷиат. 28.02.2019)
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2. Шароит ва низоми таълим дар муассисаҳои таълими динӣ бо мақомоти
ваколатдори давлатӣ мувофиқа карда мешаванд.
3. Фаъолияти таълимии муассисаҳои таълими динӣ дар асоси иҷозатнома
ба роҳ монда мешавад.
4. Иҷозатномадиҳии фаъолияти таълимии муассисаҳои таълими динӣ
мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар
бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» сурат мегирад.
5. Шаҳрвандоне, ки дар бахшҳои рӯзонаи муассисаҳои таълими динӣ
таҳсил мекунанд, аз ҳуқуқу имтиёзҳои барои донишҷӯёни муассисаҳои
таҳсилоти

давлатӣ

тибқи

қонунгузории

Ҷумҳурии

Тоҷикистон

муқарраргардида бархӯрдор мебошанд.
6. Барнома ва нақшаҳои таълимии муассисаҳои таълими динӣ бояд ба
сатҳи ҳамин гуна муассисаи таҳсилоти давлатӣ мувофиқат дошта, ба
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маориф мухолиф набошанд.
Дар доираҳои фикрӣ чунин андешаҳо матраҳ мегарданд, ки бо ин сурат
давлат кӯшида истодааст, ки фазои омӯзишию диниро зери назорат қарор
диҳад. Бояд иқрор намуд, ки воқеан ҳам имрӯзҳо маорифи исломӣ дар вазъи
мураккабе қарор дорад. Дар Тоҷикистон 21 мадраса ва як донишкадаи исломӣ
арзи ҳастӣ дорад, ки низоми омӯзишии онҳо чандон самараноку пешқадам
набуда, ва сатҳи дониши аксарияти хатмкардагони он ба талабот ҷавобгӯ нест.
Ҳамзамон, бо ин ҳолату шароит андеша дар бораи он вуҷуд дорад, ки «вазъи
заъфи институтсоналӣ»–и ислом дар Тоҷикистон қобили муқоиса нест ва ин
вазъи ногувор, назар аз ҳар омили дигар метавонад, сабаби бесуботии кишвар
гардад. Аз ин хотир, аз бисёр ҷиҳат давлат ба маориф ва омӯзиши хориҷии
ислом бо нигаронӣ бархӯрд дорад: ҳамин тавр, донишҷӯёни аз хориҷ
баргаштаю таълими исломии хориҷӣ гирифта, зери назорат қарор дошта ва ба
таври расмӣ наметавонанд машғулият ва ё ҷойи кор пайдо намоянд.
Ба андешаи баъзе аз муҳаққиқон ба масъалаҳо ва ғояҳои динии хориҷӣ ва
ғайрианъанавӣ мо танҳо ҷавоби сиёсию давлатӣ додем, фаъолияти баъзе аз
ҷараёнҳои ғайрисуннатии исломиро мо манъ намудем, донишҷӯёнро аз
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таҳсилоти динии хориҷ баргардонидем, бозори адабиёт, мавод ва ашёҳои
диниро назорат менамоем ва амсоли ин. Аммо ба ин масъала бояд ҷавоб ва
роҳи ҳаллӣ динӣ низ дода шавад. Яъне дар дохили Тоҷикистон ҳама навъи
шароити мусоиду озодонаро барои фарогирии маорифи мӯътадилу табииро
дар ҳама сатҳу дараҷа ва сифат бояд созмон дод. Зарурат тақозо менамояд, ки
бо дастгирии мустақими худи давлат шабакаҳои дохилӣ, анъанаҳо ва
институтҳои маорифи диниро эҳё намуд. Ба қадри имкон барои ҷуброни
фурсатҳои аз даст рафта, зарур аст маҳви бесаводӣ ва ноогоҳии динии
мардумро амалӣ намуд. Зеро ки аҳолии эътиқодманд, аммо бидуни савод ва
огоҳии динӣ – ин низ аз нигоҳи суботи сиёсӣ масъала маҳсуб мегардад.
Ҳамин тавр, зарурати таъмини суботи сиёсӣ ва амнияти миллӣ тақозо
менамояд, ки давлат ба таври мустақим дар раванди омодасозии
мутахассисони динӣ ва ташаккули тафаккури динии аҳолӣ иштироки бевосита
дошта бошад. Имконоте, ки барои рушди маорифи динӣ сарф мегардад онро
бояд ҳамчун хароҷоти давлатӣ барои рушди фарҳанги миллӣ ва таҳкими
амнияти миллӣ фаҳмид. Яъне раванди омили исломӣ дигар бояд зери таваҷҷӯҳ
ва назари давалат қарор дорад. Давалт аз он барои таҳкими суботи ҷомеа ва
раванди ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ давалти ҳуқуқбунёду иҷтимоӣ
самаранок истифода намуда, ҷомеаро баҳри ҳадафҳои созандаю иснодӯстона
сафарбар менамояд.
Воқеан ҳам, дар шароити ҳозираи инкишофи раванди сиёсии ҷаҳонӣ
мақом, нақши динҳо ва мазҳабҳои гуногун хосияти барҷастаро касб
намудаанд. Аз ҳарвақта дида, имон ва эътиқоди динӣ қавитар мегардад.
Одамони касбу кори гуногун муроҷиат ба дин ва ташкилотҳои диниро воситаи
муҳими ҳалли масъалаҳо меҳисобанд. Беҳуда нест, мақоми ташкилотҳои
сиёсии динӣ тадриҷан баланд гардида, ҷои иттиҳодияҳои дигару ғайридиниро
мегиранд.
Дар олами муосир ташкилотҳои динӣ мақоми махсусро ишғол намуда,
дар мавриди масъалаҳои муҳимтарини рушди олам ибрози андеша ва
мақомгирӣ менамоянд. Махсусан, назари хоссаи онҳо дар нисбати масъалаҳои
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бунёдӣ назаррас мебошад. Ташкилотҳои динӣ аз ҳалли масъалаҳои дунявӣ,
махсусан, масъалаҳои ҳуқуқи инсон ва озодии виҷдон худро канор
намегиранд.
Дар натиҷаи таҳқиқ ва таҳлили мақоми ташкилотҳои сиёсии динию
мазҳабӣ дар раванди сиёсии Тоҷикистон чунин натиҷаҳоро баён намудан
мумкин аст:
– тағйиротҳои радикалии давраи гузариши ҷомеа тамоми соҳаҳои ҳаёти
ҷамъиятию давлатиро фаро гирифта, ҳамзамон, инъикиоси хешро он дар фазои
муносибатиҳои динию давлатӣ низ ба таври бараъло нишон медиҳад;
– дар фазои сиёсии кишвар муносибати фаъолонаи мутақобилаи сиёсат ва
дин ба таври возеҳ қобили мушоҳида мебошад. Доираи ҳукумрон ва ходимони
рӯҳонӣ ба вуҷуди ҳамдигар шадидан ниёз доранд. Иштироки фаъоли
иттиҳодияҳо ва созмонҳои динӣ дар фазоҳои мухталифи ҷомеа ҳар чи бештар
эҳсос мегардад. Муносибатҳои мутақобилаи байниҳамдигарии мақомот,
институтҳои давлатӣ ва иттиҳодиву созмонҳои динӣ ҳар чӣ зиёдтар фазои
самарноки таъсиррасониро барои онҳо ба тамоми паҳлуҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ба
таври самаранок муҳайё месозад. Чунин идома пайдо кардани шароиту
имконияти муносибатҳо мавқеи ходимони давлатию динӣ ва махсусан,
исломи расмиро боз ҳам дар низоми муносибатҳои ҷамъиятию сиёсӣ бештар
тақвият бахшида, сатҳи таъсиррасонии онҳоро ба афкори ҷамъиятӣ
муассиртар мегардонад;
– дар асоси талаботи ҳуҷҷатҳои сиёсӣ ва декларатсияҳои байналхалқӣ аз
назари меъёрҳои сиёсию ҳуқуқӣ, қонунгузории кишвари мо барои фаъолияти
ҳамаи созмонҳо ва иттиҳодияҳои динӣ шароити мусоиду баробар фароҳам
оварда шудааст;
– ҳукумати кишвар дар мавриди масъалаи муонисбатҳои мутақобилаи
иттиҳодияҳои динӣ бо давлат пайваста таваҷҷуҳи хосса зоҳир менамояд.
Вобаста ба масъалаи мазкур дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Маркази исломӣ ва Комитет оид ба корҳои дин ва танзими анъанаҳою ҷашну
маросимҳои миллӣ фаъолият мебаранд.
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– хосиятҳои асосии муносибатҳои мутақобилаи давлат ва дин чигунагии
сатҳу сифати демократӣ будани давлат ва ҷанбаи гуманистӣ доштани ҷомеаи
шаҳрвандиро ифода менамояд;
– дар шароити навини рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳимтарин
принсипҳои демократию плюралистии динӣ дар санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ дар
назар гирифта шудааст. Бояд онро ҳамаҷониба дастгирию таҳким бахшида,
дар амалияи ҷамъиятӣ тадбиқ намуд;
– раванди омили исломӣ дигар бояд зери таваҷҷӯҳ ва назари давалат қарор
гирад. Давалт аз он барои таҳкими суботи ҷомеа ва раванди ташаккули ҷомеаи
шаҳрвандӣ давалти ҳуқуқбунёду иҷтимоӣ самаранок истифода намуда,
ҷомеаро баҳри ҳадафҳои созандаю иснондӯстона сафарбар менамояд.
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§2.3. Иштироки ташкилотҳои сиёсию динӣ дар ҳалли масъалаҳои
мухталифи ҷомеаи Тоҷикистон
Ҳангоми таҳлили вазъи сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври умумӣ дар
ташаккули равандҳои сиёсии Тоҷикистони баъдисоветӣ метавон ду навъи
тамоюлро бештар ба таври возеҳ мушоҳида намуд. Аз як ҷониб, кӯшиши
доираҳои муайяни сиёсию динӣ истифодаи ислом дар доираи ҳадафҳо ва
мақсадҳои сиёсӣ, кашидани ҳарчи зиёдтари шаҳрвандони эътиқодманд ба
сиёсати кабир, бо дар назар гирифтани он, ки раванди демократикунонии
ҷомеаи тоҷикистонӣ ва даст кашидан аз идеологияи атеистӣ шароити
мусоидеро барои он фароҳам овард.
Аз ҷониби дигар, худи эътиқодмандон, мардуми мусулмони кишвар бо
қудрати баланд афзоиш ёфтани худшиносии миллӣ дар онҳо, имконияти ба
таври ошкоро баёни талабот барои эҳё ва рушди махсусиятҳои миллию
фарҳангӣ ва изҳори ташаббуси маънавию руҳӣ, нақши ҷараёни эҳёи исломиро
барҷаста сохта, кӯшиши иштироки фаъолтари онҳоро дар равандҳои сиёсӣ ба
миён овард.
Яке аз фурсатҳо ва хосиятҳои ифодакунандаи мавҷудият, табиат, ҳолат ва
махсусиятҳои ҷараёни эҳёи исломӣ дар раванди сиёсии Тоҷикистонро метавон
дар раванди афзоиши босуръати шумора ва андозаи ҷамоаҳо ва иттиҳодияҳои
динӣ ҷустуҷӯ намуд. Аллакай дар охири солҳои 80–уми садсолаи гузашта дар
кишвар ҳазорҳо рӯҳонӣ ва муллоҳо зуҳур намуданд, ба фаъолият шурӯъ
намудани садҳо масҷидҳои ғайрирасмӣ, ки ҳоло дар он замон танҳои 17
масҷид ба қайд гирифта шуда буданду халос. Дар соли 1991, шумораи
масҷидҳои ҷомеъ ба 130, масҷидҳои панҷвақтаю маҳаллӣ ба 28000 ва
мактабҳои таълимии қуръонӣ ба 150 расиданд1.
Вазъи муосири ҷомеаи Тоҷикистони кунунӣ ба таври куллӣ аз давари
советӣ тафовут дорад. Агарчанде ки дар гузашта Ҳизби коммунистии
Ниязи, А. Возрождение ислама и Таджикистане: традиция и политики [Текст] / А. Ниязи. // Центральная
Азия и Кавказ. – 1999. № 5(6). – С. 156.
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Иттифоқи Советӣ ва институтҳои давлатӣ ба таври ҳадафмандона ба тарбияи
коммунистонаи шаҳрвандони худ машғул буданд, вале дар шароити феълӣ
давлат, бо ҷудо намудани худ аз дин, ба чи шакле гӯё, ки худро аз масъулияти
тарбияи ҳолати маънавӣ–рӯҳӣ ва ахлоқии ҷомеа «озод» намудааст. Дар замони
мавҷудияти Иттифоқи Советӣ даҳҳо мақомоти расмӣ, иттиҳодияҳо ва
созмонҳои ҷамъиятӣ (КПСС, ВЛКСМ, ВЦСПС, ВПО ва ғ.), ҳамчунин қишрҳои
зиёди фаъоли узви ҷомеа бо аъзо будан дар таркиби ташкилотҳои ҳизбию
комсомолӣ ва дигар созмонҳо, дар ин ё он сатҳе ба амалҳои тарбиявию ахлоқӣ
алоқамандӣ дошта, ҳамчун раҳнамо ва ҳимоягари принсипҳои идеологияи
коммунистӣ баромад менамуданд.
Имрӯзҳо, ки ҷомеаи мо гирифтори амалҳои ғайриахлоқӣ ба мисли
ҷинояткорӣ, фаҳшо, нашъамандӣ, коррупсия ва дигар зуҳроти номатлуб аст,
махсусан дар байни ҷавонон, ба масъалаи ҳолати умумии ҷомеа танҳо як чанд
мақомоти давлатӣ, ки самти ихтисосашон асосан маҳдуд аст (ВКД, Вазорати
адлия ва дигар мақомотҳо) машғуланд, ки аслан онҳо батаври мустақим ҳатто
барои ҳаллу фасли ин қабил масъала аз имконоти ақлонию зеҳнӣ ва дигар
воситаҳо ба таври кофӣ бархӯрдор нестанд. Ба таври амалӣ ҳалли воқеии
чунин масъалаҳои ҷомеа, ҳанӯз роҳи дурусти хешро пайдо накардааст.
Дар ин шароит буҳронии ҷомеа рӯҳониёни бонуфуз, Маркази исломӣ ва
Шӯрои исломии Тоҷикистон, Комитет оид ба корҳои дин ва танзими анъанаҳо,
ҷашну маросимҳои миллӣ, иттиҳодияҳои динӣ ва дигар созмонҳою фондҳои
хайриявӣ ба сифати яке аз вазифаҳои муҳимми худро дар таблиғ ва интишори
ахлоқи ҳамидаи инсонӣ ва пешгирии зуҳроти номатлубу тахрибкунандаи
сутунҳои маънавию рӯҳии ҷомеа медонанд. Ҳамзамон, онҳо дар ҳамбастагию
муносибатҳои мутақобилаи байниҳамдигарӣ қарор дошта, мекӯшанд ба
воситаи имконоту иқтидори ҳокимияти сиёсӣ, мақомотҳои давлатӣ бо роҳи
таҳкиму такмили қонунгузорӣ дар сатҳи давлатӣ ба таври умум садди роҳи
рушди зуҳуроти номатлуби ҷомеа гарданд. Масалан, Сайидмукаррам
Абдулқодирзода, раиси Шӯрои уламои Тоҷикистон дар пайи ҳодисае, ки дар
асоси таҳқиру масхара намудани паёмбари ислом ва намоиш додани
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карикатураҳо боиси куштори омӯзгори фаронсавӣ аз ҷониби як ҷавони 18–
солаи мусулмон гардид изҳори назар намуда, амали ҳардуи онҳоро маҳкум
мекунад. Ба назари вай дар ин ҳодиса набояд тамоми миллати Фаронсаро
таҳқир кард. «Мисли ҳамин, агар як мусалмон даст ба амали ғайриинсонӣ зад,
исломро террористию хунрезу тундгаро гуфтан ҷоиз нест ва бигзор номи
ҳамон фарде, ки кори ноҷо анҷом додааст, бурда шавад ва худи ҳамонро
муҷозот карду маҳкум кард. Ҷавоне, ки ба ин кор даст зад, мо албатта, ин корро
қабул надорем. Набояд мусулмон, яъне ба сарбурии якнафари дигар,
новобаста аз оне ки он чӣ кор кардааст, чӣ гуноҳ кардааст, даст бизанад. Мо
инро қабул надорем»1.
Ҳамзамон, вай амали ғайрипедагогии омӯзгорро низ муҳокима намуда,
чунин баён дошт: «Як инсон ҳам ҳақ надорад, ки пешвои тақрибан ду
миллиард инсонро, ки паёмбарашонро аз падару модар, ҳатто аз ҷонашон
зиёдтар дӯст медоранд, дашному тавҳину таҳқир ва масхара кунад. Ин кор
оқибати баде дорад, чӣ ҳоло ва чӣ дар ояндаи наздик, чӣ дар гузаштаҳо»2.
Аммо ба назари муҳаққиқони соҳа наметавон ба ислом сирфан ҳамчун ба
сифати ташкилот ва ё институти алоҳидае ба мисли дини масеҳият дар
таҷрибаи кишварҳои ғарбӣ муносибат намуда, бо он шартномаи махсусро оид
ба ҳамкориҳои дуҷониба ба имзо расонид. Ислом ба таври табиӣ нақши худро
дар таъмини субот ва рушди ҷомеа дар симо ва фаъолияти ҳар пайрави хеш ба
иҷро мерасонад. Инсони барандаи арзишҳои исломӣ худ ба сифати барандаи
меъёрҳои баланди ахлоқию маънавӣ баромад намуда, онро ба сифати субъекти
бехатар барои ҷомеа матраҳ менамояд. Инсони боэмон, ботақво ва хӯшахлоқу
огоҳ ба ҳеҷ кас таҳдид наменамояд. Дар раванди фаъолияти гуногунҷабҳаи
ҳаёти ҷамъиятӣ ба бемасъулиятӣ, беадолатӣ, фосиқӣ ва ришвахорию
муфтхӯрӣ ҳеҷ гоҳ роҳ намедиҳад. Яъне дар ин маъно ва мазмун ислом нақши
худро дар таъмини суботу амният ба воситаи эътиқод ва ахлоқи баланди

Муфтии Тоҷикистон гуфт, амали омӯзгори фаронсавӣ ва қотили ӯро маҳкум мекунад [Матн]. – [Захираи
электронӣ]. – Режими дастрас:URL: http://www.rtsu.tj/ru/news/3941/ (санаи муроҷат. 29.11.2020)
2
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ҳамидаи инсонии пайравонаш ба иҷро мерасонад. Чунин ҳолат дар ҷомеа
сирфан ба таври табиӣ ба миён меояд.
Ба ин шакл, заминаи зуҳури иттиҳодияҳо, ҳаракатҳо ва созмонҳои динию
сиёсӣ дар саҳнаи сиёсии кишвар аз як қатор омилҳои ҳаёти ҷамъиятӣ
вобастагии амиқ доранд, ки метавон онҳоро чунин баррасӣ ва тавсиф намуд.
Дар ин маврид ба андешаи дисертант бо нуқтаи назари муҳаққиқ ва
ҷомешиноси рус А. Нуруллоев метавон мувофиқат намуд, ки дар байни ин
омилҳо муҳимтарини онҳоро иборат медонад аз: а) «ба таври ҷиддӣ аз даст
додани унсурҳои фарҳангии худро мусулмонон дар раванди ташаккули миллӣ
дар чанд даҳсолаҳо (махсусан дар замони советӣ ва дар даҳсолаҳои охир
масъали худшиносии миллию фарҳангӣ ва маънавӣ хосияти барҷаста пайдо
менамояд); б) ба таври пуршӯр ва суръатнок боло рафтани сатҳу сифати
худшиносии миллии мардум; в) боло гирифтани ҳиссиёти маҳрум ва маҳдуд
карда шудани мусулмонҳо; г) дарки ғайрисамаранокии фаъолияти сиёсии
инфиродӣ ва ҳимояи ҳуқуқ, озодиҳо ва манфиатҳо дар алоҳидагӣ. Дарки
масъалаҳои мазкур боиси фаъол намудани қисмати фикрию зеҳнӣ ва
фарҳангию фаъолонкии мардуми мусулмон мегардад, ки онҳо ба таври табиӣ
баҳри таҳким, ҳифз ва ҳимояи арзишҳои миллию фарҳангӣ, анъанаҳо пайи
ҷустуҷӯёи роҳҳо ва имконти муттаҳид намудании иқтидори худ мегарданд»1.
Ҳолати мазкур дар Консепсияи сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар соҳаи дин ба таври мушшаххас ба назар гирифта шуда ва он чунин нишон
дода шудааст:
– раванди демократикунонии ҷомеа ва таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва
шаҳрванд, аз ҷумла озодии виҷдон боис гашт, ки шаҳрвандон озодона ба дин
рӯй оварда, барои пайравии амалӣ аз таълимоти динӣ ва анҷоми маросими
динӣ имкони васеъ пайдо намоянд;

Нуруллаев, А. Религиозно–политические движения мусульман современной России: причины
возникновения, программные цели, перспективы [Текст] / А. Нуруллаев. // Россия и мусульманский мир. –
М., 1997. № 6, – С.34.
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– эълони озодии виҷдон ва пайравӣ ба дин, бунёди масҷиду муассисаҳои
таълими динӣ ва дигар омилҳои ба ин монанд сабаб гардиданд, ки таваҷҷуҳи
мардум ба дин ва диндорӣ ба маротиб зиёд шавад. Ба имзо расидани
Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон,
ворид гаштани тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи кишвар, рафтуомади озоди
шаҳрвандон ба хориҷа, таҳсили ҷавонон дар муассисаҳои таълими динии
хориҷи кишвар, воридшавии таълимоти равияву мазҳабҳои гуногуни исломӣ
ва ғайриисломӣ ба фазои динии кишвар ва теъдоди зиёди адабиёти динӣ аз
хориҷ, чопу нашри китобу маводи дигари таблиғи динӣ дар дохил ва ғайра
боис гашт, ки дар ҷомеаи Тоҷикистон фазои муайяни динӣ ба вуҷуд ояд;
– дар тӯли даҳсолаи охир дар натиҷаи таъсири омилҳои иқтисодӣ,
иҷтимоӣ, фарҳангӣ, сиёсӣ ва геополитикӣ ба ҳаёти ҷамъиятӣ хусусиятҳои
фазои динии кишвар ба таври ҷиддӣ тағйир ёфтанд. Дар ин давра заминаи
ҳуқуқии танзими муносибати давлат ва иттиҳодияҳои динӣ дар Конститутсияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи озодии
виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон муайян гаштаанд1.
Дар робита ба ин ҳолат зуҳур ва ташаккули ҷараёнҳо, созмонҳо ва
иттиҳодияҳои динӣ дар ҷомеаи демократию ҳуқуқбунёд як амри гурезнопазир
маҳсуб меёбад. Иттиҳодияҳо ва созмонҳои динӣ дар асоси оиннома, муқаррот
ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқие, ки давлат дар мавриди онҳо дар назар
гирифтааст, фаъолияти хешро амалӣ менамоянд. Онҳо дар пайи ҷустуҷӯйи
таъсиррасонии мутақобила ба ҳаёти маънавию рӯҳии мардуми мусулмон ва
ҳокимияти сиёсӣ буда, ба ин восита дар доираи қонун манфиатҳо, ҳуқуқу
озодиҳои аъзо, пайравон ва мардуми эътиқодманди кишваро ҳукми воқеӣ
мебахшанд.

Мавҷудияти

созмонҳо,

ташкилотҳои

сиёсӣ,

иттиҳодияҳо

мухталифи динӣ, мақомотҳои гуногуни давлатӣ оид ба умури динию
Конститусияи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]. – Душанбе, 2016. - С. 2; Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ [Матн]. //Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2009,
№3, мод. 82; с. 2011, №6, мод. 450; Қонуни ҶТ аз 02.01.2018 с., №1497; Консепсияи сиёсати давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи дин [Матн]. – [Захираи электронӣ] – Режими дастрас: URL:
http://www,base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetal=&sandalD=582 (санаи муроҷиат. 25.11.2019)
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эътиқодотӣ дар кишвари мо баёнгари онанд, ки воқеан ҳам, дар ҳаёти
иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсию фарҳангии ҷомеаи мо ва дар сиёсати дохилию
хориҷии давлат мақом, нақш ва нуфузи омили исломӣ аз аҳамияти хоссае
бархӯрдор аст. Аз ин лиҳоз ба ҳеҷ ваҷҳе намешавад онро нодида гирифт ва ё
инкор намуд.
Боло рафтани сатҳу сифати худшиносии мардуми мусулмони Тоҷикистон
ва таваҷҷуҳи хоссаи онҳо ба арзишҳои исломӣ дар шароити имрӯзаи кишвар
яке аз далелҳои инкорнопазир маҳсуб меёбад. Қобили тазаккур аст, ки раванди
эҳёгардии арзишҳои исломӣ дар шакл ва тарзи ҳаёти мусулмонони кишвар
тағйир ҷиддӣ ворид намуда, ин тағйирот на танҳо марказ ва ноҳияҳои аторф,
балки ба тадриҷ вилоятҳо ва манотиқи дурдасти кишваро фаро гирифтааст.
Яке аз хусусиятҳои асосии боло рафтани раванди эҳёи исломиро
аксарияти муҳаққиқон ба вазъи сиёсии солҳои 90–уми асри гузашта марбут
медонанд. Ба вуҷуд омадани ҳизбҳои исломӣ, ҳаракатҳои ҷамъиятию сиёсӣ
ифодагари симбиози фаъолияти ходимон динӣ ва интелегенсияи секулиярии
сиёсишуда ба шумор мерафт.
Аввалин ҳизби сиёсии характери динидошта Ҳизби наҳзати исломӣ
(ҲНИ) буд. Он дар таърихи 9 – уми сентябри соли 1990 дар шаҳри Астрахани
Федератсияи Россия дар маҷлиси муассисони Ҳизби наҳзати исломӣ бунёд
гашта, барнома ва оинномаи он қабул гардида, ҳайати олии мақомоти
раҳбарии – Шӯрои уламо интихоб гардидааст. Роҳбари Ҳизби наҳзати исломӣ
А. Ахтаев, ҷонишини он Г. Ҷамол интихоб гардиданд.
ҲНИ муҳимтарин ҳадафи худро дар муттаҳид намудани ҳамаи
мусулмонони сокини Иттифоқи Советӣ эълон намуд. Дар барномаи он зикр
мегардад, ки ҳизб дар доираи Конститутсия фаъолият намуда, он таҷриба ва
методҳои терроризм ва экстремизм ва ҳамчунин ҳама навъҳо ва шаклҳои
дискриминатсияро маҳкум менамояд. Дар оинномаи ҲНИ, қисман қайд
гардидааст, ки эҳёи рӯҳию маънавӣ, рушди озодонаи иқтисодиёт, бедорию
огоҳии сиёсӣ ва амалигардонии ҳуқуқу озодии ҳар як мусулмон дар асоси
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Қуръон ва Суннат ҳамчун муҳимтарини ҳадафҳо ва вазифаҳои ҳизб маҳсуб
мегарданд1.
Бо ин рӯҳия қавию устувор ва мушаххас намудани роҳҳои расидан ба ин
ҳадафҳо: интишори ислом аз тариқи тамоми воситаҳои иттилоотӣ дар байни
тамоми мардум; иштироки фаъоли мусулмонон дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва
ҳаёти маънавии кишвар, ба таври доимӣ риоя ва иҷроиши аҳкоми ислои аз
ҷониби ҳар як аъзои ҲНИ, фаъолияти пурҷушӯ хурӯши худро оғоз намуд2.
Бо вуҷуди ин роҳбарони ин ҳизб баён менамуданд, ки ҳадафи аслии онҳо
бунёди давлати исломӣ набуда, танҳо мекӯшанд, ки ба воситаи ҲНИ
манфиатҳои мардум ва ақаллиятҳои мусулмони Иттифоқи Советиро ҳимоя
намоянд, имомҳо ва муллоҳое, ки аз ҷониби давлат таъйин карда мешуданд,
гӯё ки иқтидори ҳимояи онҳоро надоштанд3.
Ҳизби наҳзати исломӣ қароргоҳи худро дар Москва ва сохторҳои
минтақавияшро дар тамоми ҳудудҳои мусулмоннишини Иттифоқи Советӣ
таъсис намуд. Аммо чуноне, ки маълум аст ҲНИ натавонист ба таври тӯлонӣ
мавҷудияти худро ҳифз намояд. Ба назари баъзе муҳаққиқон элитае, ки 70 сол
дар муҳити яккатози идеологияи коммунистӣ ба воя расида буданду акнун, ки
аз рӯйи зарурат ва тақозои замон рӯ ба арзишҳои либералию демократӣ оварда
буданд, вале ҳанӯз омодаи таҳаммул намудан ва пазириши мавҷудияти як
ҳизби хосияти динидошта ва рақиби қаввии сиёсиро дар саҳнаи сиёсӣ ба ҳеҷ
ваҷҳе надоштанд. Аз ин лиҳоз, зери таъсири омилҳои субъективӣ, ба ҳар
баҳона ба сатҳи роҳбарияти олии он фишорҳои мухталиф оварда, дар соли
1994 аллакай онро аз арсаи сиёсӣ дур намуданд.
Ҳизби наҳзати исломии Ҷумҳурии Тоҷикистон (ҲНИТ ҳоло ТЭТ ҲНИ)
маҳз дар заминаи он ба таври расмӣ ташкил карда шуда, ба таври ошкоро
вориди саҳнаи сиёсии кишвар гардид. Ҳизби мазкур дар раванди фаъолияти
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сиёсии худ, ҳамчун аввалин созмони сиёсии исломӣ дар Тоҷикистон нишон
дод, ки имконияти таъсиррасонии ислом ба паҳлуҳои гуногуни ҳаёти сиёсию
ҷамъиятӣ, ба воситаи муттаҳид намудани аъзоёну пайравон ва одамони касбу
кори гуногун дар ҷараён ва созмони сиёсии динӣ то чӣ ҳад болост.
Раванди мазкур таваҷҷуҳи аксар муҳаққиқони кишварҳои гуногуни
оламро ба худ ҷалб намуда, қисме аз онҳо чунин андеша баён намуданд, ки аз
ҳад зиёд тамоюл ва хосияти сиёсӣ пайдо кардани ҳизбҳо ва ҷараёнҳои исломӣ
чандон паёмади хуберо ба бор нахоҳад овард. Махсусан, барои ҷомеаҳое, ки
дорои конфессияҳои гуногун буда ва пайравони зиёди адёни дигарро доро
мебошанд. Ба вуҷуд омадани шумораи зиёди иттиҳодияҳо ва ҷараёнҳои динӣ
боси халапазир гаштани фазои ягонагии мазҳабию эътиқодии ҷомеа гашта,
умумият ва ягонагии рушди ҷомеаро ба ҷалбу таблиғи ғояҳои гуногун
мекоҳонанд. Ҳоло он, ки муҳимтарин вазифаи ҳар як давлат ҳифзи ягонагӣ,
тамомияти арзӣ, субот ва таъмини ҳамзистии осоиштаи тамоми афроди ҷомеа
новобаста аз муносибаташон ба дину эътиқодот ва таъмини шароит мусоид
барои ҳаёти хуррам, маҳсуб меёбад.
Гурӯҳи дигари муҳаққиқон андешаи баръакс иброз намуда, онҳо
мавҷудияти иттиҳодияҳо, созмонҳо, ҷараёнҳо ва ташкилоти сиёсию диниро
яке аз заруриятҳо ва нишонаҳои ҷомеаи демократию плюралистӣ маънидода
намуда, иштироки онҳоро дар таҳкими ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳатмӣ медонанд.
Онҳо аз рӯйи қоида дар доираи оиннома ва барномаҳои худ фаъолияти хешро
ба роҳ монда, ба сифати инъикосгари манфиатҳои умумиятҳои муайяни
иҷтимоӣ баромад намуда, барои аз байн бурдани моҷароҳои мухталиф аз
тариқи мусолиҳа ва муносибатҳои мутақобила ба таври самаранок мусодиат
менамоянд. Ҳамчунин, онҳо дар паст намудани шиддатнокии ҳолати рӯҳию
маънавии одамон, ҷилавгирӣ аз заиф ва гӯшаи фаромӯши рафтани арзишҳои
баланди ахлоқию маънавӣ ва аз авҷ гирифтани ҳаракатҳои сепаратистӣ,
нажодпарастӣ ва махсусан «экстремизми динӣ» нақши босазоеро ба иҷро
мерасонанд.
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Андешаи аввали дар мавриди хизбҳои хусусияти динӣ дошта, махсусан
дар симои ҲНИТ (ҳоло ТЭТ ҲНИ) ва таҷрибаи амалии Тоҷикистони муосир
ба воқеият наздиктар аст. Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон (ҳоло ТЭТ
ҲНИ) дар раванди сиёсии кишвар бо вуҷуди фароҳам будани тамоми шароиту
имкониятҳои расмию ҳуқуқӣ фаъолияти самараноку созандаро пайдо карда
натавонист. Чуноне, ки дар боло зикр намудем ба он амалҳое машғул гардид,
ки мухолифи инкишофи муътадил ва таҳкими истиқлолияти давлатии
Тоҷикистон буданд. Дар натиҷа бо кӯшиши ғайриқонунии табадулоти давлатӣ
аз ҷониби Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти он манъ карда шуд.
Иттиҳодия ва созмонҳои дигари динӣ дар кишвар ба таври озодона дар
чорчӯба ва муқаррроти меъёрию ҳуқуқӣ ба таври озодона амал намуда, дар
муносибатҳои ҷамъиятӣ нақши фаъолро ба иҷро мерасонанд. Иттиҳодияҳои
динӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти худро мутобиқи
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал бароварда, давлат ва
иттиҳодияҳои динӣ дар соҳаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва хайриявӣ,
инчунин дар масъалаҳои таъмини бехатарии ҷамъиятӣ, ҳифз ва рушди
арзишҳои миллӣ ва мероси таърихию фарҳангӣ, таҳкими саломатии аҳолӣ ва
пешгирии ифротгароӣ ҳамкорӣ менамоянд. Ҳамкории самарабахши давлат ва
иттиҳодияҳои динӣ унсури муҳими таъмини субот ва рушди ҷомеаи
шаҳрвандӣ буда, саҳми иттиҳодияҳои динӣ дар беҳбудии вазъи иҷтимоии
аҳолӣ, бунёдкориву созандагӣ ва тарбияи маънавию ахлоқии аҳли ҷомеа
назаррас мебошад.
Бо назардошти он ки аксари мутлақи аҳолии Тоҷикистонро мусулмонон
ташкил медиҳанд, ҳангоми татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи дин ба масъалаи
танзими фаъолияти иттиҳодияҳои динии дорои эътиқоди исломӣ аҳамияти
ҷиддӣ дода мешавад. Давлат барои пойдории таҳаммул ва эҳтироми байни
шаҳрвандони диндору бедин, байни пайравони иттиҳодияҳои динӣ ва
мазҳабҳои гуногун мусоидат намуда, ба зуҳуроти таассуб, хурофот ва
ифротгароӣ дар фаъолияти онҳо роҳ намедиҳад.
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Ҳангоми сохтмони биноҳои иттиҳодияҳои динӣ ҳолатҳои риоя ва иҷро
нашудани меъёрҳо ва стандартҳои мавҷудаи экологӣ, сӯхторнишонӣ ва
санитарию эпидемиологӣ, инчунин ба роҳ мондани фаъолияти иттиҳодияҳои
динӣ бидуни бақайдгирии давлатӣ дар таҷриба боқӣ мемонанд. Дар ин сурат
эҳтимолияти паҳн гардидани ғояву ақидаҳои ифротӣ дар чунин маконҳо афзун
гардида, тавассути баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон чунин
раванд дар доираи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба танзим
дароварда мешавад.
Баҳри мукаммал намудани раванди бақайдгирии давлатии иттиҳодияҳои
динӣ, ҷудо намудани қитъаи замин барои сохтмони бино ва иншооти
парастишӣ, қабристону зиёратгоҳҳо, риояи қоидаҳои шаҳрсозию меъморӣ
ҳангоми таъмиру тармими биноҳои иттиҳодияҳои динӣ, пешниҳоди ҳисоботи
иттиҳодияҳои динӣ дар бораи сарчашмаҳои ташаккули молумулк ва хароҷоти
он зарурати такмил додани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи озодии
виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ» тақозо мегардад, ки ба таҳкими волоияти қонун
дар фаъолияти иттиҳодияҳои динӣ нигаронида мешавад.
Иттиҳодияҳои динӣ метавонанд бо риояи талаботи қонунгузории
Ҷумҳурии Тоҷикистон озодона адабиёти динӣ ва дигар ашёву маводи
таъиноти диниро дастрас намоянд ва истифода баранд. Давлат бо мақсади
пешгирии густариши ғояву ақидаҳои ифротӣ истеҳсол, содир, ворид, фурӯш
ва паҳн гардидани адабиёти динӣ ва дигар ашёву маводи таъиноти диниро
тавассути ташаккули низоми гузаронидани ташхиси давлатии диншиносӣ ба
танзим медарорад.
Давлат барои таъмини озодии виҷдон ва озодии пайравӣ ба дин, риояи
ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандони диндор ва иттиҳодияҳои динӣ
шароити мусоид фароҳам меорад ва тавассути дастгирии молиявии
иттиҳодияҳои динӣ ва ходимони динӣ баҳри татбиқи барномаву чорабиниҳои
барои аҳли ҷомеа муҳими фарҳангиву маърифатии онҳо мусоидат менамояд.
Дар ин замина, зарур аст, ки дастгирии башардӯстонаи иттиҳодияҳои динӣ аз
ҷониби созмонҳои хориҷӣ ва байналмилалӣ таҳти назорати мақомоти
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ваколатдор қарор дода шуда, он танҳо дар доираи қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон, шартномаҳои байналмилалӣ ва бо дар назар доштани манфиатҳои
давлативу миллӣ роҳандозӣ карда шавад.
Мақомоти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот ҳангоми
амалисозии сиёсати давлатӣ дар соҳаи дин пеш аз ҳама талаботи
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва манфиатҳои давлативу миллиро ба роҳбарӣ мегиранд. Инчунин, масъулони
мақомоти ваколатдори давлатӣ оид ба дин татбиқи якхелаи меъёрҳои
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба фаъолияти иттиҳодияҳои динӣ
ва пешгирии табъиз аз рӯи нишонаҳои диниро таъмин менамоянд.
Хусусияти дунявӣ доштани хизмати давлатӣ яке аз принсипҳои асосии
низоми идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ маҳсуб ёфта, хизматчиёни
давлатӣ ҳангоми дохил шудан ба хизмати давлатӣ, новобаста аз мансубияти
динии худ, уҳдадориҳои мансабии худро тибқи тартиби муқаррарнамудаи
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро менамоянд. Хизматчиёни давлатӣ
ҳангоми иҷрои уҳдадориҳои мансабӣ ҳуқуқ надоранд, ки дар фаъолияти
иттиҳодияҳои

динӣ

иштирок

намоянд

ва

ба

фаъолияти

таблиғотӣ

(миссионерӣ) машғул шаванд.
Давлат бо иттиҳодияҳои динӣ дар масъалаи тарбияи ахлоқию маънавӣ ва
дар рӯҳияи ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ, поквиҷдонӣ, меҳнатдӯстӣ ва
таҳаммулпазирӣ ба воя расидани наврасону ҷавонон ҳамкорӣ менамояд. Аз ин
хотир дар Консепсияи сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи дин
нақши иттиҳодияҳои динӣ дар пешгирии экстремизм чунин нишон дода
шудааст:
– бо мақсади пурзӯр намудани муқовимат ба экстремизм ва терроризм бо
фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 ноябри соли 2016, №776
Стратегияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба экстремизм ва
терроризм барои солҳои 2016–2020 тасдиқ карда шуд, ки мақсад, вазифаҳо ва
самтҳои асосии сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи муқовимат
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ба экстремизм ва терроризм, аз ҷумла нақши иттиҳодияҳои динӣ дар пешгирии
тундгароии динӣ ва экстремизмро муайян менамояд;
– муҳити динӣ бар асари омилу воқеиятҳои мухталиф аз лиҳози
паҳншавии тундгароии динӣ ва экстремизм бештар осебпазир буда,
мухолифатҳои назариявии дохилимазҳабӣ, ба қутбҳо ҷудошавии он бар асари
ворид шудани ақидаҳои тундгаро ва донишҳои нокифояи динии аҳолӣ ба ин
раванд мусоидат менамояд;
– чорабиниҳо вобаста ба пешгирии тундгароии динӣ ва экстремизм аз
корҳои таблиғотиву фаҳмондадиҳӣ, омӯзишиву таълимӣ ва таҳлилу муайян
намудани сабабу омилҳои зуҳури ин раванд дар ҷомеаи муосир иборат буда,
дар амалӣ намудани онҳо нақши иттиҳодияҳои динӣ муассир мебошад;
– давлат шаклҳо, усулҳо ва муҳтавои иттилооти диниро дар муҳити динӣ,
аз ҷумла дар воситаҳои ахбори омма бо мақсади пешгирии паҳншавии ғояҳои
экстремистӣ ва бадбинии динию мазҳабӣ, ки ба амнияти давлату миллат
таҳдид менамояд, тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба танзим медарорад. Ходимони диниро зарур аст, ки пайваста
ташвиқу тарғиби арзишҳои миллиро дар воситаҳои ахбори омма ва мулоқоту
вохӯриҳо ба роҳ монда, ҷиҳати пешгирии даъватҳои оммавӣ барои ба амал
баровардани фаъолияти ифротӣ, ки аз тариқи сомонаҳои интернетӣ паҳн карда
мешаванд, нишон додани вокунишҳоро роҳандозӣ намоянд;
– ифротгароии динӣ дар кишвар то андозае бо таъсири марказҳо ва
ташкилотҳои хориҷии экстремистӣ ба миён меояд. Баъд аз хатми таҳсил баъзе
аз хатмкардагони муассисаҳои таълими динии хориҷи кишвар ғояҳо ва
мафкураҳои динии кишварҳоеро, ки дар он ҷо таълими динӣ гирифтаанд, паҳн
менамоянд ва аз ҷониби онҳо тарғиб намудани тарзи ҳаёт, фарҳанг, шакли
зоҳирӣ, либос ва урфу одатҳои ба мардуми мо ғайрианъанавӣ ба мушоҳида
мерасад. Бозгашти онҳо ва бо худ овардани таълимоту назарияҳои барои
ҷомеаи Тоҷикистон ғайрианъанавии диниву мазҳабӣ фазои ороми диниро
халалдор намуда, боиси пеш омадани заминаи низоъҳои динӣ ва сиёсӣ
мегардад;
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– фаъолияти мақомоти давлатӣ дар самти пешгирии тундгароии динӣ ва
экстремизм тибқи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда
шуда, ба муқобили ташкилотҳои динии ифротгаро ва ё шахсони алоҳидае, ки
фаъолияти онҳо меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ин соҳа вайрон мекунанд, равона
карда мешавад;
– фаъолияти ташкилотҳои экстремистӣ доир ба ҷалбкунии аъзои нав
аксаран дар байни ҷавонон ва занон амалӣ карда мешавад, ки ба амнияти
давлативу ҷамъиятӣ ва арзишҳои анъанавии оилавӣ хатарҳо эҷод менамояд.
Аз ин рӯ, фаъолияти мақомоти иҷроияи марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти
давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва
иттиҳодияҳои динӣ дар хусуси пешгирии тундгароии динӣ дар байни ҷавонон
ва занон ба таври васеъ роҳандозӣ карда мешавад;
– сабабу шароитҳои ба тундгароии динӣ ва экстремизм мусоидаткунанда,
истифодаи унсури динӣ ҳамчун воситаи сиёсӣ аз ҷониби гурӯҳҳои ифротгаро,
инчунин мавҷудияти омилҳои диние, ки бо мафҳуми «экстремизму
терроризм» фарогир нестанд, вале ба заиф гаштани пояҳои давлатдории
дунявӣ оварда мерасонанд, зарурати таъмини устувори риояи қонун ва пурзӯр
намудани ҷавобгарии ҳуқуқиро тақозо менамояд, ки дар мукаммалгардонии
қонунгузории

Ҷумҳурии

Тоҷикистон

дар

бораи

озодии

виҷдон

ва

иттиҳодияҳои динӣ, дар бораи ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ ва ҷиноятӣ
пешбинӣ мегардад;
– баҳри таҳкими нақши иттиҳодияҳои динӣ дар пешгирии тундгароии
динӣ ва экстремизм дар марҳилаи татбиқи Консепсия муҳим аст, ки бозомӯзӣ
ва такмили сатҳи донишу ихтисоси кормандони мақомоти ваколатдори
давлатӣ оид ба дин доир ба пешгирии тундгароии динӣ ва экстремизм пайваста
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ба роҳ монда шавад, инчунин механизмҳои ҳуқуқии ҳимояи ташхисгарон
вобаста ба ташхиси давлатии диншиносӣ муқаррар карда шавад.1
Аммо ба назари муҳаққиқони соҳа на ҳамеша хатар аз ҷониби
экстремистии динӣ ва гурӯҳҳои радикалӣ ба мо таҳдид менамоянд чуноне, ки
мо бештар интизор дорем. Чунин «ҳушёрӣ»–и якҷониба дар баъзе мавридҳо
зиёд фиребанда ба назар мерасад. Зеро давлат тамоми имконоту иқтидори
хешро баҳри бартараф намудани хатари экстремизм ва радикализми динӣ сарф
менамояд. Дар натиҷа ба соҳаҳои дигари ҳаёт то андозае мумкин аст, ки диққат
ва таваҷҷуҳи зарурӣ камтар равона карда шавад. Масалан, ба назари
муҳаққиқони соҳа хатаре, ки аз ҷониби мансабдорони бесалоҳият,
бемасъулият, камсавод, фасодзада ва маҳалгаро то он ҳадде таҳдид барои
суботи ҷомеа ва амнияти миллии мо доранд, ки аз ҳар навъ хатари радикалии
динӣ ба маротиб таҳдиди онҳо бештаранд. Хисорот ва зарбае, ки онҳо ба
амнияти миллии мо ворид менамоянд, ҳатто террористони профессионалӣ дар
он сатҳ наметавонанд ворид созанд. Бале, ифротӣ ва ё террористе, ки кадом як
истгоҳ ва ё маркази дилхӯшӣ (дискатека)–ро инфиҷор мекунад, хатар барои
ҷомеа маҳсуб мегардад, вале мансабдоре, ки аз бемасъулиятӣ вазъиятро
ифиҷор медиҳад, кишварро ба инфиҷор мекашад, барои амнияти миллии мо ба
маротиб хатари ҷиддӣ маҳсуб мегардад. Аз ин хотир, мушаххасан сухан
рондан дар бораи таҳдидҳо ба назари муҳаққиқони масъалаҳои мазкур қабл аз
ҳама масъалаи фасодзагӣ, баъдан бемасъулиятию бесалоҳиятии мансабдорон,
баъдан риоя нашудани қонунҳо дар фазои муносибатҳои ҷамъиятӣ аз ҷониби
худи масъулин, баъдан масъалаҳои иҷтимоӣ ва танҳо дар ҷойи панҷум
ифротгароии динӣ баромад менамояд, ки дар аксар мавридҳои он ҳам ба чаҳор
омили аввал вобастагии амиқу зич дорад. Дар ҷойи шашум, албатта, ба
таҳдидҳои хориҷӣ мешавад, ишора намуд. Ҳодисаҳои солҳои охири чунин
кишварҳои мухталифи буҳронзадаи олам бори дигар шаҳодати ин гуфтаҳоянд.

Ниг.: Консепсияи сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи дин [Матн]. – [Захираи электронӣ]. –
Режими дастрас: URL:http://www,base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetal=&sandalD=582 (санаи
муроҷиат. 25.11.2019)
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Ҳангоми таҳлил ва таҳқиқи вазъи сиёсӣ ва сатҳи иштироки ташкилотҳои
сиёсию динӣ дар ҳалли масъалаҳои мухталифи ҷомеаи тоҷикистонӣ ба
хулосаҳои зерин омадан мумкин аст:
– яке аз хусусиятҳои асосию мусбати созмонҳо, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ,
сиёсӣ ва динӣ дар он аст, ки онҳо ҳамеша барои ҳамкориҳо омода буда, дар
асоси маҷрои сиёсати расмӣ мекӯшанд ҳаракат намоянд ва фаъолиятҳои
минбаъдаи хешро пеш баранд. Асосан, ин робитаҳои ҳасанаи мутақобила бо
ҳокимияти расмӣ ва мақомотҳои давлатии вобаста ба умури динию
эътиқодотӣ аз муносибати хуби сарварони рӯҳонӣ ва роҳбарияти давлатӣ ва
санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ, барномаю оинномаи иттиҳодияҳои динӣ бармеояд;
– ҳамроҳ бо он нигоҳ накарда гарчанде, ки дар барнома оиннома ва
қонуну санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ доираи салоҳиятҳо, вазифаҳо, ҳадафҳо,
алоқамандиҳо, муносибатҳои мутақобила, ҳамкориҳо ва дастгириҳои
дуҷонибаи байни ҳамдигарӣ ба таври возеҳу равашан зикр гардидааст, аммо
дар баъзе мавридҳо рақобат барои фазои таъсиру нуфуз байни онҳо возеҳ ба
назар мерасад. Яъне дар аксар мавридҳо давлат барои эмин нигоҳ доштани
суботи ҷомеа фаъолияти иттиҳодияҳои диниро метавонад комилан зери
назорати хеш қарор диҳад;
– ба назари мо дар раванди ислоҳоти фазои ҳаёти ҷамъиятӣ, сиёсӣ ва
иҷтимоию иқтисодӣ дар асоси принсипҳои демократию давлати ҳуқуқӣ
муҳимтарин масъала барои барқарор ва нигоҳ доштани муносибати мавзуну
мутақобила бо иттиҳодияҳои динӣ, созмону ҳаракатҳои иҷтимоию сиёсӣ бо
мақомотҳои давлатӣ маҳсуб меёбад;
– бо бузургатарин ташкилоти ҷамъиятӣ боқимондани давлат, он муваззаф
аст, ки фазо ва шароити муносибро барои таҳкими муносибатҳои ҷамъиятӣ, аз
ҷумла барои иттиҳодияҳои динӣ ба вуҷуд биёрад. Дар навбати худ
иттиҳодияҳои динӣ низ бояд аз мавқеъ ва вазъи эътидол муносибат намуда,
барои таҳкими муносибатҳои мутақобилаю ҳасанаи конфессионалӣ ва бо
камоли ризоят баҳри ягонагӣ ва суботи кишвар, бо давлат дар иртибот қарор
дошта бошанд;
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– он чизе, ки ба сохторҳою мақомотҳои ҳокимиятӣ чи дар марказ ва чи
дар сатҳи идоранамоии мақомоти маҳаллӣ дахл дорад, онҳо бояд аз ҳар навъ
дахолатҳои бемавриду худсарона ба корҳои дохилии иттиҳодияҳо, созмонҳо
ва муассисаҳои динӣ худдорӣ варзида, бо шакли мусбат дар доираи
салоҳиятҳои хеш муносибат ва амал намоянд. Зеро ҳар навъ дахолатҳои
бемаврид, боиси беобрӯгаштани худи мақомотҳои давлатӣ гардида,
нигоҳдории вазъи босуботу муътадили муносибатҳо ва рушди мавзуни
ҷомеаро ба тадриҷ номумкин мегардонанд;
– муҳимтарин масъала дар ин маврид ба вуҷуд овардани як маркази
ягонаи машваратӣ бисёр муҳим ба назар мерасад. Ин марказ метавонад дар
ҳайати

худ

барҷастатарин

мутахассисони

масъалаҳои

диншиносӣ,

муҳимтарин шахсиятҳои рӯҳонӣ ва дигар роҳбарони ҳаракат, созмону
иттиҳодияҳои динӣ ва ходимони ҷамъиятиро ҷамъ оварда, барои ҳалли
масъалаҳои муносибатҳои конфессионалӣ, масъалаҳои миллӣ, бо ҳадафи
таҳкими истиқлолияти сиёсӣ ва устувории давлати тоҷикон хидмати шоёнеро
ба иҷро расонад.
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ХУЛОСА
I. Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия
Дар

натҷаи

таҳлили

илмии

масъалаҳои

мухталифи

мавзуи

диссертатсионии «Омили исломӣ дар раванди сиёсии Тоҷикистон» чунин
хулосаҳоро ба тариқи мухтасар баён намудан мумкин аст:
1. Раванди ба истилоҳ «эҳёи исломӣ», ҳамчун сифатан гардиши нави
муроҷиат ва муносибати мусулмон ба дини худ, бо анъанаҳои бисёрасра, дар
пайи ҷустуҷӯйи такягоҳи маънавии табиӣ, баҳри дарёфти роҳҳои ҳалли
масъалҳои ҷомеа дар замони глобалии муосир, маънидод мегардад. Эҳёгардии
падида ва ҷараёни динӣ ҳамчун шакли шуури ҷамъиятӣ барои ташаккули
ҳувият ва худшиносии мардум ниҳоятан як амри табиӣ маҳсуб меёбад. Ин
тамоюл дар ояндаҳои дуру наздик идома пайдо хоҳад намуд. Бо он ҳама
мушкилиҳо ва буҳрони мураккаб ва паёмадҳои идоранашвандаи он дар
кишвар дар замони пошхӯрии Иттифоқи Советӣ ва ҷанги шаҳрвандӣ аз ҷониби
ҳукумат заминаи мусоди барои эҳёи исломи расмӣ, арзишҳои миллӣ ва
интегратсияи ҳаёти иҷтимоию сиёсӣ ва фарҳангии кишвар ба вуҷуд оварда
шуд
2. Воқеияти ҳаёт ва таҷрибаи ҷамъиятӣ таҳлил ва омӯзиши падидаи
«омили исломӣ»–ро дар мадди аввал мегузорад. Муддатҳои дароз ба он
муносибати воқеъбинона сурат нагирифта, онро танҳо ба фазои динӣ мансуб
медонистанд ва ё ба фазои сиёсӣ маҳудуд менамуданд. Аммо натиҷаи
таҳиқиқи рисола нишон медиҳад, ки «омили исломӣ» ба паҳлуҳои гуногуни
ҳаёти инсонӣ таъсири хешро мерасонад ва дар таркиби он субъектҳои
мухталифи ҳаёти ҷамъиятӣ: динӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ,
иттилоотӣ ва ғайраҳо фаъолият менамоянд. Аз ин хотир, онро наметавон
марбути соҳаи алоҳидаи ҳаёти ҷамъиятӣ баҳогузорӣ намуд.
3. Раванди ба истилоҳ «эҳёи исломӣ», ҳамчун гардиши нави муроҷиати
мусулмон ба дини худ, бо анъанаҳои бисёрасра, дар пайи ҷустуҷӯйи такягоҳи
маънавии табиӣ, баҳри дарёфти роҳҳои ҳалли масъалҳои ҷомеа дар замони
глобалии муосир, маънидод мегардад. Эҳёгардии падида ва ҷараёни динӣ
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ҳамчун шакли шуури ҷамъиятӣ барои ташаккули ҳувият ва худшиносии
мардум ниҳоятан амри муҳим маҳсуб меёбад. Ин тамоюл дар ояндаҳои дуру
наздик идома пайдо хоҳад намуд. Бо он ҳама мушкилиҳо ва буҳрони мураккаб
ва паёмадҳои идоранаша–вандаи он дар кишвар дар замони пошхӯрии
Иттифоқи Советӣ ва ҷанги шаҳрвандӣ заминаи мусоди барои эҳёи ислом,
арзишҳо ва интегратсияи ҳаёти иҷтимоию сиёсӣ ва фарҳангии кишвар ба
вуҷуд оварда шуд [2 ‐ М].
4. «Омили исломӣ» ҳар чи бештар ба паҳлуҳои гуногуни ҳаёти ҷамъиятии
Тоҷикистон аз ҷумла, ба ҳаёти сиёсӣ таъсири бештари худро мерасонад. Дар
фазои сиёсии кишвар муносибати фаъолонаи мутақобилаи сиёсат ва дин ба
таври возеҳ қобили мушоҳида мебошад. Доираи ҳукумрон ва ходимони
рӯҳонӣ ба вуҷуди ҳамдигар ниёз доранд. Иштироки фаъоли иттиҳодияҳо ва
созмонҳои динӣ дар фазоҳои мухталифи ҷомеа ҳар чи бештар эҳсос мегардад.
Наздик будан ба ҳокимият ҳар чӣ зиёдтар фазои самарноки таъсиррасониро
барои онҳо муҳайё месозад [4 ‐ М].
5. Сиёсат ва дин – ду падидаи ба ҳамтаъсиррасонанда ва муттасили ҳаёти
ҷамъиятӣ дониста мешаванд. Эҳёи исломӣ дар Тоҷикистон дар шароити феълӣ
дар муқобили ҳокимияти дунявӣ қарор гирифта наметавонад. Дар раванди
эҳёи исломӣ фаъолгардии ҳаракатҳо ва ҷараёнҳою иттиҳодияҳои сиёсию динӣ
бо шиорҳои динӣ кӯшиши эҳёи ҳувияту худшиносии мардуми мусулмон ва
ҳимояи арзишҳою манфиатҳо дар ҷаҳони тағйирёбанда, зери таъсири
паёмадҳои раванди глобалӣ, мақоми марказӣ пайдо менамоянд. Зуҳури
рӯзафзуни ҷараёнҳо, ҳаракатҳо ва созмонҳои динию ҳизбҳои сиёсии бештар
дар кишварҳои мухталифи олам мушоҳида мегарданд. Дар аксар мавридҳо
давлат барои нигоҳ доштани субот фаъолияти иттиҳодияҳои диниро комилан
зери назорати хеш қарор медиҳад. Аммо ислом моҳиятан наметавонад асосан
аз сиёсат дур монад. Он агар зери назорат ва таъсири давлат ҳам қарор дошта
бошад, боз ҳам вориди сиёсат аст. Воқеияти ҷаҳони муосир ва таҷрибаи бисёре
аз кишварҳои олам шаҳодат аз он медиҳанд, ки амалан ҳеҷ роҳи фирор аз
падида ва зуҳроти «омили исломӣ» вуҷуд надорад. Ҳатто, масъалаҳои хурду
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беаҳамияти дохилӣ ва раванди муттаҳидгардонии иттиҳодиҳо ва созмонҳои
динӣ хосияти махфии сиёсӣ дошта, танҳо дар мазмуни самтгирии сиёсати
давлатии Тоҷикистон, барои доираи муҳаққиқони соҳаи мазкур аён мегардад
[3 ‐ М].
6. Ходимон ва сарварони рӯҳонӣ дар Тоҷикистон дар хутбаҳо ва
суханрониҳои хеш аз минбарҳои масҷидҳо, пайваста аз ҳимоя ва пуштибонии
сиёсати давлатӣ даъватҳо менамоянд. Ҳолати мазкур аз назари таҳлили сиёсӣ
онҳо ҳамчун абзор ва василаи амалигардонии сиёсати давлатӣ дар фазои динӣ
маҳсуб мегарданд. Таъсиси Маркази исломшиносӣ, Кумита оид ба дин ва
танзими анъанаҳо ва ҷашну маросимҳои миллӣ ва дигар мақомоти давлатӣ ба
хотири беҳтар идора намудан ва назорат аз болои фазои динию эътиқодӣ аз
ҷониби давлат, роҳандозӣ шуда аст, ки он амали мусбат арзёбӣ мешаванд.
Давлат манфиатдор ва муваззаф аст, ки нагузорад созмонҳо ва иттиҳодияҳои
динӣ дар шароити нави инкишофи Тоҷикистон ба қудрат ва воситаи
амалигардонии ҳадафҳо ва ғаразҳои гурӯҳҳои дигари иртиҷоию сиёсӣ табдил
ёбанд. Кӯшишҳо ба харҷ дода мешавад, ки маҷмуан таъсир ва нуфузи омили
динӣ ба фазои сиёсии ҷомеа, ҳар чи бештар кам карда шавад ва ба таври
мушаххас, ташаккули манфиатҳои милли кишвар, таъмини баробарии тамоми
иттиҳодияҳои динӣ дар назди қонун, таъмини амнияти сартосарии кишвар,
фароҳам овардани шароити мусоид барои озодона ташаккулу инкишофи шахс
ва ғайра дар доираи сиёсатҳои афзалятнок ва стратегии кишвар қарор дода
шаванд [4 ‐ М].
II. Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо
1. Дар аввали солҳои 90–уми асри ХХ дар раванди дигаргунии ҷомеа ва
гузариш ба масъалаҳои мухталифе дучор гардид. Яке аз чунин масъалаи даври
гузариши сифатии ҷомеа омили динӣ маҳсуб мегардид, ки ба тадриҷ он роҳи
ҳаллли дурусти хешро пайдо намуд. Дар шароити феълӣ масъалаи ҷиддие ба
ғайр аз як чанд ҳолатҳои истисноӣ, дар мавриди муносибати байни
ҳамдигарии иттиҳодияҳою созмонҳои динӣ, конфессияҳо ва давлат ба назар
намерсанд. Гарчанде ки аксарияи мардуми кишвар аз оини ислом пайравӣ ҳам
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намоянд, вале нисбати намояндагони адёни дигар бо таҳаммул ва камоли
инсонӣ мунасибат менамоянд. Аммо равандҳои сиёсии ҷомеа ҳамеша дар ҳоли
таҳаввул ва дигаргунӣ қарор доранд. Бинобар ин, набояд ба чунин дастовардҳо
иктифо намуд.
2. Дар ҷомеаи тоҷикистонӣ созмонҳои ва ҳаракатҳои иҷтимоию
террористӣ мақом ва пойгоҳи қавии иҷтимоии худро ба чанд далели зерин
пайдо карда наметавонад:
– ислом дар кишвари мо ба мазҳаби муътадили ҳанафӣ такя менамояд;
– ислом дар Тоҷикистон решаҳои қавии таърихӣ дошта, ба тору пуди
фарҳангӣ, ҳувият ва худшиносии мардуми тоҷик ба таври ниҳоятан зич
пайваста буда, ҳамчун симбиоз ташаккул ёфтааст;
– терроризм ва фундаментализм, ки дар натиҷаи моҷаро ва муҳорибаи
гурӯҳҳои мухталифи дохилию хориҷӣ ба вуҷуд меоянд, ки онҳо ба таври усули
роҳи ҳали хешро доранд;
– омили дигари зуҳури терроризм ва фундаментализм аз сарзадани
буҳрони маънавию эътиқодии қишрҳои иҷтимоии ҷомеа вобастагии амиқ
дорад, ки дар замони пошхӯрии Иттифоқи Советӣ буҳрони мазкур ба таври
ошкоро тамоми низоми давлатӣ ва фазои мухталифи ҳаёти ҷамъиятиро фаро
гирифт. Аз ин хотир, андешидани тадбирҳои зарурӣ ва ҳалли масъалаҳои
иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ боиси таҳкими муносибатҳои дигари
ҷамъиятӣ гашта, шиддат ва таъсири ҳар навъ омилҳои дигарро беасар
мегардонад.
3. Аз ҷониби дигар, ба хотир ҷойгиршавии географию мавқеи стратегӣ
Тоҷикистон пайваста тавваҷҷуҳи кишварҳои абарқудрати судҷӯй ва
манфиатталабро аз манотиқи мухталифи дунё ба худ ҷалб менамояд. Ҳамин
тавр, Тоҷикистон ҳоло дуру дароз ба сифати майдони бархӯрди манфиатҳои
қудратҳои мухталифи манфиатҷӯй, ки барои дастёбии манфиатҳои худ аз ҳеҷ
шакли муқовимату моҷаро даст нахоҳанд кашид, боқӣ хоҳад монд. Аз ин
лиҳоз, зарурат тақозо менамояд, ки таваҷҷуҳ барои таҳкими амнияти миллӣ,
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сатҳи омодагии неруҳои низомӣ, мақомотҳои қудратӣ ва ақлию зеҳнӣ боз ҳам
боло бурда шавад.
Барои Тоҷикистон ва ҷомеаи байналмилалӣ дар умум хатар на аз ҷониби
«фундаментализм, экстремизм, терроризми исломӣ», балки аз ҷониби сиёсати
фаъоли гегемония ва пардапӯшонаи қудратҳои ҷаҳонӣ ва кишварҳои ғарбӣ
бештар таҳдид менамояд. Ин кишварҳо дар аввал омили диниро бар муқобили
Иттифоқи Советӣ ба кор бурда, онро суқут доданд. Акнун, тактикаи мазкуро
бар муқобили кишварҳои ҷаҳони ислом равона намуда, дар ҳолати тарс,
даҳшат, ваҳшат ва буҳронҳои амиқ нигоҳ дошта, ҷанги байни тамаддунҳоро
кайҳо боз хосияти воқеӣ бахшидаанд. Ба ин тартиб, ба воситаи аҳолӣ ва
сокинони худи кишварҳо ба сарварон ва доираҳои ҳукумрони онҳо, таъсири
фаъолои хешро дар мавридҳои дилхоҳу муносиб мерасонанд. Дар сиёсати
байналхалқӣ бо истифода аз «стандартҳои дугона» созмону ҳаракатҳое, ки дар
доираи манфиатҳои онҳо амал намекунанд ва ё аз зери таъсири онҳо хориҷ
гардидаанд террорист ва гурӯҳҳои дигар алоқаманду зернуфузи худро
озодихоҳ ва ё ҳаракатҳои муътадил ном мениҳанд. Дар амалияи сиёсати
байналхақӣ чунин ҳолатро метавон ба осонӣ мушоҳида намуда, чандин
мисолҳо ва намунаҳои бешумори онро пайдо намуд.
4.

Ҷомеаи

сар

то

сар

мусулмонии

Тоҷикистон

дар

шароити

глобализатсияи иттилоот наметавонад аз таъсири ин равандҳои ташвишовар
ва фарогирандаи тамоми паҳлӯҳои ҳаёти ҷамъиятии ҷаҳони ислом, дар канор
монад. Имрӯзҳо раванди баҳамназдикшавии шаҳрван–дони Тоҷикистон бо
кишварҳои ҷаҳони ислом мушоҳида мегардад, ки зери таъсири ин раванд
метавон ба ҷомеаи тоҷикистони унсурҳои нав ворид гашта, таъсир ва
паёмадҳои мухталиферо ба вуҷуд биёранд. Тоҷикистон баъди охири солҳои
90–уми асри ХХ дар сари роҳи таблиғоти динию мазҳабии таблиғгарони
мухталиф қарор гирифт, ки аксаран ғоя ва арзишҳоеро ворид менамоянд, ки
чандон бо ҷомеа ва дини ислом ошноӣ надошта ба он бегонаанд. Кӯшишҳо ва
амалҳои интишори равияҳои динии канора ва ифротгароӣ дар кишвар инкор
намегардад. Созмонҳо ва фондҳои мухталифи хориҷии динию мазҳабӣ
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мекӯшанд ба фазои ягонаи эътиқодии мардуми кишвар, мазҳаб ва фирқаҳою
арзишҳои хешро ворид созанд. Аммо ислом ва махсусан мазҳаби ҳанафӣ ба
таври оммавӣ дар байни кулли сокинони кишвар ва аксарияти минтақаҳои
Тоҷикистон доман паҳн намудааст. Аз ин лиҳоз, ҳар навъ дидгоҳои ғоявию
эътиқодии ғайр ва махсусан ифротгароию фундаменталистӣ дар байни оммаи
васеъи мардум чандон ҷонибдор пайдо карда наметавонанд.
5. Тамоюли инкишоф ва дурнамои раванди омили исломӣ дар Тоҷикистон
аз ҳар минтақа ва кишварҳои дигар тафовут дорад. Сохторҳои ҳукуматӣ дар
бораи мақом ва нақши омили исломӣ дар ҷомеаи тоҷикистонӣ то андозае
тасаввуроти дурусту воқеӣ доранд. Вале раванду падидаҳои хаёти сиёсӣ ва
ҷаҳони муосир дар ҳолати зудтағйирёбандагӣ қарор дошта, мумкин аст, ки
моҳияти аслии баъзе падидаҳои мураккаби имрӯза дуруст дарк нагарданд.
Яъне набудани доираи васеъи мутахассисони кордону варзида дар соҳаи
мазкур то андозае ба назар мерасад. Тоҷикистонро зарур аст стратегияи наву
муккамали муносибат бо дини исломро коркард ва таҳия намояд. Махсусан,
диққатро ба он равона кардан лозим аст, ки зарурати объективӣ тақозо дорад
сатҳи маориф ва сатҳи донишомӯзии мактабҳои диниро бояд боло бурд. То
хатмкардаҳои онҳо ҳамчун мутахассисони варзида ҷавобгӯи талаботҳои
замони муосир бошанд ва моҳияти ҳар навъ зуҳуроту падидаҳои ҷаҳони
муосирро комилан дарк намоянд ва аз лиҳози худшиносию ҳимояи
манфиатҳои миллӣ мавзеъгирии дурусту саривақтӣ дошта бошанд.
6. Тоҷикистон тавонистааст тарҳи хосаи муносибат ба фазои динию
эътиқодотиро дар кишвар ба вуҷуд орад ва бо чунин хусусиятҳои хеш аз дигар
кишварҳои минтақа тафовут пайдо менамояд. Бо вуҷуд ин, омили исломӣ, ки
моҳиятан аз худи дини ислом, махсусан, мазҳаби ҳанафӣ бармеояд, дар фазои
расмии эътиқодию динӣ ҳамчун омили субот, хайрият ва муттаҳидии мардуми
кишвар ба шумор меравад. Аз сиёсатмадорон ва доираи васеи мутахассисони
соҳа вобастагии амиқ дорад, ки то куҷо ин омили қудратмандро дар доираи
манфиатҳои ҷомеаю давлат ба таври самаранок, оқилона ва ҳадафмандона
истифода хоҳанд намуд.
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Таҷрибаи таърихии начандон дури Тоҷикистон нишон медиҳад, ки
сарзадани ҳар навъи моҷаро дар ҷомеа гурезнопазир аст, махсусан бо истифода
аз омили исломӣ, пас, зарурат тақозо менамояд, ки дониш ва маҳорати
саривақт ҳал намудаи ҳар навъи мушкилотро бояд дошт. Дар ҳолати
моҷарогароии ҷомеа ҳамаи аъзоёни он: новобаста аз эътиқодоти динию
мазҳабӣ, миллию нажодӣ ва дигар вазъи шаҳрвандӣ осеб мебинанд. Аз ин
лиҳоз, барои тақвият ва таҳкими таҳамулпазирӣ, рӯҳияи ватандӯстӣ ва
Ваҳдати миллӣ тамоми имконотро ба таври муттасил бояд сафарбар намуд.
Танҳо, дар сурати ба таври куллӣ ва воқеъбинона ҳаллу фасл намудани
мушкилоти дохилӣ, Тоҷикистон метавонад ба сифати давлати қавӣ баромад
намуда, дар арсаи сиёсати байналхалқӣ на танҳо манфиатҳои миллиро ҳимоя,
балки онҳоро ҳукми воқеӣ бахшад.
Ҳамин тавр, аз раванди таҳқиқи мавзуи диссертатсия метавон ба чунин
натиҷа расид, ки омили исломӣ дар раванди сиёсии Тоҷикистони навин
ҳамчун масъалаи рӯзмарра, мураккаб, гуногунҷабҳа ва муосир боқӣ хоҳад
монд. Муаллиф ин масъаларо таҳқиқу таҳлил намуда, дарк менамояд, ки он
боз ҳам таҳқиқи амиқтару возеҳ ва муносибати объективиро тақозо менамояд.
Мавзуи таҳқиқотӣ, ҳанӯз ҳам ҳамчун мавзуи баҳснок диққати мутахассисону
муҳаққиқонро ба худ ҷалб менамояд.
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